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1. uzdevums (15 punkti) 

1.1. Rūpīgi iepazīsties ar shematisko attēlu, kurā attēlota mitohondriju elektronu transporta ķēde! 

Lasi dotos tekstu un ieraksti trūkstošos vārdus (8 p)! 

 
https://www.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/oxidative-phosphorylation/a/oxidative-phosphorylation-etc 

Mitohondriji ir šūnas organoīdi, kuros oksidatīvās fosforilēšanas procesā tiek sintezēts/-ta 

____________________, kas apgādā ar enerģiju citus šūnas organoīdus un šūnu kopumā. Šis 

process ir sajūgts ar mitohondriju _________________ lokalizēto elektronu transporta ķēdi. 

Elektronu transporta ķēdes sākumā elektroni no _______________ tiek pārnesti uz ķēdes 

olbaltumvielu kompleksiem. Kad elektronu transporta ķēdes komponents (elektronu akceptors) 

saņem elektronu, tas tiek ____________________. Elektroniem nokļūstot transporta ķēdē, tie 

pārvietojas no augstāka enerģijas līmeņa uz zemāku, tādejādi atbrīvojot enerģiju. Šī enerģija tiek 

izmantota ūdeņraža jonu jeb protonu sūkņu iedarbināšanai - tie pārvieto protonus no 

___________________ uz ____________________, kā rezultātā izveidojas elektroķīmiskais 

gradients. Pēdējais elektronu akceptors elektronu transporta ķēdē ir _______________. Protoniem 
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plūstot no augstākas koncentrācijas uz zemāku pa ____________________ , tie aktivē enzīmu 

ATF sintāzi, kas no adenozīndifosfāta un neorganiskā fosfāta veido adenozīntrifosfātu.  

1.2. Kādēļ mitohondrija iekšējā membrāna ir krokota? Uzraksti atbildi (1 p)! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.3. Iepazīsties ar aprakstu par Leiga sindromu, izlasi eksperimenta aprakstu, aplūko attēlus 

un grafikus no Ferrari et al. 2017 pētījuma.  

Reaktīvās skābekļa formas ir normāls skābekļa metabolisma blakusprodukts, kam ir svarīga 

nozīme šūnu komunikācijā un homeostāzes nodrošināšanā. Taču stresa apstākļos reaktīvo 

skābekļa formu daudzums var dramatiski palielināties, un tās veicina šūnu novecošanos un 

apoptozi jeb programmēto šūnu nāvi. Mitohondriju funkcijas traucējumi, kas saistīti ar reaktīvo 

skābekļa formu palielinātu uzkrāšanos, veicina novecošanos un ar vecumu saistītas neiroloģiskas 

slimības. Mitohondriālās slimības visbiežāk izraisa ģenētiskas mutācijas, kas ietekmē elpošanas 

ķēdes proteīnus. Šo traucējumu diagnostika un ārstēšana ir ļoti sarežģīta, jo tie var ietekmēt 

jebkuru orgānu sistēmu un ir zināmi vairāk nekā 250 dažādi mitohondriju proteīni, kas var izraisīt 

slimības.  

Leiga sindroms ir visbiežāk sastopamā bērnu mitohondriālā slimība; tā ir epizodiska, 

subakūta neirodeģenerācija, kam raksturīgi divpusēji simetriski smadzeņu stumbra, bazālo 

gangliju vai smadzenīšu pelēkās vielas bojājumi. Slimības gaita pacientiem var būt ļoti atšķirīga; 

bērni bieži zaudē redzi un dzirdi, smagākos gadījumos novēro kavētu attīstību un elpošanas 

traucējumus. Šie pacienti pēc piedzimšanas parasti ir veseli, bet vēlāk piedzīvo neirometabolisko 

krīzi, kam seko psihomotorā regresija un nāve jau pirmajos dzīves gados. Slimība nav ārstējama. 

Eksperimenta apraksts: Pelēm, kam ir defekti elpošanas ķēdes proteīnā (Ndufs4), attīstās 

fatāli progresējoša encefalopātija, kas atgādina Leiga sindromu, un tās mirst apmēram 60 dienu 

vecumā. Eksperimentā tika izmantotas veselas peles (WT, wild-type) un peles ar nefunkcionējošu 

Ndufs4 (KO, knock-out). Slimības modelis tika testēts samazinātas (11%), normālas (21%) un 

paaugstinātas (55%) skābekļa koncentrācijas apstākļos. Peļu smadzeņu histoloģisko paraugu 

krāsošanai izmantots Iba-1* marķieris, kas norāda uz iekaisuma klātbūtni.  

*Iba-1 ir aktivizētiem makrofāgiem un mikroglijai specifiska smadzeņu olbaltumviela. Aktivēti makrofāgi 

atrodami audos ar iekaisumu. Izmantojot DAB hromogēnu, Iba-1 proteīns iekrāsojas tumši brūnā (šajā 

gadījumā – melnā) krāsā.  
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A – WT (pa kreisi) un KO (pa labi) peļu izdzīvotība, elpojot gaisu ar dažādām skābekļa 

koncentrācijām. 

 

B – KO un WT peļu smadzeņu attēli, elpojot gaisu ar dažādām skābekļa koncentrācijām (pa kreisi 

– Iba-1 krāsošana, pa labi – smadzeņu magnētiskā rezonanse).  
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C – Ķermeņa svars WT (pa kreisi) un KO (pa labi) pelēm, ierosinot hipoksiju 30 vai 55 dienas pēc 

elpošanas normoksijas apstākļos. 

 

D – Ķermeņa temperatūra KO pelēm, ierosinot hipoksiju 55 dienas pēc elpošanas normoksijas 

apstākļos. 

 

E – KO un WT peļu smadzeņu attēli, ierosinot hipoksiju 55 dienas pēc elpošanas normoksijas 

apstākļos (peļu vecums attēla uzņemšanas brīdī >220 dienas, Iba-1 krāsošana). 

 

2.  



VBO 22.01.2020.                               Uzdevumi,11. klase                                      KODS 

5 

 

1.4. Novērtē zemāk sniegtos apgalvojumus par pētījuma norisi kā patiesus vai aplamus 

(2 p)! 

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 Patiess Aplams 

Normoksijas apstākļos līdz 250. dienai KO pelēm patoloģiskas izmaiņas 

smadzeņu struktūrās nenovēro 

  

WT pelēm normoksijas apstākļos nenovēro palielinātu Iba-1 marķiera 

klātbūtni 

  

Ierosinot hipoksiju vēlīnā Leiga slimības stadijā, tiek veicināti iekaisuma 

procesi ožas sīpolā 

  

Palielināta skābekļa koncentrācija samazina Ndufs4 KO peļu dzīves 

ilgumu 

  

 

1.5. Pie kādiem skābekļa koncentrācijas apstākļiem pelēm ar Leiga sindromu novēro vislielāko 

dzīvildzi? Uzraksti atbildi (1 p)! 

_____________________________________________________________________________

1.6. Kuri pētījuma rezultāti liecina par  KO peļu slimības smaguma samazināšanos? Uzraksti 

vismaz 2 iespējamās pazīmes (2 p)! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Kādēļ palielināts skābekļa daudzums KO pelēs izsauc toksisku efektu? Uzraksti atbildi (1 

p)! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. uzdevums (13 punkti) 

CO2 uzkrāšanās atmosfērā ir viens no iemesliem, kas izraisa globālo sasilšanu. Viens no zinātnieku 

mērķiem ir radīt aizvien jaunas bioloģiskas sistēmas, kas varētu saistīt CO2.  

Uzdevumā tu iepazīsies ar vienu šādu mēģinājumu, kur tika radīts jauns zarnu nūjiņas baktērijas celms 

(Escherichia coli CO2) 

 

 

Attēls no Gleizer et al., 2019. 

Zinātnieki izmainīja zarnu nūjiņas vielmaiņu ieviešot 

tajā vairākus jaunus procesus: skudrskābes 

dehidrogenāzi, kas katalizē šādu reakciju: 

formāts + NAD = CO2 + NADH+H+  

Tāpat zinātnieki izmainīja baktērijas oglekļa 

metabolismu tā, ka tajā būtu iespējama CO2 

uzņemšana un iesaitīšana šūnas biomasā. 

Tev dota izmainītā zarnu nūjiņas vielmaiņas shēma. 

Shēmā OXPHOS – neizmainīta E. coli elektronu 

transporta ķēde. 

 

Izpēti shēmu un novērtē apgalvojumus par jaunā Escherichia coli CO2 celmu kā patiesus vai 

aplamus. (2 p)  

Šeit un turpmāk uzdevumā: par pareizi novērtētiem 4 apgalvojumiem, saņemsi 2, par trim 1, bet 

par pareizi novērtētiem diviem apgalvojumiem 0,5 punktus.  

 

 patiess aplams 

Escherichia coli CO2 oglekļa dioksīda fiksēšanai nepieciešama gaisma.   

OXPHOS darbojas kā fotosistēma II un izdalās skābeklis   

Tāpat kā zaļajos augos, arī Escherichia coli CO2 celmā oglekļa fiksēšana 

notiek ar NADH palīdzību. 

  

FDH darbības rezultātā rodas ūdeņraža gāze (H2)   

 

  

skudrskābe
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Dotas Escherichia coli CO2 un izejas celma (WT) centrālā oglekļa metabolisma ceļa shēmas. 

No jauna ieviestās reakcijas Escherichia coli CO2: 

Ru5P +ATP = RuBP  (ribulozes fosfāta kināze) 

RuBP + CO2 = 3PG   (Rubisco) 

HCOOH +NAD = NADH +CO2 (skudrskābes dehidrogenāze) 

Izpēti shēmu un novērtē apgalvojumus par jaunā Escherichia coli CO2 

celmu kā patiesus vai aplamus. (2 p) 

patiess aplams 

Zarnu nūjiņā tika no jauna ekspresēts viss Kalvina cikls    

Escherichia coli CO2 var augt izmantojot glikozi kā vienīgo oglekļa avotu   

NADH Escherichia coli CO2 tiek izmantots tikai lai atjaunotu RuBP CO2 

fiksēšanai  

  

Zarnu nūjiņas genomā tika veiktas vairāku gēnu izslēgšana.    
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Zinātnieki veica gēnu inženieriju, lai iegūtu baktēriju celmu, kurš potenciāli fiksē CO2. Lai iegūtu CO2 

fiksēšanai maksimāli efektīvu, pielāgotāku celmu, veica virzītās evolūcijas eksperimentu. 

 

Escherichia coli CO2 tika audzēts vidē (bioreaktorā ), kurā tika uzturēts optimāla 

temperatūra, pH, maisīšana un apgāde ar skābekli un CO2. Baktērijas tika audzētas 

(“kultivētas”) konstantas plūsmas režīmā: ar nemainīgu ātrumu (0,02 L/h) 

(bioreaktoram tika padota svaiga barotne un ar tādu pat ātrumu tika nosūkta šūnu 

suspensija, tādejādi kultūras tilpums bija nemainīgs (1 L), bet tika uzturēta baktēriju 

konstanta augšana. Barotne saturēja visus augšanas faktorus, formātu un oglekļa 

avotu ksilozi, kas 400 dienu laikā  pakāpeniski tika samazināta. Ksilozes 

koncentrācijas pa dienām dota tabulā blakus. Zināms, ka baktērijas vienmēr patērēja 

visu ksilozi. 

 

Eksperimenta dienas 0-55 56-154 155-210 211-350 351-410 

Ksilozes  

koncentrācija 

0,5 0,28 0,13 0,05 0 

 

 

Specifiskais augšanas ātrums ir mikroorganisma dalīšanās skaits stundā, to aprēķina kā  

𝜇 = ln2/d,  kur ln2=0,693, d - dalīšanās laiks [h] 

Aprēķini zarnu nūjiņas dalīšanās laiku (h) bioreaktorā (2 p) 

Demonstrē aprēķinu gaitu zemāk iezīmētajā laukumā: 
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Novērtē tālāk sekojošos apgalvojumus kā patiesus vai aplamus (2 p) patiess aplams 

Spriežot pēc iegūtajiem datiem, baktērija pastiprināti sāka uzņemt CO2 pēc 211 

dienas.  

   

Biomasas oglekļa iznākums no ksilozes oglekļa eksperimenta laikā sasniedza 

100%.  

   

Beidzot piebarošanu ar ksilozi, biomasas koncentrācija krītas.     

Zarnu nūjiņas augšanu bioreaktorā bija nemainīga.    

 

Evolūcijas eksperimenta beigās iegūto Escherichia coli CO2evo celmu audzēja hermētiski 

noslēgtā kolbā ar svaigu barotni, kura saturēja skudrskābes Na sāli. Kolbas atmosfēra bija gāzu 

maisījums 10% CO2 un 90% gaiss. Eksperimentu veica divos atkārtojumos.  Rezultātā ieguva 

datus par kultūras augšanu (optiskā blīvuma vienībās, OD) un skudrskābes Na sāls daudzumu 

(reizi dienā nomērīja barotnē esošā fskudrskābes Na koncentrāciju). Rezultātus apkopoja  tabulā 

zemāk. Svītriņa  tabulā nozīmē, ka mērījums netika izdarīts. 

 

laiks 

[dienas] 

biomasa [OD] 

atkārtojums 1 

biomasa 

[OD] 

atkārtojums 2 

Skudrskābes Na sāls  

[mM] ,atkārtojums 1  

Skudrskābes 

Na sāls  [mM] 

atkārtojums 2 

0 0,01 0,02 33 30 

1 0,02 0,03 31 25 

2 0,05 0,07 25 18 

3 0,12 0,12 - 10 

4 0,17 0,16 10 2 

5 0,2 0,16 0 0 

 

Novērtē zemāk dotos apgalvojumus par ekperimentālās evolūcijas 

rezultātā iegūto celmu kā patiesus vai aplamus. (2 p) 

patiess aplams 

Minimālais dubultošanās laiks Escherichia coli CO2evo ir lielāks nekā 

40 h 

   

Viena vienība biomasas (OD=1) sintēzei nepieciešams vismaz 70 mM 

skudrskābes 

   

Biomasas augšanas ātrums pēdējās eksperimenta dienās salīdzinot ar 

pirmajām, samazinās.   

   

Šis eksperiments pierāda to, ka biomasa veidojas tikai no CO2.    
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Zinātnieki audzēja 

evolucionējušo (Escherichia 

coli CO2evo) vai E.coli izejas 

celmu (WT) barotnē ar 

dažādiem 13C iezīmētiem 

savienojumiem (skat grafikā 

blakus). 

 

Pēc kultivēšanas zinātnieki 

noteica aminoskābju vidējo 
13C iezīmes līmeni [%] 
 

 

Novērtē sekojošos apgalvojumus (2 p) patiess aplams 

Līdz pat 20% no zarnu nūjiņas biomasas oglekļa var nākt no 

skudrskābes 

  

Eksperiments neizdevās, jo baktērijas neuzņem 13C iezīmētus 

savienojumus 

  

Šis eksperiments pierāda to, ka biomasa veidojas galvenokārt no CO2   

Ogleklis aminoskābju sintēzei nāk no glikolīzes   

 

Organismus atkarībā no to izmantotā enerģijas avota (foto/hemo), elektronu avota (lito/ organo) 

un oglekļa avota (auto / hetero).  

Par katru no zemāk dotajiem organismiem norādi kāds enerģijas, elektronu un oglekļa 

avotu patērētājs tas ir (apvelc pareizos variantus). (2 p)  

 Enerģijas avots Elektronu 

avots 

Oglekļa avots 

Cantharellus cibarius 

(Parastā gailene) 

foto/hemo lito/ organo auto / hetero 

Escherichia coli 

(Zarnu nūjiņa)  

foto/hemo lito/ organo auto / hetero 

Escherichia coli CO2evo 

(Zarnu nūjiņa) 

foto/hemo lito/ organo auto / hetero 

 Taraxacum officinale 

(Ārstniecības pienene) 

foto/hemo lito/ organo auto / hetero 
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3. uzdevums (13 punkti) 

Kaktusu dzimtas auga Opuntia macrorhiza fotosintezējošie stumbri (kladodi) ir plakani, to virsma var būt 

vērsta uz dažādām debespusēm (1. attēls, pa kreisi). Atkarībā no tā, uz kuru pusi ir vērsta konkrētā 

virsma, atšķiras apgaismojuma apstākļi, kas ietekmē fotosintēzes procesa efektivitāti. 

 

Kaktusu dzimtas augiem ir raksturīga CAM (Crassulacean Acid Metabolism) tipa fotosintēze: lai 

samazinātu ūdens zudumus karstajā diennakts laikā, šādi augi saista ogļskābo gāzi naktī, sintezējot 

malātu (ābolskābi). Dienas laikā CO2 atkal atbrīvojas, lai iesaistītos fotosintēzes Kalvina cikla reakcijās 

(CO2 asimilācijas procesā). 

Daļa no hloroplastos absorbētās gaismas enerģijas tiek izkliedēta siltuma veidā ar karotinoīdu grupas 

pigmentu ksantofilu palīdzību. Augu hloroplastu membrānās ir dažādas ksantofilu formas, kuru 

daudzuma attiecība ir atkarīga no pH. Violoksantīns (V) nepiedalās enerģijas izkliedes procesā, to veic 

zeaksantīns (Z) un anteraksantīns (A). 2. attēlā ir parādīta ksantofilu cikla shēma. 

3.1. Kaktusi un debespuses  

Pētījumā noteica fotosintēzes efektivitāti, fotosintēzē izmantoto fotonu plūsmas intensitāti, skābes 

(ūdeņraža jonu) saturu lapās un karotinoīdu grupas pigmentu koncentrāciju uz austrumiem un uz 

rietumiem vērstajās kladodu pusēs (virsmās). 
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2. attēls.  Uz dažādi orientētās kladodu 

virsmas perpendikulāri krītošās fotosintētiski 

aktīvās gaismas intensitāte (A); fotosintēzē 

izmantoto fotonu plūsmas intensitāte dažādi 

orientētajās kladodu virsmās (B); Ūdeņraža 

jonu saturs dažādi orientēto kladodu virsmu 

audos (C). Pēc Barker, Adams (1997). 

 

Norādi (pieraksti klāt), kurai debespusei 

atbilst katra no līknēm A un B grafikos 

iepriekšējā lapā (2 p) 

 

Tabulā ir parādīta anteroksantīna, zeaksantīna un violoksantīna koncentrācija kladodos dažādā dienas 

laikā, atkarībā no debespuses. Aprēķini un ieraksti tukšajās ailēs, kāda ir enerģijas izkliedi veicošo 

ksantofila formu attiecība pret kopējo ksantofilu daudzumu. Tabulā norādi debespuses  (pēc Barker, 

Adams 1997). (3 p) 

Debespuse:  Debespuse:  

Dienas laiks, 

stundas 

A+Z, 

µmol m-2  

V, µmol 

m-2 

Attiecīb

a 

Dienas laiks, 

stundas 

A+Z, 

µmol m-2 

V, µmol 

m-2 

Attiecība 

6 5 34  6 28 8  

8 23 16  7 29 7  

9 32 7  8 29 7  

11 28 11  9 24 12  

12 12 27  12 15 21  

14 16 23  14 18 18  

15 16 23  15 19 17  

16 8 31  16 29 7  

18 4 35  18 32 4  

20 4 35  20 29 7  
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Izmantojot tabulā doto informāciju, attēlo grafikā enerģijas izkliedi veicošo ksantofila formu 

attiecību pret kopējo ksantofilu daudzumu laikā. Noformē pareizi grafika asu nosaukumus. Norādi, 

kurai debespusei atbilst katra no līknēm. (4 p) 

 

Novērtē apgalvojumus kā patiesus vai aplamus (2 p) 

Šeit un turpmāk uzdevumā: par pareizi novērtētiem 4 apgalvojumiem, saņemsi 2, par trim 1, bet par 

pareizi novērtētiem diviem apgalvojumiem 0,5 punktus.   

 Patiess Aplams 

Uz rietumu pusi vērstajā kladoda virsmā pieejamā malāta daudzums 

audos ierobežo fotosintēzē izmantoto fotonu plūsmas intensitāti. 

       

Malāta daudzums audos ierobežo fotosintēzē izmantoto fotonu 

plūsmas intensitāti, sākot no dienas vidus (ap 12:00) 

       

Pieaugot zeaksantīna un anteraksantīna proporcijai fotosintezējošos 

audos, izkliedētās enerģijas proporcionālais daudzums pieaug. 

       

Uz rietumu pusi vērstajā kladoda virsmā ksantofils nakts laikā ir 

violoksantīna formā. 

       

 

Kāpēc ir nepieciešams izkliedēt daļu no hloroplastos absorbētās enerģijas? (2 p.) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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3. 2. uzdevums Latvijas kaktusi 

Latvijā ir sastopamas vairākas biezlapju (Crassulaceae) dzimtas augi, lielākā daļa no tām pieder laimiņu 

(Sedum) ģintij. Laimiņiem ir raksturīgs gan C3, gan CAM fotosintēzes tips un ir sugas, kuras var pārslēgties 

no viena tipa uz otru, pielāgojoties vides apstākļiem. Laimiņus var izmantot zaļo jumtu ierīkošanai, jo tie 

var periodiski izdzīvot bez laistīšanas.  

Pētījumā salīdzināja divas laimiņu sugas – Sedum album un S. kamtschaticum. Katras sugas sugus audzēja 

veģetācijas traukos ar īpašo zaļā jumta substrātu, atsevišķās klimata kamerās ar kontrolēto gaisa plūsmu. 

Eksperimenta sākumā substrāts bija piesātināts ar ūdeni, tad augus audzēja 22 dienas bez laistīšanas. 22. 

dienā augus atkal aplaistīja. Visā eksperimenta laikā mērīja CO2 uzņemšanas intensitāti (uzņemtā CO2 

daudzums laika vienibā uz augu sausās masas vienību), evapotranspirācijas intensitāti un augu virsmas 

ūdens caurlaidību (ūdens daudzums laika vienībā uz augu virsmas laukuma vienību). Malāta koncentrāciju 

abu sugu augu lapās noteica četras reizes: eksperimenta 19. dienas vakarā un  20. dienas rītā un 5. dienā 

pēc atkārtotās laistīšanas vakarā un 6. dienā no rīta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Lapu virsmas ūdens caurlaidība diennakts laikā abu sugu augiem eksperimenta 5. dienā (A) un 

20. dienā (B) (pēc Starry et al. 2014) 

 

 

2. attēls. CO2 apmaiņas intensitāte dienas un nakts laikā abu sugu (A un B) augiem eksperimenta gaitā. 

Baltās svītras atbilst dienas laikam, pelēkās – nakts laikam. Pārtrauktā vertikālā līnija – laistīšana (pēc 

Starry et al. 2014). 

Diena Diena 
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3. attēls. Malāta koncentrācijas noteikšanas rezultāti 19.-20. dienā un 5.-6. dienā pēc atkārtotas laistīšanas 

S. album un S. kamtschaticum augu lapās (pēc Starry et al. 2014). 

Novērtē apgalvojumus kā patiesus vai aplamus (2 p) 

 Patiess Aplams 

1.Attēlā Suga 1 ir S. kamtschaticum   

2. attēls B ir raksturīgs S. album   

pāreja no C3 uz CAM fotosintēzes tipu ir redzama 2. attēlā A   

Lai nodrošinātu optimālu ūdens režīmu zaļajam jumtam, ieteicams S. album stādīt 

jumta augšpusē un S. kamtschaticum – apakšā, kur sakrājas ūdens. 
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4. uzdevums (13 punkti) 

 

4.1. Aplūko attēlus! Zemāk aprakstītas struktūras, kuras dotajos pietuvinātajos attēlos 

jāatrod – precīzi norādi, kura(s) struktūra(s) attēlā atbilst kuram aprakstam! (4 punkti) 

 

a. Želejveida struktūra, kas ir virs otolītu orgāna matainajām šūnām – otolītu membrāna; 

b. Želejveida struktūra, kas atrodas virs matainajām šūnām pusloka kanālu paplašinājumos – 

kupula jeb sekstīte; 

c. Matainās šūnas garākais izaugums (matiņš) – kinocīlija; 

d. Mataino šūnu izaugumi – stereocīlijas, kuru novietojums ir stingri organizēts. Matiņiem 

noliecoties garākā matiņa (kinocīlijas) virzienā, šūna tiek aktivēta (uzbudināta), bet, noliecoties 

īsākā matiņa virzienā, šūna tiek inhibēta (kavēta); 

e. Šūnas, kuras balsta receptorās šūnas – balstšūnas; 

f. Kalcija karbonāta kristāli, kas deponēti želejveida masā – otolīti; 

g. Neironu izaugumi, kas veido sinapses ar matainajām šūnām un nes informāciju vestibulārā nerva 

sastāvā; 

h. Šķidrums, kas pilda pusloka kanālus – endolimfa. 

  



VBO 22.01.2020.                               Uzdevumi,11. klase                                      KODS 

17 

 

4.2. Aplūko attēlus, kuros redzams, kā slidotāja veic pirueti! Pirmais attēls parāda brīdi pirms 

rotācijas uzsākšanas, otrajā attēlā redzams rotācijas brīdis, bet trešais attēls atsoguļo situāciju tūlīt 

pēc apstāšanās.  Zemāk redzams ampulārais orgāns gan galvas labajā, gan kreisajā pusē tajās pašās 

situācijās. Precīzi uzzīmē trūkstošās struktūras un to savstarpējo novietojumu gan tad, kad tiek 

veikta rotācija, gan tad, kad slidotāja apstājas! (2 p) 

 
Atbildi uz jautājumu! (2 punkti) 

Kāpēc slidotāja, pateicoties informācijai no matainajām šūnām pusloka kanālos, ir spējīga sajust, kurā 

virzienā viņa griežas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4.3. Aplūko attēlus, kuros redzams otolītu orgāns! Attēlā kreisajā pusē attēlota situācija, kurā 

automašīna uzsāk taisnvirziena kustību, bet vidējā attēlā atspoguļota automašīna, kas turpina 

taisnvirziena kustību, braucot vienmērīgā ātrumā. Attēla labajā pusē ir redzama situācija, kurā 

automašīna strauji apstājas. Precīzi uzzīmē trūkstošās struktūras otolītu orgānam pirmajā un 

pēdējā gadījumā! (2 punkti) 

 

 

1. Zemāk dota informācija par kosmosa slimību jeb kosmosa kinetozi. Daži vārdi tekstā tikuši 

izlaisti – izdomā, kas ir šie vārdi! (3 punkti) 

Kosmosa slimība jeb kosmosa kinetoze ir viens no kinetožu veidiem, kur līdzās tai iespējams minēt, 

piemēram, jūras slimību un nelabumu, braucot automašīnā vai lidojot ar lidmašīnu. Tomēr kosmosa 

kinetoze no Zemes atmosfērā sastopmajiem līdzsvara sistēmas traucējumiem atšķiras ar to, ka kosmosa 

kinetozi ierosina organisma nonākšana bezsvara stāvoklī. 

Lai gan kosmosa kinetozes precīzs mehānisms vēl joprojām nav pilnībā izzināts, divas teorijas zinātnieku 

vidū ir guvušas plašu atbastu: organisma šķidruma sadalījuma maiņas teorija un sensorā konflikta teorija. 

Organisma šķidruma sadalījuma maiņas teorija ir balstīta uz to, ka organisma šķidrums pārvietojas galvas 

virzienā pateicoties tam, ka bezsvara stāvoklī nav vērojams ________________ spiediens. Šādas šķidruma 

sadalījuma izmaiņas var izraisīt paaugstinātu spiedienu galvaskausā jeb paaugstinātu ________________ 

spiedienu. Šis palielinātais spiediens izraisa spiediena pieaugumu sekojoši arī iekšējā ausī, kurā atrodas 

_____________ aparāta sensorās struktūras, traucējot to normālai darbībai. 

Sensorā konflikta teorija ir plašāk atzīta zinātnieku vidū kā šķidruma sadalījuma maiņas teorija. Tās 

pamatā ir ideja, ka, nokļūstot bezsvara stāvoklī, rodas konflikts starp informāciju, ko sniedz matainās šūnas 

līdzsvara sensorā jā sistēmā, un informāciju, ko sniedz citas receptorās šūnas, no kurām saņemtā  signāls 

arī tiek izmantota līdzsvara sajūtas veidošanā. Kā piemērus var minēt informāciju no muskuļu vārpstiņās 

esošajiem _______________ vai tīklenē esošajiem _______________ . 

Attīstoties kosmosa industrijai, arvien aktuālāka kļūst tēma par orgnisma spējām pielāgoties mazākam 

gravitācijas spēkam – piemēram, gravitācijas spēks uz Marsa ir tikai apmēram 40% no tā, kāds vērojams 

uz Zemes. Ir veikti vairāki pētījumi, kuros zinātnieki vēlējušies noskaidrot, kā samazināts gravitācijas spēks 

ietekmē organismu. Interesantos pētījumos, kuros analizētas otolītu orgānu izmaiņas un kuros kā pētāmie 

orgnismi izvēlēti dažādi dzīvnieki, iegūtie rezultāti liecina, ka samazināta gravitācijas spēka ietekmē, ja 

organisms šādā vidē atrodas savas agrīnas attīstības stadijā, otolītu, kas deponēti otolītu membrānā, masa 

_______________ . 

Minētais pielāgojumi ir viens no daudziem, kas ļauj organismiem adaptēties arī samazinātas gravitācijas 

ietekmei.  

 


