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Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
B3 skyrius – Gyvybė s chėmija 



Šiame skyriuje jūs sužinosite: 

Vanduo, 
Mineralai, 

Ląstelių judėjimas (difuzija, osmosas, aktyvus transportavimas) 
Angliavandeniai, lipidai, baltymai ir nukleorūgštys, 
Kaip augalai fotosintezės būdu gamina angliavandenius, 
Prieštaringiausi pareiškimai apie DNR 



3.1. Vanduo 

Vanduo sudaro 60-75% žmogaus kūno svorio. Vos 4% viso kūno vandens netekimas sukelia 
dehidrataciją, o 15% netekimas gali būti mirtinas. Taip pat žmogus galėtų išgyventi mėnesį be 
maisto, bet neišgyventų 3 dienų be vandens. Ši esminė priklausomybė nuo vandens iš esmės valdo 
visas gyvybės formas. Akivaizdu, kad vanduo yra gyvybiškai svarbus išgyvenimui, bet kodėl jis 
toks reikalingas? 
Daugelį vandens vaidmenų palaikant gyvybę lemia jo molekulinė struktūra ir keletas ypatingų 
savybių. Vanduo yra paprasta molekulė, sudaryta iš dviejų mažų teigiamai įkrautų vandenilio atomų 
ir vieno didelio neigiamai įkrauto deguonies atomo. Kai vandeniliai jungiasi su deguonimi, susidaro 
asimetrinė molekulė, kurios vienoje pusėje yra teigiamas krūvis, o kitoje - neigiamas (1 pav.). Šis 
įkrovos skirtumas vadinamas poliškumu ir nusako, kaip vanduo sąveikauja su kitomis molekulėmis 

Pav 1: Vandens chemija. Vandens molekulės sudarytos iš dviejų vandenilio ir vieno deguonies. Šie 
atomai yra skirtingų dydžių ir krūvių, todėl susidaro asimetrija molekulinėje struktūroje ir susidaro 

stiprūs ryšiai tarp vandens ir kitų polinių molekulių, įskaitant patį vandenį. [1] 

Kaip polinė molekulė, vanduo geriausiai sąveikauja su kitomis polinėmis molekulėmis, tokiomis 
kaip jis pats. Taip yra dėl reiškinio, kai priešingi krūviai traukia vienas kitą: kadangi kiekviena 
atskira vandens molekulė turi ir neigiamą, ir teigiamą dalį, kiekvieną pusę traukia priešingo krūvio 
molekulės. Šis patrauklumas leidžia vandeniui suformuoti palyginti stiprius ryšius, vadinamus 
ryšiais, su kitomis aplinkinėmis polinėmis molekulėmis, įskaitant kitas vandens molekules. Tokiu 
atveju vienos vandens molekulės teigiamas vandenilis susijungs su neigiamu gretimos molekulės 
deguonimi, kurios vandenilius traukia kitas deguonis ir pan. (1 pav.). Svarbu tai, kad šis sujungimas 
priverčia vandens molekules sulipti į savybę, vadinamą sanglauda. Vandens molekulių sanglauda 
padeda augalams paimti vandenį prie šaknų. Sanglauda taip pat prisideda prie aukštos vandens 
virimo temperatūros, kuri padeda gyvūnams reguliuoti kūno temperatūrą. 

Be to, kadangi dauguma biologinių molekulių turi tam tikrą elektrinę asimetriją, jos taip pat yra 
polinės ir vandens molekulės gali sudaryti ryšius su savo teigiamais ir neigiamais regionais ir juos 
supti. Apsupdamas kitos medžiagos polines molekules, vanduo prasiskverbia į visus užkampius tarp 
molekulių, efektyviai jį suskaidydamas ir ištirpdydamas. Taip atsitinka, kai į vandenį dedate cukraus 
kristalus: ir vanduo, ir cukrus yra poliniai, todėl atskiros vandens molekulės gali apsupti atskiras 
cukraus molekules, suskaidančios cukrų ir jį ištirpdančios. Panašiai kaip ir poliškumas, kai kurios 
molekulės yra sudarytos iš jonų arba priešingai įkrautų dalelių. Vanduo taip pat skaido šias jonines 
molekules, sąveikaudamas su teigiamai ir neigiamai įkrautomis dalelėmis. Taip atsitinka, kai į 
vandenį įdedate druskos, nes druska susideda iš natrio ir chlorido jonų. 



Dėl didelio vandens gebėjimo ištirpinti įvairias molekules jis buvo pavadintas „universaliu 
tirpikliu“, todėl vanduo yra neįkainojama gyvybę palaikanti jėga. Biologiniu lygmeniu vandens, 
kaip tirpiklio, vaidmuo padeda ląstelėms transportuoti ir naudoti tokias medžiagas kaip deguonis ar 
maistinės medžiagos. Vandeniniai tirpalai, tokie kaip kraujas, padeda nunešti molekules į reikiamas 
vietas. Taigi, vandens, kaip tirpiklio, vaidmuo palengvina molekulių, tokių kaip deguonis, pernešimą 
kvėpavimui ir daro didelę įtaką vaistų gebėjimui pasiekti savo tikslą organizme. 
Vanduo taip pat atlieka svarbų struktūrinį vaidmenį biologijoje. Vizualiai vanduo užpildo ląsteles, 
kad padėtų išlaikyti formą ir struktūrą. Vanduo daugelyje ląstelių (įskaitant tas, kurios sudaro 
žmogaus kūną) sukuria slėgį, kuris priešinasi išorinėms jėgoms, panašiai kaip oro įleidimas į 
balioną. Tačiau net kai kuriems augalams, kurie gali išlaikyti savo ląstelių struktūrą be vandens, vis 
tiek reikia vandens, kad išgyventų. Vanduo leidžia viskam ląstelės viduje turėti tinkamą formą 
molekuliniu lygmeniu. Kadangi forma yra labai svarbi biocheminiams procesams, tai taip pat yra 
vienas iš svarbiausių vandens vaidmenų 

Vanduo taip pat prisideda prie ląsteles supančių membranų susidarymo. Kiekviena 
ląstelė Žemėje yra apsupta membranos, kurios didžiąją dalį sudaro du sluoksniai 
molekulių, vadinamų fosfolipidais (2 pav.). Fosfolipidai, kaip ir vanduo, turi du 
skirtingus komponentus: polinę „galvą“ ir nepolinę „uodegą“. Dėl šios priežasties 
poliarinės galvos sąveikauja su vandeniu, o nepoliarinės uodegos stengiasi vengti 
vandens ir sąveikauti viena su kita. Siekdami šios palankios sąveikos, fosfolipidai 

spontaniškai sudaro dvigubus sluoksnius, kurių galvutės yra nukreiptos į išorę į aplinkinį vandenį, o 
uodegos nukreiptos į vidų, išskyrus vandenį. Dvisluoksnis sluoksnis supa ląsteles ir selektyviai 
leidžia tokioms medžiagoms kaip druskos ir maistinės medžiagos patekti į ląstelę ir iš jos išeiti. 
Sąveika, susijusi su membranos formavimu, yra pakankamai stipri, kad membranos susiformuotų 
savaime ir nėra lengvai suardomos. Be vandens ląstelių membranos neturėtų struktūros, o be 
tinkamos membranos struktūros ląstelės negalėtų išlaikyti svarbių molekulių ląstelės viduje ir 
kenksmingų molekulių už ląstelės ribų. [1]. 

Pav 2: Fosfolipidų dvisluoksniai. Fosfolipidai sudaro dvisluoksnius sluoksnius, apsuptus vandens. 
Poliarinės galvutės yra nukreiptos į išorę, kad sąveikautų su vandeniu, o hidrofobinės uodegos 

nukreiptos į vidų, kad išvengtų sąveikos su vandeniu [1]



3.2. Mineralai 

Organizmui reikia daug mineralų; jie vadinami esminiais mineralais. Esminiai mineralai kartais 
skirstomi į pagrindinius mineralus (makromineralus) ir mikromineralus (mikromineralus). Šios dvi 
mineralų grupės yra vienodai svarbios, tačiau mikroelementų reikia mažesniais kiekiais nei 
pagrindinių mineralų. Reikalingi kiekiai organizme nėra jų svarbos požymis. 

Subalansuota mityba paprastai suteikia visų būtinų mineralų. Toliau pateiktose dviejose lentelėse 
išvardyti mineralai, jų veikla organizme (jų funkcijos) ir jų šaltiniai maiste. 

Makromineralai 

Mineralas Funkcija Šaltiniai 

Natrio 

druska 

Reikalingas tinkamam skysčių balansui, 

nervų impulsų perdavimui ir raumenų 

susitraukimui 

Valgomoji druska, sojos padažas; dideli kiekiai 

perdirbtuose maisto produktuose; nedideli 

kiekiai piene, duonoje, daržovėse ir 

neperdirbtoje mėsoje 

Chloridas Reikalingas tinkamam skysčių balansui, 

skrandžio rūgštims 

Valgomoji druska, sojos padažas; dideli kiekiai 

perdirbtuose maisto produktuose; nedideli 

kiekiai piene, mėsoje, duonoje ir daržovėse 

Kalis Reikalingas tinkamam skysčių balansui, 

nervų impulsų perdavimui ir raumenų 

susitraukimui 

Mėsa, pienas, švieži vaisiai ir daržovės, 

nesmulkinti grūdai, ankštinės daržovės 

Kalcis Svarbus sveikiems kaulams ir dantims; 

padeda raumenims atsipalaiduoti ir 

susitraukti; svarbus nervų 

funkcionavimui, kraujo krešėjimui, 

kraujospūdžio reguliavimui, imuninės 

sistemos sveikatai 

Pienas ir pieno produktai; žuvies konservai su 

kaulais (lašiša, sardinės); spirituotas tofu ir 

spirituotas sojų pienas; žalumynai (brokoliai, 

garstyčių žalumynai); ankštiniai augalai 

Fosforas Svarbus sveikiems kaulams ir dantims; 

randama kiekvienoje ląstelėje; rūgščių ir 

šarmų pusiausvyrą palaikančios sistemos 

dalis 

Mėsa, žuvis, paukštiena, kiaušiniai, pienas, 

perdirbtas maistas (įskaitant soda 

Magnis Rasta kauluose; reikalingas baltymų 

gamybai, raumenų susitraukimui, nervų 

perdavimui, imuninės sistemos sveikatai 

Riešutai ir sėklos; ankštiniai augalai; lapinės, 

žalios daržovės; jūros gėrybės; šokoladas; 

artišokai; „kietas“ geriamasis vanduo 



Kūnui mikroelementų reikia labai mažais kiekiais. Atkreipkite dėmesį, kad geležis yra laikoma mikroelementu, 

nors jo reikia šiek tiek daugiau nei kitų mikromineralų. 

Mikromineralai 

Mineralas Funkcija Šaltiniai 

Geležis Molekulės (hemoglobino), esančios 

raudonuosiuose kraujo kūneliuose, dalis, 

pernešanti deguonį organizme; reikalingas 

energijos apykaitai 

mėsa; raudonos mėsos; žuvis; paukštiena; 

vėžiagyviai (ypač moliuskai); kiaušinių 

tryniai; ankštiniai augalai; džiovinti vaisiai; 

tamsios, lapinės žalumynai; geležimi 

praturtinta duona ir dribsniai; ir spirituoti 

grūdai 

Cinkas Daugelio fermentų dalis; reikalingi 

baltymams ir genetinei medžiagai gaminti; 

atlieka skonio suvokimo, žaizdų gijimo, 

normalaus vaisiaus vystymosi, spermos 

gamybos, normalaus augimo ir lytinio 

brendimo, imuninės sistemos sveikatos 

funkciją. 

Mėsa, žuvis, paukštiena, rauginti sveiki 

grūdai, daržovės 

Jodas Yra skydliaukės hormonuose, kurie 

padeda reguliuoti augimą, vystymąsi ir 

medžiagų apykaitą 

Jūros gėrybės, maistas, užaugintas daug jodo 

turinčioje dirvoje, joduota druska, duona, 

pieno produktai 

Selenas Antioksidantas Mėsa, jūros gėrybės 

Varies Daugelio fermentų dalis; reikalingas 

geležies apykaitai 

Ankštiniai augalai, riešutai ir sėklos, sveiki 

grūdai, organų mėsa, geriamasis vanduo 

Manganas Daugelio fermentų dalis Plačiai paplitęs maisto produktuose, ypač 

augaliniame maiste 

Siera Randama baltymų molekulėse Yra maisto produktuose kaip baltymų dalis: 

mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, pienas, 

ankštiniai augalai, riešutai 



Fluoras Dalyvauja formuojant kaulus ir dantis; 

padeda išvengti dantų ėduonies 

Geriamasis vanduo (su fluoru arba natūraliu 

fluoru), žuvis ir dauguma arbatų 

Chromas Glaudžiai bendradarbiauja su insulinu, kad 

reguliuotų cukraus (gliukozės) kiekį 

kraujyje 

Nerafinuotas maistas, ypač kepenys, alaus 

mielės, sveiki grūdai, riešutai, sūriai 

Molibdenas Daugelio fermentų dalis Ankštiniai augalai; duona ir grūdai; lapiniai 

žalumynai; lapinės, žalios daržovės; pienas; 

kepenys 

Kitos maistinės medžiagos, kurios, kaip žinoma, yra būtinos nedideliais kiekiais, yra nikelis, silicis, 
vanadis ir kobaltas [2]. 

3.3. Judėjimas ląstelėje 

Ląstelės turi pasisavinti joms reikalingas medžiagas, tokias kaip deguonis ir gliukozė, taip pat turi 
atsikratyti atliekų ir cheminių medžiagų, kurių reikia kitur organizme. Yra 3 pagrindiniai būdai, 
kuriais medžiagos gali patekti į ląstelę ir iš jos. 

3.3.1. Difuzija 

Gyvuose organizmuose ištirpusių medžiagų, tokių kaip deguonis, anglies dioksidas ir gliukozė, 
difuzija vyksta į ląsteles ir iš jų per pusiau pralaidžią ląstelės membraną. 

• Grynasis (bendras) dalelių judėjimas skystyje arba dujose iš didelės koncentracijos srities į
mažos koncentracijos sritį (žemyn koncentracijos gradientu).
• Difuzija yra pasyvus procesas (nereikalaujantis energijos).
• Tai vyksta dėl atsitiktinio dalelių judėjimo (dėl joms būdingos kinetinės energijos

Pav 3: Difuzija [3] 



Yra 3 pagrindiniai dalykai, turintys įtakos sklaidos greičiui: 
• Temperatūra – kuo aukštesnė temperatūra, tuo greitis greitesnis (dėl dalelių atsitiktinių
judėjimų greičio padidėjimo).
• Koncentracijos gradientas – kuo didesnis dalelių koncentracijų skirtumas tarp dviejų sričių,
tuo greitesnis difuzijos greitis.
• Atstumas – kuo mažesnis atstumas, tuo greitesnė difuzija

3.3.2. Osmosas 

Osmosas yra ypatingas difuzijos atvejis: 
• Vandens molekulių judėjimas iš didelės vandens koncentracijos zonos į mažos vandens
koncentracijos sritį (žemyn koncentracijos gradientu).
• Jis atsiranda per iš dalies pralaidžią membraną.
• Tai pasyvus procesas (nereikalaujantis energijos).

Pav 4: Osmosas [3] 

Čia membrana yra pralaidi tik vandens molekulėms. Jie persikels iš didelio vandens telkinio 
(atskiesto tirpalo) į žemo vandens zoną (koncentruotas tirpalas). Taigi jis judės iš dešinės į kairę ir 
dėl to pamatysite vandens lygio kilimą 



3.3.3. 
Aktyvus transportas 

• Medžiagų judėjimas iš mažos koncentracijos zonos į didelės koncentracijos sritį (PRIEŠ
koncentracijos gradientą) arba didesnių medžiagų judėjimas per pusiau pralaidžią membraną.
• Tai aktyvus procesas, todėl reikia energijos
• Reikalingi baltymų nešikliai ląstelės membranoje

ATP yra tai, ką mes žinome kaip energiją! Tai kyla iš ląstelių kvėpavimo – atsiminkite tai. Ląstelės, 
kurioms tenka daug aktyvaus transportavimo, bus pilnos mitochondrijų, organelių, kuriose vyksta 
kvėpavimas. 
Aukščiau pateiktame pavyzdyje žiūrėkite, kad dalelių koncentracija ląstelės viduje yra didesnė nei 
išorėje, tačiau baltymas nešiklis jas perkelia į ląstelę. 
Tai, kad aktyvus transportavimas leidžia ląstelėms perkelti medžiagas į jas PRIEŠ koncentracijos 
gradientą, reiškia, kad jos gali absorbuoti tokias medžiagas kaip jonai ir cukrus iš labai atskiestų 
tirpalų. [3]. 

3.2.4 Angliavandeniai, lipidai, baltymai ir nukleorūgštys 

Kaip ir difuzija, osmoso atveju vandens molekulės juda, siekdamos atgauti pusiausvyrą tarp 
dviejų pusių. 

Štai keletas pagrindinių žodžių, kuriuos turite žinoti: 

Izotoninis 
Turinti tokią pačią tirpių medžiagų koncentraciją kaip ir kitas tirpalas 
Hipertoninis 
Tirpalas, kuriame yra didesnė ištirpusių medžiagų molekulių 
koncentracija nei kitame tirpale 
Hipotoninis 
Tirpalas, kuriame ištirpusių medžiagų molekulių koncentracija mažesnė nei kitame tirpale 

Pav 5:  Hipotoninis, izotoninis ir hipertoninis tirpalas [3] 



Didelės gyvybei reikalingos molekulės, sudarytos iš mažesnių organinių molekulių, vadinamos 
biologinėmis makromolekulėmis. Yra keturios pagrindinės biologinių makromolekulių klasės 
(angliavandeniai, lipidai, baltymai ir nukleino rūgštys), ir kiekviena iš jų yra svarbus ląstelės 
komponentas ir atlieka daugybę funkcijų.  

3.3.4. Angliavandeniai 

Angliavandeniai iš tikrųjų yra esminė mūsų mitybos dalis; grūdai, vaisiai ir daržovės yra natūralūs 
angliavandenių šaltiniai. Angliavandeniai aprūpina organizmą energija, ypač per gliukozę, paprastą 
cukrų. Angliavandeniai taip pat atlieka kitas svarbias funkcijas žmonėms, gyvūnams ir augalams. 
Angliavandeniai skirstomi į tris potipius: monosacharidus, disacharidus ir polisacharidus. 

Monosacharidai (mono = "vienas"; sacchar = "saldus") yra paprasti cukrūs, iš kurių labiausiai 
paplitęs yra gliukozė. Monosachariduose anglies atomų skaičius paprastai svyruoja nuo trijų iki 
šešių. Dauguma monosacharidų pavadinimų baigiasi priesaga -ose. Priklausomai nuo anglies atomų 
skaičiaus cukruje, jie gali būti žinomi kaip triozės (trys anglies atomai), pentozė (penki anglies 
atomai) ir heksozė (šeši anglies atomai). 
Monosacharidai gali egzistuoti kaip linijinė grandinė arba kaip žiedo formos molekulės; 
vandeniniuose tirpaluose jie dažniausiai randami žiedo pavidalu [4]. 

Pav 6: Gliukozės linijinės ir žiedinės formos pavyzdys [5]



Disacharidai (di- = „du“) susidaro, kai vyksta dviejų monosacharidų dehidratacijos reakcija 
(reakcija, kurios metu pašalinama vandens molekulė). Šio proceso metu vieno monosacharido 
hidroksilo grupė (-OH) susijungia su kito monosacharido vandenilio atomu, išskirdama vandens 
(H2O) molekulę ir sudarydama kovalentinį ryšį tarp dviejų cukraus molekulių atomų. Dažniausias 
disacharidas yra sacharozė arba stalo cukrus, kurį sudaro monomerai gliukozė ir fruktozė. 

Pav 7: Disacharidai [6] 

Ilga monosacharidų grandinė, sujungta kovalentiniais ryšiais, žinoma kaip polisacharidas (poli- = 
„daug“). Grandinė gali būti šakota arba nešakota, joje gali būti įvairių tipų monosacharidų. 
Polisacharidai gali būti labai didelių molekulių. Krakmolas, glikogenas, celiuliozė ir chitinas yra 
polisacharidų pavyzdžiai. 

Krakmolas yra augaluose kaupiama cukrų forma, sudaryta iš amilozės ir amilopektino (abu 
gliukozės polimerai). Augalai gali sintetinti gliukozę, o gliukozės perteklius kaupiasi krakmolo 
pavidalu įvairiose augalų dalyse, įskaitant šaknis ir sėklas. Krakmolas, kurį vartoja gyvūnai, 
suskaidomas į mažesnes molekules, tokias kaip gliukozė. Tada ląstelės gali absorbuoti gliukozę. 

Glikogenas yra žmonių ir kitų stuburinių gyvūnų gliukozės saugojimo forma, sudaryta iš gliukozės 
monomerų. Glikogenas yra gyvulinis krakmolo ekvivalentas ir yra labai išsišakojusi molekulė, 

Kaip augalai fotosintezės būdu gamina angliavandenius ? 

Gliukozės cheminė formulė yra C6H12O6. Daugumoje gyvų rūšių gliukozė yra svarbus 
energijos šaltinis. Ląstelinio kvėpavimo metu iš gliukozės išsiskiria 
energija, kuri naudojama adenozino trifosfato (ATP) gamybai. Augalai 
fotosintezės procese sintetina gliukozę naudodami anglies dioksidą ir 
vandenį, o gliukozė savo ruožtu naudojama augalo energijos poreikiams 
tenkinti. Susintetintos gliukozės perteklius dažnai kaupiamas kaip 
krakmolas, kurį skaido kiti augalais mintantys organizmai. [4]. 



paprastai saugoma kepenų ir raumenų ląstelėse. Kai gliukozės kiekis sumažėja, glikogenas 
suskaidomas, kad išsiskirtų gliukozė. 

Celiuliozė yra vienas gausiausių natūralių biopolimerų. Augalų ląstelių sienelės daugiausia 
pagamintos iš celiuliozės, kuri ląstelei suteikia struktūrinę atramą. Mediena ir popierius dažniausiai 
yra celiuliozės. Celiuliozė sudaryta iš gliukozės monomerų, kurie yra sujungti ryšiais tarp tam tikrų 
anglies atomų gliukozės molekulėje. 
Angliavandeniai įvairiuose gyvūnuose atlieka kitas funkcijas. Nariuotakojai, tokie kaip vabzdžiai, 
vorai ir krabai, turi išorinį skeletą, vadinamą egzoskeletu, kuris apsaugo jų vidines kūno dalis. Šis 
egzoskeletas pagamintas iš biologinės makromolekulės chitino, kuris yra azoto angliavandenis. Jis 
pagamintas iš pasikartojančių modifikuoto cukraus, turinčio azoto, vienetų. 

3.3.5. Lipidai 

Lipidai apima įvairią junginių grupę, kurią vienija bendras bruožas. Lipidai yra hidrofobiniai („bijo 
vandens“) arba netirpūs vandenyje, nes yra nepolinės molekulės. Taip yra todėl, kad jie yra 
angliavandeniliai, kuriuose yra tik nepolinės anglies-anglies arba anglies-vandenilio jungtys. Lipidai 
ląstelėje atlieka daugybę skirtingų funkcijų. Ląstelės kaupia energiją ilgalaikiam naudojimui lipidų, 
vadinamų riebalais, pavidalu. Lipidai taip pat izoliuoja augalus ir gyvūnus nuo aplinkos. Pavyzdžiui, 
jie padeda išlaikyti vandens paukščius ir žinduolius sausus, nes jie atstumia vandenį. Lipidai taip pat 
yra daugelio hormonų statybinė medžiaga ir svarbi plazminės membranos sudedamoji dalis. Lipidai 
apima riebalus, aliejus, vaškus, fosfolipidus ir steroidus. 
Riebalų molekulė, tokia kaip trigliceridas, susideda iš dviejų pagrindinių komponentų - glicerolio ir 
riebalų rūgščių. Glicerolis yra organinis junginys, turintis tris anglies atomus, penkis vandenilio 
atomus ir tris hidroksilo (-OH) grupes. Riebalų rūgštys turi ilgą angliavandenilių grandinę, prie 
kurios yra prijungta rūgštinė karboksilo grupė, todėl jos vadinamos „riebalų rūgštimis“. Anglies 
skaičius riebalų rūgštyje gali svyruoti nuo 4 iki 36; dažniausiai yra tie, kuriuose yra 12–18 anglies 
atomų. Riebalų molekulėje riebalų rūgštis yra prijungta prie kiekvieno iš trijų deguonies atomų 
glicerolio molekulės –OH grupėse kovalentine jungtimi. 

Veikla: Kaip patikrinti angliavandenių buvimą ? 

Tirpale esančius angliavandenius galima nesunkiai atpažinti 
laboratorijoje atlikus tam tikrus tyrimus. Svarbūs angliavandenių 
nustatymo testai yra šie: Molischo testas, jodo testas, Benedikto 
testas, Bialo testas, Barfoed testas, Seliwanoff testas, florogliucinolio 
testas ir Osazono testas.. 



Pav 8: Lipidai apima riebalus, tokius kaip trigliceridai, kuriuos sudaro riebalų rūgštys ir glicerolis, 
fosfolipidai ir steroidai. [4] 

Šio kovalentinio ryšio metu išsiskiria trys vandens molekulės. Trys riebaluose esančios riebalų 
rūgštys gali būti panašios arba nepanašios. Šie riebalai dar vadinami trigliceridais, nes juose yra trys 
riebalų rūgštys. Kai kurios riebalų rūgštys turi bendrus pavadinimus, nurodančius jų kilmę. 
Pavyzdžiui, palmitino rūgštis, sočiųjų riebalų rūgštis, gaunama iš palmių. Arachido rūgštis gaunama 
iš Arachis hypogaea, mokslinio žemės riešutų pavadinimo. 
Riebalų rūgštys gali būti sočiosios arba nesočiosios. Riebalų rūgščių grandinėje, jei tarp gretimų 
angliavandenilių grandinėje yra tik pavieniai ryšiai, riebalų rūgštis yra prisotinta. Sočiosios riebalų 
rūgštys yra prisotintos vandeniliu; kitaip tariant, prie anglies skeleto prisijungusių vandenilio atomų 
skaičius yra maksimalus. Kai angliavandenilių grandinėje yra dviguba jungtis, riebalų rūgštis yra 
nesočioji riebalų rūgštis. 
Dauguma nesočiųjų riebalų kambario temperatūroje yra skysti ir vadinami aliejais. Jei molekulėje 
yra viena dviguba jungtis, ji vadinama mononesočiaisiais riebalais (pvz., alyvuogių aliejus), o jei yra 
daugiau nei viena dviguba jungtis, tada ji vadinama polinesočiaisiais riebalais (pvz., rapsų aliejus). 
Nepakeičiamos riebalų rūgštys – tai riebalų rūgštys, kurios yra reikalingos, bet nesintetinamos 
žmogaus organizmui. Todėl jie turi būti papildyti dieta. Omega-3 riebalų rūgštys patenka į šią 
kategoriją ir yra viena iš dviejų žinomų nepakeičiamų riebalų rūgščių žmonėms (kita yra omega-6 
riebalų rūgštys). Jie yra polinesočiųjų riebalų rūšis ir vadinami omega-3 riebalų rūgštimis, nes 
trečioji anglis iš riebalų rūgšties galo dalyvauja dviguboje jungtyje. Lašiša, upėtakis ir tunas yra geri 
omega-3 riebalų rūgščių šaltiniai. Omega-3 riebalų rūgštys yra svarbios smegenų funkcijai ir 



normaliam augimui bei vystymuisi. Jie taip pat gali užkirsti kelią širdies ligoms ir sumažinti vėžio 
riziką. 
Fosfolipidai yra pagrindinė plazmos membranos sudedamoji dalis. Kaip ir riebalai, jie susideda iš 
riebalų rūgščių grandinių, prijungtų prie glicerolio ar panašaus stuburo. Tačiau vietoj trijų prijungtų 
riebalų rūgščių yra dvi riebalų rūgštys, o trečioji glicerolio pagrindo anglis yra susieta su fosfato 
grupe. Fosfatų grupė modifikuojama pridedant alkoholio. Fosfolipidas turi ir hidrofobines, ir 
hidrofilines sritis. Riebalų rūgščių grandinės yra hidrofobinės ir išsiskiria iš vandens, o fosfatas yra 
hidrofilinis ir sąveikauja su vandeniu. 
Ląstelės yra apsuptos membrana, kurioje yra dvisluoksnis fosfolipidų sluoksnis. Fosfolipidų riebalų 
rūgštys yra nukreiptos į vidų, toliau nuo vandens, o fosfatų grupė gali būti nukreipta arba į išorinę 
aplinką, arba į ląstelės vidų, kurios abi yra vandeninės. 

3.4. Proteinai 

Baltymai yra viena gausiausių organinių molekulių gyvosiose sistemose ir atlieka pačias įvairiausias 
funkcijas iš visų makromolekulių. Baltymai gali būti struktūriniai, reguliuojantys, susitraukiantys 
arba apsauginiai; jie gali būti naudojami transportuojant, sandėliuojant arba membranose; arba tai 
gali būti toksinai ar fermentai. Kiekvienoje gyvos sistemos ląstelėje gali būti tūkstančiai skirtingų 
baltymų, kurių kiekvienas turi unikalią funkciją. Jų struktūros, kaip ir funkcijos, labai skiriasi. 
Tačiau jie visi yra aminorūgščių polimerai, išsidėstę linijine seka. 
Baltymų funkcijos yra labai įvairios, nes yra 20 skirtingų chemiškai skirtingų aminorūgščių, kurios 
sudaro ilgas grandines, o aminorūgštys gali būti bet kokia tvarka. Pavyzdžiui, baltymai gali veikti 
kaip fermentai arba hormonai. Fermentai, kuriuos gamina gyvos ląstelės, yra biocheminių reakcijų 
(pvz., virškinimo) katalizatoriai ir dažniausiai yra baltymai. Kiekvienas fermentas yra specifinis 
substratui (reagentui, kuris jungiasi su fermentu), kurį jis veikia. Fermentai gali nutraukti 
molekulinius ryšius, pertvarkyti ryšius arba sudaryti naujus ryšius. Fermento pavyzdys yra seilių 
amilazė, kuri skaido amilozę – krakmolo komponentą. 
Baltymai yra skirtingos formos ir molekulinės masės; kai kurie baltymai yra rutuliškos formos, o kiti 
yra pluoštinio pobūdžio. Pavyzdžiui, hemoglobinas yra rutulinis baltymas, o kolagenas, randamas 
mūsų odoje, yra skaidulinis baltymas. Baltymų forma yra labai svarbi jo funkcijai. Temperatūros, 
pH ir cheminių medžiagų poveikio pokyčiai gali lemti nuolatinius baltymo formos pokyčius, dėl 
kurių prarandama funkcija arba gali denatūruotis. Visi baltymai yra sudaryti iš skirtingų tų pačių 20 
rūšių aminorūgščių. 
Aminorūgštys yra monomerai, sudarantys baltymus. Kiekviena aminorūgštis turi tą pačią pagrindinę 
struktūrą, kurią sudaro centrinis anglies atomas, sujungtas su aminogrupe (-NH2), karboksilo grupė 
(-COOH) ir vandenilio atomas. Kiekviena aminorūgštis taip pat turi kitą kintamą atomą arba atomų 
grupę, prijungtą prie centrinio anglies atomo, žinomo kaip R grupė. R grupė yra vienintelis 20 
aminorūgščių struktūros skirtumas; kitu atveju aminorūgštys yra identiškos. 



Pav 9: Aminorūgštys sudarytos iš centrinės anglies, sujungtos su aminogrupe (–NH2), karboksilo 
grupe (–COOH) ir vandenilio atomu. Ketvirtoji centrinės anglies jungtis skiriasi tarp skirtingų 

aminorūgščių, kaip matyti iš šių alanino, valino, lizino ir asparto rūgšties pavyzdžių. [4] 

Cheminė R grupės prigimtis lemia jos baltyme esančios aminorūgšties cheminę prigimtį (ty ar ji 
rūgštinė, bazinė, polinė ar nepolinė). 
Aminorūgščių seka ir skaičius galiausiai lemia baltymo formą, dydį ir funkciją. Kiekviena 
aminorūgštis yra prijungta prie kitos aminorūgšties kovalentine jungtimi, žinoma kaip peptidinė 
jungtis, kuri susidaro dehidratacijos reakcijos metu. Vienos aminorūgšties karboksilo grupė ir 
antrosios aminorūgšties amino grupė susijungia, išskirdami vandens molekulę. Gauta jungtis yra 
peptidinė jungtis. 
Produktai, susidarantys tokiu ryšiu, vadinami polipeptidais. Nors terminai polipeptidas ir baltymas 
kartais vartojami pakaitomis, polipeptidas techniškai yra aminorūgščių polimeras, o terminas 
baltymas vartojamas polipeptidui ar polipeptidams, kurie yra sujungti, turi skirtingą formą ir 
unikalią funkciją. 
Kaip aptarta anksčiau, baltymo forma yra labai svarbi jo funkcijai. Norėdami suprasti, kaip baltymas 
įgyja galutinę formą arba konformaciją, turime suprasti keturis baltymų struktūros lygius: pirminį, 
antrinį, tretinį ir ketvirtinį. 



Pav 10: Šiose iliustracijose galima stebėti keturis baltymų struktūros lygius [4] 



3.5. Nukleininės rūgštys 

Nukleino rūgštys yra pagrindinės gyvenimo tęstinumo makromolekulės. Juose yra genetinis ląstelės 
planas ir ląstelės veikimo instrukcijos. 
Du pagrindiniai nukleino rūgščių tipai yra dezoksiribonukleino rūgštis (DNR) ir ribonukleorūgštis 
(RNR). DNR yra genetinė medžiaga, randama visuose gyvuose organizmuose, nuo vienaląsčių 
bakterijų iki daugialąsčių žinduolių. 
Kitas nukleino rūgšties tipas, RNR, dažniausiai dalyvauja baltymų sintezėje. DNR molekulės 
niekada nepalieka branduolio, o naudoja RNR tarpininką bendrauti su likusia ląstele. Kiti RNR tipai 
taip pat dalyvauja baltymų sintezėje ir jos reguliavime. 
DNR ir RNR yra sudarytos iš monomerų, žinomų kaip nukleotidai. Nukleotidai susijungia vienas su 
kitu ir sudaro polinukleotidą, DNR arba RNR. Kiekvienas nukleotidas susideda iš trijų komponentų: 
azoto bazės, pentozės (penkių anglies) cukraus ir fosfatų grupės. Kiekviena azoto bazė nukleotide 
yra prijungta prie cukraus molekulės, kuri yra prijungta prie fosfato grupės. 

Pav 11: Nukleotidas susideda iš trijų komponentų: azoto bazės, pentozės cukraus ir fosfatų grupės. 
[4]

DNR turi dvigubą spiralę. Jį sudaro dvi nukleotidų grandinės arba polimerai. Sruogos susidaro su 
ryšiais tarp gretimų nukleotidų fosfato ir cukraus grupių. Sruogos yra sujungtos viena su kita prie 
pagrindo vandeniliniais ryšiais, o sruogos vyniojasi viena aplink kitą išilgai, taigi „dvigubos 
spiralės“ apibūdinimas, reiškiantis dvigubą spiralę. 

Veikla: Kaip patikrinti lipidų ir baltymų buvimą? 

Tirpale esantys lipidai gali būti lengvai atpažįstami naudojant 
emulsijos testą. Kita vertus, svarbus baltymų aptikimo testas yra 
Biuret testas. 



Pav 12: Cheminė DNR struktūra su spalvota etikete, identifikuojančia keturias bazes, taip pat 
stuburo fosfato ir dezoksiribozės komponentus [4] 

Kintamos cukraus ir fosfato grupės yra kiekvienos grandinės išorėje ir sudaro DNR stuburą. Azoto 
pagrindai yra sukrauti interjere, kaip laiptų pakopos, ir šios bazės poros; poros viena su kita surištos 
vandeniliniais ryšiais. Bazės poruojasi taip, kad atstumas tarp dviejų gijų stuburų būtų vienodas 
visoje molekulėje. Taisyklė yra tokia, kad nukleotidas A poruojasi su nukleotidu T, o G - su C [4]. 



3.6. James Watson: The most controversial statements made by the father of DNA 

„Independent“, Josh Gabbatiss, 2019 m. sausio 13 d [7]

Nobelio premijos laureatas yra plačiai pripažintas kaip puikus mokslininkas, tačiau jo 
reputaciją suteršė jo pasisakymai apie rasę, moteris ir gėjus. 

Jamesas Watsonas neabejotinai yra vienas didžiausių pasaulio 
mokslininkų. Nobelio premija apdovanotas už darbą, atskleidžiantį 
dvigubos spiralės DNR struktūrą, dar būdamas jaunas, genetikas ir toliau 
buvo pagrindinis molekulinės biologijos revoliucijos žmogelis. Jis 
vadovavo pagrindinėms tyrimų institucijoms ir vadovavo Žmogaus 
genomo projektui, kuris pirmą kartą sėkmingai užfiksavo žmogaus DNR 
plitimą. 
Deja, pastaraisiais metais jo pasiekimus nustelbė daugybė prieštaringų pasisakymų, 
išsakytų viešai ir spaudai, kurie buvo laikomi rasistiniais, seksistiniais ir homofobiškais. 

Kalbėdamas apie būsimas genetines naujoves, jis pastebėjo, kad: 

„IQ testų vidurkis tarp juodaodžių ir baltųjų skiriasi. Sakyčiau, skirtumas yra genetinis. 

„Žmonės sako, kad būtų baisu, jei visas merginas padarytume gražiomis. Manau, būtų 
puiku“. 

„Jeigu rastum geną, lemiantį seksualumą, o moteris nuspręs, kad nenori 
homoseksualaus vaiko, leiskite jai. 

Pav 13: Dr James Watson su originaliu DNR modeliu prieš spaudos konferenciją Mokslo muziejuje 
Londone 2005 m. (AFP / ODD ANDERSEN) [7] 



Diskusijai… 

Ką manote apie eugeniką ir kai kuriuos prieštaringiausius Jameso Watsono teiginius? 

(Eugenika yra judėjimas, kurio tikslas – pagerinti žmonių rasės genetinę sudėtį. 
Istoriškai eugenikai propagavo selektyvų veisimą šiems tikslams 
pasiekti. Šiandien turime technologijas, kurios leidžia tiesiogiai 
pakeisti individo genetinę sudėtį. žmonių požiūris į tai, kaip geriausia 
(ir etiškai) naudoti šią technologiją, skiriasi.) 
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