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Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
B1 skyrius – Ląstele s 



Šiame skyriuje jūs rasite: 

Ląstelės atradimo istorija, 

Ląstelės teorija, 
Ląstelių tipai, 

Eukariotinės ląstelės struktūra, 
Augalinės ir gyvūninės ląstelės skirtumai, 
Ląstelės ciklas ir ląstelės dalijimasis, 

Ląstelių mikroskopija. 



1.1. Ląstelių atradimo istorija 

National geographic Society, May 23, 2019 [1]

Iš pradžių 1665 m. atrasta Roberto Hooke'o, ląstelės atradimo istorija turtinga ir įdomi, kuri 
galiausiai užleido vietą daugeliui šiandienos mokslo pasiekimų. 
Ląstelės atradimas nebūtų buvęs įmanomas, jei nebūtų mikroskopo. 1665 m. norėjęs 
sužinoti daugiau apie mikroskopinį pasaulį, mokslininkas Robertas Hooke'as patobulino 
esamo sudėtinio mikroskopo dizainą. Jo mikroskopas panaudojo tris lęšius ir šviesą, kuri 
apšvietė ir padidino mėginius. Šie pasiekimai leido Hookui pamatyti kažką nuostabaus, kai 
jis padėjo kamščio gabalėlį po mikroskopu. Hooke savo knygoje „Micrographia“ išsamiai 
aprašė savo pastebėjimus apie šį mažytį ir anksčiau nematytą pasaulį. Jam kamštis atrodė 
tarsi iš smulkių porų, kurias jis pradėjo vadinti „ląstelėmis“, nes jos priminė vienuolyno 
celes. 
Stebėdamas kamščio ląsteles, Hooke'as „Micrographia“ pažymėjo, kad „aš galėjau labai 
aiškiai suvokti, kad visa tai yra perforuota ir akyta, panašiai kaip medaus koriai, tačiau jos 
poros nebuvo taisyklingos… šios poros ar ląstelės ... tai iš tikrųjų buvo pirmosios 
mikroskopinės poros, kurias aš kada nors mačiau ir galbūt kada nors mačiau, nes nebuvau 
susitikęs su nė vienu rašytoju ar asmeniu, kuris prieš tai būtų apie juos užsiminęs ... “ 

 Ląstelės atradimas padarė daug didesnį poveikį 
mokslui, nei Hooke'as galėjo kada nors svajoti 
1665 m. Be to, kad ne tik suteikė mums pagrindinį 
supratimą apie visų gyvų organizmų statybines 
medžiagas, ląstelės atradimas paskatino medicinos 
technologijų ir gydymo pažangą. Šiandien 
mokslininkai kuria personalizuotą mediciną, kuri 
leistų mums išauginti kamienines ląsteles iš pačių 
ląstelių ir tada jas panaudoti, kad suprastume ligos 
procesus. 

Pav 1: Roberto Huko paveikslas, autoriai Rita Greer 
[1]

XIX a. viduryje sužinota daug naujų duomenų apie augalų ląstelinę sandarą ir tai buvo 
pagrindas ląstelinės organizmų sandaros teorijai sukurti. Pagrindinis šios teorijos teiginys yra tai, 
kad visi organizmai sudaryti iš ląstelių, kurių dalis gyvos ir gali daugintis. Ląstelinės organizmų 
sandaros teorija įrodo, kad visi organizmai yra bendros kilmės, sandaros ir vystymosi. Augalų 
ląstelės pasiskirsto funkcijomis, bet sudaro vieningą organizmą. 



1.2. Ląstelės teorija 

Ląstelių teorija yra priskiriama mokslininkams, ypač Theodorui Schwannui, Matthiasui Jakobui 
Schleidenui ir Rudolfui Virchowui.  

1.3. Ląstelių tipai 

Ląstelės skirstomos į vieną iš dviejų plačių kategorijų: prokariotinės ir eukariotinės. Bakterijos ir kiti 
vienaląsčiai organizmai priskiriami prokariotams (pro = anksčiau; karyon = branduolys). Gyvūnų 
ląstelės, augalų ląstelės, grybai ir protistai yra eukariotai (eu = tiesa). 
Visoms ląstelėms būdingi keturi bendri komponentai: (1) plazminė 
membrana, išorinė danga, atskirianti ląstelės vidų nuo supančios aplinkos; (2) 
citoplazma, susidedanti iš želė tipo ląstelės, kurioje yra kitų ląstelių 
komponentų; (3) DNR, ląstelės genetinė medžiaga; ir (4) ribosomos, 
dalelės, kurios sintezuoja baltymus. 
Tačiau prokariotai nuo eukariotų ląstelių skiriasi keliais būdais [3].    

1.3.1. Prokariotinės ląstelės 

Prokariotinės ląstelės yra ląstelės be branduolio. Prokariotinių ląstelių DNR yra citoplazmoje, o ne 
uždaryta branduolinėje membranoje. Prokariotinės ląstelės randamos vienaląsčiuose organizmuose, 
pavyzdžiui, bakterijose. Organizmai su prokariotinėmis ląstelėmis vadinami prokariotais. Jie buvo 
pirmasis organizmų tipas, kuris išsivystė ir šiandien vis dar yra labiausiai paplitęs organizmas. 

1.3.2. Eukariotinės ląstelės 

Eukariotinės ląstelės yra ląstelės, kuriose yra branduolys. Eukariotinės ląstelės paprastai yra 
didesnės nei prokariotinės, ir jų daugiausia yra daugialąsčiuose 
organizmuose. Organizmai su eukariotinėmis ląstelėmis vadinami 
eukariotais [4]. 

1.4. Eukariotinės ląstelės struktūra 

Pagrindiniai ląstelių teorijos principai yra šie : 
- Visus gyvus organizmus sudaro viena ar daugiau ląstelių.

- Ląstelė yra visų gyvų organizmų struktūrinis ir funkcinis
vienetas.

- - Ląstelės atsiranda iš jau esančių ląstelių dalijimosi metu.

- - Visos ląstelės yra vienodos pagal cheminę sudėtį.

- - Visas gyvybės energijos srautas (t. y. metabolizmas ir
biochemija) vyksta ląstelėje [2].



Eukariotinės ląstelės sukūrė būdus, kaip atskirti skirtingas funkcijas įvairiose ląstelės vietose. Tiesą 
sakant, šiam tikslui eukariotinėse ląstelėse yra specializuoti skyriai, vadinami organelėmis, ir 
ląstelėje atlieka skirtingus vaidmenis. 

1.4.1. Branduolys 

Ląstelės branduolys – ląstelės struktūrinė dalis, kuri saugo didžiąją dalį 
ląstelės genetinės informacijos (chromosomose). Branduolio pagrindinės funkcijos – kontroliuoti 
chemines reakcijas citoplazmoje ir saugoti informaciją, reikalingą ląstelių dalijimuisi. 
Branduolyje yra genetinė medžiaga. Kiekvienoje chromosomoje yra viena ilga DNR molekulė, 
susieta su daugeliu baltymų. Chromosomas sudarantis DNR ir baltymų kompleksas vadinamas 
chromatinu. Jame yra chromatino pusiau skystoje matricoje, vadinamoje nukleoplazma. 
Chromatinas kondensuojasi į chromosomas prieš pat ląstelės dalijimąsi. Kiekviena eukariotų rūšis 
turi būdingą chromosomų skaičių. 
Nuo citoplazmos jį skiria dviguba membrana (branduolio apvalkalas). Dvi membranos, kiekviena 
lipidų dvisluoksnė medžiaga su susijusiais baltymais, yra atskirtos 20–40 nm atstumu. Branduolinis 
apvalkalas turi branduolines poras, leidžiančias ribosomų subvienetams ir mRNR išeiti iš branduolio 
ir baltymams patekti iš citoplazmos į branduolį. Prie kiekvienos poros lūpos branduolio apvalkalo 
vidinė ir išorinė membranos yra ištisinės. 

Pav  2: Branduolys  [6] 

Pagrindinė branduolio apvalkalėlio funkcija atskirti genetinę medžiagą, esančia branduolyje, nuo 
citoplazmos. Branduolio apvalkalėlis sudarytas iš dvigubos membranos vidinės ir išorinės, tarp 
kurių yra tarpmembraninė ertmė. Išorinė branduolio apvalkalėlio membrana susisiekia su grūdėtojo 
endoplazminio tinklo membrana, prie išorinės branduolio apvalkalėlio membranos taip pat 
prisitvirtinusios ir ribosomos, kurios susijusios su baltymų sinteze. Vidinė membrana iš 
nukleoplazmos pusės išklota apie 10 nm storio skaidulų tinklu vadinamu branduolio lamina. 
Vieni iš ryškesnių branduolio apvalkalėlio komponentų yra specializuoti kanalai, kurie dar vadinami 
branduolio poromis. Tai baltyminiai cilindrai išsidėstę per abi branduolio apvalkalėlio membranas, 
vidinę ir išorinę taip suformuodami tinklą vadinamą branduolio porų kompleksu (anlg. NPC nuclear 
pore complex). Branduolio pora sudaryta iš žiedo formos subvienetų. Iš citoplazminės pusė 
matomas žiedas sudarytas iš 8 subvienetų iš kurių vienas išsikiša į citoplazminę pusę, o kitas 
prisitvirtina prie nukleoplazmos laminos. Branduolio apvalkalas skiria dvi svarbiausias ląstelės 
dalis, o branduolio poros jas sujungia. 



Branduolys vadovauja baltymų sintezei sintezuojant RNR (mRNR) pagal DNR pateiktas 
instrukcijas. Tada mRNR per branduolines poras pernešama į citoplazmą. Kai mRNR molekulė 
pasiekia citoplazmą, ribosomos verčia mRNR genetinę žinutę į pirminę specifinio polipeptido 
struktūrą. 

1.4.2. Ribosomos 

Ribosomos yra kompleksai, sudaryti iš ribosomų RNR ir baltymų. Jie yra ląstelių komponentai, 
atliekantys baltymų sintezę. Jie susideda iš 2 subvienetų. Kiekvienas subvienetas turi savo baltymų 
ir rRNR mišinį. 

Pav 3: Ribosoma  [6] 

Laisvos ribosomos yra suspenduotos citozolyje, o surištos ribosomos yra pritvirtintos prie 
endoplazminio tinklelio išorės. Dauguma baltymų, pagamintų iš laisvųjų ribosomų, veikia 
citozolyje. Susietos ribosomos paprastai gamina baltymus, skirtus įterpti į membranas, supakuoti į 
tam tikras organeles arba eksportuoti iš ląstelės (sekrecija) -> Tik tuo atveju, jei ribosomos 
sintezuojamas baltymas prasideda nuo amino rūgščių sekos, vadinamos signaliniu peptidu . 
Signalinis peptidas suriša dalelę SRP (signalo atpažinimo dalelę), kuri vėliau jungiasi prie 
endoplazminio tinklo receptoriaus. 

1.4.3. Endoplasminis tinklas 
Endoplazminis tinklas (arba tiesiog ET) randamas eukariotinės ląstelės citoplazmoje. Tai yra 
platus plokščių pūslelių ir kanalų tinklas. ET yra sujungtas su branduolio apvalkalu. 
Kiekvienos eukariotinės ląstelės ET turi 2 formas, kurios tarpusavyje skiriasi struktūra ir 
funkcijomis. Šiurkščiojo endoplazminio tinklo (ŠET) membrana yra branduolio membranos 
tęsinys. Išorinis ŠET paviršius padengtas ribosomomis, kurios atsakingos už baltymų 
sintezę. Baltymai, kurie sintetinami ant ŠET esančiose ribosomose, patenka į ET vidų, kad būtų 
apdoroti ir surūšiuoti. ŠET yra sekretuojamų ir membranos baltymų fabrikėlis. ŠET susintetinti 



baltymai gali būti prijungti prie angliavandenių, kad būtų suformuoti glikoproteinai, ar fosfolipidų 
ET ar plazminės membranų sudėtyje. 

Lygusis endoplazminis tinklas (LET) yra ŠET tęsinys. Lygiuoju vadinamas dėl to, kad skirtingai nei 
ŠET, savo paviršiuje neturi ribosomų. LET turi unikalių fermentų, kurie LET suteikia daugiau 
funkcijų, nei ŠET. LET nesintetina baltymų, tačiau sintetina fosfolipidus (kas yra fosfolipidas galite 
pasiskaityti įraše apie plazminę membraną), riebalus ir steroidus (tai gali būti arba medžiagos, kurios 
įeina į plazminės membranos sudėtį arba hormonai, perduodantys signalus iš ląstelės į ląstelę, pvz., 
estrogenas ar testosteronas). Konkrečiose ląstelėse LET gali turėti labai konkrečias funkcijas, 
pavyzdžiui kepenų ląstelėse LET fermentai išlaisvina gliukozę į kraujotaką ir inaktyvina ar 
detoksikuoja potencialiai pavojingas medžiagas (pvz., alkoholį). Raumenų ląstelėse kalcio jonai 
kaupiami ir susitraukimo metu išleidžiami iš sarkoplazminio tinklo, vienos iš LET formų. 

Lygus ET, kuris yra ištisinis su ŠET, neturi pritvirtintų ribosomų. Lygusis ET veikia įvairiuose 
medžiagų apykaitos procesuose, kurie skiriasi priklausomai nuo ląstelių tipo. Šie procesai apima 
lipidų sintezę, angliavandenių apykaitą, vaistų ir nuodų detoksikaciją ir kalcio jonų saugojimą. 
Lygiojo ET fermentai yra svarbūs lipidų, įskaitant aliejus, steroidus ir naujus membraninius 
fosfolipidus, sintezei. 

1.4.4. Goldžio kompleksas 

Ši organelė pavadinta mokslininko, atradusio ją, garbei. Pirmasis ją 1897 metais identifikavo 
Camillo Golgi. 
ET susintetinti baltymai yra apsupti ET membrana, kuri galiausiai suformuoja transportines 
pūsleles. Šios transportinės pūslelės susilieja su Goldžio komplekso cisterna, išleisdamos baltymus į 
cisternos vidų. Baltymai modifikuojami ir perkeliami iš vienos cisternos į kitą perkėlimo pūslelėmis. 
Cisternų viduje esantys fermentai modifikuoja baltymus į glikoproteinus, glikolipidus ir 
lipoproteinus. Kai kurie perdirbti baltymai palieka cisterną sekrecinėse pūslelėse, kurios nuneša 
baltymus iki plazminės membranos, kur vyksta egzocitozė (baltymai išnešami iš ląstelės). Kiti 
perdirbti baltymai palieka cisterną pūslelėse, kurios taip pat nugabena juos iki plazminės 
membranos, tačiau šie baltymai bus įterpti į jos sudėtį. O likę baltymai palieka cisternas pūslelėse, 
kurios vadinamos sandėliavimo pūslelėmis. Didžiausios sandėliavimo pūslelės yra lizosomos. 

1.4.5. Lizosomos 

Lizosomos yra Goldžio komplekse formuojamos pūslelės, atsakingos už ląstelės „virškinimo 
sistemą“. Jos atrodo kaip membrana apgaubti rutuliukai. Lizosomos randamos didžiojoje dalyje 
žinduolių ląstelių. Savo viduje jos turi iki 40 skirtingų, labai stiprių „virškinimo“ fermentų, kurie 
gali suskaidyti įvairias makromolekules, tokias kaip, peptidai 
(baltymo dalys), angliavandeniai, lipidai, nukleorūgštys (DNR, RNR). Lizosomos šias 
makromolekules gali skaidyti tiek susidariusias pačioje ląstelėje, tiek patenkančias iš už ląstelės 
ribų. 
Lizosomų fermentai netgi gali suskaidyti į ląstelės vidų patenkančias bakterijas. Žmogaus baltieji 
kraujo kūneliai savyje turi labai didelį skaičių lizosomų, nes jie atlieka fagocitozę, kad sunaikintų į 
ląsteles patenkančius mikrobus. 

1.4.6. Peroksisomos 



Peroksisomos yra į lizosomas panašios, tačiau mažesnės organelės. Anksčiau buvo manoma, kad 
jos susiformuoja endoplazminiame tinkle, tačiau dabar žinoma, kad su ET jos nėra susijusios ir 
susiformuoja kaip individualios organelės. 
Peroksisomos yra pūslelės, surištos su membrana, apimančios fermentus. Peroksisomų fermentai 
sintezuojami laisvomis ribosomomis ir iš citoplazmos pernešami į peroksisomą. Jie paplitę ląstelėse, 
kurios sintezuoja ir skaido lipidus. 
Kai kurios peroksisomos naudoja deguonį, kad suskaidytų riebalų rūgštis į mažesnes molekules, 
kurios pernešamos į mitochondrijas ir naudojamos kaip kuras kvėpavimui ląstelėse. Kepenų 
peroksisomos detoksikuoja alkoholį ir kitus kenksmingus junginius, pernešdami vandenilį iš nuodų į 
deguonį. Peroksisomose yra fermentų, kurie pašalina vandenilio atomus iš įvairių substratų ir 
perneša juos į deguonį (O2), gamindami vandenilio peroksidą (H2O2) kaip šalutinį produktą. H2O2, 
kurį sudaro peroksisomos, pats yra toksiškas, tačiau organelėse taip pat yra fermento, kuris H2O2 
paverčia vandeniu. 

1.4.7. Vakuolės 

Vakuolė yra membrana, specifiškai vadinama tonoplastu, apgaubta ertmė. Augalų ląstelėse 
vakuolės užima nuo vos 5% iki net 90% ląstelės tūrio, priklausomai nuo ląstelės tipo, taip 
prispausdamos kitas ląstelių dalis prie ląstelės sienelės. 
Augalai turi centrinę vakuolę, kuri palaiko hidrostatinį arba turgoro slėgį augalų ląstelėse. Jis saugo 
kitas maistines medžiagas ir atliekas. Jis taip pat gali atlikti lizosominę funkciją. 

1.4.8. Chloroplastai 

Chloroplastai yra dumbliuose ir augaluose randamos organelės. Tai dviguba membrana apgaubta 
lęšio formos struktūra, turinti žaliąjį pigmentą chlorofilą ir fermentus, 
reikalingus fotosintezės šviesos fazei. Chlorofilas saugomas monetos formos membraniniuose 
maišeliuose - tilakoiduose, o tilakoidų krūvelė vadinama grana. Chloroplasto užpildas – stroma. 
Pagrindinė chloroplasto funkcija yra fotosintezė – įvairių organinių medžiagų sintezė panaudojant 
saulės šviesos energiją 
Chloroplastai naudoja saulės energiją angliavandenių sintezei. Juos riboja dviguba membrana, kurią 
sudaro išorinė membrana ir vidinė membrana. Dviguboje membranoje yra pusiau skysta stroma, 
kurioje yra fermentų ir tilakoidų. Tilakoidai yra diskiniai maišeliai, suformuoti iš trečiosios 
chloroplazmos membranos. Chlorofilas ir kiti saulės energiją fiksuojantys pigmentai yra tilakoido 
membranoje, o fermentai, kurie sintezuoja angliavandenius, yra už tiroido skysčio esančio už 
tirolakoido ribų. Jų forma yra keičiama. Jie gali augti ir retkarčiais susisukti į dvi dalis, daugintis 
patys. Jie yra mobilūs ir juda aplink ląstelę citoskeleto takeliais. 



Pav 4: Chloroplastas [6] 

Jie yra gauti iš fotosintezės bakterijos, kurią apėmė eukariotinė ląstelė. Chloroplastai turi savo 
prokariotinio tipo chromosomą ir ribosomas. 

1.4.9. Mitochondrijos 

Mitochondrijos turi dvi membranas – išorinę ir vidinę. Vidinė membrana yra labai susisukusi į 
kristas, kurios išsikiša į matricą. Vidinė membrana apima pusiau skystą matricą, kurioje yra 
mitochondrijų DNR ir ribosomos. Jie gamina didžiąją dalį ATP, kurį naudoja ląstelė. Jie yra ląstelių 
kvėpavimo vieta. Mitochondrijos gali judėti, keisti savo formas ir susilieti arba dalytis į dvi dalis. 
Ankstyvieji eukariotinių ląstelių protėviai apėmė deguonį naudojančią nefotosintetinę prokariotinę 
ląstelę. Apimta ląstelė užmezgė ryšį su ląstele šeimininke, kurioje ji buvo uždaryta, ir tapo 
endosimbiontu. Evoliucijos eigoje ląstelė šeimininkė ir jos endosimbiontas susijungė į vieną 
organizmą – eukariotinę ląstelę su mitochondrija. 

Figure 5: Mitochondrija [6]

1.4.10.  Citoskeletas 

Citoskelete yra aktino gijų, tarpinių gijų ir mikrotubulių. Jis palaiko ląstelės formą ir leidžia ląstelei 
bei jos organelėms judėti. Tai labai dinamiška ląstelės dalis. 

Aktino gijos yra ilgi, ypač ploni, lankstūs pluoštai, susidarantys ryšuliuose arba tinkliniuose 
tinkluose. Kiekviename aktino siūlelyje yra dvi rutulinių aktino monomerų grandinės, susisukusios 
viena apie kitą spiraliniu būdu. Jie atlieka struktūrinį vaidmenį. Jie sąveikauja su motorinėmis 
molekulėmis. Tarpiniai siūlai yra pluoštinių polipeptidų stulpeliai. Kai kurie tarpiniai siūlai palaiko 



branduolio apvalkalą, o kiti palaiko plazmos membraną. Mikrovamzdeliai sudaryti iš rutulinio 
baltymo, vadinamo tubulinu, kuris yra dviejų tipų, vadinamų α ir β. Kai įvyksta surinkimas, α ir β 
tubulino molekulės susijungia kaip dimerai, o dimerai išsidėsto eilėmis. Mikrotubuliuose yra 13 
tubulino dimerų eilių, supančių tuščią centrinę šerdį. Mikrotubulų surinkimo reguliavimą 
kontroliuoja mikrotubulių organizavimo centras (MTOC). Daugumoje eukariotinių ląstelių 
pagrindinis MTOC yra centrosomoje. Mikrovamzdeliai išeina iš centrosomos, padeda išlaikyti 
ląstelės formą ir veikia kaip takeliai, kuriais organelės gali judėti. Motorinės molekulės kinezinas ir 
dyneinas yra susijusios su mikrovamzdeliais. Prieš dalijantis ląstelei, mikrovamzdeliai išardomi ir 
vėl surenkami į struktūrą, vadinamą velenu. 

1.4.11.  Plazmos membrana 

Membrana susideda iš dvigubo fosfolipidinio sluoksnio, kuriame yra įterpti baltymai (integraliniai 
baltymai) arba taip pat yra citoplazminėje pusėje (periferiniai baltymai). Abi plazminės membranos 
pusės nėra tapačios. Hidrofobinės fosfolipidų uodegos sudaro membranos vidų, o hidrofilinės 
poliarinės galvutės natūraliai yra nukreiptos į ląstelės išorę ir vidų. Gyvūnų plazmos membranoje 
taip pat yra cholesterolio, kuris padeda keisti membranos sklandumą. Plazminė membrana yra 
skirtingai pralaidi (tam tikros medžiagos gali judėti per membraną, o kitos ne). Mažos, neįkrautos 
molekulės (CO2, O2, glicerolis, alkoholis) gali laisvai kirsti membraną (sekti jų koncentracijos 
gradientu). 

Figure 6: Plazmos membrana [6] 

1.4.12.  Ląstelės sienelė 

Ląstelės sienelė yra tarpląstelinė augalų ląstelių struktūra, kuri palaiko ląstelės formą ir apsaugo 
ląstelę nuo mechaninių pažeidimų. Visos augalų ląstelės turi pirminę ląstelių sienelę. Pirminėje 
ląstelės sienelėje yra celiuliozės fibrilių, kuriuose mikrofibriles laiko kartu neceliuliozinės 
medžiagos. Pektinai leidžia sienelei išsitempti, kai ląstelė auga, o neceliulioziniai polisacharidai 
sukietina sienelę, kai ląstelė subręsta. Tarp gretimų ląstelių pirminių sienelių yra vidurinė lamelė, 
plonas sluoksnis, kuriame gausu pektinų. Vidurinė lamelė suklijuoja gretimas ląsteles. Kai kurios 
sumedėjusių augalų ląstelės turi antrinę sienelę, kuri susidaro pirminės ląstelės sienelės viduje. 
Antrinėje sienelėje yra daugiau celiuliozės fibrilių nei pirminėje sienelėje. Ligninas yra įprastas 



sumedėjusių augalų antrinių ląstelių sienelių ingredientas ir suteikia stiprybės. Augalų ląstelių 
sieneles paprastai perforuoja kanalai tarp gretimų ląstelių, vadinamų plazmodesmata. 

Pav 7: Celiuliozės molekulė (celiuliozė yra ilga β-gliukozės molekulių grandinė, sujungta 1–4 
jungtimis. Brūkšninės linijos kiekviename paveikslo gale rodo daug daugiau gliukozės vienetų. Dėl 

puslapio dydžio neįmanoma pavaizduoti visos celiuliozės molekulės) [6] 

1.5. Gyvūninės ir augalinės ląstelės 

Nors visose eukariotinėse ląstelėse yra pirmiau minėtų organelių ir struktūrų, tarp gyvūnų ir augalų 
ląstelių yra keletas ryškių skirtumų. Gyvūnų ląstelės turi centrosomą ir lizosomas, o augalų ląstelės 
neturi. Centrosoma yra mikrotubulių organizavimo centras, esantis šalia gyvūnų ląstelių branduolių, 
o lizosomos rūpinasi ląstelės virškinimo procesu.

Be to, augalų ląstelės turi ląstelės sienelę, didelę centrinę vakuolę, chloroplastus ir kitus 
specializuotus plastidus, o gyvūnų ląstelės neturi. Ląstelės sienelė apsaugo ląstelę, suteikia 
struktūrinę atramą ir suteikia ląstelei formą, o centrinė vakuolė atlieka pagrindinį vaidmenį 
reguliuojant ląstelės vandens koncentraciją kintančiomis aplinkos sąlygomis. Chloroplastai yra 
organelės, vykdančios fotosintezę [5].  



1.6 Ląstelės ciklas 

Ląstelių ciklas [7] yra sutvarkyta įvykių serija, apimanti ląstelių augimą ir ląstelių dalijimąsi, kuri 
gamina dvi naujas dukterines ląsteles. Ląstelių dalijimosi kelyje ląstelės praeina per eilę tiksliai 
suplanuotų ir kruopščiai reguliuojamų augimo, DNR replikacijos ir dalijimosi etapų, kurie gamina 
dvi genetiškai identiškas ląsteles. Ląstelių ciklas turi dvi pagrindines fazes: tarpfazę ir mitozinę fazę. 
Interfazės metu ląstelė auga ir DNR replikuojasi. Mitozinės fazės metu pasikartojanti DNR ir 
citoplazmos turinys yra atskiriami, o ląstelė dalijasi. 

Pav 8: Ląstelės ciklas  [7] 

Ląstelė tvarkingai juda per kelias fazes. Tarpfazės metu G1 dalyvauja ląstelių augime ir baltymų 
sintezėje, S fazėje – DNR replikacija ir centrosomos replikacija, o G2 – tolesnis augimas ir baltymų 

Veikla: augalų ir gyvūnų ląstelių palyginimas. 

Complete the folowing table by ticking the boxes to show Which 
organelles are found in plant and animal cells. 



sintezė. Mitozinė fazė eina po tarpfazės. Mitozė yra branduolio dalijimasis, kurio metu 
pasikartojančios chromosomos yra atskiriamos ir paskirstomos į dukterinius branduolius. Paprastai 
ląstelė dalijasi po mitozės proceso, vadinamo citokineze, kurio metu padalijama citoplazma ir 
susidaro dvi dukterinės ląstelės. 

1.6.1. Mitozinė fazė 

Norint sudaryti dvi dukterines ląsteles, reikia padalinti branduolio ir citoplazmos turinį. Mitozinė 
fazė yra daugiapakopis procesas, kurio metu pasikartojančios chromosomos 
sulygiuojamos, atskiriamos ir perkeliamos į priešingus ląstelės polius, o tada 
ląstelė padalijama į dvi naujas identiškas dukterines ląsteles. Pirmoji mitozinės 
fazės dalis, mitozė, susideda iš penkių etapų, kurie atlieka branduolio padalijimą. 
Antroji mitozinės fazės dalis, vadinama citokineze, yra fizinis citoplazminių 
komponentų atskyrimas į dvi dukterines ląsteles. 

Pav 9: Gyvūninės ląstelės mitozė [7] 



1.6.2. Citokinezė 

Citokinezė yra antroji mitozinės fazės dalis, kurios metu ląstelių dalijimasis baigiamas fiziškai 
atskiriant citoplazminius komponentus į dvi dukterines ląsteles. Nors daugumos eukariotų mitozės 
stadijos yra panašios, eukariotų, turinčių ląstelių sieneles, pvz., augalų ląsteles, citokinezės procesas 
yra gana skirtingas. 

Tokiose ląstelėse kaip gyvūnų ląstelės, kuriose nėra ląstelių sienelių, citokinezė prasideda prasidėjus 
anafazei. Susitraukiantis žiedas, sudarytas iš aktino gijų, susidaro tiesiai plazmos membranos viduje, 
ties buvusia metafazės plokštele. Aktino gijos traukia ląstelės pusiaują į vidų, sudarydamos plyšį. 
Šis plyšys arba „įtrūkimas“ vadinamas skilimo vaga. Aktino žiedui susitraukiant vaga gilėja, o 
galiausiai membrana ir ląstelė skyla į dvi dalis. 

Augalų ląstelėse skilimo vaga neįmanoma dėl plazmos membraną supančių standžių ląstelių 
sienelių. Tarp dukterinių ląstelių turi susidaryti nauja ląstelės sienelė. Tarpfazės metu Golgi aparatas 
kaupia fermentus, struktūrinius baltymus ir gliukozės molekules prieš suskaidydamas į pūsleles ir 
pasiskirstydamas besidalijančioje ląstelėje. Telofazės metu šios Golgi pūslelės juda ant 
mikrotubulių, kad susikauptų metafazės plokštelėje. Ten pūslelės susilieja nuo centro link ląstelės 
sienelių; ši struktūra vadinama ląstelių plokštele. Kai susilieja daugiau pūslelių, ląstelės plokštelė 
didėja, kol susilieja su ląstelės sienele ląstelės periferijoje. Fermentai naudoja gliukozę, susikaupusią 
tarp membranų sluoksnių, kad sukurtų naują celiuliozės ląstelių sienelę. Golgi membranos tampa 
plazmine membrana abiejose naujos ląstelės sienelės pusėse. 

Figure 10: Citokinezė [7] 
1.6.3. G0 fazė 

Kai kurios ląstelės laikinai patenka į G0, kol išorinis signalas suaktyvina G1 pradžią. Kitos ląstelės, 
kurios niekada arba retai dalijasi, pvz., subrendusios širdies raumens ir nervų ląstelės, visam laikui 
lieka G0. 



1.7. Ląstelių mikroskopija 



Pav 11: Mikroskopas  [8] 

Veikla: augalų ląstelių stebėjimas po mikroskopu [9] 



Diskusijai… 

Chloroplastai, atsakingi už fotosintezę, yra tik lapinėje svogūno dalyje 
(virš žemės), o svogūnėlyje (augančiame po žeme) jų nėra. 

Kodėl taip yra? 

Šaltiniai: 

Medžiagos: 
Svogūnai, Peilis, Žnyplės, Stikliniai mikroskopo stikleliai, Uždengti 
stikleliai, Jodo tirpalas, Pipetė/lašintuvas, Mikroskopas, Popieriniai 
rankšluosčiai 

. 

Metodai: 
1. Padėkite švarų mikroskopo stiklelį.
2. Atsargiai nupjaukite nedidelį vienasluoksnį svogūno gabalėlį (1-2 cm pločio).
3. Nulupkite ploną odelės sluoksnį (membraną) nuo svogūno gabalėlio vidinio paviršiaus.
Tai gali padėti žnyplės. Membrana šiek tiek primena minkštą juostelę ir turėtų palyginti
lengvai atsiskirti nuo svogūno griežinėlio vidinio paviršiaus.
4. Atsargiai uždėkite membranos dalį ant mikroskopo stiklelio, stengdamiesi, kad ji būtų
kiek įmanoma plokščia.
5. Į pjūvį įlašinkite porą lašų jodo tirpalo. Palaukite 2 minutes, kol dėmė atsiras, prieš
uždėdami dengiamąjį stiklelį ant sekcijos.
6. Padėkite stiklelį po 40 kartų didinamuoju lęšiu ir stebėkite svogūnų ląsteles.

*Pastaba: būkite atsargūs, fokusuodami mikroskopą, kad nesudaužtumėte stiklelio su
mikroskopo lęšiu.

Rezultatai: 

Diskusija: 
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