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Uzdevumu lapa  
PRAKTISKAIS DARBS 9.klasei (25 punkti) 
 
PIRMS UZSĀC DARBU, IEVĒRO: 

• Uzmanīgi izlasi visu darba gaitu. 
• Darba veikšanai izmanto laboratorijas cimdus. 
• Asins piliena paņemšanai izmanto parauga pudelītes pipeti. 
• Beidzot darbu, izmantotos priekšmetstiklus, segstiklus, stikla nūjiņas un 

cimdus ieliec nierveida traukā.  
 
DARBA  UZDEVUMI: 
 
1) Noteikt hemoglobīna (Hb) daudzumu asinīs 
2) Novērot eritrocītu osmotisko noturību dažādas koncentrācijas šķīdumos 
 
1. Hemoglobīna daudzuma noteikšanai izmanto Sali hemometru. Tas sastāv no 3 
mēģenēm – abās malējās aizkausētajās mēģēnēs atrodas sālsskābā hematīna 
standartšķīdums, bet vidējā mēģene ir graduēta (Sali vienībās) un tā ir jāuzpilda ar 0,1 
N sālsskābes (HCl) šķīdumu līdz pirmajai atzīmei no apakšas.  

• Paņem gumijas šļauciņu, tās vienu galu pievieno Sali pipetei, bet otrā galā 
ievieto iemuti. 

• Ar pipeti paņem 0,02 ml asiņu no parauga pudelīte un ievadi tās hemometra 
mēģenes sālsskābes šķīdumā. (Lai rezultāts būtu precīzāks, noslauki no 
pipetes gala liekās asinis ar filtrpapīru pirms tās ievietošanas sālsskābē).  

• Atstāj mēģeni uz 10 min (var arī ilgāk), lai izveidojas sālsskābais hematīns.  
• Kad laiks pagājis, sālsskābā hematīna šķīdumam pievieno pa pilienam 

destilētu ūdeni, katru reizi mēģenes saturu samaisot ar stikla nūjiņu, līdz 
šķīduma krāsas intensitāte atbilst malējo mēģeņu krāsas intensitātei. 

• Nolasi Hb daudzumu Sali vienībās (iedaļu skaits uz mēģenes).  
• Izsaki iegūto rezultātu g%, ja zināms, ka 100 Sali vienības atbilst 16,7 g%.  

Salīdzini iegūto rezultātu ar medicīnā izmantotajām normām (sievietei 12-15 
g%, vīrietim 12,5-17 g%) . 

• Novērtē faktorus, kas varēja iespaidot iegūto rezultātu. 
 
2.  Eritrocītu osmotiskā noturības noteikšanai, izmanto 3 priekšmetstiklus. Uz 
katra priekšmetstikla uzpilini nelielu asins pilienu no parauga pudelītes un atšķaidi ar  
1) destilētu ūdeni 
2) 0,9% NaCl  
3) 3% NaCl.  
 

• Pilienus samaisi ar stikla irbulīšiem, pārklāj ar segstikliem un aplūko 
mikroskopā eritrocītu izskatu.  

• Izdari secinājumus un aizpildi tabulu, liekot atbilstošajās ailēs „+” . 
 
 


