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1.attēls.  Dabas nanomateriālu piemēri. No kreisā 
augšējā stūra pulksteņrādītāja virzienā: taurenis, 
gekona pēda, kreses lapas, piens. (Attēlu avoti: 
kreisais augšējais, Wiki Commons, Creative 
Commons Attribute ShareAlike 3; labais augšējais A. 
Dhinojwala, University of Akron, NISE network, 
reprinted under NISE network terms and conditions; 
apakša pa kreisi: Wiki Commons, Creative Commons 
Attribute ShareAlike 3; apakšā pa labi: iNANO, 
University of Aarhus, Creative Commons Attribution 
ShareAlike 3.0) 

INFORMĀCIJA SKOLĒNIEM EKSPERIMENTAM A:  

DABAS NANOMATERIĀLS 

Ap mums ir daudz dabas nanomateriālu, un šajā eksperimentā jūs uzzināsiet to, ka divi ļoti parasti 
materiāli - piens un želatīns ir patiešām divi no tiem. Šo materiālu īpašības ir tieši saistītas ar viņu 
molekulāro supra-organizāciju, kura ietver nanostruktūras. 

Šajā eksperimentā jūs: 
1. Sagatavosiet želatīnu un pārbaudīsiet to ar lāzera pildspalvu, lai apstiprinātu tā koloidālo dabu. 
2. Apstiprināsiet to, ka piens ir koloīds un pievienosiet tam skābi, lai izraisītu tā sakopojumu. Šis 
eksperiments jums sniegs praktisku pierādījumu par saikni starp struktūru un funkciju un, ka piena, kā 
materiāla, molekulārās organizācijas manipulācija noved pie materiāliem ar dažādām krāsām, smaržu un 
garšu! 
 

PAMATINFORMĀCIJA 
Dabas nanomateriāli 
Daudziem materiāliem, kas pieder dabas pasaulei (dzīvnieku un minerālu) ir īpašības, kuras ir 
neatņemamu nanostruktūru rezultāts.  
 
Gaismas, ūdens un citu materiālu savstarpēja iedarbība ar šīm nanostruktūrām piedod dabas 
materiāliem ievērības cienīgas īpašības, kuras mēs varam redzēt ar savām acīm. Šīs nanostruktūras 
veidojās no materiāla supra-molekulārās organizācijas: desmitiem līdz simtiem molekulu, kuras tiek 
sakārtotas nanoskalas mēroga formās un veidos. Ikdienā mūsu acu priekšā ir simtiem nanozinātņes 
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piemēru, sākot ar sīkiem gekoniem, kas pārvietojās ačgārni pa griestiem, acīmredzot, pret gravitāti, līdz 
tauriņiem ar zaigojošām krāsām un gaismas vabolēm, kas kvēlo naktī. 
 
Dabā mēs sastopam dažus izcilus risinājumus sarežģītām problēmām smalku nanostruktūru formā ar 
kurām ir asociētas precīzas funkcijas. 
Šajā eksperimentā dabas nanomateriāli, kurus jūs analizēsiet ir želatīns un piens. Abi ir koloīdu veidi. 
Koloīds ir ķīmiska savienojuma veids, kurā viena viela ir vienādi izklīdināta caur citu, bet izklīdinātās 
vielas daļiņas ir tikai saglabātas savienojumā, tās pilnībā neizšķīst tajā (ne tā kā šķīdinājums). Tas notiek 
tādēļ, ka daļiņas koloīdā ir lielākas nekā šķīdinājumā.  Vispārīgi runājot, koloīds sastāv no daļiņām 10-
300 nm mērogā. Tās ir pietiekoši mazas, lai būtu vienādi izklīdinātas un uzturētu vienveidīgu izskatu, bet 
pietiekami lielas, lai izklīdinātu gaismu. Daļiņas koloīdā var būt tik labi izklīdinātas, ka tām ir šķīdinājuma 
izskats (piem., caurspīdīgs). 
 
Vienkāršs paņēmiens kā pārbaudīt vai savienojums ir šķīdinājums vai koloīds ir spīdināt lāzera staru caur 
savienojumu: gaismu izklīdinās tikai koloīds. BRĪDINĀJUMS: nekad nespīdiniet lāzera staru tuvu acīm, kā 
arī neskatāties tieši starā! 
 
Šajā eksperimentā jūs sapratīsiet, ka bez šīm nanostruktūrām parastie materiāli, piemēram, piens 
zaudē savu izskatu un funkciju. 
 

Želatīns 
Želatīns ir bezgaršīga, cieta viela, atvasināta no kolagēna, kas atrodas dzīvnieku ādā un kaulos. Tas tiek 
lietots kā želejveidojošs līdzeklis pārtikas produktos (kūkas utml.), farmācijā (piem. želatīna kapsulas), 
kosmētikas produktos un fotogrāfijā.   
 
Želatīns ir proteīns, ko veido daļēja kolagēna hidrolīze, kas atrodama kaulos, saistaudos, orgānos un 
zīdītāju, tādu kā cūku, dažās zarnās.  Tai pat laikā želatīns no zivīm arī kļūst par ierastu avotu. 
 
Želatīns ir bieži atrodams pūdera formā. Sajaukumā ar ūdeni tas veido augstas viskozijas šķīdinājumu, 
kas dziestot pārtop par želeju, veidojot koloīda želeju. Želatīna želeja izkūst līdz  šķidrumam, kad tā tiek 
karsēta un sacietē, kad atkal atdzesēta. Tādēļ tā eksistence kā želejai ir ierobežota līdz specifiskam 
temperatūras logam.  
 
KĀ TAS IR NANO? Jaunākie pētījumi ar Atomic Force Microscope (AFM) ir parādījuši, ka želatīnu 
patiešām veido daudzas nanostruktūras, kurām ir dažādas formas atkarībā no analizētā želatīna veida. 
Piemēram, AFM analīze par želatīnu, kas ir izvilkts no sama (Ictalurus punctatus) atklāj anulāru poru 
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2.attēls. AFM attēli par želtaīnu, kas ir  
iegūts no sama, atklājot sfērisko 
nanostruktūru klātbūtni. (Attēla 
avots: pārdukāts ar Wiley-Blackwell 
Publishing Ltd no Yang et al atļauju, 
Journal of Food Science (2006), 72(8), 
pp c430-c440, copyright (2006) 
Wiley-Blackwell Publishing Ltd.). 

klātbūtni ar diametriem vidēji 118 nm un sfēriskus nano- sakopojumus ar diametru ap 260nm. Šo 
nanostruktūru klātbūtne pierāda, ka želatīns ir koloīds un izskaidro tā gaismas klīdināšanas spēju. 

 
 
Piens 

Govs piens satur biomolekulas, tādas kā lipīdus un proteīnus, kas izkliedējās ūdenī. Atkarībā no dzīvnieka 
šķirnes proteīnu skaits ir 2.5 un 3.5% robežās, no kuriem apmēram 80% ir kazeīni (pārējais ir sūkalas vai 

seruma proteīni). Četri proteīni ietver kazeīna grupu un tie ir: αs1-kazeīns, αs2

 

- kazeīns, β- kazeīns un k- 
kazeīns. Kazeīnus raksturo fakts, ka tie ir fosforaproteīni, kas nogulsnējas pie PH 4.6 (izoelektriska 
punkta), pie kura ph sūkalu proteīni paliek šķīstoši. Vēl viena kazeīnu īpašība ir to eksistence kā kazeīna 
micellām, kuras ir 50-300nm izmērā. Micellas satur kazeīnus savienojumā ar kalciju, fosfātu un nelielu 
daudzumu citrāta. Kā tāds piens ir koloīds (nanodaļiņu savienojums, kas ir vienādi izklīdināts, bet tikai 
saturēts šķidruma vidē). Šo micellu klātbūtne nosaka piena balto krāsu gaismas izklīdināšanas rezultātā.  

NO STRUKTŪRAS LĪDZ FUNKCIJAI 
Proteīnu un minerālu smalkā molekulārā pašorganizācija pienā ir fundamentāla, lai realizētu tās 
dabisko kalcija transportēšanas funkciju no mātes uz atvasi. Daudzie pētījumi ir atklājuši, ka šīs 
organizācijas rezultātā rodās nanostruktūras, kurās ir precīzas funkcijas (kazeīna micellas). Nākošajā 
sadaļā mēs aprakstīsim kā šo organizāciju nosaka elektrostatiskas mijiedarbības, kā arī hidrofobiskas 
mijiedarbības starp proteīniem, kas veido pienu un dažus minerālus, kuras saistās ar proteīniem. Bez šīs 
smalkās organizācijas kalcijs nebūtu “ievilināts” piena micellās, un bioloģiskā piena funkcija nebūtu 
realizēta.  
 
 
 
PIENA PĀRSTRĀDE 
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Piena pārstrādāšana ar dažādiem paņēmieniem tiek plaši pielietota piena industrijā. Piemēram, jogurts 
ir fermentēts piena produkts, ko iegūst ar kontrolētu specifisku mikroorganismu augšanu, galvenokārt, 
baktērijām, kuras laktozi (pienu cukuru) pārveido laktiskā skābē. Pazeminot piena pH, mainās tā 
konsistence un garša. Siera izstrādē tiek lietoti enzīmi, lai izraisītu kazeīnu sakopojumu un 
nogulsnēšanos. Kā tiks apspriests nākošajā sadaļā, visās piena pārstrādāšanas metodēs kazeīnu 
molekulārā organizācija tiek izmainīta, kas noved pie sabiezēšanas, nogulsnēšanās un citām sekām. 
Piena izskats, garša un citas “makro” īpašības ir dziļi saistītas ar tā supra-molekulāro (nano) struktūru.  
 
Šajā eksperimentā jūs lietosiet etiķi (skābes avotu) un siltumu, lai izmainītu piena īpašības. 
 
KAZEĪNI 
Kazeīns pienā (kuram ir pH tuvu neitralitātei, apmēram 6,7) ir negatīvi uzlādēts ( I.P.ir 4.6). Visiem 
kazeīniem, izņemot k-kazeīnu pieder spēja saistīties ar Ca2+ kas notiek galvenokārt caur to fosfāta 
atlikumiem. Ca2+ 

 

saistīšanās ir fundamentāli pienam, lai izpildītu tā funkciju - transportēt kalciju (un citas 
barības vielas) no mātes uz atvasi. Ikviens kazeīns sastāv no dažādas peptīdu secības un tādēļ tam ir 
dažāda sekundārā un terciārā struktūra.  

KAZEĪNA MICELLAS: STRUKTŪRA UN FUNKCIJA 
Tiek uzskatīts, ka kazeīni pienā eksistē kā kazeīna micellas 50-300nm izmērā. Micellas satur kazeīnus, 
kas ir savienoti ar kalciju, fosfātu un mazu daudzumu citrāta. Kazeīna micellu struktūra (tāpat kā 
pašiem kazeīniem) ir vēl joprojām atklāta tēma un šajā sakarā notiek intensīva pētniecība. Taču visiem 
kazeīniem pieder hidrofobisks apgabals un polārs apgabals, tiek uzskatīts, ka hidrofobiskām 
mijiedarbībām, kā arī elektrostatiskām mijiedarbībām ir nozīme kazeīna pašsaistīšanā, lai veidotu 
kazeīna micellas. Kazeīna micellas atšķiras no kazeīnu individuālajiem polimēriem vienā svarīgā aspektā: 
tās satur neorganisku kalcija fosfātu, kas eksistē sīku mikrokristālu ietvērumu formā ar nosaukumu 
kalcija nanosaišķi. Fakts, ka kazeīna micellu stabilitāte ir ne tikai elektrostatiskās mijiedarbības dēļ ir 
pierādīts ar faktu, ka kazeīna micellas var tikt atdalītas, izmantojot urīnvielu - līdzekli, kas nepārrauj  
kalcija fosfāta savienojumus.  
 
Ir pieņemti divi savienojuma veidi starp kazeīniem un kazeīnu micellām. 
 
 
- Pirmais savienojums ir hidrofobisks, kur divi vai vairāki hidrofobiski apgabali no dažādām molekulām 
(α- kazeīni un β kazeīni) veido sasaistītu saišķi. Tie tiek apzīmēti kā taisnstūra stienis 4. attēlā. 
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3 attēls. Duāls sasaistīšanās modelis 
kazeīnu micellās ar a, b un k-kazeīniem 
attēlotiem, kā parādīts. Pārdrukāts no: 
Horne D.S., Inter. Dairy Journal (1998), 
8 (3), 171-177, ar Elsevier atļauju. 

 

- Otrs savienojums ir hidrofīliski uzlādēti apgabali, kas 
sastāv no fosfoserīna saišķiem, saistītiem ar koloīda 
kaļķa fosfāta nanosaišķiem. (apzīmēts kā CCP 4. attēlā). 

 
K-kazeīniem nav fosforoserīnu grupa, lai savienotos ar kalcija 
nanosaišķiem; tādēļ apvienošanās ir tikai iespējama caur 
hidrofobiskām mijiedarbībām Arī micellas nespēj augt aiz k-
kazeīniem, kas savukārt darbojās kā ārējs slānis micellā. K-
kazeīnu loma ir stabilizēt kazeīna micellas, izvairoties no 

pārmērīgas augšanas un micelāra sakopojuma, kas citādi 
novestu pie nogulsnēšanās. 
 
 
 
KAZEĪNA MICELLU ATDALĪŠANA UN SAKOPOŠANA 
Kā augstāk uzsvērts, tiek uzskatīts, ka kazeīna micellām ir 
sarežģīta struktūra, kas ir hidrofobisku un elektrostatisku 
savienojumu mijiedarbība. Micelārās integritātes uzturēšana ir balansējoša darbība un pastāv daudzas 
metodes, lai pārrautu šo līdzsvaru. Šīs metodes tiek plaši izmantotas piena rūpniecībā, lai ražotu sieru un 
fermentētus produktus, piemēram, jogurtu utt. 
 
- pH paaugstināšana (līdz 8) noved pie kazeīna micellu atdalīšanās un sekas ir tādas, ka karsēts piens 
kļūst vairāk caurspīdīgs. Iemesls tam ir, ka pH paaugstināšanā no dabiskās neitralitātes konvertē 
fosfoserila grupas no vienas līdz dubultīgi uzlādētām vienībām, kuras vairs ilgāk nav spējīgas savienot 
kalcija fosfāta nanosaišķus. Micellu paaugstinātais negatīvais lādiņš izraisa elektrostatisku atgrūšanos un 
micellas atdalās. 
 
- pH pazemināšana līdz izoelektriskajam punktam (4-6) izraisa kazeīna micellu atdalīšanos. Iemesls tam 
ir tas, ka kalcija micellas eksistē tikai pateicoties kalcija fosfāta klātbūtnei; tādēļ tā atdalīšanās noteikti 
rada izmaiņas micellu stabilitātē. Ja skābe (protondonors) ir pievienota pienam, tad fosofoserila un 
karboksila grupas proteīnos kļūst protonētas, tādēļ tās vairs nav ilgāk spējīgas elektrostatiski 
mijiedarboties ar kalcija fosfāta nanosaišķiem, un tie atbrīvojās no micellām. Vajadzētu atzīmēt, ka tas 
noteikti neizraisa kazeīnu atdalīšanu no micellām. Pie temperatūrām zem 25°C notiek paaugstināta 
atdalīšanās, bet citādi kazeīni paliek micellās. Šis efekts tiks pārbaudīts šajā eksperimentā, pievienojot 
etiķi (skābes avots) aukstam pienam. Iemesls slēpjas faktā, ka kazeīna micellu stabilitāte ir ne tikai vienīgi 
saistīta ar elektrostatisku mijiedarbību, bet arī ar hidrofobiskām mijiedarbībām. Pēdējās ir ļoti atkarīgas 
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no temperatūras: hidrofobiskās mijiedarbības ir stiprākas pie augstākām temperatūrām. Tādēļ 
hidrofobiskās mijiedarbības saglabā kazeīna micellu stabilitāti aukstā pienā pat ja tā pH tiek 
pazemināts līdz izoelektriskajam punktam. 
No otras puses, ja notiek paskābināšana pēc tam kad piens ir sildīts (līdz 60° C), micellas tiek atdalītas 
(kalcija fosfāts tiek atbrīvots no micellām), un tās sakoposies, pateicoties paaugstinātiem 
elektrostatiskiem spēkiem un paaugstinātai hidrofobiskai mijiedarbībai. Tas tiks pārbaudīts šajā 
uzdevumā, pievienojot etiķi siltam vai aukstam pienam. 
 
- Sūkalu uzbrukums noved pie micellu nogulsnēšanās un biezpiena veidošanās. Šis process tiek 
izmantots arī siera ražošanā. Sūkalas ir enzīms, kas ir aktīvs elements „rennet”, teļa kuņģa ekstraktā, ko 
lieto siera gatavošanā. Sūkalas specifiski uzbrūk vienai saitei k-kazeīnā. Kā jau minēts iepriekš, k-kazeīna 
klātbūtne ir fundamentāla visai kazeīna micellu stabilitātei; tādēļ tās pārraušana izraisa micellas 
stabilitātes zaudēšanu, sakopošanos un gala rezultātā biezpiena veidošanos. 
 

- Laktiskās skābes baktērijas (baktērija, kas ražo laktisko skābi, tādu kā Lactobacillus, Lactococcus 
un Leuconstoc) kontrolētais pievienojums zem īpašiem pārstrādes apstākļiem noved pie 
fermentēta piena produkta tāda kā jogurta. Šis process atšķīrās no parastās paskābināšanas, jo 
piens tiek karsēts un arī sūkalu proteīni tiek iekļauti. Sarecēšanu izraisa paskābināšana, bet tā 
nenoved līdz biezpiena formai, bet gan līdz produktam, kas ir vairāk staipīgāks nekā parasts 
piens.   

 
KO ŠIS EKSPERIMENTS VAR IEMĀCĪT PAR NANO? Ar šo vingrinājumu jūs iemācīsieties divas 
fundamentālas koncepcijas: 
 
- Struktūra nozīmē fizikālas īpašības (krāsa, smarža utt.): materiāli “reālā” dabas pasaulē, kā piens 
parādās tādi kādi tie pastāv, pateicoties smalkām nanostruktūrām, kuras tie ietver. Piens ir balts. jo tas 
satur koloidālās nanodaļiņas (micellas). Ja mēs izmainām šo micellu struktūru, mēs izmainām dažas 
piena ”makro” īpašības, tādas kā krāsu un smaržu. 
 

- Struktūra nozīmē funkciju: dabas materiāliem ir ļoti specifiskas funkcijas, kuras nosaka to 
molekulu smalka supra-organizācija (nanostruktūras). Ja mēs tās izmainām, mēs varam iegūt 
materiālu ar jaunu funkciju. Siera ražošanā, izmainot kazeīna micellas caur īpašiem procesiem 
(piem. sūkalu apstrāde vai laktiskās skābes baktērijas fermentēšana) noved pie dažādiem 
produktiem (siera, jogurta utt.). Tā ir tieša nanotehnoloģiju koncepcija: konstruēt jaunus 
materiālus ar jaunām funkcijām no to molekulārās organizācijas manipulācijas. 


