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1. uzdevums (15 p) 

1.1. Rūpīgi iepazīsties ar doto informāciju! 

Divi galvenie vides faktori, kuri nosaka sēklu dīgšanas dinamiku, ir temperatūra un 

mitrums. Atkarībā no augu sugas un genotipa, katrai sēklu populācijai ir raksturīga optimālā 

dīgšanas temperatūra un temperatūras intervāls, kurā dīgšana ir iespējama. Taču daudzām 

sugām ir svarīga ne tikai vidējā temperatūras vērtība, bet arī temperatūras svārstības un to 

amplitūda.  

Substrāta, piemēram, augsnes, mitrumu raksturo ūdens potenciāls (Ψw); to aprēķina 

sekojoši: 

Ψw = -iCRT  (mērvienība paskāls) 

T= temperatūra Kelvina grādos (temperatūra Celsija grādos + 273); 

i = ūdenī šķīstošo daļiņu (piemēram, jonu) skaits molekulā; 

R = universālā gāzu konstante (0.00831); 

C =šķīduma molārā koncentrācija. 

    

 Ūdens potenciāls mainās, ja substrāts izžūst/kļūst mitrāks vai tad, ja mainās ūdenī 

izšķīdušo vielu koncentrācija. Sēklu dīgšana ir iespējama, ja substrāta potenciāls nav zemāks 

par noteiktu vērtību, kuru sauc par bāzes ūdens potenciālu (Ψb). 

Lai noskaidrotu, kāds ir tīruma usnes sēklu bāzes ūdens potenciāls, sēklas diedzēja 

15 ºC temperatūrā uz substrāta, kuru samitrināja ar NaCl šķīdumiem ar dažādu koncentrāciju. 

Atbilstoši koncentrācijai, noteica katra šķīduma ūdens potenciālu (1. tabula). 

1. tabula. NaCl šķīdumu koncentrācijas un atbilstošās ūdens potenciāla vērtības. 

NaCl koncentrācija, mM Ūdens potenciāls, MPa 

0 0 

60 -0.3 

100 -0.5 

 

Eksperimentu atkārtoja, diedzējot sēklas mainīgā temperatūrā (ar diennakts ciklu 12 h 20 ºC 

un 12 h 10 ºC). Abu eksperimentu rezultātus apkopoja dīgšanas dinamikas līknēs (1. attēls). 
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1. attēls. Sēklu kumulatīvā dīgtspēja (kopējais uzdīgušo sēklu skaits līdz dienai i) nemainīgās 

(15 ºC) un mainīgās (10/20 ºC) temperatūras apstākļos atkarībā no NaCl koncentrācijas 

šķīdumā. 
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Lai aprēķinātu bāzes ūdens potenciālu, vispirms nosaka dīgšanas intensitāti, kas ir laika, 

kurā uzdīgst n% sēklu (Tn%), apgrieztā vērtība. Eksperimentā, kurā sēklas diedzēja nemainīgā 

temperatūrā, katram NaCl koncentrācijas variantam aprēķināja dīgšanas intensitāti 10% un 

50% sēklu frakcijām: 1/T10% un 1/T50% (2. attēls). 

 

2. attēls. 10% un 50% sēklu dīgšanas intensitāte atkarībā no ūdens potenciāla 15 ºC 

temperatūrā. 

1.2. Nosaki Ψb50 un Ψb10 vērtības sēklām, kuras diedzēja nemainīgā temperatūrā (2 p)! 

Lai noteiktu Ψb vērtību 50% sēklu (Ψb50) un 10% sēklu (Ψb10), ir jāekstrapolē abas taisnes 

līdz punktam, kurā tās krustojas ar x asi (kad dīgšanas intensitāte ir nulle). Ūdens potenciāla 

vērtība šajā punktā ir vienāda ar Ψb. Atbildes norādi ar precizitāti 2 zīmes aiz komata. 

Ψb50 = _______________ 

Ψb10 = _______________ 

1.3. Izmantojot dīgšanas dinamikas līknes, nosaki 10% un 50% sēklu dīgšanas intensitāti 

atkarībā no ūdens potenciāla mainīgā temperatūrā. Aizpildi 2. tabulu un atliec punktus 

koordinātu plaknē (3. attēls)! Novelc divas taisnes - atbilstoši 10% un 50% (6,5 p)! 

2. tabula. 
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3. attēls. Dīgšanas intensitātes atkarība no ūdens potenciāla. 

1.4. Izmantojot iegūtās vērtības, nosaki Ψb50 un Ψb10 vērtības sēklām, kuras diedzēja 

mainīgā temperatūrā! Atbildes norādi ar precizitāti 2 zīmes aiz komata (2 p). 

Ψb50 = ________________ 

Ψb10 = ________________ 

1.5. Aizpildi 3. tabulu, ierakstot „+”, ja dīgtspēja varēs sasniegt norādīto vērtību dotā 

vides ūdens potenciāla apstākļos 15oC, bet „−” tad, ja nevarēs  (2 p)! 

3. tabula. 

 50 mM NalCl 121 mM NaCl 
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1.6. Rūpīgi izpēti 4. attēlu un atbildi uz jautājumiem (3 p)! 

 

4. attēls. Augsnes temperatūra diennakts laikā aprīlī dažādā dziļumā. 

 

Kā mainīgā temperatūra ietekmēs sēklu dīgšanu? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kuros no augsnes slāņiem būtu novērojama lielāka dīgšanas intensitāte (pieņem, ka 

ūdens potenciāls visos augsnes dziļumos ir vienāds)? 

Atbilde:____________________________________________________________________ 

Pamato savu atbildi, kāpēc izvēlētajos augsnes slāņos būs novērojama lielāka dīgšanas 

intensitāte!  

Atbilde:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16

A
u
g
sn

es
 t

em
p
er

at
ū
ra

, 
ºC

Diennakts laiks

4 cm

6 cm

20 cm



VBO 23.01.2019.                               Uzdevumi, 11. klase                                      KODS 

 

6 

11. klase 

2. uzdevums (14 p) 

2.1. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Vairošanās jeb reprodukcija ir viena no dzīvo organismu pamatīpašībām. Dzīvo būtņu 

populācijas un sugas turpina pastāvēt tāpēc, ka to īpatņi vairojas. Dzimumvairošanās 

saglabāšanās tādu dzīvnieku populācijās, kas spēj vairoties arī partenoģenētiski, bieži tiek 

saukta par evolūcijas paradoksu. Lai to raksturotu, Džons Meinārs Smits (Smith J.M., 1978) 

piedāvāja vienkāršu “nulles” modeli, kurā, pamatojoties uz pāris pieņēmumiem, modelēja 

tādas populācijas evolucionāro likteni, kurā dažas mātītes vairojas tikai dzimumiski, bet citas 

– tikai bezdzimumiski (partenoģenētiski). Modeļa pamatā bija trīs pieņēmumi:  

1) mātītes vairošanās veids neietekmē tās pēcnācēju skaitu;  

2) vairošanās veids neietekmē varbūtību, ka tās pēcnācēji izdzīvos; 

3) partenoģenētiskas mātītes pēcnācēji ir mātītes, bet mātītēm, kas vairojas dzimumiski, 

pēcnācēji ir mātītes un tēviņi attiecībā 1:1. 

2.2. Veic aprēķinus par Smita “nulles” populāciju un norādi pareizās atbildes tekstā 

zemāk (4 p)! 

Pieņem, ka katras nākamās paaudzes lielumu nosaka tikai iepriekšējās paaudzes 

organismi. Vecāki pēc vienas vairošanās epizodes iet bojā. Vairošanās sekmes ir 100%. 

Ja sākotnējo populāciju (1. paaudze) veido viens tēviņš, viena mātīte, kas vairojas tikai 

dzimumiski, un viena mātīte, kas vairojas tikai partenoģenētiski, un katrā paaudzē katrai mātītei 

ir 4 pēcnācēji, tad 4. paaudzē populācija sastāvēs no ____ [skaits] īpatņiem un šajā paaudzē 

____ [skaits] mātītes vairosies bezdzimumiski, bet _____  mātītes vairosies dzimumiski. Šādā 

Smita modeļa populācijā tēviņu īpatsvars būs mazāks par 1%. sākot no____ paaudzes. (ieraksti 

paaudzes kārtas numuru). 

2.3. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Nematode Caenorhabditis elegans ir 1 mm garš tārps, kas dabā dzīvo augsnē. Vienas paaudzes 

mūža ilgums ir 3 līdz 4 dienas, to vienkārši var kultivēt mākslīgā barotnē laboratorijā. Šie tārpi spēj 

pārdzīvot sasaldēšanu un atkausēšanu, tādēļ ir iespējams konservēt/saglabāt to sākotnējās populācijas. 

Tas nepieciešams, lai evolūcijas eksperimentos salīdzinātu jauniegūto ar sākotnējo populācijas 

fenotipu. 

Ir divu dzimumu C. elegans īpatņi – hermafrodīti un tēviņi. Hermafrodīti veido olšūnas, ko 

apaugļo paši (pašapaugļošana) vai kāds populācijas tēviņš (šķirtdzimumu apaugļošana), bet olšūnas 

nekad nevarēs apaugļot cita hermafrodīta spermatozoīdi. Tēviņi vairojas, apaugļojot hermafrodītu olas. 

Pašapaugļošanās gadījumā visi pēcteči ir mātītes, bet šķirtdzimumu apaugļošanās gadījumā puse 

pēcteču ir hermafrodīti, bet puse – tēviņi.  

C. elegans kā modeļorganisma priekšrocība ir iespēja tajā ierosināt noteiktas mutācijas 

(ģenētiskās izmaiņas), kuru rezultātā mainās vairošanās veidu īpatsvars populācijā. Šo specifiski 

ierosināto ģenētisko izmaiņu rezultātā hermafrodītiskos īpatņos nenobriest spermatozoīdi (1. tipa 

mutācija). Iespējams ierosināt arī citas mutācijas (2. tipa mutācija), kas tēviņiem ir letālas. 
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Laboratorijā vairāk nekā 10 paaudzes tika audzēti C. elegans celmi, kas iegūti no 10 atšķirīgām 

dabiskajām nematodes populācijām (celmiem) no Francijas, Lielbritānijas, Austrālijas un ASV;  pēc 10 

paaudzēm tika noteikts tēviņu proporcionālais daudzums katrā populācijā. Katra celma audzēšanas 

eksperiments tika veikts sešas reizes. Tēviņu proporcionālais daudzums populācijās, kas iegūtas no 

dažādiem dabiskajiem izolātiem, redzams attēlā zemāk. Kļūdu nogrieznis parāda standartnovirzi. 

 

Novērtē zemāk sniegtos apgalvojumus kā patiesus vai aplamus (2 p)! 

Šeit un turpmāk uzdevumā punkti tiek piešķirti tikai, ja ir pareizi atzīmētas divas vai 

vairāk atbildes. Par vienu pareizi novērtētu apgalvojumu no četriem saņemsi 0 punktus, par 

diviem no četriem – 0,5 p., par trim no četriem – 1p., par četriem no četriem – 2 p. 

Apgalvojumi I Patiess Aplams 

Dabiskos apstākļos vairums C. elegans celmu populāciju atbilst Smita 

“nulles” modelim. 

  

Dažās no dabiskajām C. elegans populācijām dzimumvairošanās 

pēctečiem rada priekšrocības, salīdzinot ar bezdzimumvairošanos. 

  

Ja C. elegans celmā ir notikusi un nostiprinājusies 1. tipa mutācija, tad 

tēviņu proporcija pēc 10 paaudzēm būs kā AB3 un PX179 celmā. 

  

Ja C. elegans celmā ir notikusi un nostiprinājusies 2. tipa mutācija, tad 

tēviņu proporcija populācijā pēc 10 paaudzēm būs tuva JU345 celmā 

novērotajai. 

  

2.4. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Ar diviem C. elegans celmiem – NK2 un CB4856 – tika veikta eksperimentu sērija (Morran et 

al., 2009). CB4856 ir C. elegans celms, kas laboratorijā izolēts salīdzinoši nesen un kurā dabiskais 

tēviņu īpatsvars bija 10-20 %. NK2 ir C. elegans ir celms, kas laboratorijā tiek audzēts un pavairots jau 

ļoti sen, tādēļ ir ieguvis pielāgojumus augšanai šādos apstākļos; dabiskais jeb parastais tēviņu īpatsvars 

šī celma populācijās ir < 5%.  

Katram no pētītajiem C. elegans celmiem zinātnieki izveidoja trīs populācijas, kas atšķiras pēc 

tā, cik bieži tajās novēro dzimumvairošanos. Tika izveidoti trīs pētīto celmu populāciju varianti:  
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1. variantā populācijās tika fiksētas (tika regulāri atlasīti īpatņi ar mutācijām) pārmantojamas 

izmaiņas, kuru rezultātā visi tēviņi gāja bojā; 

2. variantā ģenētiskas izmaiņas netika veiktas, populācijas dzimumvairošanās biežums bija tāds 

pats kā celmu dabiskajām populācijām (bija sastopami gan hermafrodīti, gan tēviņi);  

3. variantā pētītajās populācijās tika fiksētas (tika regulāri atlasīti īpatņi ar mutācijām) 

pārmantojamas izmaiņas, kuru rezultātā hermafrodītos neveidojās spermatozoīdi. 

Eksperimentu sērijā šie trīs populāciju varianti tika audzēti jaunos apstākļos, kur pārtikas 

sasniegšanai C. elegans īpatņiem bija jāpārvar īpaši radīti šķēršļi, kādus tie iepriekš nebija sastapuši 

(nelīdzena un izmainīta virsma). Turklāt katra veida populācijas variants tika audzēts bez papildu 

iejaukšanās (kontroles grupas) vai arī katru otro paaudzi tika pakļauta tāda savienojuma (mutagēna) 

iedarbībai, kas izraisīja pārmantojamu izmaiņu (mutāciju) rašanos četrreiz biežāk nekā nejaušas 

mutācijas. Katrs atsevišķais eksperiments tika atkārtots 10 reizes.  

Pēc 50 paaudzēm katram populācijas variantam tika noteikts īpatņu evolucionārās pielāgotības 

(fitnesa) izmaiņas, salīdzinot ar izejas celmu eksperimenta sākumā.  

Evolucionārā pielāgotība (fitness) ir salikts kvantitatīvs lielums, kas ar vienu skaitli raksturo 

atsevišķu populācijas īpatņu izdzīvotību, auglību un spēju konkurēt ar citiem populācijas īpatņiem. 

Īpatņiem ar augstāku evolucionāro pielāgotību ir lielāka iespēja izdzīvot un radīt dzīvotspējīgus 

pēctečus. Dotajā eksperimentā pielāgotības izmaiņas aprēķināja kā starpību starp pielāgotību pēc 

apstrādes ar mutagēnu un pielāgotību pirms, kas izteikta %. Tādejādi, pielāgotības izmaiņas 0 nozīmē, 

ka konkrētā C. elegans populācijas pielāgotība apkārtējai videi pēc 50 paaudzēm ir tāda pati, kā 

eksperimenta sākumā; ja šis rādītājs ir negatīvs – pielāgotība ir samazinājusies, bet ja pozitīvs – 

pielāgotība ir pieaugusi.  

Šīs eksperimentu sērijas rezultāti redzami attēlos zemāk. Grafikā pa kreisi – evolucionārās 

pielāgotības izmaiņas populācijā 50. paaudzē atkarībā no dzimumvairošanās biežuma (tēviņu īpatsvara) 

populācijā, salīdzinot ar sākotnējo populāciju; grafikā pa labi – dzimumvairošanās biežuma izmaiņas 

dabiskajās abu celmu populācijās (2. variants, bez dzimumu ietekmējošām mutācijām) eksperimenta 

gaitā. Ar nepārtrauktu līniju attēloti rezultāti kontroles grupās, bet ar raustītu līniju – mutagēna 

iedarbībai pakļautajās grupās; ar trīsstūrīšiem attēloti rezultāti par laboratorijas celma N2 populācijām, 

ar kvadrātiņiem – par dabisko celmu CB4856. 
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Novērtē zemāk sniegtos apgalvojumus (II un III) par šīs eksperimentu sērijas rezultātiem 

kā patiesus vai aplamus (4 p)! 

Apgalvojumi II Patiess Aplams 

Ja C. elegans hermafrodītos neveidojas spermatozoīdi (2. tipa mutācija), 

tad populācija vairojas tikai dzimumiski. 

  

Ja C. elegans populācijā neizdzīvo neviens tēviņš (1. tipa mutācija), tad 

populācijā 50% no īpatņiem vairojas dzimumiski. 

  

C. elegans populācija ar 1. tipa mutāciju ir uzskatāma par Smita 

modelim tuvu populāciju. 

  

Gan 1. gan 2. tipa mutācijas padara C. elegans populāciju par nespējīgu 

piemēroties mainīgiem vides apstākļiem. 

  

 

Apgalvojumi III Patiess Aplams 

Mutagēna iedarbība izsauca evolucionārās pielāgotības samazināšanos 

visās pētītajās populācijās un to variantos, salīdzinot ar kontroles 

grupām.  

  

Mutagēna negatīvā ietekme uz populāciju evolucionāro pielāgotību 

samazinājās, ja tajās biežāk notika dzimumvairošanās..   

  

Pēkšņas vides izmaiņas stingri kontrolētos laboratoriskos apstākļos 

ilgstoši audzēto celmu ietekmēja daudz vairāk nekā no dabiskās vides 

izolēto celmu.  

  

Eksperimenta laikā radītie jaunie izaicinājumi populācijas izdzīvošanai 

(nelīdzenā virsma ceļā uz pārtiku) palielināja evolucionāro piemērotību 

abu pētīto celmu dabiskajās kontroles populācijās, salīdzinot ar 

sākotnējo populāciju. 

  

 

2.5. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Šī pati zinātnieku grupa ar C. elegans celmu CB4856 veica vēl vienu eksperimentu sēriju 

(Morran et al. 2011), kurā dabiskas (neizmainītas) populācijas vairākos atkārtojumus kultivēja 30 

paaudzes. Lai palielinātu pārmantojamo daudzveidību populācijā, sākotnējā populācija trīs paaudzes 

tika apstrādāta ar ķīmisku mutagēnu. Turpmākā eksperimenta gaitā, lai C. elegans populācijas īpatņi 

nonāktu līdz pārtikai, tiem bija jāšķērso patogēnu baktēriju audze un antibiotiska līdzekļa zona. 

Patogēnā baktērija bija Serratia marescens, kas C. elegans bieži vien izraisa letālu infekciju. Katrā 

otrajā paaudzē zinātnieki noteica tēviņu īpatsvaru populācijā un aprēķināja to kopējo populācijas daļu, 

kas radusies dzimumvairošanās rezultātā. Eksperimentā tika izmantotas trīs veidu S.marescencs audzes:  

 A grupā baktēriju audzes izveidošanai tika izmantotas termiski nogalinātas patogēnās 

baktērijas; 

 B grupā visās paaudzēs baktēriju audzes veidošanai tika izmantots viens un tas pats 

sākotnējais S.marescens celms; 

 C grupā baktēriju audzes veidošanai katrā paaudzē tika izmantotas tādas S.marescens 

baktērijas, kas izdalītas no iepriekšējā paaudzē infekcijas rezultātā bojāgājušajām 

nematodēm. 

Eksperimenta rezultāti redzami attēlā nākošajā lapā. 
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Novērtē zemāk sniegtos apgalvojumus (IV) par šīs eksperimentu sērijas rezultātiem kā 

patiesus vai aplamus (2 p)! 

Apgalvojumi IV Patiess Aplams 

Eksperimenta laikā C grupā izmantoto baktēriju S. marescens populācijā 

pastāvīgi pieauga evolucionārā pielāgotība. 

  

B grupas nematožu populācijā 12. paaudzē jau bija pret sākotnējo S. 

marescens celmu rezistenti nematodes īpatņi. 

  

Pastāvīgi mainīga un arvien labāk pielāgota parazīta ietekmē izmirtu 

tādas nematožu populācijas, kurās notiek tikai pašapaugļošanās. 

  

Dabā parazītiskas sugas parasti evolucionē daudz lēnāk nekā 

saimniekorganismu sugas.  

  

2.6. Rūpīgi iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Dūņgliemezis Jaunzēlandes jostiņhidrobija Potamopyrgus antipodarum ir 4-7 mm garš 

gliemezis, kas bieži sastopams Jaunzēlandes ezeros. Dabiskajās populācijās jostiņhidrobija var būt 

saimniekorganisms vairāk nekā desmit dažādām parazītiskām trematodēm, kas savu 

saimniekorganismu parasti kastrē, izēdot tā gonādas. Eksperimentos, kas veikti laboratorijā, konstatēts, 

ka tēviņu un mātīšu uzņēmība pret parazītiem neatšķiras. P.antipodarum populācijās ir divu tipu 

mātītes. Dažas no mātītēm vairojas dzimumiski (obligāta dzimumvairošanās) – pārojoties ar populācijas 

tēviņiem, kas tās apaugļo. Otra tipa mātītes vairojas tikai partenoģenētiski 

Kērts Livlijs (Lively, 1992) ieguva Jaunzēlandes jostiņhidrobijas paraugus no 66 Jaunzēlandes 

ezeru populācijām un visos paraugos noteica katra īpatņa dzimumu, inficētību ar trematodēm, kā arī 

populāciju blīvumu. Šī pētījuma rezultāti shematiski attēloti zemāk. A attēlā redzams tēviņu un mātīšu 

biežums pētītajās ezeru populācijās; katra apļa diagramma atbilst vienam ezeram, apļa diagrammas 

baltās zonas atbilst tēviņiem, bet melnās zonas – mātītēm. B attēlā redzama kopējā inficēto īpatņu 

proporcionālā skaita un tēviņu proporcionālā skaita atkarība no populācijas blīvuma. C attēlā redzama 

ar trematožu kāpuriem inficēto gliemežu procentuālā skaita atkarība no tēviņu īpatsvara populācijā.  
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Novērtē zemāk sniegtos apgalvojumus (V) par pētījuma rezultātiem kā patiesus vai 

aplamus (2 p)! 

Apgalvojumi V Patiess Aplams 

Ar trematodēm inficētas Jaunzēlandes jostiņhidrobijas populācijas 

atbilst Smita “nulles” modeļa populācijas nosacījumiem. 

  

Ļoti blīvās gliemežu populācijās dzimumvairošanās notika būtiski 

biežāk.  

  

Dzimumvairošanās rezultātā radušies populācijas īpatņi bija ar lielāku 

evolucionāro pielāgotību, nekā bezdzimumvairošanās rezultātā radušies 

īpatņi.  

  

Dzimumvairošanās izplatību veicina pastāvīga parazītu radīta 

populācijas īpatņu selekcija. 
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3. uzdevums (17 p) 

3.1. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Aptaukošanās ir aizvien aktuālāka problēma modernajā pasaulē. Aptaukošanās jeb 

adipozitāte ir daudzu faktoru slimība, saistīta ar pārmērīgu tauku uzkrāšanos, kā rezultātā 

pasliktinās veselība. Aptaukošanās laikā tauku šūnu izmēri un/vai skaits organismā palielinās 

– pieņemoties svarā, vispirms tauku šūnas paliek lielākas un tad pieaug to skaits. Aptaukošanās 

novērtēšanai parastu izmanto vienkāršu matemātisku formulu - ķermeņa masas indeksu (ĶMI). 

ĶMI ir masa kilogramos dalīts ar auguma garumu metros, kas kāpināts kvadrātā. Formula: 

ĶMI =
𝑚

𝑙2
. 

Aptaukošanos uzskata par riska faktoru dažādu slimību attīstībai. Nosauc divus šādu 

slimību piemērus (1 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.2. Cilvēkam un dzīvniekam lielākās enerģijas rezerves ir deponētas taukaudos, kas ir 

polifunkcionāli audi ar vairākām funkcijām. Nosauc četras taukaudu funkcijas (2 p)! 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

3.3. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem visizplatītākais nāves cēlonis pasaulē 

kopumā ir sirds un asinsvadu slimības, kas veido ap 23% no visiem nāves cēloņiem. Izdalot 

atsevišķus pasaules reģionus un valstis, mirstības cēloņu statistika atšķiras. Tā piemēram, 

mazattīstības valstīs biežākais nāves cēlonis ir infekciju slimības. 

Uzraksti, kas ir biežākais nāves cēlonis Eiropā un Latvijā (iepriekšējā desmitgadē) (1 p)! 

Atbilde:____________________  

Uzraksti aptuveni cik liels ir šī nāves cēloņa īpatsvars (procentos vai citās vienībās) no 

kopējiem nāves cēloņiem Latvijā (1 p)? 

Atbilde:______________________    
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3.3. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Bieži aptaukošanās attīstās dzīves laikā, bet aizvien vairāk pieaug arī bērnu skaits, kuri 

ir aptaukojušies. Mičiganas Universitātes pētnieks veica apkopojumu par bērnu masas un 

garuma attiecību dažādās Latīņamerikas valstīs (1. attēls), pārsteidzoši izrādījās, ka daudzās 

valstīs, kurās ir bērni, kuru ķermeņa masa ir nepietiekama, vienlaicīgi ir arī bērni ar 

paaugstinātu ķermeņa masu. Apkopojot datus par kopējo aptaukošanās sastopamību atkarībā 

no mājsaimniecības ienākumiem, ieguva 2. attēlu. 

 

1. attēls. Bērni ar nepietiekošu vai palielinātu ķermeņa masu dažādās Latīņamerikas valstīs. 

 

2. attēls. Aptaukošanās sastopamība atkarībā no mājsaimniecības ienākumiem. 

Salīdzini bērnu svaru Amerikas Savienotajās valstīs un Paragvajā, piedāvā iemeslus, 

kāpēc katrā valstī ir aptaukojušies bērni (3 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3.4. Iepazīsties ar sniegto informāciju!  

Elpošanas koeficients (EK) ir skaitlis, kas parāda izdalītās ogļskābās gāzes un patērētā 

skābekļa tilpuma attiecību laika vienībā kāda enerģētiskā substrāta (ogļhidrātu, lipīdu, 

olbaltumvielu vai jaukta substrāta) pilnīgai oksidēšanai.  

Uzraksti un novienādo pilnīgas oksidācijas ķīmisko vienādojumu: 

1) ogļhidrātiem - glikozei (C6H12O6) un 

2) lipīdiem - palmitīnskābei (C15H31COOH),  

pēc oksidācijas vienādojumu stehiometrijas (koeficientiem), aprēķini elpošanas 

koeficientu vērtības abiem šiem enerģētiskajiem substrātiem!  Aprēķinos rezultātu 

noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata (4 p). 

1) 

EK(glikoze) 

 

2) 

EK(palmitīnskābe) 

Tā kā elpošanas koeficienti Tev būs nepieciešami tālāk uzdevumā, ja neesi pārliecināts 

par saviem aprēķiniem, vari pacelt savu dalībnieka kartiņu un Tev tiks iedota pareizā atbilde, 

bet atceries, ka tas Tev izmaksās šī uzdevuma četrus punktus.     

Kādu secinājumu var izdarīt par skābekļa izmantošanas lielumu (tilpumu), oksidējot 

dažādus substrātus – ogļhidrātus un taukus (1 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.5. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Bieži ļoti nabadzīgās vietās var novērot bērnus, kas ir īsāki, nekā būtu jābūt pēc vecuma 

normām. Pētnieki devās uz Sanpaulu favelām un aicināja bērnus piedalīties vielmaiņas 

pētījumā, lai noskaidrotu, vai īsāko bērnu vielmaiņa atšķiras. Datus par bērniem, kas piedalījās 

pētījumā, vari redzēt tabulā. 

 Normāli attīstījušies bērni, n=30 Īsākie bērni, n=28 

Vecums, mēneši 120 +/- 17 122 +/- 15  

Augums, cm 136 +/- 10 126 +/- 9 

Masa, kg 32 +/- 6 26 +/- 5 

ĶMI   

Aprēķini abu bērnu grupu ķermeņa masas indeksu, ieraksti to tabulā! Aprēķinos 

rezultātu noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata, neņem vērā mērījumu izkliedi (2 p). 
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Viens no pētījumā aplūkotajiem lielumiem bija elpošanas koeficienti. Bērni uzturējās 

pētniecības institūta telpās, kurās viņiem tika nodrošinātas ēdienreizes četrreiz dienā, brokastis 

9:00, pusdienas 12:30, launags 15:30 un vakariņas 20:00. Pārtika bija pagatavota pētniecības 

institūtā, tādēļ pētnieki varēja droši noteikt tās kalorisko vērtību. Bērni pusdienās un vakariņās 

varēja ēst pēc vēlmēm. Pētnieki konstatēja, ka gan īsākie, gan garākie bērni ēda vienādu 

daudzumu ēdiena. 

No rīta tūlīt pēc pamošanās, pirms brokastīm bērniem veica elpošanas koeficientu 

mērījumus (3. attēls).   

 

3. attēls. Elpošanas koeficients bērniem atkarībā no to fiziskās attīstības. 

Nosaki, kādas atšķirības ir pētīto brazīļu bērnu vielmaiņā, balstoties uz pētnieku 

iegūtajiem datiem! Kā tās var ietekmēt jauniešu aptaukošanos viņu vēlākajā dzīvē (2 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. uzdevums (17 p) 

4.1. Iepazīsties ar sniegto informāciju! 

Evolūcijas gaitā mugurkaulnieki ir spējuši pielāgoties apstākļu maiņai gadījumā, ja dzīvnieks 

ienirst – šādu fizioloģisku atbildi dēvē par niršanas refleksu. Niršanas reflekss īstenībā sastāv no 3 

atsevišķiem refleksiem, kas izraisa elpošanas kustību nomākšanu, sirdsdarbības frekvences 

samazināšanos, kā arī arteriālā asinsspiediena pieaugumu. Šāda organisma atbilde ir vairāk izteikta 

ūdens dzīvniekiem, kuru dzīvesveids un barības meklējumi ir saistīti ar niršanu, bet vērojama arī 

sauszemes dzīvniekiem, ieskaitot cilvēku.  

Elpošanas kustību nomākšana ieniršanas gadījumā ir nepieciešama, lai pasargātu plaušas no 

piepildīšanās ar ūdeni. Šāda reflektora atbilde ir pretstatā ķīmijreceptoru (kas atrodas aortas lokā, miega 

artērijas sīnusā un smadzenēs) kairinājuma izraisītam refleksam, kurš elpas aiztures gadījumā novestu 

pie pretējā – elpošanas intensificēšanas. Ja niršanas reflekss tiek izsaukts, tas ir spēcīgāks par 

ķīmijrefleksu, kurš tādā gadījumā tiek nomākts. 

Ieraksti tekstā trūkstošos vārdus, izvēloties no dotajiem (11 p)! 

Vārdi nav doti nepieciešamajā locījumā, viens un tas pats vārds var tikt izmantots vairākās 

vietās. 

Ķīmijreceptori ir ķīmijsensitīvas šūnas, kas jutīgas uz ___ samazināšanos, ___ 

pieaugumu un pH izmaiņām arteriālajās asinīs, kā arī cerebrospinālajā šķidrumā. Niršanas laikā 

ķīmijreflekss var tikt nomākts, kā rezultātā paātrinātas sirdsdarbības frekvences jeb ____ vietā, 

ko izsauktu ķīmijreflekss, vērojama samazināta sirdsdarbības frekvence jeb bradikardija. Šāda 

fizioloģiskā atbilde ir nepieciešama, lai samazinātu miokarda slodzi, tādā veidā taupot skābekli. 

Niršanas laikā daudziem dzīvniekiem raksturīga arī neregulāra sirdsdarbība jeb_ ___, 

ko izraisa  veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas  abu daļu vienlaicīga aktivācija. _ __ 

aktivācija izraisa sirdsdarbības frekvences un sirds saraušanās spēka pieaugumu, bet  _ _  

aktivācija izraisa sirdsdarbības frekvences samazinājumu, taču, aktivējoties vienlaicīgi, šie 

efekti var mīties viens ar otru īsā laika posmā.  

Veģetatīvā nervu sistēma realizē ietekmes arī uz asinsvadiem, taču, atšķirībā no sirds,  

___ uz asinsvadiem nodrošina tikai simpātiskās nervu sistēmas šķiedras. Simpātiskās nervu 

sistēmas aktivācija niršanas laikā izraisa asinsvadu sieniņā esošo_ __ saspringuma izmaiņas, 

kas noved pie vazokonstrikcijas jeb asinsvada diametra __ . Vazokonstrikcija, savukārt, noved 

pie arteriālā asinsspiediena pieauguma. Vazokonstrikcija niršanas laikā nav vērojama visiem 

asinsvadiem, jo tās uzdevums ir nodrošināt asiņu pārdali no orgāniem, kas spējīgi darboties 

anaerobi, uz orgāniem, kas anaerobā režīmā var darboties tikai ļoti ierobežotu laiku. Orgāni, 

kas anaerobā režīmā darboties praktiski nespēj, ir  __  un  __   . 

A skeleta muskuļi H somatiskā nervu sistēma O palielināšanās 

B slāpekļa 

parciālspiediens 

I maksikardija P samazināšanās 

C simpātiskā nervu 

sistēma 

J skābekļa parciālspiediens R smadzenes 

D tahikardija K sirds S stenokardija 

E kuņģis L aritmija T aknas 

F eferentācija M parasimpātiskā nervu 

sistēma 

U ogļskābās gāzes 

parciālspiediens 

G aferentācija N gludie muskuļi V tievās zarnas 



VBO 23.01.2019.                               Uzdevumi, 11. klase                                      KODS 

 

17 

11. klase 

4.2. Aplūko attēlus un iepazīsties ar sniegto informāciju!  

 

1. attēls. Grafikā redzamas liesas relatīvā tilpuma izmaiņas cilvēkiem, ko izraisa elpas aizture 

ar vienlaicīgu sejas iemērkšanu ūdenī. A1, A2, A3, A4 un A5 apzīmē piecas elpas aiztures 

reizes, bet minūšu vērtības norāda, cik ilgs laiks pagājis pēc pēdējās elpas aiztures reizes. 

 

2.attēls. Grafikā redzamas hematokrīta indeksa izmaiņas piespiestas niršanas laikā ziemeļu 

ziloņu roņiem. “0” apzīmē vērtību pirms niršanas simulācijas, “1”, “3”, “5” un “6” apzīmē 

minūšu skaitu kopš ieniršanas simulācijas sākuma, “PD2”, “PD5” un “PD10” apzīmē minūšu 

skaitu (attiecīgi divas, piecas un desmit) pēc tam, kad niršanas simulācija beigusies. Pētījumā 

niršana simulēta, uzliekot dzīvniekiem speciālu ķiveri, ko iespējams piepildīt ar ūdeni. 
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Izskaidro, kāpēc vērojams liesas tilpuma samazinājums laikā, kad tiek izsaukts 

niršanas reflekss (2 p)! 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kā varētu skaidrot to, ka jāpaiet ilgākam laikam, lai tilpums atgrieztos sākotnējā 

vērtībā (2 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Niršanas laikā un kādu laiku pēc tās novērojams hematokrīta indeksa pieaugums. 

Hematokrīta indekss parāda, cik asinīs procentuāli ir šūnas, cik procentuāli plazma. 

Kāpēc varētu būt vērojamas šīs izmaiņas (2 p)? 

Atbilde:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


