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Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
B2 skyrius – Paprastieji organizmai - 
virusai ir bakterijos 



Šiame skyriuje sužinosite apie: 

Virusų charakteristika, virusų sandara, virusų dauginimasis, virusai ir jų 
sąveika su žmogaus organizmu, virusų pernešėjai ir virusų sukeliamos ligos; 
Bakterijų charakteristikos, bakterijų sandara, bakterijų dauginimasis, 
bakterijų tipai ir jų sąveika su gyvais organizmais; 
Naudota ir rekomenduojama literatūra. 



2.1 Virusai 
- tai neląsteliniai mikroorganizmai, tai genetiniai elementai, kurie dideliu greičiu dauginasi tik gyvoje
ląstelėje (tarpląstelinė ir tarpląstelinė forma), ty negali gyventi be šeimininko (ENDOPARAZĖ), gali mutuoti,
pažeisti ląstelę šeimininką. daugintis ir dažniausiai nužudyti
- atakuoja augalų, gyvūnų ar bakterijų ląsteles
- tarpląstelinė viruso dalelės forma vadinama virionu
- susideda iš nukleino rūgščių (RNR arba DNR, niekada abiejų), neturi citoplazmos ar organelių → apsuptas
apsauginiu baltymo apvalkalu - kapsidas
- papildomos DNR arba RNR molekulės taip pat saugomos kai kurių didesnių virusų kapsiduose = virusoidai
= palydovai
- labai mažas (20-300 nm)
- mažas genomas (5-670 kbp - kilobazių pora, bp = komplementarios poros)
- yra genetinė informacija, skirta sukurti baltymo apvalkalą, užtikrinti savo chromosomos replikaciją, virionų
perkėlimą į šeimininko ląstelę ir iš jos
- VIROLOGIJA – mokslo sritis, tirianti virusus

 Pav 1: Šiuolaikinės virusologijos pradininkas Dmitry Ivanovskij [7] 

Kas tai yra virusas? Kas tai yra COVID 19? Daugia apie Covid 19 straipsnyje 
www.nationalgeographic.com 



1.6.1 Viruso sandara 

Simetrija – icosahedral = icosahedral (pvz., gripo virusas) 
- sraigtinė = spiralinė (cilindro forma - virusai įsiskverbia į augalus, pvz., mozaikinė tabako liga)
Forma – sferinė (sferinė, ikosaedrinė simetrija)

- daugiakampė forma (ikosaedrinė s.)
- strypas (spiralinis p.)
- cilindro formos (spiralinis p.)
- kombinuota = sudėtinga forma, pvz., bakteriofagas = virusas, puolantis bakterijas)

Pav 2: Vektorinė iliustracija, rodanti, kad yra daug įvairių formų ir dydžių virusų [8] 

Kapsidė 
Kapsidė – viruso viriono baltyminis apvalkalas. Apvalkalą sudaro kapsomerai – morfologiškai 
stebimos apvalkalo sudėtinės dalys. Kapsomerą sudaro vienas ar kartais keli baltymai, vadinami 
protomerais. Kapsidžių viduje būna virusų chromosomos. Kapsidės klasifikuojamos pagal jų 
sandarą. 



Pav 3: Trys skirtingi virusų tipai: kairėje – virusą užkrečianti bakterija arba bakteriofagas, 
viršutinėje dešinėje – nepadengto viruso, turinčio ikosaedrinę simetriją, skersinis pjūvis, dešinėje 

apačioje – ŽIV retroviruso, kuriame virusas. dalelė vis dar padengta membrana su paviršiaus 
glikoproteinais. Genominė nukleorūgštis visada rodoma mėlyna spalva [9]

2. 1.2  Virusų reprodukcija
- viruso dauginimasis = replikacija
- virusai patenka į organizmą tam tikroje vietoje (gleivinėje, virškinimo sistemoje ir pan.) ir jį
pažeidžia = virusozė

Virusų dauginimosi ciklas paprastai vyksta septyniais etapais (žr. 5 ir 6 pav.): 
1. Viriono (ekstraląstelinės viruso formos) prisijungimas prie ląstelės šeimininkės paviršiaus.
2. Įsiskverbimas į šeimininko ląstelę.
3. Nukleino rūgšties išsiskyrimas iš kapsidės.
4. Viruso nukleorūgščių replikacija.
5. Viruso baltymų sintezė.
6. Virionų brendimas.
7. Virionų išlaisvinimas iš ląstelės šeimininkės.



Pav 4: Bakteriofago prijungimo prie bakterijos ląstelės sienelės eiga [10] 



2.1.3 Virusai ir jų sąveika su žmogaus organizmu 

Pav 5: Gripo viruso gyvavimo ciklas [11] 



Pav 6: ŽIV reprodukcinis ciklas [12] 



Viruso šeimininkai 
- virusai gali užkrėsti dumblius, grybus, pirmuonis, daugumą bakterijų, augalų ir gyvūnų ląsteles
- tam tikras virusas paprastai gali užkrėsti tik vieną ar kelias rūšis, dažnai tik keletą vienos rūšies
štamų
- šeimininkų spektrą riboja tai, kad gyvūnų ir bakterijų virusai (ne augalų) turi adsorbuotis į
specifines receptorių vietas ląstelės šeimininkės paviršiuje.
- fagai dažniausiai adsorbuojami ant ląstelės sienelės, kai kurie – ant fimbrijų ar žvynelių
- gyvūnų virusai jungiasi prie citoplazminės membranos

2.1.4 Virusų ir virusų sukeltų ligų nešiotojai 

Gyvūnų virusai 
– į ląstelę dažniausiai patenka visas virionas
- nuo kai kurių apvalkalų virusų pašalinamas apvalkalas ir kapsidas ant citoplazminės membranos
- eukariotų ląstelėje yra branduolys, kuriame turi daugintis dauguma virusų
Virusai ir navikai
- dauguma gyvūnų DNR virusų ir kai kurie RNR virusai (retrovirusai) gali paversti normalias
audinių kultūroje esančias ląsteles į vėžines ląsteles (transformuoti) - transformuojantys virusai -
transformuotos ląstelės iš audinių kultūros gali formuoti auglius gyvūnams = onkovirusai

Augalų virusai 
– didelę dalį sunkių augalų ligų sukelia virusai
- lapų pageltimas, žiedai ir linijos ant lapų, neišsivysčiusi augalai, kartais nenormalus augimas
– augalas dažniausiai neatsigauna nuo virusinės infekcijos
- Augantys augalai, tyčia užkrėsti virusais (ryškios spalvos tulpės)
- ypač RNR virusai, keli DNR virusai

Virusai vabzdžiuose 
– kai kurie virusai dauginasi ir augaluose, ir vabzdžiuose
- kai kurie virusai yra labai patogeniški vabzdžiams (bakulovirusai) ir naudojami kaip biologinė
vabzdžių kontrolė.



Defektiniai virusai - virusai parazituojantys kitame viruse - virusas pagalbininkas - kai kurie 
parazituoja ant nepažeisto giminingo tipo viruso - palydoviniai virusai naudoja nesusijusius virusus, 
kurie užkrečia tas pačias šeimininko ląsteles - pagalbiniai virusai teikia baltymus, kurių nebekoduoja 
defektiniai virusai 

Viroidai 
- plaukų segtuku išdėstytos mažos apskritos vienos grandinės RNR molekulės, kurių molekulinė
masė yra apie 100 000 (1/10 mažiausios virusinės RNR dydžio)
- antrinė struktūra - neturi baltymo apvalkalo, RNR neturi baltymus koduojančių sekų
- dauginimasis visiškai priklausomas nuo šeimininko - sukelia daugybę augalų ligų, užkrečia ypač
kultūrinius augalus
- patekimas per sužalojimą, plazmodesmos plitimas, sėklos ir žiedadulkės

Prionai 
= baltyminės infekcinės dalelės, kuriose nėra nukleino rūgšties 
- Nenormalus jų aminorūgščių grandinės erdvinis išdėstymas yra atsakingas už jų užkrečiamumą
- Prioninės ligos atsiranda trimis skirtingais būdais – susijusios su infekcija, su paveldimumu arba be
ryšio su paveldimumu ar infekcija (sporadiškai).
- sukelti mirtinas neurodegeneracines ligas:
- svrbivka (avis)
- Kuru
- karvių proto liga
- Creutzfeldt-Jakob liga
- infekcijos mechanizmas - ląstelės-šeimininkės turi PrPc baltymo (prion proteincellular), kuris yra
beveik identiškas priono baltymui ir yra neuronuose
- Prionų baltymas PRPsc (prionų proteinscrapie) yra struktūriškai modifikuota PrPc forma ir gali
pakeisti jį į PrPsc
- didelis struktūrinių struktūrų kiekis
- alternatyvus sulankstymas
- dalinis atsparumas proteazėms
- PrPsc kaupiasi ląstelėse ir atsiranda simptomai



MEDICINĖ ANIMACIJA: ŽIV IR AIDS Savo žinias apie virusus galite patikrinti 
naudodami viruso struktūrą ir dauginimosi 
ciklo klausimus: 

1.7 Bakterijos 

- yra vienaląsčiai visur esantys prokariotinio tipo organizmai, kurių dydis yra 1-10 µm (pvz.,
spirochetos yra didesnės - iki 250 µm)
- yra autotrofiniai ir heterotrofiniai
- dalyvauja azoto, sieros ir anglies cikle

- bakterijų tyrimas nagrinėjamas BAKTERIOLOGIJOS srityje

Pav 7: Robertas Kochas žymiai išplėtojo bakteriologijos sritį [13] 

2.2.1 Bakterijų struktūra 

- daugumai jų būdinga ląstelės sienelė (išskyrus mikoplazmas)



- neturi mitochondrijų (jų yra mažesnis skaičius augalo ląstelėje, o didesnis skaičius gyvūnų
ląstelėje) arba plastidų (jie būdingi augalo ląstelei, jų nėra gyvūno ląstelėje)

- prokariotinis branduolys nėra apribotas membrana iš citoplazmos → nukleoidas susideda iš vienos
žiedinės DNR molekulės

Pav 8: Bacilos tipo augalų, gyvūnų ir bakterijų ląstelių sandaros palyginimas [14] 



Pav 9: Bakterijų pasiskirstymas pagal bakterijų ląstelių formą ir skirstymas į sistemines grupes [15] 

- išsamią informaciją, įdomius faktus (įskaitant atsparumo antibiotikams vystymąsi) ir bakterijų
fotodokumentaciją galite rasti svetainėje www.britannica.com



2.2.2 Bakterijų dauginimasis 

- nelytinis - binariniu dalijimu arba pumpuravimu

Pav 10: Binarinis bakterijų dalijimasis [16] 

Pav 11: Bakterijų konjugacija [17] 
- lytinis - nepasireiškia bakterijose, kartais painiojama su konjugacija (sujungimu), kuri tiesiogine
prasme nėra lytinis dauginimasis, nes dvi lytinės ląstelės nesusilieja

2.2.3 Bakterijų tipai 



Simbiotinės bakterijos 
- kai kurios bakterijos turi savybę fiksuoti atmosferos azotą:

- 

Žmogaus organizmui naudingos bakterijos sudaro vadinamąjį MIKROBIOMĄ – pvz., žarnyno 
mikrofloroje yra daugiau nei apie 400 rūšių 1,5 kg sveriančių bakterijų, kurios sudaro barjerą nuo 
kitų kenksmingų bakterijų žarnyne, gerosios bakterijos veikia kartu su imunine sistema. žarnyno 
(pvz., Escherichia coli storojoje žarnoje dalyvauja gaminant vitaminą K), kuris sudaro iki pusės 
visos mūsų imuninės sistemos 
- žarnyno mikroflorą galima atkurti maitinant - į įvairius maisto produktus įtraukiant įvairių rūšių

bakterijų, tokių kaip Lactobacillus plantarum 
- mes apsikeičiame tūkstančiais bakterijų vienu bučiniu, burnos ertmėje jų yra 10 milijardų, odoje
trilijonas - šios bakterijos nekenkia savo šeimininkui kaip maisto šaltiniui, nes per šimtmečius
susiformavo abipusės tolerancijos mechanizmai
Kaip bakterijos valdo jūsų kūną – mikrobiomas?
Patogeninės bakterijos
- patogeninės bakterijos yra tos, kurios gali patekti į žmogaus, gyvūno ar augalo organizmą ir sukelti
jame ligas

Oro azoto fiksavimas: Azoto ciklas: 



Figure 12: „Gerosios“ ir „blogosios“ bakterijos žarnyne [18] 

Pav 13: Dešimt pavojingiausių antibiotikams atsparių bakterijų – šioje svetainėje galite išsamiai 
perskaityti, kokias ligas sukelia tam tikros rūšies bakterijos [19] 



Patogeninių bakterijų pavyzdžiai: 
- Streptococcus pneumoniae, pneumonijos priežastis
- Clostridium tetani, stabligės sukėlėjas, reguliari vakcinacija dešimties metų ciklais
- Corynebacterium diphtheriae, difterijos sukėlėjas, Čekijoje ir visame pasaulyje kilo didžiulės
epidemijos - 1946 m. buvo įvestas privalomas skiepas ir liga beveik išnyko.
- Mycobacterium tuberculosis, tuberkuliozės sukėlėjas, yra apsaugotas nuo jos skiepijant

Infekcijos šaltinis 
– organizmas (dažniausiai žmogus arba gyvūnas), kuriame išgyvena ir dauginasi bakterijos
Ligos plitimas
tiesioginis perdavimas - tiesioginis kontaktas tarp šaltinio ir šeimininko (bučinys, lytinis aktas,
gyvūno įkandimas ir kt.)
- netiesioginis perdavimas - oru (lašeliais), užterštais daiktais su išmatomis, šlapimu, krauju ar
seilėmis
- inkubacinis laikotarpis - laikas, reikalingas bakterijoms daugintis patekus į organizmą ir sukelti
pirmuosius ligos simptomus
- bacilos nešiotojas - asmuo, kuris, susirgęs liga, laikinai arba visam laikui pašalina atitinkamos
infekcinės bakterinės ligos sukėlėją, pats nepasireiškęs šios ligos simptomų.
- epidemijos - masinis užkrečiamos ligos plitimas
- pandemija - užkrečiamos ligos plitimas dideliu mastu - visame žemyne ar žemynuose
- endemija - liga, kuri pasireiškia tik tam tikroje srityje

Bakterinės ligos 
- galima gydyti antibiotikais
- žymus šios srities veikėjas buvo Aleksandras Flemingas, penicilino (Penicillium) atradėjas.
Bakterijų skaidytojai
- augalų ir gyvūnų negyvų kūnų irimą (irimą ir puvimą) daugiausia užtikrina dirvožemio bakterijos,
kurios palaiko greitą mineralizaciją ir taip greitą maistinių medžiagų išsiskyrimą
- turi didelę reikšmę maistinių medžiagų cikle Žemės planetoje
Reikšmingas bakterijų naudojimas žmonėms
– Kai kurias bakterijas naudojame įvairiems produktams gaminti
- pieno rūgšties bakterijos (laktobacilos) naudojamos gaminant: rūgpienį, jogurtus, varškę, sūrį
- acto rūgšties bakterijos naudojamos actui gaminti
– Kitų bakterijų pagalba gaminami įvairūs vaistai, vitaminai
– Bakterijos naudojamos ir raugintų kopūstų gamyboje
- tolesnis jų praktinis panaudojimas yra nuotekų valymo įrenginiuose, likviduojant naftos avarijų
padarinius

Įdomu: DĖMESIO! 
- botulino toksinas (iš lot. botulus = dešra), ats. botulino arba dešros nuodai yra toksiškas mišinys,
kurį gamina bakterija Clostridium botulinum.
- botulino toksinas dažniausiai patenka į organizmą su maistu, kuriame yra bakterijos Clostridium
botulinum
- tai blogai termiškai apdoroti konservai ir dešros, marinuotos daržovės, grybai aliejuje ir kt.,
nepasiekę 121 °C temperatūros, kuriai esant bakterijos sunaikinamos



Paprastų praktinių mikrobiologijos pratimų idėjų rasite čia: 

Mokykliniai eksperimentai mikrobiologijos 
srityje: 

Praktinė mikrobiologija vidurinėms 
mokykloms: 
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