1.1. Sissejuhatus elu keemiasse. Bioelemendid. Funktsionaalsed rühmad
Sissejuhatus elu keemia kursusesse
Elu keemia kursuses tutvustatakse biokeemia aluseid. Biokeemia on keemia haru, mis tegeleb biomolekulidega, s.t ainetega, mida leidub eluslooduses. Kuidas saavad elu imelised ja hämmastavad omadused tuleneda elututest molekulidest? Elu keemia näitab, et nii biomolekulid kui ka nendevahelised
reaktsioonid alluvad tavapärastele loodusseadustele, mida uurivad füüsika ja keemia. Biokeemia ülesandeks on selgitada bioloogilisi omadusi ja nähtusi keemia seisukohast lähtuvalt.
Keemilised elemendid biomolekulides
Kogu Mendelejevi tabelist on organismide ehk elurite jaoks olulised umbes 30 keemilist elementi.
Enamik neist on väikese aatommassiga. Vesinik, hapnik, lämmastik ja süsinik (C, H, N, O) moodustavad 99% raku massist. Teised elemendid (P, S, Cl, Na, K, Ca jpt) on samuti tähtsad, kuid neid vajatakse väikestes kogustes. Näiteks hemoglobiinile annavad hapniku kandmise võime neli raua aatomit,
mis moodustavad vaid 0,3% selle valgu massist. Elu keemia keerleb ümber süsiniku ning biomolekulid on valdavalt orgaanilised ained. Süsiniku võime moodustada püsivaid ja keerukaid struktuure ei
vaja tutvustamist. Molekulidel on (bio)keemilised omadused tänu funktsionaalsetele rühmadele
(hüdroksüül-, karboksüül-, amino- jpt), millest osa on esitatud tabelis 1. Biomolekulidel on enamasti
mitu erinevat funktsionaalrühma, mis võivad ruumiliselt paigutuda mitmel moel.
Tabel 1. Levinud funktsionaalrühmi biomolekulides
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Biomolekulide suurus ja sisaldus rakus
Tsütoplasmas on lahustunud saja kuni kahesaja erineva orgaanilise aine molekulid, mille molekulmass
jääb vahemikku 100–500 Da. 1 dalton (Da) on arvuliselt võrdne ühe aatommassiühikuga. Lahustunud
ainete seas on aminohapped, nukleotiidid, suhkrud, karboksüülhapped ja nende mitmesugused
derivaadid. Kõik need osakesed on polaarsed või laenguga ning enamasti esinevad kontsentratsioonis
1 µM (10–6 mol/l)–1 mM (10–3 mol/l). Rakk on nagu korkide ja kraanidega suletud mitmekaelaline
kolb, kus ained pääsevad sisse ja välja ainult rangelt kontrollitud tingimustel.
Mitmed biomolekulid on polümeerid ehk makromo- Tabel 2. Biomolekulid soolekepikeses
lekulid.
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energiat. Tabelis 2 on toodud põhiliste biomolekulide
sisaldus soolekepikese Escherichia coli rakus.
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ehituslikke ülesandeid – võtavad vastu signaale või
kannavad kindlaid aineid läbi rakumembraani. Valgud on ilmselt kõige mitmekülgsemad biomolekulid.
Nukleiinhapped DNA ja RNA on nukleotiidide polümeerid. Nad säilitavad ja edastavad pärilikku
teavet. Osa RNA molekule on katalüsaatoriks ribosoomis.
Polüsahhariidid on moodustunud monosahhariididest, nt glükoosist. Neil on elurites kaks põhilist
ülesannet: olla kiiresti kättesaadavaks energiavaruks ning moodustada rakuväliseid toestusvõrgustikke. Väiksemad suhkrupolümeerid (oligosahhariidid), mis on kinnitunud membraanis valkude või
lipiidide külge, talitlevad ribakoodina. See näitab teistele kindlatele molekulidele, millise rakuga on
tegemist.
Lipiidide hulka kuulub väga erineva struktuuri ja ülesannetega aineid. Need hüdrofoobsed molekulid on membraanide koostisosad, raku energiavaru, värvained ja signaali edastavad osakesed ehk
virgatsained. Erinevalt eelmistest aineklassidest ei ole lipiidid polümeerid ja nende molekulide massid
on vahemikus 750–1500 Da. Küll aga võivad lipiidid omavahel seostuda mittekovalentselt ning moodustada väga suuri struktuure, nagu näiteks bioloogilisi membraane ehk lipiidseid kaksikkihte.
Kokkuvõttev skeem on esitatud joonisel 1.
Biomolekulide vastastiktoime
Suured ja pikad molekulahelad ei asetse ruumis juhuslikult paigutunud niitidena, vaid kindla korrapära järgi voldituna. Sellise kõrgemat järku struktuuri omandamine ehk voltimine toimub funktsionaalrühmade omavaheliste vastasmõjude tulemusel. Tähtsat rolli mängivad laengute ja osalaengute
vahelised tõmbe- ja tõukejõud. Molekuliosi lähendavad üksteisele ka hüdrofoobne vastasmõju ning
kindlasti vesinikside. Samad jõud ja mõjud toimivad ka erinevate molekulide seostumisel ehk biokeemilistel reaktsioonidel, kus aatomite ruumiline paigutus määrab muundumise võimalikkuse ja kiiruse.

Joonis 1. Tähtsamaid biomolekule
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Levinumad keemilised elemendid organismides on hapnik, süsinik, vesinik ja lämmastik, lisaks
fosfor, väävel ning ka kaltsium.
Organismide ehituses ja talituses on keskne roll orgaanilistel ainetel. Need on süsinikuühendid,
mis sisaldavad väga erinevaid funktsionaalseid rühmi. Funktsionaalsed rühmad ning nendevahelised vastasmõjud annavad orgaanilistele ühenditele mitmekesised omadused: võime moodustada
erinevaid struktuure ning osaleda väga erinevates reaktsioonides.
Organismidele on olulised nii võrdlemisi madala molekulmassiga ühendid (aminohapped, nukleotiidid, erinevad lipiidid, suhkrud, karboksüülhapped) kui ka suure molekulmassiga polümeerid
(valgud, polüsahhariidid, nukleiinhapped).

