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Dalyko anotacija 

Šio dalyko tikslas - suteikti doktorantams tiek fundamentalių, tiek naujausiais mokslo tyrimais paremtų žinių apie 

energetinius virsmus, vykstančius gyvuose organizmuose bei energijos kaupimo ląstelėse molekulinius 

mechanizmus. Trumpai pakartojus termodinamikos pagrindus bei išanalizavus oksidacijos-redukcijos procesus, 

apibūdinamos pagrindinės organizmų vartojamos energijos formos, energetinis metabolizmas ląstelės lygmenyje, 

įvairių ląstelės organelių vaidmuo energijos transformacijoje. Apžvelgiama energiją transformuojančių biologinių 

sistemų evoliucija, nagrinėjama biologinių membranų struktūra ir vaidmuo kaupiant ir transformuojant energiją. 

Analizuojama chemiosmosinė energijos transformavimo teorija, medžiagų pernaša per energiją kaupiančias 

membranas, elektronų pernašos ir H
+
 translokacijos keliai. Nagrinėjamas chemiosmosinis protoninis ciklas, 

oksidacinio fosforilinimo mechanizmas, elektronų pernašos (kvėpavimo) grandinės, fotosintetiniai protonovaros 

jėgos generatoriai, metaloproteinų vaidmuo elektronų pernašos grandinėse. Analizuojami ATP-sintazių ir ATP-

azių struktūriniai ir funkciniai aspektai, antrinės pernašos per ląstelių membranas mechanizmai. Nagrinėjami 

ląstelės energetinę būklę charakterizuojančių parametrų kiekybinio matavimo metodai. 
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