
732 .  NODAĻ A .  KĀ  DZ ĪVO  DAŽĀDU  ORGAN ISMU ŠŪN AS?

ŠŪNU PAMATUZBŪVE 
IR LĪDZĪGA, BET ŠŪNAS 
MAINĀS, PIELĀGOJOTIES 
NOTEIKTĀM FUNKCIJĀM

KĀ DZĪVO DAŽĀDU 
ORGANISMU 
ŠŪNAS?

• atkārtosi iepriekšējos gados apgūto par 
šūnu uzbūvi un to sastāvdaļu (organoīdu) 
funkcijām;

• papildināsi iepriekšējos gados gūto 
izpratni par šūnās notiekošajiem 
procesiem;

• salīdzināsi bezdzimumvairošanos un 
dzimumvairošanos;

• atsvaidzināsi savu prasmi gatavot 
preparātus un pētīt tos mikroskopā, 
gatavojot plēstos, grieztos, spiestos auga 
šūnu preparātus;

• pētīsi viena auga šūnu daudzveidību;

• gūsi priekšstatu par šūnu dzīves ciklu un 
spēju dalīties;

• atkārtosi iepriekšējos gados apgūto par 
augu audu veidiem un to funkcijām;

• pētīsi viena auga audus tā saknē, stumbrā 
un lapā, izmantojot preparātu fotogrāfijas;

• atkārtosi iepriekšējos gados apgūto par 
dzīvnieku audu veidiem un to nozīmi;

• pētīsi segepitēlijaudu šūnu daudzveidību 
un apgūsi prasmi pamatot to uzbūves 
atbilstību funkcijām;

• gūsi priekšstatu par dzīvnieku, tostarp 
cilvēka, cilmes šūnu spējām;

• gūsi priekšstatu par to, kas ir audzēji.

2.1. 

2. 

Šajā tematā tu
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ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM

KĀDAS IR ŠŪNU SASTĀVDAĻAS, UN KĀDA  
IR TO NOZĪME?

7. klasē, mācoties par organismu uzbūves 
pamatprincipiem, tu noskaidroji, ka:

• organismi ļoti atšķiras pēc ārējās uzbūves, 
taču tiem visiem ir līdzīgi iekšējās uzbūves 
pamatprincipi;

• neatkarīgi no dzīvesveida visi organismi 
sastāv no šūnām, atšķiras tikai šūnu 
skaits, forma, izmērs;

• šūna ir visu organismu uzbūves 
pamatvienība, kurā notiek visi dzīvības 
procesi;

• šūnu sastāvdaļas vairumam organismu 
ir līdzīgas, un katra no tām nodrošina 
noteiktas funkcijas.

SAMEKLĒ 7. klases mācību 
materiālus, kurus sagatavoji, mācoties 

par šūnu uzbūvi – šūnu preparātu 
fotogaleriju, šūnas modeli, šūnu 

preparātu zīmējumus, kurus veidoji, 
pētot šūnas mikroskopā!

IZMANTO šos materiālus, lai 
pilnveidotu savu izpratni par šūnu 

uzbūvi, daudzveidību un funkcijām!
• ATKĀRTO, kādas sastāvdaļas ir šūnās!
• SALĪDZINI, kas kopīgs un kas 

atšķirīgs dažādu organismu šūnām un 
viena organisma dažādu audu šūnām!

7. klasē tu jau esi iemācījies 9. klasē tu pilnveidosi savu izpratni

Vairumā šūnu gaismas mikroskopā var saskatīt 
citoplazmu un kodolu.

Šūnu sastāvdaļas sauc par organoīdiem. Šūnās ir arī citi 
organoīdi, kuri gaismas mikroskopā nav saskatāmi, bet 

tos var redzēt elektronmikroskopā.

Visas šūnas no apkārtējās vides norobežo membrāna, 
bet augu šūnu membrānu no ārpuses sedz šūnapvalks. 

Šūnapvalks piešķir šūnai formu un balsta to.

Šūnapvalks ir arī citu organismu – baktēriju, vienšūņu, 
sēņu – šūnām. Dzīvnieki, tai skaitā cilvēks, ir vienīgie, 

kuru šūnām nav šūnapvalka.

Katrai šūnas sastāvdaļai ir noteiktas funkcijas:
• membrāna satur kopā šūnas saturu, aizsargā šūnu 

un nodrošina vielu apmaiņu ar apkārtējo vidi; 
• citoplazma aizpilda šūnas iekšieni, nodrošina saistī-

bu starp visām šūnas daļām;
• kodols regulē šūnas darbību, jo tajā atrodas iedzim-

tības nesēji – gēni;
• mitohondriji ražo šūnai nepieciešamo enerģiju.

Šūnās ir vēl citi organoīdi, kuros notiek dažādi 
vielmaiņas procesi:

• endoplazmatiskais tīkls ir kanāliņu sistēma, kurā 
notiek dažādu vielu sintēze; 

• ribosomas ir nelieli, bet ļoti svarīgi šūnas organoīdi, 
kuros notiek olbaltumvielu sintēze;

• Goldži komplekss sastāv no cisternām un pūslīšiem, 
kuros uzkrājas vielas;

• lizosomas ir pūslīši, kas satur vielas, kuras var noār-
dīt to, kas šūnai lieks (vielas, organoīdus).

Augu šūnās ir vakuolas, kas uzkrāj ūdenī šķīstošas 
vielas. Dzīvnieku šūnās vakuolu nav.

Goldži komplekss veido pūslīšus, kuros tiek uzkrātas 
vielas, kas paredzētas izvadīšanai no šūnas, piemēram, 

dziedzeru izdalītās vielas (sekrēti).

Augu zaļo daļu šūnās ir arī hloroplasti, kuros notiek 
fotosintēze.

Hloroplasti vai tiem analogas šūnas struktūras ir arī citu 
organismu, piemēram, aļģu un ciānbaktēriju, šūnās, 

kurās notiek fotosintēze.

Jaunas šūnas veidojas, šūnām daloties.
Dalīšanās laikā šūnās veidojas dalīšanās vārpsta – 

pavedieni, kas “satver” un pārvieto hromosomas. Šos 
pavedienus veido un “vada” šūnas centrs.



752 .  NODAĻ A .  KĀ  DZ ĪVO  DAŽĀDU  ORGAN ISMU ŠŪN AS?

ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM

Šūnas uzbūve

KĀDI DZĪVĪBAS PROCESI NOTIEK ŠŪNĀS?
Šūna ir dzīvības pamatvienība, kurā notiek 

visi dzīvības procesi.
• Šūnas vairojas daloties.
• Šūnas pēc dalīšanās aug un attīstās, 

pielāgojoties noteiktu funkciju 
veikšanai.

• Šūnās notiek vielmaiņas procesi – tās 
uzņem un pārveido vielas, kā arī izdala 
vielmaiņas galaproduktus.

• Šūnas reaģē uz izmaiņām apkārtējā 
vidē.

Šūnu vielmaiņa 

Šūnas uzņem to dzīvības procesiem nepieciešamās 

vielas caur šūnas membrānu. To skaitā ir vielu vei-

došanai nepieciešamās izejvielas, piemēram, ami-

noskābes, no kurām tiek veidotas olbaltumvielas, kā 

arī vielas, no kurām tiek ražota enerģija, piemēram, 

skābeklis un glikoze. Uzņemtās vielas tiek pārveido-

tas dažādos šūnas organoīdos. Mitohondrijos notiek 

šūnu elpošana – organiskās vielas tiek noārdītas 

(oksidētas), izmantojot skābekli, lai iegūtu šūnas dzī-

vības procesiem nepieciešamo enerģiju. Citos šūnas 

organoīdos, piemēram, endoplazmatiskajā tīklā un 

ribosomās, notiek šūnai un organismam nepiecie-

šamo vielu veidošana jeb sintēze. Šūnas vielmaiņas 

procesos rodas vielas, kuras šūna nevar izmantot, 

piemēram, ogļskābā gāze un slāpekļa vielmaiņas 

galaprodukti. Tās tiek izdalītas no šūnas caur mem-

brānu.

APLŪKO attēlā redzamo šūnu!
NOSAKI, kuras valsts organismam 

tā var piederēt! PAMATO savu 
spriedumu!

Ribosomas

Membrāna 

Citoplazma

Goldži komplekss

Lizosoma

Kodols

Šūnas centrs

Endoplazmatiskais 
tīkls

Mitohondrijs

Šūnas 
organoīdi
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KĀDI SPECIĀLIE ORGANOĪDI IR ATSEVIŠĶĀM 
ŠŪNĀM?

Daļai šūnu ir īpaši organoīdi, kas nodrošina 
noteiktas funkcijas. 

• Šūnām, kuras aktīvi pārvietojas, 
piemēram, spermatozoīdiem, daļai 
vienšūņu un baktēriju, ir vicas.

• Elpceļu epitēlija šūnām ir skropstiņas, 
kas izvada putekļus un citus 
svešķermeņus. Skropstiņas ir arī tādiem 
kustīgiem vienšūņiem kā, piemēram, 
tupelītēm.

• Muskuļu šūnās un šķiedrās ir 
miofibrillas – pavedieni, kas nodrošina 
saraušanos.

Hlamidomonas ir kustīgas vienšūnas aļģes. Tām ir divas 

vicas, kas nodrošina pārvietošanos gaismas virzienā.

Elpceļos, piemēram, trahejā pamīšus ar dziedzeršūnām 

ir izkārtotas skropstiņepitēlija šūnas. Dziedzeršūnas 

izdala gļotas, kas salipina putekļus un mikroorganismus. 

Skropstiņas pārvieto gļotas un izvada tās ārā no 

elpceļiem. 

Skropstaiņu tipa vienšūņiem šūnu klāj skropstiņas, kas 

nodrošina pārvietošanos. Vienai šūnai var būt tūkstošiem 

šādu skropstiņu.

Skropstiņas un vicas

Skropstiņas un vicas ir šūnu kustību organoīdi. 

Skropstiņas ir smalki pavedieni, kuru garums ir aptu-

veni 3–5 μm. Parasti vienai šūnai ir daudz skropstiņu, 

bet vicu ir maz – viena vai dažas. Piemēram, vien-

šūnim tupelītei var būt 15 tūkstoši skropstiņu. Vicas 

ir garākas par skropstiņām. To garums sasniedz pat 

200 μm. Skropstiņu un vicu kustībām tiek izmantota 

enerģija.

Daudzos gadījumos skropstiņas nepārvieto šūnu, bet 

nodrošina citu objektu kustību. Piemēram, elpceļus 

izklāj šūnas, kuru skropstiņas, viļņveidīgi kustoties, 

izvada no elpceļiem putekļus, gļotas, mikroorganis-

mus. Savukārt olvadu epitēlija šūnu skropstiņu kustī-

ba pārvieto olšūnu, bet pēc tās apaugļošanas – dīgli.
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Aplūko šūnu shematiskos attēlus!

1.1. Kura ir auga un kura – dzīvnieka šūna? Pamato savu spriedumu!

1.2. Kuras šūnu sastāvdaļas (organoīdi) ir tikai auga vai dzīvnieka šūnai?

1.3. Kurām šūnu sastāvdaļām atbilst norādītās funkcijas? Atsevišķiem apgalvojumiem atbilst vairākas 
šūnu sastāvdaļas.

• Satur kopā šūnas saturu, aizsargā šūnu un nodrošina vielu apmaiņu ar apkārtējo vidi. 

• Piešķir šūnai formu un balsta to.

• Aizpilda šūnas iekšieni, nodrošina saistību starp visām šūnas daļām.

• Regulē šūnas darbību, jo tajā atrodas iedzimtības nesēji – gēni.

• Fotosintēzes procesā ražo organiskās vielas (glikozi).

• Ražo šūnai nepieciešamo enerģiju.

• Uzkrāj ūdenī šķīstošas vielas.

• Veic vielu sintēzi un pārveidošanu.

• Nodrošina hromosomu kustību, šūnai daloties.

2. Atkārto iepriekš apgūto par dažādu šūnu funkcijām un ar tām saistītajām uzbūves atšķirībām! Pēc dotā 
parauga izveido pierakstu burtnīcā tabulu un atzīmē, kuras šūnu sastāvdaļas ir dotajām šūnām!

1

1

2
2

13

11

3
3

4

4

10

12

5

5

6
6

7
7

8
8

9

9

Šūnu veids Membrāna Šūnapvalks Citoplazma Kodols Mitohondriji Hloroplasti

Auga lapas šūna

Auga saknes šūna

Mutes gļotādas 
šūna

Cilvēka eritrocīts

Spermatozoīds

Neirons
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Kukurūza ir daudzšūnu organisms. Katrs auga 

orgāns – saknes, stumbrs, lapas un ziedi – veic 

atšķirīgas funkcijas. To veikšanu nodrošina dažādi 

audi. Stumbra funkcija ir nodrošināt ūdens un tajā 

izšķīdušo neorganisko vielu vadīšanu no saknēm uz 

lapām, kā arī lapās saražoto barības vielu vadīšanu 

uz citām auga daļām. Stumbrs balsta augu un paceļ 

lapas tuvāk gaismai.

Tupelīte ir vienšūnas organisms, kurš barojas ar 

organiskajām atliekām un aļģēm. Tās šūnu klāj 

skropstiņas, un tā aktīvi pārvietojas.

Aplūkojot mikroskopā kukurūzas stumbra 
šķērsgriezumu, tajā var saskatīt vadaudu kūlīšus, kas 

nodrošina vielu vadīšanu un balsta stumbru. Vadaudu 

kūlīši veidoti no vadaudiem (trahejām un sietstobriem) 

un balstaudiem. Balstaudus veido iegarenas šūnas 

ar bieziem šūnapvalkiem; tie gredzenveidā apņem 

vadaudu kūlīšus. Trahejas atgādina caurulītes.

ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM

KĀ ATŠĶIRAS VIENŠŪNAS ORGANISMU UN 
DAUDZŠŪNU ORGANISMU ŠŪNAS?

Visi dzīvie organismi ir veidoti no šūnām, 
taču organismus var iedalīt vienšūnas un 
daudzšūnu organismos.

• Vienšūnas organismiem viss organisms 
ir viena šūna, un tajā notiek visi dzīvības 
procesi. 

• Daudzšūnu organismi sastāv no 
daudzām šūnām, un to uzbūve atšķiras, 
jo ir pielāgojusies atšķirīgu funkciju 
veikšanai. Augu un dzīvnieku šūnām 
pielāgojoties noteiktu funkciju veikšanai, 
veidojas audi.
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Darbojies pats – izpēti!

Auga, piemēram, tradeskancijas, lapas epidermā var 

saskatīt divu veidu šūnas – lapas epidermas (segaudu) 

šūnas un atvārsnīšu slēdzējšūnas. Šīm šūnām ir atšķirīga 

forma un izmēri.
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Izpēti viena auga šūnu daudzveidību!

Darba mērķis: salīdzināt šūnu formu, izmērus, šūnapvalka biezumu un citas pazīmes viena auga šūnām 
paša gatavotos preparātos. 
Situācijas apraksts 
Iepriekšējos tematos 7. klasē tu mācījies, kā pagatavot preparātus no dažādām auga daļām. Atkarībā 
no tā, kādas šūnas vēlējies izpētīt, tu mācījies gatavot plēstos, grieztos un spiestos preparātus. Ja skolā 
ir atbilstoši preparāti, tad esi pētījis arī dažādu auga daļu pastāvīgos preparātus. Šajā darbā tev būs 
nepieciešams pielietot iepriekšējos gados apgūtās prasmes.

1. Izpēti, kādi telpaugi (vai citi augi) ir pieejami skolā vai mājās un izvēlies vienu augu preparātu 
gatavošanai! 

2. Pagatavo vismaz 4 viena auga preparātus, izmantojot dažādas auga daļas un dažādus preparātu 
gatavošanas paņēmienus!

3. Iepazīsties ar doto šūnu apraksta formu (sk. pie QR koda)! Ja izpētei pieejamo auga daļu preparātu ir 
vairāk nekā tabulā rindu, papildini tabulu!

4. Izpēti pagatavotos auga šūnu preparātus un salīdzini dažādās auga daļās apskatāmās šūnas atbilstoši 
dotajai formai! 

5. Secini, kā atšķiras šūnas viena auga dažādās daļās!

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba lapas 
sagatavi veicamajam darbam.

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā vērtē savu prasmi pagatavot preparātus, pētīt un raksturot šūnu uzbūvi?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Dotajos preparātos vai to fotogrāfijās protu saskatīt šūnas, to izmērus,  
formu un sastāvdaļas.

Protu raksturot pētīto epitēlijaudu uzbūvi (šūnu formu, novietojumu, izkārtojumu  
vienā vai vairākās kārtās).

Protu raksturot pētīto epitēlijaudu uzbūves atbilstību funkcijām.

Protu izvēlēties atbilstošu augu dažādu veidu preparātu pagatavošanai.

Protu pagatavot dažādu veidu preparātus no viena auga dažādām daļām, izvēloties  
atbilstošu preparāta pagatavošanas veidu.

Pagatavotajos preparātos protu saskatīt šūnas, to izmērus, formu un sastāvdaļas.

Protu raksturot pētīto auga šūnu uzbūvi (šūnu formu, novietojumu, šūnapvalka biezumu).

maconis.lv/qr/2343
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KĀ ATŠĶIRAS DAŽĀDU ŠŪNU DZĪVE UN 
DALĪŠANĀS SPĒJAS?

Šūnas vairojas daloties – parasti no vienas 
mātšūnas rodas divas meitšūnas. Tam seko 
šūnas augšana – tās izmēru palielināšanās, 
kuru izraisa šūnā notiekošie vielu sintēzes 
procesi un jaunu struktūru veidošanās. 

Šūnu dalīšanās procesam ir ļoti nozīmīga 
loma organismu dzīvē. Daudzšūnu organismos 
šūnas dalās, lai radītu jaunas šūnas augšanai 
vai aizvietotu bojātās vai novecojušās šūnas. 
Tomēr dažādu daudzšūnu organismu šūnu 
dalīšanās spējas ir atšķirīgas:

• augu organismos spēja dalīties un veidot 
diferencētas šūnas (pastāvīgos audus) 
piemīt veidotājaudiem;

• dzīvnieku organismos spēja dalīties 
piemīt cilmes šūnām;

• šūnas, kas dažādojušās jeb 
diferencējušās noteiktu funkciju 
veikšanai, parasti zaudē spēju dalīties. 

Šūnas dzīves cikls* 

* Šūnas dzīves cikla stadiju apzīmēšanai izmantoti 
starptautiski pieņemtie apzīmējumi.

Periods pirms dalīšanās, 
kad šūna uzkrāj resursus 

dalīšanās procesam.

Šūnas dalīšanās

Šūna diferencējas noteiktu 
funkciju veikšanai un zaudē 

spēju dalīties.

Šūna saglabā spēju dalīties. 
Periods pēc dalīšanās, kad 

šūna aug.

Sintēzes periods, kad 
tiek dubultota DNS mo-
lekula un katrai hromo-
somai izveidojas divas 

identiskas puses.
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Šūnu dažādošanās jeb diferencēšanās

Šūnām, tāpat kā organismiem, augšanas laikā no-

tiek arī attīstība – pārmaiņas to sākotnējā uzbūvē. 

Daudzšūnu organismos vērojama šūnu specializā-

cija – pielāgošanās noteiktu funkciju veikšanai. Ne-

atgriezeniskas šūnu iekšējās un ārējās uzbūves pār-

maiņas sauc par dažādošanos jeb diferencēšanos. 

Pārmaiņas šūnas uzbūvē ir saistītas ar konkrētu gēnu 

aktivitāti, jo no tās ir atkarīgs, kādas olbaltumvielas 

sintezēsies šūnā un kādas struktūras veidosies. Visās 

viena organisma šūnās ir vienāds gēnu komplekts, 

jo, šūnām daloties, mātšūnas gēnu komplekts tiek 

nokopēts un nodots tālāk meitšūnām. Taču dažādos 

audos ir atšķirīga noteiktu gēnu aktivitāte – gēni, 

kuri izpaužas viena veida audos, ”snauž” citos.

S

M
G2

G1
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Augiem ir vairākas audu grupas. Augu au-
dus, no kuriem veidojas pārējie audi, sauc par 
veidotājaudiem. Audus, kuru šūnas ir pilnī-
bā izveidojušās un kurām piemīt konkrētajai 
audu grupai raksturīgās pazīmes, sauc par pa-
stāvīgajiem audiem. Pēc uzbūves un funkci-
jām, ko veic pastāvīgie audi, izšķir pamatau-
dus, segaudus, balstaudus un vadaudus.

Veidotājaudi

Augu veidotājaudus sauc arī par meristēmām. Tie no-

drošina augu augšanu un pastāvīgo audu veidošanos. 

Šie audi sastāv no blīvi sakārtotām šūnām, kuras spēj 

intensīvi dalīties un diferencēties par citu audu šū-

nām. Daļa no veidotājaudu šūnām nepārtraukti dalās, 

bet daļa – attīstās par citu audu šūnām. 

Veidotājaudi atrodas dažādās auga vietās. Saknes un 

stumbra galotnē tie nodrošina auga augšanu garumā. 

Sānu meristēma jeb kambijs atrodas augu stumbros 

(arī zaros) un saknēs, nodrošinot to augšanu resnu-

mā.

Augu audi 
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KĀDI AUDI VEIDO AUGA ORGANISMU?

Sēklas dīglis satur veidotājaudus jeb meristēmu. Sēklai 

dīgstot, notiek dīgļa šūnu dalīšanās, izaug dīgsts, kurā 

sāk veidoties dažādi pastāvīgo audu veidi.

Aplūkojot augu preparātus, piemēram, saknes galu, 

veidotājaudu šūnas var viegli atšķirt no citām, jo tās ir 

mazākas nekā citas un ar salīdzinoši lielu kodolu. 

Saknes galotnes meristēma atrodas nevis pašā saknes galā,  

bet nedaudz dziļāk. Šūnu diferencēšanās notiek gan uz augšu,  

gan uz leju no meristēmas.

Augu audi

Veidotājaudi
Pastāvīgie audi

Segaudi VadaudiPamataudi Balstaudi
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7. un 8. klasē, mācoties par organismu dzī-
vības procesiem, tu jau esi iepazinis dažādu 
augu pastāvīgo audu funkcijas. 

• Segaudi sedz augu, nodrošina 
aizsardzību, saknēs nodrošina vielu 
uzsūkšanos, bet lapās – transpirāciju un 
gāzu maiņu.

• Lapu pamataudos notiek fotosintēze, 
bet sakņu un stumbru pamataudi uzkrāj 
rezerves vielas.

• Vadaudi veic vielu transportu visos auga 
orgānos.

• Balstaudi nodrošina augu orgānu 
“skeleta” funkcijas.

Šajā tematā tev jāatkārto iepriekš apgūtais, 
lai veidotos “kopsavilkums” par augu audu 
daudzveidību un funkcijām.

Pamataudi

Pamataudi jeb parenhīma aizpilda telpu starp pā-

rējiem audiem. Pamataudu šūnas parasti ir apaļas 

vai daudzstūrainas, un tām ir plāni šūnapvalki. Pa-

mataudi atrodas visos auga orgānos un veic dažā-

das funkcijas. Zaļajās augu daļās pamataudu šūnās 

ir hloroplasti, un tajos notiek fotosintēze. Saknēs un 

stumbros pamataudu šūnās uzkrājas rezerves vielas. 

Ūdensaugiem starp pamataudu šūnām ir ar gaisu pil-

dītas telpas.

Segaudi

Segaudi jeb epiderma sedz un aizsargā visus auga 

orgānus. Tie pasargā augus no nelabvēlīgiem vides 

apstākļiem, pārmērīgas iztvaikošanas, mehāniskiem 

bojājumiem, aizkavē slimības izraisošu mikroorga-

nismu iekļūšanu iekšējos audos. Saknes epidermas 

šūnas nodrošina vielu uzsūkšanu, bet lapas epider-

mā ir spraudziņas – atvārsnītes –,  caur kurām notiek 

ūdens iztvaikošana un gāzu apmaiņa starp gaisu un 

lapas šūnām.

Daudzgadīgo augu stumbriem augot resnumā, epi-

derma iet bojā un tās vietā veidojas nedzīvs daudz-

slāņu korķis un kreve.

KĀDAS IR AUGU PASTĀVĪGO AUDU FUNKCIJAS?

Gumijkoka lapā ir visi pastāvīgo audu veidi. Lapu sedz 

epiderma. Virs tās ir vaska kārtiņa, kas pasargā lapu 

no pārmērīgas ūdens iztvaikošanas. Zem epidermas 

ir vairākas kārtas šūnu ar nevienmērīgi sabiezinātiem 

šūnapvalkiem. Tie ir balstaudi. Lielāko lapas daļu 

aizpilda nedaudz stūrainas šūnas – lapas pamataudi, 
kuros notiek fotosintēze. Lapas vidējā daļā ir vadaudu 

kūlīši. Šajā lapas preparātā ir labi saskatāmi koksnes 
vadaudi – trahejas. Vaska 

kārtiņa

Epiderma

Balstaudi

Pamataudi

Vadaudi 
(trahejas)
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KĀ AUGU PASTĀVĪGO AUDU UZBŪVE IR 
PIELĀGOTA TO FUNKCIJĀM?

Pielāgojoties atšķirīgām funkcijām, šūnu 
uzbūve dažādojas. 

• Segaudu (epidermas) šūnas ir nelielas 
un blīvi pieguļ cita citai; lapu epidermu 
sedz vaska kārtiņa, kas aizkavē ūdens 
iztvaikošanu. 

• Pamataudu (parenhīmas) šūnas 
ir lielākas, parasti apaļas vai 
daudzstūrainas, un tām ir plāni 
šūnapvalki; augu zaļajās daļās pamataudu 
šūnās ir hloroplasti.

• Koksnes vadaudi (trahejas un 
traheīdas) ir kā caurulītes ar nevienmērīgi 
sabiezinātiem, porainiem šūnapvalkiem; 
šos audus veido nedzīvas, kopā saplūdušas 
šūnas. Lūksnes vadaudi (sietstobri) ir 
iegarenas, cilindriskas dzīvas šūnas, kuru 
galos ir daudz poru.

• Balstaudu šūnas ir apaļas vai iegarenas, 
ar bieziem šūnapvalkiem; nereti blakus 
esošo šūnu šūnapvalki sabiezinās 
nevienmērīgi un saplūst kopā, veidojot 
monolītu masu.

Vadaudi

Vadaudi ir veidoti no garām cauruļveida šūnām ar 

sabiezinātiem vai porainiem šūnapvalkiem. Augiem 

ir divu veidu vadaudi: koksnes vadaudi (trahejas un 

traheīdas) vada ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvie-

las; lūksnes vadaudi (sietstobri ar pavadītājšūnām) 

vada organiskās vielas. Ūdens un tajā izšķīdušās mi-

nerālvielas tiek vadītas no saknēm pa stumbru uz la-

pām. Organiskās vielas tiek vadītas no lapām uz šo 

vielu izmantošanas vai uzkrāšanas vietām. Lakstau-

giem vadaudi visās auga daļās veido vadaudu kūlīšus.

Balstaudi 

Vairumam dzīvnieku organismu balsta ārējais vai 

iekšējais skelets, bet augiem skeleta nav. Augiem 

skeleta funkcijas veic balstaudi jeb mehāniskie audi, 
kas balsta auga orgānus un piešķir augam izturību 

un elastību. Balstaudu šūnām ir biezi šūnapvalki. Ne-

reti šūnapvalkos ir izgulsnējušās neorganiskās vielas, 

padarot tos cietus. Lakstaugiem balstaudi veido slāni 

zem sakņu un stumbru, dažkārt arī lapu epidermas, 

kā arī gredzenveidā apņem vadaudu kūlīšus vai veido 

tiem ”cepures”. Atsevišķiem augiem, piemēram, nāt-

rēm, kaņepēm, liniem, balstaudi veido garas šķiedras 

stumbrā.

Augu vadaudi un balstaudi nereti atrodas blakus, 

piemēram, kukurūzas stumbra vadaudu kūlīšos. 

Turklāt koksnes vadaudiem – trahejām – ir sabiezināti 

šūnapvalki, kas daļēji veic arī balsta funkciju.

Vaska kārtiņa

Epiderma

Balstaudi

Vadaudi 
(sietstobri)

Vadaudi 
(trahejas)

Pamataudi



84 B IOLOĢ I JA  9 .  K L ASE I

Darbojies pats – izpēti!

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi kukurūzas 
saknes, stumbra un lapas preparātu fotogrāfijas 
un darba lapas sagatavi.

maconis.lv/qr/2344

Izpēti dažādus audus viena auga saknē, stumbrā un lapā!

Darba mērķis: salīdzināt dažādu audu šūnu formu, izmērus, šūnapvalka biezumu un citas pazīmes viena 
auga saknē, stumbrā un lapā, sasaistot to ar attiecīgo audu funkcijām. 
Šajā darbā tev būs nepieciešamas kukurūzas saknes, stumbra un lapas preparātu fotogrāfijas (sk. pie  
QR koda). Pievērs uzmanību, ka kukurūzas saknes, stumbra un lapas preparātus tajās var aplūkot  
dažādos palielinājumos, tāpat kā varētu, pētot tos mikroskopā!

1. Iepazīsties ar doto darba lapas sagatavi un audu apraksta formu (sk. pie QR koda)! 

2. Atkārto par augu audu uzbūvi un funkcijām (sk. 82. lpp.)! 

3. Izpēti kukurūzas saknes, stumbra un lapas preparātu fotogrāfijas un raksturo tajās saskatītos 
audus atbilstoši dotajai formai! 

4. Secini, vai atšķiras dažādi audi viena auga saknē, stumbrā un lapā!

APLŪKO ūdensauga glīvenes  
lapas preparāta attēlu (sk. zemāk)! 

IZLASI lapas uzbūves aprakstu!
NOSAKI, kur lapas preparātā redzami 

segaudi (epiderma), pamataudi, 
balstaudi un vadaudi!  

RAKSTURO katra veida audu šūnu 
izmēru, formu, šūnapvalka biezumu, 
šūnu novietojumu un citas pazīmes!

Aplūkojot dažādu auga daļu, piemēram, ūdensauga 
glīvenes lapas, šķērsgriezumus, var saskatīt dažādus 

augu audus. Lapu no ārpuses sedz viena kārta nelielu 

šūnu – lapas segaudi jeb epiderma. Vadaudu kūlīšus 

gredzenveidā apņem balstaudi, kurus var pazīt pēc 

biezajiem šūnapvalkiem (iekrāsoti violeti). Vadaudu 

kūlītī blakus atrodas vadaudi – trahejas un sietstobri. 

Pamataudu šūnas parasti ir lielākas par citām un 

izkārtotas pa vidu starp pārējiem audiem.

ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Norādi, kuri augu audi veic nosauktās funkcijas!

Audu veidi: veidotājaudi, pamataudi, segaudi, vadaudi, balstaudi.

Funkcijas:

• veido pumpurus;
• vada ūdeni un tajā izšķīdušās neorganiskās vielas;
• aizsargā auga daļas no ārējās vides iedarbības;
• veic fotosintēzi; 
• regulē ūdens iztvaikošanu no lapām;
• uzkrāj rezerves vielas;
• nodrošina stumbra un sakņu augšanu garumā;
• piešķir auga daļām izturību;
• nodrošina vielu uzsūkšanos saknēs.

2. Aplūko auga lapas shematisko attēlu! Izlasi auga audu raksturojumus! Norādi, kuram ciparam attēlā 
atbilst  katrs raksturojums! Vienam raksturojumam var atbilst vairāki cipari.

A. Nedzīvas šūnas ar uzbiezinātiem šūnapvalkiem; 
balsta lapas dzīslu.

B. Šūnas, kurās ir hloroplasti un notiek fotosintēze.

C. Šūnas ar nevienmērīgi uzbiezinātiem 
šūnapvalkiem; tām izliecoties, veidojas atvere, 
caur kuru iztvaiko ūdens.

D. Nedzīvas šūnas, kuru šūnapvalki veido 
caurulītes, pa kurām pārvietojas ūdens un tajā 
izšķīdušās minerālvielas.

E. Dzīvas iegarenas šūnas, kuru galos ir daudz 
poru, kas savieno augstāk un zemāk esošās 
šūnas; vada organiskās vielas.

F. Dzīvas pakavveida šūnas; veido elpatveri, caur 
kuru lapā iekļūst un no tām izkļūst skābeklis un 
ogļskābā gāze.

G. Dzīvas šūnas; sedz lapu un izdala vielas, kas 
pasargā lapu no izžūšanas.

1

2

3

4

5

6

7

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu prasmi pazīt un salīdzināt dažādus augu audus, kā arī raks-
turot attiecīgo audu funkcijas?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Dotajos auga orgānu preparātos vai preparātu fotogrāfijās protu saskatīt un pazīt dažādus 
audu veidus.

Protu raksturot dažādu veidu augu audus (novietojumu augā, šūnu formu, izmēru,  
šūnapvalka biezumu un citas pazīmes).

Protu raksturot pētīto augu audu uzbūves atbilstību funkcijām.

Protu salīdzināt viena veida audu uzbūvi un novietojumu dažādās auga daļās.

ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM
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KĀDI AUDI VEIDO DZĪVNIEKU ORGANISMUS?
Tāpat kā augiem, dzīvniekiem ir vairāku 

veidu audi ar atšķirīgu uzbūvi un funkcijām: 
epitēlijaudi, muskuļaudi, nervaudi un 
saistaudi. Viena veida audiem ir līdzīga uz-
būve un funkcijas, bet tās ir daudzveidīgas, 
tāpēc šos audus iedala vairākos paveidos, pie-
mēram, epitēlijaudus iedala segeptilēlijaudos 
un dziedzerepitēlijaudos. 

Audus veido ne tikai šūnas, bet arī starp-
šūnu viela. Dažādos audos atšķiras starpšū-
nu vielas daudzums, sastāvs un konsistence 
(šķidra, želejveida vai cieta). Šūnas un starp-
šūnu viela ir vienots komplekss, kas nodrošina 
attiecīgo audu funkcijas.

Starpšūnu viela

Dažādos audos atšķiras šūnu novietojuma blīvums. 

Piemēram, epitēlijaudos šūnas atrodas cieši cita pie 

citas, bet saistaudu šūnas tieši nesaskaras. Tādēļ til-

pums, ko katros audos aizņem starpšūnu viela, ir at-

šķirīgs. Vairumā audu starpšūnu vielas sastāvs vei-

dojas no vielām, kuras izdala attiecīgo audu šūnas. 

Piemēram, saistaudu šūnas veido olbaltumvielas, 

kas ir starpšūnu vielā un piešķir šiem audiem elas-

tību un izturību. Izņēmums ir asinis un limfa – ša-

jos šķidrumos starpšūnu viela veidojas, tiem plūstot 

caur dažādiem orgāniem, izdalot un uzņemot vielas 

no apkārt esošajiem audiem.

Audu uzbūves atšķirības

Dzīvnieku (arī cilvēka) audu veidi

Kaulaudos starpšūnu viela ir cieta, un kaula šūnas 

atrodas sīkos dobumos jeb lakūnās (attēlā tās 

redzamas kā tumšie plankumi). Starpšūnu vielā 

ir ļoti smalki kanāliņi, caur kuriem notiek vielu 

apmaiņa. Savukārt kaula šūnām ir izaugumi, kas 

iestiepjas šajos kanāliņos. Kaulaudu starpšūnu vielā 

ir 67–70 % neorganisko vielu, kas piešķir kauliem 

cietību.
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Audi

Šūnas

• Šūnu izmērs
• Šūnu forma
• Šūnu novietojums 

(cieši vai atstatus)

Segepitēlijs
Dziedzerepitēlijs

Skeleta 
šķērssvītrotie 
muskuļaudi
Sirds šķērssvītrotie 
muskuļaudi
Gludie muskuļaudi

Neironi
Neiroglija

Cietie saistaudi
Blīvie saistaudi
Irdenie saistaudi
Šķidrie saistaudi

• Tilpums proporcionāli 
pret šūnām

• Konsistence (šķidra, 
želejveida vai cieta)

• Vielu sastāvs

Starpšūnu viela

Dzīvnieku audi

Muskuļaudi SaistaudiEpitēlijaudi Nervaudi
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KĀDAS IR DZĪVNIEKU CILMES ŠŪNU SPĒJAS?
Atšķirībā no augiem, kuru organismā visu 

dzīves laiku atrodas nespecializētas veidotāj-
audu šūnas, dzīvnieku, tostarp arī cilvēka, 
organismā lielāko daļu laika līdzvērtīgu šūnu 
nav. Dabiskos apstākļos tikai embrionālās 
attīstības pašā sākumā visas dzīvnieku šūnas – 
embrionālās cilmes šūnas – ir vienādas un 
spēj diferencēties par jebkura veida šūnām. 
Taču jau embrionālās attīstības laikā sākas 
to specializēšanās noteiktu audu vai šūnu 
veidošanai. Piemēram, no asiņu cilmes 
šūnām var veidoties dažādas asiņu šūnas 
(asinsķermenīši), bet nevar veidoties citi audi.

Cilmes šūnas

Embrionālās cilmes šūnas ir atrodamas dzīvnieku, 

tostarp cilvēka dīgļos tikai pašās pirmajās embrio-

nālās attīstības dienās. Šīs šūnas spēj diferencēties 

par jebkuru no šūnām, kas veido cilvēka ķermeni. 

Taču vēlāk embrionālās attīstības laikā sākas cilmes 

šūnu specializēšanās. Pēc piedzimšanas cilvēkam 

dažādās ķermeņa vietās atrodas specializētas cil-
mes šūnas, kuras spēj dalīties un veidot noteikta 

veida šūnas. Piemēram, sarkanajās kaulu smadze-

nēs atrodas asiņu cilmes šūnas, bet zem kaulu plē-

ves – šūnas, no kurām veidojas kaulaudi.

Cilmes šūnu specializēšanās Asinsķermenīšu veidošanās

Asiņu cilmes šūna

Leikocīts
jeb baltais 
asinsķer-
menītis 
(šūna)

Eritrocīts
jeb 
sarkanais 
asinsķer-
menītis
(šūna)

Asiņu cilmes 
šūnas

Asinsķermenīši

Nervu cilmes 
šūnas

Neironi 
(nervu šūnas)

Kaulu cilmes 
šūnas

Kaulu šūnas

1. Apaugļota olšūna (zigota)

2. Dīglis, kurš sastāv no nespecializētām 
embrionālajām cilmes šūnām 

3. Dīglis, kura šūnas jau sāk specializēties 
noteiktu audu veidošanai

4. Dažādu audu cilmes šūnas, kas spēj veidot tikai 
noteiktas šūnu grupas

5. Diferencējušās šūnas, kuras nespēj vairoties

Trombocīti 
 jeb asins- 
plātnītes 
(šūnas 
fragmenti)
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KĀ EPITĒLIJAUDU UZBŪVE PIELĀGOTA 
TO FUNKCIJĀM?

Epitēlijaudi jeb epitēlijs pārklāj ķermeni 
no ārpuses, izklāj gremošanas traktu, elpceļus, 
urīnizvadceļus, dzimumceļus, ķermeņa dobu-
mus, kā arī veido dziedzerus. Epitēlija šūnas 
atrodas tuvu cita pie citas, un starp tām izvei-
dojas īpaši starpšūnu kontakti, kas tās cieši 
sasaista kopā. Starp tām nav vai gandrīz nav 
starpšūnu vielas kā citos audos. Epitēliju ieda-
la segepitēlijā un dziedzerepitēlijā.

Segepitēlijaudi

Atkarībā no tā, kāda ir epitēlija šūnu forma un cik 

kārtas tās veido, izšķir vairākus epitēlija veidus: 

kubisko, cilindrisko vai plakano; vienkārtaino vai 

daudzkārtaino. 

Vienkārtainais epitēlijs atrodas tajās organisma vie-

tās, kur notiek vielu uzņemšana vai izdalīšana, pie-

mēram, plaušu alveolās, kapilāros, zarnās un nieru 

kanāliņos. 

Daudzkārtainais epitēlijs atrodas vietās, kur tas veic 

aizsargfunkciju, piemēram, ādas virskārtā.

Arī šūnu forma ir cieši saistīta ar epitēlija funkcijām. 

Plakanais epitēlijs kapilāru sieniņās atvieglo vielu 

uzņemšanu, bet ādā tā šūnas izkārtotas vairākās 

blīvi piegulošās kārtās, kas veido aizsargslāni. Elp-

ceļus izklāj cilindriskas šūnas, kuru augšējā galā ir 

skropstiņas – skropstiņepitēlijs. Kubiskais epitēlijs 

klāj daudzus dziedzerus un to izvadkanālus.

Dziedzerepitēlijaudi

Dziedzerepitēlijs jeb dziedzeraudi izstrādā un izda-

la specifiskas vielas – sekrētus. Izšķir vienšūnas un 

daudzšūnu dziedzerus. Vienšūnas dziedzeri ir, pie-

mēram, kausveida šūnas, kas izdala gļotas cilvēka 

elpceļos. Daudzšūnu dziedzeri ir aizkuņģa dziedze-

ris, vairogdziedzeris, siekalu dziedzeri u. c. Daudziem 

dziedzeriem, piemēram, sviedru dziedzeriem, ir izvad-

kanāli, pa kuriem to sekrēti tiek izdalīti uz ādas, gļotā-

das vai ķermeņa dobumos, bet citiem, piemēram, vai-

rogdziedzerim, izvadkanālu nav, un to sekrēti nokļūst 

asinīs.

Daudzšūnu dziedzeru preparātus var pazīt pēc tiem raksturīgā šūnu 

novietojuma. Dziedzerepitēlija šūnas parasti izkārtotas koncentriski  

ap kanāliņiem, kuros izdalās sekrēts.

Skropstiņepitēlijs izklāj cilvēka 

elpceļus. Starp skropstiņepitēlija 

šūnām atrodas vienšūnas dziedzeri – 

kausveida šūnas, kas izdala gļotas.
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Darbojies pats – izpēti!

Tievās zarnas iekšējo virsmu izklāj vienkārtainais 
cilindriskais epitēlijs (tas atrodas uz bārkstiņām). 

Šajās šūnās tiek uzsūktas gremošanas procesā radušās 

barības vielas (glikoze, aminoskābes, taukskābes un 

citas). Vielu uzsūkšanai tiek tērēta enerģija, ko saražo 

šūnās esošie mitohondriji.

Daudzkārtainā epitēlija šūnu forma mainās. 

Dziļākajos slāņos, kur notiek šūnu dalīšanās, epitēlija 

šūnām ir kubiska forma, bet, šūnām diferencējoties, 

tās kļūst plakanas. Šādi epitēlijaudi veido ādas 

epidermu, mutes un barības vada gļotādu. Ādas 

epidermas šūnām novecojot, tās kļūst plakanākas un 

uzkrāj ragvielu, līdz atmirst un nolobās.

Nieru kanāliņus izklāj viena kārta kubisku epitēlijaudu 

šūnu. Šajos kanāliņos notiek urīna veidošanās; epitēlijaudi 

nodrošina vielu apmaiņu starp urīnu un asinīm.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi dažādu 
cilvēka epitēlijaudu preparātu fotogrāfijas  
un darba lapas sagatavi.

maconis.lv/qr/2345
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Izpēti cilvēka segepitēlijaudu šūnu daudzveidību un pamato to uzbūves atbilstību 
funkcijām!

Darba mērķis: salīdzināt cilvēka segepitēlijaudu šūnu formu, izmērus un citas pazīmes, sasaistot tās ar 
dažādu epitēlijaudu funkcijām. 
Situācijas apraksts: 
Iepriekšējos tematos 7. un 8. klasē tu esi mācījies, ka cilvēka orgānus veido dažādi audi, kas pielāgoti 
dažādām funkcijām. Ja skolā ir atbilstoši preparāti, tad esi pētījis ādas epitēlijaudu, kaulaudu, skrimšļaudu, 
muskuļaudu un nervaudu uzbūvi, kā arī pētījis asiņu preparātus. Šajā darbā šūnu daudzveidības izpētei 
ieteicams izmantot dažādu segepitēlijaudu preparātus.

1. Noskaidro, kādi segepitēlijaudu preparāti ir pieejami skolā. Nepieciešamības gadījumā var 
izmantot arī preparātu fotogrāfijas (sk. pie QR koda)!

2. Iepazīsties ar darba lapu un tajā doto šūnu apraksta formu (sk. pie QR koda)!

3. Izpēti cilvēka segepitēlijaudu preparātus un salīdzini tos atbilstoši dotajai formai!

4. Secini, kā atšķiras dažādu cilvēka epitēlijaudu šūnas un kā to uzbūve pielāgota funkcijām!

5. Izveido shēmu, kas parāda segepitēlijaudu daudzveidību!
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KĀ MUSKUĻAUDU UZBŪVE  
PIELĀGOTA TO FUNKCIJĀM?

Muskuļaudi ir vienīgie audi, kas nodrošina 
organisma kustības, tostarp iekšējo orgānu 
saraušanos jeb kontrakcijas. Muskuļaudu 
spēja sarauties ir atkarīga no “muskuļšķied-
riņām” – miofibrillām, kas atrodas šūnu 
(šķiedru) citoplazmā. Muskuļaudi ir trejādi: 

• skeleta šķērssvītrotie muskuļaudi;
• sirds šķērssvītrotie muskuļaudi;
• gludie muskuļaudi.

Pētot mikroskopā gludos 
muskuļaudus, šūnu kontūras ir grūti 

saskatīt, jo šūnas pārklājas. Garenās 

vārpstveida šūnas ir vērstas vienā 

virzienā un gredzenveidā apņem 

iekšējo orgānu sienas.

Sirds šķērssvītrotie muskuļaudi iz-

skatās šķiedraini, līdzīgi skeleta mus-

kuļaudiem, bet tos veido cita citai 

cieši pieguļošas šūnas, un ”šķiedras” 

savstarpēji savienojas ar atzariem, 

veidojot muskuļaudu ”tīklu”.

Aplūkojot skeleta šķērssvītrotos 
muskuļaudus mikroskopā, to šķiedrās 

var saskatīt gaišākas un tumšākas 

šķērseniskas josliņas, jo vienas 

šķiedras miofibrillās sakrīt tievo un 

resno pavedienu izkārtojums.
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Gludie muskuļaudi

Gludie muskuļaudi atrodas dobo un cauruļveida  

iekšējo orgānu sienās, piemēram, asinsvadu, gremo-

šanas orgānu sienās. Tos veido iegarenas vārpstveida 

šūnas, kuru citoplazmā atrodas daudz šūnas garen-

virzienā novietotu miofibrillu. Par gludajiem tos sauc 

tāpēc, ka tiem nav šķērssvītrojuma – miofibrillas šūnu 

citoplazmā izkliedētas pamīšus un vienmērīgi. Gludo 

muskuļaudu darbība nav pakļauta gribai. Gludie mus-

kuļaudi kontrahējas lēnāk nekā šķērssvītrotie, taču 

spēj ilgstoši atrasties kontrakcijas stāvoklī, piemēram, 

lai sašaurinātu asinsvadus.

Sirds šķērssvītrotie muskuļaudi

Sirds muskuļaudi atrodas vienīgi sirdī. Tie nodroši-

na sirds sienu saraušanos. Sirds muskulim ir gan 

šķērssvītroto muskuļaudu, gan gludo muskuļaudu 

pazīmes. Līdzīgi skeleta muskuļaudiem sirds mus- 

kuļaudi ir šķērssvītroti un izskatās pēc šķiedrām, taču 

tos veido cita citai cieši piegulošas šūnas. Sirds mus-

kuļa šūnas ir zarotas un veido vienotu muskuļaudu 

tīklu. Šāda muskuļaudu uzbūve ļauj impulsiem pār-

vietoties no šūnas uz šūnu, izplatoties visā sirdī. Sirds 

muskulis nav pakļauts gribai.

Skeleta šķērssvītrotie muskuļaudi

Skeleta šķērssvītroto muskuļaudu uzbūves pamat-

vienība ir šķiedra, nevis šūna. Šo muskuļaudu šķied-

ras ir no 2 mm līdz 15 cm garas, cilindriskas, tajās 

ir daudz kodolu. Katra šķiedra radusies muskuļaudu 

attīstības (īpaši – embrionālās) laikā, saplūstot dau-

dzām šūnām. Šķiedras ir veidotas no citoplazmā pa-

ralēli novietotām miofibrillām. Savukārt miofibrillas 

sastāv no tievākiem un resnākiem olbaltumvielu pa-

vedieniem, kas izkārtojušies pamīšus un, slīdot vieni 

starp otriem, nodrošina saraušanos.

Šķērssvītrotie skeleta muskuļaudi veido skeleta 

muskuļus, kas piestiprināti pie kauliem un saraujo-

ties rada ķermeņa kustības. To darbība ir pakļauta 

gribai.
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KĀ NERVAUDU UZBŪVE PIELĀGOTA 
TO FUNKCIJĀM?

Šogad tu jau mācījies par organisma dar-
bības regulāciju un zini, ka nervaudi veido 
nervu sistēmu, kas regulē dažādu orgānu un 
orgānu sistēmu darbību, kā arī organisma mij-
iedarbību ar apkārtējo vidi.  Tie ir audi, kas 
nervu impulsu veidā pārvada uzbudinājumu. 
Nervaudi sastāv no neironiem un neirogli-
jas šūnām.

• Neironi spēj uztvert kairinājumu, tajos 
rodas uzbudinājums, un tie pārvada nervu 
impulsus. 

• Neiroglijas šūnas nepārvada impulsus. 
Tās norobežo neironus no citiem audiem, 
aizsargā, atbalsta un baro tos.

Izaugumu skaits dažādiem neironiem ir atšķirīgs. 

Vairumam mugurkaulnieku nervu šūnu ir daudz 

dendrītu un tikai viens aksons. Aplūkojot neironu 

preparātus mikroskopā, dendrīti un aksoni nav vizuāli 

atšķirami.

Neiroglijas šūnām ir dažādi veidi. Šajā preparātā ir 

redzamas zvaigžņveida šūnas jeb astrocīti, kas veido 

barjeru starp asinsvadiem un neironiem un nodrošina 

neironu barošanu, pārvadot vielas no asinīm uz 

neironiem. Daļa astrocīta izaugumu pievienojas kapilāra 

sieniņas šūnām, bet pārējie – neironam.
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Neironi

Neironi jeb nervu šūnas ir izteikti diferencētas šūnas, 

kas zaudējušas spēju dalīties. Neironu spēju vadīt im-

pulsus nodrošina izaugumi, kas stiepjas no šūnas uz 

šūnu. Tiem ir šūnas ķermenis, kurā atrodas lielākā 

daļa citoplazmas un kodols, un izaugumi, kuri vada 

impulsus uz šūnas ķermeni (dendrīti) vai prom no tā 

(aksoni).

Neironu ķermeņi atrodas galvas un muguras smadze-

nēs, bet garie neironu izaugumi veido nervus ārpus 

galvas un muguras smadzenēm. Mijiedarbība starp 

neironiem notiek īpašās kontakta vietās – sinapsēs.

Neiroglija

Neiroglijas šūnu uzbūve ir līdzīga neironu uzbūvei, 

taču tām nav tik garu izaugumu, un tās ir mazākas par 

neironiem. Neiroglijas šūnas izolē neironus un to iz-

augumus no citiem audiem, piemēram, smadzenēs 

neiroglijas slānis apņem asinsvadus. Barības vielas 

no asinīm vispirms nokļūst neiroglijas šūnās, bet no 

tām – neironos. Neiroglijas šūnas balsta neironus un 

to izaugumus. Tās var fagocitēt (”aprīt”) baktērijas, bojā 

gājušos neironus un to izaugumus.
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KĀ SAISTAUDU UZBŪVE PIELĀGOTA TO FUNKCIJĀM?
Saistaudi ir uzbūves un funkcionālā ziņā 

ļoti daudzveidīgi audi. Kā liecina nosaukums, 
tie saista kopā dažādas ķermeņa daļas. Saist- 
audi nesaskaras ar ārējo vidi un iekšējiem ķer-
meņa dobumiem. Tie veic balsta un barošanas 
funkciju, kā arī aizsargfunkciju. 

Saistaudu šūnas nepiekļaujas cita citai, jo 
starp tām ir daudz starpšūnu vielas, kas var 
būt cieta, želejveida vai šķidra. Lielākajai daļai 
saistaudu starpšūnu vielā ir daudz olbaltum-
vielu pavedienu. Starpšūnu vielas sastāvdaļas 
veidojas saistaudu šūnās. Saistaudus iedala 
atkarībā no starpšūnu vielas konsistences: 
cietie, blīvie, irdenie un šķidrie saistaudi.

Cietie saistaudi

Cietajos saistaudos starpšūnu viela ir cieta, un šū-

nas atrodas nelielos dobumos (lakūnās). Cietie 

saistaudi veido kaulus un skrimšļus. Kaulaudi sastāv 

no kaula šūnām, kas koncentriskos apļos izvietotas 

starpšūnu vielā, kurā ir daudz minerālsāļu un olbal-

tumvielu pavedienu. Starpšūnu vielā ir ļoti smalki 

kanāliņi, caur kuriem notiek vielu apmaiņa. Skrimšļ- 
audos starpšūnu viela ir elastīgāka nekā kaulaudos. 

Tā ir līdzīga cietai gumijai. Katrā starpšūnu vielas 

dobumā parasti ir divas vai vairākas šūnas.

Blīvie saistaudi

Blīvajos saistaudos starpšūnu viela ir želejveida, un 

tajā olbaltumvielu šķiedras ir izkārtojušās paralēli, 

veidojot kūlīšus, kas stiepjas noteiktā virzienā. Šū-

nas atrodas starp olbaltumvielu šķiedru kūlīšiem. 

No blīvajiem saistaudiem ir veidotas cīpslas un sai-
tes.

Irdenie saistaudi

Irdenie saistaudi organismā ir sastopami gandrīz vi-

sos orgānos. Tajos ir želejveida starpšūnu viela, kurā 

dažādos virzienos stiepjas olbaltumvielu šķiedras. 

Šie audi piešķir izturību un elastību orgānu, piemē-

ram, kuņģa un asinsvadu, sienām. Irdenie saistaudi 

labi atjaunojas un aizpilda dažādus bojājumus, vei-

dojot rētaudus. Pie irdenajiem saistaudiem pieder 

arī taukaudi.

Šķidrie saistaudi

Šķidrajos saistaudos ir šķidra starpšūnu viela, kurā 

nav olbaltumvielu pavedienu. Šķidrie saistaudi ir 

asinis un limfa. Asinis sastāv no asinsķermenīšiem 

(eritrocītiem, leikocītiem, trombocītiem) un starp-

šūnu vielas – plazmas. Plazma sastāv no ūdens un 

tajā izšķīdušām vielām, kas tur nonāk, asinīm plūs-

tot caur dažādiem orgāniem.

Cīpsla garengriezumā

Irdenie saistaudi

Asinis
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Darbojies pats – izpēti!
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Cilvēka šūnu uzbūve ir līdzīga, taču tā mainās, šūnām pielāgojoties noteiktu funkciju veikšanai. Tā veidojas 
dažādi audi. Visus cilvēka orgānus veido dažādi audi. Kādi tie ir, tas atkarīgs no attiecīgā orgāna funkcijām.

Noskaidro, kādi audi veido konkrētu cilvēka orgānu un kādas ir to funkcijas, sasaistot tās ar 
izvēlētā orgāna funkcijām!

1. Izvēlies vienu konkrētu cilvēka orgānu, kura uzbūvi pētīsi*!

2. Iepazīsties ar veicamā darba vērtēšanas kritērijiem (sk. pie QR koda)!

3. Atkārto par cilvēka audu veidiem, to uzbūvi un funkcijām (sk. 86. lpp.)!

4. Izmantojot doto darba sagatavi (sk. pie QR koda), izveido īsu prezentāciju par izvēlētā orgāna 
iekšējās uzbūves atbilstību tā funkcijām!

5. Novērtē veikto darbu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem! Veic uzlabojumus, ja nepieciešams!

6. Ievieto savu darbu skolotāja izveidotā kopīgotā mapē, lai tās ir pieejamas visiem klases skolēniem!

7. Iepazīsties ar citu klasesbiedru darbiem! Izpildi uzdevumu “Darbojies pats – padziļini izpratni” šajā 
lappusē!

* Ieteicams raksturot tāda orgāna uzbūvi, kura gadījumā ir vieglāk saprast un raksturot dažādu audu nozīmi, piemēram, sirds, 
kuņģa, galvas smadzeņu, kaula (pēc izvēles), ādas, dziedzera (pēc izvēles), artēriju uzbūvi un audu funkcijas. Lai klases ietvaros 
raksturošanai tiktu izvēlēti dažādi orgāni, ieteicams izveidot kopīgotu dokumentu – tabulu, kurā skolēni pierakstās pie izvēlētajiem 
orgāniem.

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Iepazīsties ar klasesbiedru sagatavotajiem darbiem par dažādus orgānus veidojošiem audiem  
(sk. aktivitāti “Darbojies pats – izpēti!”)!

Novērtē, vai šie apgalvojumi par cilvēka orgānus veidojošiem audiem un to funkcijām ir patiesi! 

• Visus orgānu dobumus izklāj epitēlijaudi.

• Visos iekšējos orgānos ir gludie muskuļi.

• Skeleta muskuļus veido šķērssvītrotie muskuļaudi.

• Sirds muskuli veido šķērssvītrotie muskuļaudi.

• Tādi muskuļaudi kā sirdī ir tikai šajā orgānā.

• Asinsvadu (izņemot kapilārus) sieniņas veido saistaudi, gludie muskuļi un epitēlijaudi.

• Dziedzerepitēlijs atrodams tikai dažādos sekrēcijas dziedzeros. 

• Ādas epidermu veido daudzkārtainais segepitēlijs.

• Galvas smadzenes veido tikai neironi.

• Muskuļaudi ir vienīgie audi, kuriem piemīt spēja sarauties.

• Kauli ir veidoti tikai no kaulaudiem.

• Kaulus veido nedzīvas šūnas.

• Visiem orgāniem pienāk asinsvadi, un orgānos tie sazarojas kapilāros.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi sagatavi 
veicamā darba noformēšanai un darba 
vērtēšanas kritērijus.

maconis.lv/qr/2346
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KAS IR AUDZĒJI?
Audzēja šūnas pēc savām īpašībām ir līdzī-

gas cilmes šūnām, jo: 

• audzēja šūnas nav diferencējušās;
• audzēja šūnas strauji dalās.

Normālās šūnās ir regulējošie faktori, kas 
ierobežo to dalīšanos, un tās aptuveni pēc 50 
dalīšanās reizēm iet bojā. Audzēja šūnās pa-
rasti ir kāda kļūda – mutācija, kas “izslēdz” 
šo regulēšanas mehānismu, un sākas šūnu 
nekontrolēta dalīšanās – audzēja augšana. 
Normālos audos šūnas cieši turas pie blakus 
esošām šūnām un ietekmē blakus esošās. Au-
dzēja šūnas veido haotisku šūnu masu, kas 
invadē un sagrauj blakus esošos audus.

• Labdabīgā audzēja šūnu masa ir 
iekapsulējusies, “aizņem vietu”, bet 
apkārtējos audus nebojā. Ja iespējams, to 
parasti izoperē.

• Ļaundabīgā audzēja jeb vēža šūnas 
izdala vielas, kas noārda apkārtējos audus 
un ļauj atsevišķām šūnām aizceļot uz 
citiem orgāniem, kur veidojas audzēja 
metastāzes – jauni audzēji prom no 
sākotnējā audzēja.

Ļaundabīgo audzēju ārstēšana

Trīs populārākās ļaundabīgo audzēju ārstēšanas 

metodes: 

• izoperēšana;
• staru terapija;

• ķīmijterapija.

Apstarošana un ķīmijterapija iedarbojas uz šūnām, 

kuras strauji dalās, tā pirmām kārtām iznīcinot au-

dzēja šūnas. Diemžēl šīm metodēm ir daudz ne-

vēlamu blakusefektu, piemēram, tiek iznīcinātas 

dažādu audu cilmes šūnas, kuras intensīvi dalās – 

tāpat kā audzēja šūnas – un ir jutīgas pret šiem te-

rapijas veidiem.

Audzēja šūnu atšķirības no normālām šūnām

ŠŪNU  PAMATUZBŪVE  IR  L ĪDZ ĪGA ,  BET  ŠŪN AS  MA INĀS ,  P I E LĀGOJO T I ES  NO TE IK TĀM FUNKC I JĀM

Normālas šūnas raksturo:
• ierobežota dalīšanās;
• viens slānis;
• diferencētas šūnas;
• normāli kodoli ar pareizu hromosomu 

skaitu un struktūru.

Audzēja šūnas raksturo:
• nekontrolēta dalīšanās;
• daudzi neorganizētu šūnu slāņi;
• nediferencētas šūnas;
• ”nepareizi” kodoli ar kļūdainu hromosomu 

skaitu vai struktūru.

Sabiedrībā valda uzskats,  
ka vēzis biežāk nekā citas slimības  

izraisa cilvēku nāvi.  
SAMEKLĒ internetā datus,  
kas apstiprina vai noliedz šo 

pieņēmumu! Meklēšanai ieteicams 
izmantot atslēgas vārdus angļu valodā 

“death causes”.
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Skolēns vēlējās izveidot cilvēka audu katalogu, ievietojot tajā audu shematiskos attēlus, preparātu 
fotogrāfijas un aprakstus, bet viņam sajuka kartītes un pazuda audu nosaukumi.

Norādi, kurš preparāta attēls un audu raksturojums atbilst katram shematiskajam attēlam, un nosauc 
attiecīgo audu veidu! 

Audu shematiskais attēls Audu preparāta attēls Audu raksturojums

1. A.
Plānas, plakanas šūnas, kas blīvi pieguļ cita 

citai; nodrošina vielu apmaiņu starp asinīm  

un audiem.

2. B.
Šūnas izkārtotas apļveidā ap kanāliņiem,  

kuros tiek izdalīts šo šūnu sekrēts.

3. C.

Šiem audiem ir cieta starpšūnu viela, un šūnas 

tajā izkārtotas koncentriskos apļos; šūnām  

ir nelieli izaugumi. 

4. D.
Šūnas saplūdušas kopā, veidojot garas 

šķiedras, kuru citoplazmā ir miofibrillas,  

kas nodrošina šķiedru saraušanos.

5. E. Šūnām ir gari izaugumi, kas vada impulsus.

6. F.
Šūnu augšpusē ir daudz sīku skropstiņu, kas 

viļņveidīgi kustas un pārvieto mikroskopiskus 

objektus.

7. G.
Starpšūnu vielā ir dažādos virzienos vērsti 

olbaltumvielu pavedieni, kas piešķir elastību 

un izturību.
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Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu prasmi pazīt dažādus cilvēka audus un raksturot to 
pielāgotību funkcijām?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Dotajos audu preparātos vai to fotogrāfijās protu saskatīt un pazīt dažādus cilvēka audu 
veidus.

Izmantojot audu preparātus un shematiskos attēlus, protu raksturot dažādu veidu audus 
(šūnu formu, izmēru, savstarpējo novietojumu, starpšūnu vielas daudzumu un citas pazī-
mes).

Protu raksturot pētīto cilvēka audu uzbūves atbilstību funkcijām.

Protu raksturot, kādi audi veido konkrētu orgānu un kāda ir to nozīme šī orgāna funkcijās.

Protu raksturot dažādu cilvēka audu nozīmi noteiktu orgānu funkciju nodrošināšanā.

Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Norādi, kuri dzīvnieku audi veic nosauktās funkcijas!  
Atsevišķas funkcijas var nodrošināt vairāku veidu audi.

Audu veidi: epitēlijaudi, muskuļaudi, nervaudi, saistaudi.
Funkcijas:

• sedz ķermeni;

• izklāj ķermeņa dobumus un iekšējos orgānus;

• nodrošina vielu transportu organismā;

• vada impulsus;

• nodrošina sirds saraušanos;

• veido iekšējās sekrēcijas dziedzerus;

2. Izpēti dotos datus par dažādu cilvēka šūnu vidējo dzīves ilgumu! 
Secini, kā atšķiras dažādu šūnu dzīves ilgums!
Pamato, kas, tavuprāt, ietekmē dažādu šūnu dzīves ilgumu!

• piešķir iekšējo orgānu sienām izturību;

• veido organisma balsta elementus; 

• nodrošina vielu uzsūkšanos zarnās;

• nodrošina skeleta muskuļu saraušanos;

• veido smadzenes un nervus;
regulē organisma darbību.

Šūnu veids Dzīves ilgums 

Zarnu iekšējās virsmas šūnas 5 dienas

Ādas epidermas šūnas 14 dienas

Eritrocīti 120 dienas

Aknu šūnas 300–500 dienas

Aizkuņģa dziedzera šūnas 1 gads

Kaulu šūnas 10 gadi

Smadzeņu garozas neironi Viss cilvēka mūžs

Acs lēcas šūnas Viss cilvēka mūžs

Skeleta šķērssvītroto muskuļaudu šūnas 
(šķiedras)

40 gadi
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• gūsi priekšstatu par DNS 
(dezoksiribonukleīnskābes) nozīmi 
iedzimto pazīmju pārmantošanā;

• pilnveidosi izpratni par hromosomu 
nozīmi ģenētiskā koda glabāšanā un 
hromosomu skaitu dažādās organisma 
šūnās;

• veidosi izpratni par to, kā šūnu dalīšanās 
nodrošina ģenētiski identisku šūnu 
veidošanos;

• gūsi priekšstatu par to, kā dzimumšūnas 
atšķiras no citām šūnām un kā 
notiek šūnu dalīšanās, veidojoties 
dzimumšūnām;

• gūsi izpratni par to, kā atšķiras 
hromosomas sievietes un vīrieša  šūnās 
un kā veidojas gaidāmā bērna dzimums;

• apgūsi prasmi noteikt cilvēka iedzimto 
ārējo pazīmju izpausmi klasesbiedriem 
un ģimenes locekļiem;

• salīdzināsi hromosomu skaitu dažādiem 
dzīvniekiem, tostarp cilvēkam, un 
pārbaudīsi hipotēzi, vai tuvu radniecīgām 
organismu sugām hromosomu skaits ir 
līdzīgs vai vienāds.

Šajā tematā tu

KATRAM ORGANISMAM 
ŠŪNĀS IR IEDZIMTĪBAS 
NESĒJA – DNS; TĀ 
NOSAKA PAZĪMJU 
KOPUMU, KAS TIEK 
NODOTS NĀKAMAJĀM 
PAAUDZĒM

2.2. 
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KAS VEIDO ORGANISMU ĢENĒTISKO KODU?
Visiem organismiem ģenētiskais kods ir “ie-

rakstīts” DNS. Katru DNS posmu, kas kalpo 
kā iedzimtās informācijas vienība, sauc par 
gēnu. Gēni ir bioloģiskas instrukcijas, kas 
kontrolē organismu augšanu, attīstību, dar-
bību un izskatu. Vairumam organismu DNS 
nav viengabalaina*, bet veido noteiktu skai-
tu struktūru, kuras sauc par hromosomām. 
Hromosomu “mājvieta” ir šūnas kodols. 

Pirms šūnu dalīšanās hromosomas dubul-
tojas, veidojot identiskas kopijas, tādēļ nāka-
majām šūnu paaudzēm tiek nodots identisks 
hromosomu komplekts. Tāpēc visās viena or-
ganisma šūnās, izņemot dzimumšūnas, ir vie-
nādas hromosomas, un šīs šūnas ir ģenētiski 
identiskas. 

* Baktēriju šūnās nav kodola un DNS veido vienu 
gredzenveida hromosomu.

Hromosomas

Hromosoma pamatā ir ļoti gara DNS molekula. Šīs 

molekulas posmi – gēni – nosaka noteiktas pazī-

mes. Gēnos iekodētajai informācijai var piekļūt tikai 

tad, kad DNS pavediens ir “atvijies”. Citkārt, piemē-

ram, šūnai daloties, hromosomas ir kompaktas, jo 

DNS pavediens ir aptinies ap olbaltumvielu lodītēm.

Lielai daļai organismu, īpaši dzīvniekiem, ķermeņa 

šūnu kodolos parasti ir pastāvīgs hromosomu skaits, 

kuru vispārīgi apzīmē ar 2n, jo šūnās ir hromosomu 

pāri. Tikai dzimumšūnās ir vienkāršs hromosomu 

komplekts (n). Katrā pārī viena hromosoma ir sa-

ņemta no sievišķās, otra – no vīrišķās dzimumšū-

nas, jo apaugļošanās laikā, dzimumšūnām saplūs-

tot, tiek apvienoti abu vecākorganismu hromosomu 

komplekti.

Hromosomas kļūst kompaktas – ”savijas”, veidojot 

nūjiņām līdzīgas struktūras – tikai šūnu dalīšanās 

sākumā. Pirms dalīšanās hromosomas jau ir 

dubultojušās, un katra hromosoma sastāv no 

divām identiskām pusēm, kuras turas kopā. Šādas 

dubultojušās hromosomas atgādina X burtu. Šūnai 

daloties, hromosomu identiskās puses nonāk katra 

savā meitšūnā. 

Hromosomas uzbūve

Sākotnējās 
hromosomas 
dubultotā 
identiskā kopija 

Hromosoma

DNS 
dubultspirāle

Savijusies DNS 
molekula

Olbaltumvielas, 
ap kurām aptinies 
DNS pavediens
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KUR GLABĀJAS ORGANISMU ĢENĒTISKAIS KODS?

Šūnas kodols

Šūnas kodola galvenā funkcija ir ”uzglabāt” hro-

mosomas un nodrošināt gēnos “ierakstītā” ģenētis-

kā koda “nolasīšanu”. Katras šūnas kodolā ir sugai 

raksturīgais hromosomu komplekts – noteikts hro-

mosomu pāru skaits. Hromosomu pāri atšķiras pēc 

izmēra un formas. Cilvēkam ir 23 hromosomu pāri 
(2n = 46 hromosomas). Cilvēka dzimumšūnās ir  

23 hromosomas.

Hromosomas

Hromosomu pamatā veido DNS pavediens – gara 

DNS molekula. Noteikti DNS posmi ir gēni, bet daļa 

DNS molekulas ir saglabājusies vēsturiski, un tai nav 

ģenētiskā koda nozīmes. Vienā hromosomā var būt 

no dažiem desmitiem līdz tūkstošiem gēnu. Katram 

gēnam ir sava noteikta atrašanās vieta kādā no hro-

mosomām. Viena pāra hromosomas satur vienādas 

”atbildības” gēnus; izņēmums var būt dzimumhro-

mosomu pāris (sk. 105. lpp.).

Šūnas 

Visi organismi, arī cilvēks, sastāv no šūnām. Gandrīz 

visas cilvēka organisma šūnas, izņemot dzimumšū-

nas, ir ģenētiski identiskas – to kodolos ir vienāds  

hromosomu komplekts ar identiskiem gēniem. Taču 

katra šūna veic noteiktas funkcijas, tāpēc tajās ir at-
šķirīga gēnu aktivitāte. Piemēram, siekalu dziedzeru 

šūnām galvenā gēnu nodrošinātā funkcija ir siekalu 

veidošanās.

DNS un gēni 

DNS molekulai ir vītņu kāpnēm līdzīga forma, ko vei-

do divas savstarpēji saderīgas DNS molekulas daļas, 

kas vijas viena ap otru. Tāpēc saka, ka DNS ir du-

bultspirāle. Kāpņu ”pakāpienus” veido savstarpēji 

saistīti DNS kodu veidojošo vielu pāri. Tieši šo vielu 

secība veido ģenētisko kodu. Katram gēnam ir no-

teikta kodējošo vielu secība. Cilvēka ķermeni regulē 

aptuveni 20 000 gēnu. Tie kontrolē, kā ķermenis iz-

skatās un darbojas.

Šūnas

Šūnas kodols ar 
hromosomām

Hromosoma

Olbaltumvielas, ap kurām 
aptinies DNS pavediens

DNS dubultspirāle
DNS kodu veidojošās 
vielas (slāpekļa bāzes)
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KĀ VEIC DNS ANALĪZES?
Gandrīz ikvienā mūsdienu filmā, kuras sižetā 

ir nozieguma izmeklēšana, tiek pieminētas DNS 
analīzes. Arī melodrāmās strīdīgi paternitātes 
jautājumi tiek risināti, izmantojot bērnu un 
vecāku DNS analīzes. 

Visiem cilvēkiem lielākā daļa DNS koda 
ir vienāda. Tomēr starp identiskajiem DNS 
posmiem ir ļoti nelieli DNS posmi, kuri katram 
cilvēkam ir atšķirīgi. DNS analīzēm tiek 
izmantoti šie atšķirīgie posmi, kas dod iespēju 
iegūt katram cilvēkam unikālu DNS profilu*.

* Par to, ar kādām metodēm tiek iegūti DNS profili, 
tu vairāk mācīsies vidusskolā. Šajā grāmatā izmantosim 
metožu saīsinātos nosaukumus angļu valodā: RFLP 
(restriction fragment length polymorphism) un STR 
(short tandem repeats).

DNS profili

Mūsdienās DNS profilu iegūšanai pamatā tiek iz-

mantotas divas molekulārās bioloģijas metodes 

(RFLP un STR). Ar abām iegūst vizuāli salīdzināmu 

rezultātu, kuru var pielīdzināt svītru kodam. Kat-

ra cilvēka DNS profila ”svītru kods” ir unikāls, tā-

pēc dažkārt DNS profilus sauc arī par ”DNS pirk-
stu nospiedumiem”. Radniecīgiem organismiem, 

piemēram, brāļiem un māsām, DNS profilu ”svīt-

ru kods” ir  līdzīgs, t. i., jo tuvāka radniecība, jo 

vairāk joslu sakrīt.

KATRAM ORGAN ISMAM ŠŪNĀS  IR  I EDZ IMT ĪBAS  NESĒ JA  –  DNS ;  TĀ  NOS AKA  PAZ ĪMJU  KOPUMU,  
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Ar RFLP metodi iegūtie DNS profili

Ar STR metodi iegūtie DNS profili

Attēlā redzami seši DNS profili (vertikālās slejas, kas 

apzīmētas ar burtiem). Veicot DNS analīzes ar RFLP 
metodi, DNS fragmenti sakārtojas joslās (apzīmētas 

ar cipariem), kurās ir vienāda garuma DNS 

fragmenti. Šajā gadījumā ir astoņas joslas. Katram 

DNS profilam ir divas joslas ar dažāda garuma DNS 

fragmentiem. Ja joslu ”zīmējums” ir identisks, tad 

DNS paraugi pieder vienam cilvēkam. Savukārt 

kopīgas joslas liecina par DNS paraugu īpašnieku 

savstarpējo radniecību.

Veicot DNS analīzes ar STR metodi, 
iegūst DNS profilus, kas izskatās 

kā horizontālas slejas ar dažāda 

garuma ”pīķiem”. Šajā attēlā 

redzami divi DNS profili. Šo metodi 

ļoti plaši izmanto noziegumu 

izmeklēšanā, kā arī paternitātes 

noteikšanā. Tāpat kā ar RFLP 

metodi iegūtajiem DNS profiliem, 

viena cilvēka DNS profiliem ir 

identisks ”zīmējums”. Savukārt 

vienāda garuma ”pīķi” noteiktās 

joslās liecina par radniecību.

A

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

B C D E 1
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KĀ IZMANTO DNS ANALĪZES?
Vienīgie cilvēki, kuriem ir vienādi DNS 

profili jeb “DNS pirkstu nospiedumi”, ir vienas 
olšūnas dvīņi. Radniecīgiem cilvēkiem gan 
RFLP, gan STR DNS profilu “zīmējumos” ir 
atrodamas vienādas joslas. Piemēram, bērni 
savas DNS profilu joslas, tāpat kā visus gēnus, 
ir saņēmuši “mantojumā” no vecākiem. Tas 
dod iespēju izmantot DNS profilus cilvēku 
identificēšanā, kā arī radniecības noteikšanā. 
Mūsdienās DNS analīzes izmanto galvenokārt 

• paternitātes noteikšanai;
• noziegumu izmeklēšanai;
• organismu radniecības pētīšanai;
• iedzimto slimību noteikšanai.

Organismu radniecības noteikšana

Tieši tāpat kā cilvēka DNS koda izpēti var veikt arī 

citu organismu DNS koda izpēti. Pēdējos gados, pa-

teicoties DNS analīzēm, ir būtiski mainījušies priekš-

stati par dažādu organismu radniecību. Piemēram, 

savulaik tika uzskatīts, ka nīlzirgi ir cūkām tuvu rad-

niecīgi pārnadžu kārtas zīdītāji. Taču DNS analīzes 

un citas modernās pētniecības metodes pierāda, ka 

nīlzirgi ir tuvāk radniecīgi vaļiem nekā citiem pārna-

džiem (mūsdienās arī vaļveidīgie tiek iekļauti pār-

nadžu kārtā). Vēl nesen tika uzskatīts, ka pasaulē ir 

aptuveni 2900 abinieku sugu. Tagad, pamatojoties 

uz DNS pētījumiem, abinieku sugu skaits ir ”palieli-

nājies” līdz 5000, jo noskaidrots, ka abinieku klasē ir 

daudzas tā sauktās ”dvīņu sugas” – ārēji līdzīgas, bet 

ģenētiski atšķirīgas.

KATRAM ORGAN ISMAM ŠŪNĀS  IR  I EDZ IMT ĪBAS  NESĒ JA  –  DNS ;  TĀ  NOS AKA  PAZ ĪMJU  KOPUMU,  
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Izpēti ar RFLP metodi iegūtos DNS profilus 100. lpp.! 

Kuri DNS profili pieder vienam cilvēkam?

Kuru DNS profilu īpašnieki ir radniecīgi?

2. Attēlā redzami vienas ģimenes DNS profili! Šajā ģimenē ir bērni, kas dzimuši šajā laulībā, kā arī 
audžubērns un viens bērns no iepriekšējās laulības.

Kuri bērni ir dzimuši šajā laulībā?

Kurš bērns ir no iepriekšējās laulības, un kurš no vecākiem ir viņa mamma vai tēvs? 

Kurš bērns ir audžubērns (ģimenē pieņemtais bērns)?

Mamma Tētis Meita
1

Meita
2

Dēls
1

Dēls
2
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KĀ ŠŪNU DALĪŠANĀS NODROŠINA ĢENĒTISKI 
IDENTISKU ŠŪNU VEIDOŠANOS?

Daloties ķermeņa šūnām, katra nākamā 
šūnu paaudze saņem identisku iedzimtības in-
formāciju. 

• Pirms šūnu dalīšanās notiek hromosomas 
veidojošo DNS molekulu dubultošanās. 
Tās laikā katrai hromosomai izveidojas 
divas identiskas puses.

• Hromosomas abas identiskās puses ir 
savienotas nelielā hromosomas posmā, pie 
kura piestiprinās dalīšanās vārpstas 
pavedieni, kas nodrošina hromosomu 
pārvietošanu šūnas dalīšanās laikā. 

• Šūnai daloties, hromosomu identiskās 
puses tiek atdalītas un nonāk katra 
savā šūnā. Tādējādi katra jaunā šūna 
jeb meitšūna saņem pilnu mātšūnas 
hromosomu komplektu ar identisku 
ģenētisko informāciju.

Dalīšanās vārpsta

Lai katra nākamā šūnu paaudze saņemtu vienādu 

iedzimtības informāciju, t. i., katra meitšūna saņem-

tu mātšūnas hromosomu kopijas, šūnas dalīšanās 

laikā tajā izveidojas tā sauktā dalīšanās vārpsta – 

pavedieni, kuru divi ”izejas punkti” jeb ”centri” at-

rodas katrā šūnas polā. Šie pavedieni piestiprinās 

pie hromosomu identiskajām pusēm un saīsinoties 

aizvelk tās katru uz savu šūnas polu. Pēc šūnas da-

līšanās tie noārdās.

Šūnu dalīšanās
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Dalīšanās vārpstas 

pavedieni sāk saīsināties 

un velk hromosomas 

identiskās puses katru uz 

savu šūnas polu.

Hromosomu identiskās 

puses ir atvilktas viena no 

otras šūnas polu virzienā. 

Sāk veidoties jauno 

kodolu apvalki. Izveidojas 

iežmauga, kas, kļūstot 

arvien lielāka, pārdala 

šūnu divās meitšūnās.

Pirms šūnas dalīšanās 

notiek DNS molekulu 

dubultošanās; tās rezultātā 

katru hromosomu veido 

divas identiskas puses.

Šūnā izveidojas dalīšanās 

vārpstas pavedieni. 

Noārdās kodola apvalks. 

Hromosomas kļūst 

kompaktas (spiralizējas).

Dalīšanās vārpstas 

pavedieni piestiprinās pie 

hromosomām un izkārto 

tās šūnas ekvatorā.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Hromosomu skaita izmaiņas dzimumšūnu  
veidošanās, un apaugļošanās procesos

AR KO DZIMUMŠŪNAS ATŠĶIRAS  
NO CITĀM ŠŪNĀM?

Tādiem organismiem kā dzīvnieki un sēklaugi 
dzimumšūnas ir vienīgās šūnas, kurās nav pāra 
skaits hromosomu (2n), tajās ir vienkāršs 
hromosomu komplekts (n). Tas nepiecie-
šams tāpēc, lai varētu notikt apaugļošanās – 
dzimumšūnu saplūšana –, tomēr nemainītos 
sugai raksturīgais hromosomu skaits 2n. 
Apaugļošanās procesā, saplūstot sievišķajai un 
vīrišķajai dzimumšūnai, atkal veidojas pāra 
skaits hromosomu (n + n = 2n).

Spermatozoīds un olšūna ir ļoti atšķirīgas šūnas. Cilvēka 

spermatozoīda izmērs (bez astītes) ir aptuveni 5 μm, bet 

olšūnas – 100–200 μm. Pēc dalīšanās spermatozoīdi nobriest, 

un tajos paliek tikai tas ”minimums”, kas nepieciešams 

apaugļošanai. Savukārt olšūnā tiek uzkrāts milzīgs rezerves  

vielu daudzums, kas tiks tērēts dīgļa veidošanai.
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Spermatozoīds ar vienkāršo 

hromosomu komplektu (n).

Olšūna ar vienkāršo hromosomu 

komplektu (n).

Apaugļošanās procesā izveidojas 

šūna (zigota) ar divkāršo hromosomu 

komplektu (2n), t. i., mātes un tēva 

hromosomu pāriem (n + n = 2n).

Gan embrionālās attīstības laikā, 

gan augot un attīstoties pēc 

piedzimšanas, notiek ķermeņa šūnu 

dalīšanās, kas nodrošina hromosomu 

skaita saglabāšanos un ģenētiski 

identisku šūnu veidošanos.

Vecākiem ķermeņa šūnās, tai skaitā 

dzimumšūnu cilmes šūnās, ir pāra 

skaits hromosomu (2n).

Daloties dzimumšūnu cilmes šūnām, 

notiek divas secīgas dalīšanās, un 

izveidojas dzimumšūnas ar vienkāršo 

hromosomu komplektu (n).
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KĀ NOTIEK DALĪŠANĀS, VEIDOJOTIES 
DZIMUMŠŪNĀM?

Dzimumšūnas, tāpat kā citas šūnas, veidojas šūnu dalīša-
nās procesā. Taču, veidojoties dzimumšūnām, dalīšanās notiek 
citādi – patiesībā šajā procesā ir divas secīgas dalīšanās.

• Pirmās dalīšanās laikā katra meitšūna saņem 
vienkāršo hromosomu komplektu (n), jo uz šūnas 
poliem tiek aizvilktas veselas hromosomas, bet tās ir 
dubultojušās un sastāv no identiskajām pusēm.  

• Otrās dalīšanās laikā hromosomu skaits meitšūnās 
nemainās, taču hromosomu identiskās puses tiek 
atdalītas viena no otras un nonāk katra savā šūnā. 

• Tādējādi divu secīgo dalīšanos rezultātā no vienas šūnas 
ar divkāršo hromosomu komplektu izveidojas četras 
meitšūnas ar vienkāršo hromosomu komplektu.

Šūnu dalīšanās, veidojoties dzimumšūnām
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Pirms šūnas dalīšanās notiek DNS molekulu 

dubultošanās, un katru hromosomu veido 

divas identiskas puses.

Dalīšanās sākumā var notikt krustmija – 

viena pāra hromosomas (sk. 105. lpp.) var 

apmainīties ar līdzīgajiem iecirkņiem.

Pēc krustmijas hromosomu puses vairs nav 

pilnīgi identiskas. Tas dod iespēju veidoties 

ģenētiski daudzveidīgiem pēcnācējiem.

Pēc pirmās dalīšanās izveidojas divas 

meitšūnas ar vienkāršo hromosomu 

komplektu (n), jo dalīšanās laikā uz pretējiem 

poliem tiek aizvilktas veselas hromosomas 

(katra sastāv no divām identiskām pusēm). 

Sintēzes periods 
pirms dalīšanās

Krustmija

Pirmā dalīšanās

Otrā dalīšanās

Pēc otrās dalīšanās izveidojas četras meitšūnas ar 

vienkāršo hromosomu komplektu (n), taču otrās dalīšanās 

laikā uz pretējiem poliem tiek aizvilktas hromosomu 

identiskās puses.
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Sievietes hromosomu komplekts Vīrieša hromosomu komplekts  
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Katrai sugai ir noteikts hromosomu skaits, 
lielums un forma. Tagad tu jau zini, ka cilvēka 
hromosomu komplektā ir 23 hromosomu pāri.

Aplūkojot sievietes un vīrieša hromosomu 
komplektus, ir redzams, ka pirmajos 22 hro-
mosomu pāros sievietei un vīrietim hromoso-
mas ir vienādas (“parastās” hromosomas)*, 
savukārt 23. pārī sievietei abas hromosomas 
ir vienādas (XX), bet vīrietim atšķiras (XY). 
Tās ir dzimumhromosomas – no tām ir at-
karīgs dzimums.

* Vēlāk – vidusskolā – tu mācīsies, ka organismiem, 
kuriem ir dzimumhromosomas, piemēram, dzīvniekiem, 
pārējās hromosomas sauc par autosomām. Mēs šīs 
hromosomas vienkāršoti sauksim par “parastajām” 
hromosomām. 

Sugai raksturīgais hromosomu komplekts

Šūnu kodolos hromosomas ir izkārtotas haotiski, no-

teiktā kārtībā pa pāriem tās sakārto zinātnieki, pētot 

hromosomas, tostarp veicot ģenētiskās analīzes. Zi-

nātnieki hromosomas kārto, sākot ar lielākajām. Tur-

klāt pēc iekrāsošanas katrai hromosomai veidojas tai 

raksturīgais “svītru kods” – tumšāk un gaišāk iekrāso-

tas joslas, kas palīdz hromosomas atšķirt.

Neatkarīgi no izmēriem dzimumhromosomām ir at-

stāta vieta pēdējā pārī. Līdzīgi ir arī citiem zīdītājiem. 

Piemēram, pelei ir 20 hromosomu pāri, un XX vai XY 

hromosomas ir 20. pārī.

Y hromosoma

Y hromosomā ir aptuveni 70 gēnu. Daļa no tiem ir ”at-

bildīga” par pazīmēm, kas saistītas ar dzimumu, pie-

mēram, vīrišķo dzimumpazīmju veidošanos, bet daļa 

nosaka citas pazīmes. Salīdzinot X un Y hromosomas, 

ir konstatēts, ka tām abām ir identiski posmi, taču ir arī 

tādi, kuri atšķiras.

X hromosoma

X hromosoma ir ievērojami garāka nekā Y hromo-

soma. Tajā ir aptuveni 800 gēnu. Daļa no tiem ir ”at-

bildīga” par pazīmēm, kas saistītas ar dzimumu, bet 

lielākā daļa nosaka citas, ar dzimumu nesaistītas pa-

zīmes. Piemēram, X hromosomā atrodas gēni, kas no-

saka asins recēšanas spēju, kā arī spēju atšķirt krāsas.  

Y hromosomā šādu gēnu nav.

KĀ ATŠĶIRAS HROMOSOMAS SIEVIETES  
UN VĪRIEŠA ŠŪNĀS?

Sievietes dzimumhromosomas (XX) Vīrieša dzimumhromosomas (XY)

1

6

13

2

7

14

19

3

8 9 10

16

11

17

12

1815

20 21 22 X Y

4 5
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KAS NOSAKA GAIDĀMĀ BĒRNA DZIMUMU?
Veidojoties dzimumšūnām, katrā no tām 

nonāk vienkāršs hromosomu kom-
plekts, t. i., 22 “parastās” hromosomas 
un tikai viena dzimumhromosoma 
no cilmes šūnas dzimumhromosomu pāra: 

• vīrieša dzimumšūnās (spermatozoīdos) 
ir X vai Y hromosoma;

• sievietei visās dzimumšūnās (olšūnās) 
ir X hromosoma.
Apaugļošanās laikā, apvienojoties vecākor-

ganismu hromosomu komplektiem, atkal iz-
veidojas dzimumhromosomu pāris, un bērna 
dzimums ir atkarīgs no tā, kādu dzimumhro-
mosomu olšūnā ir “ienesis” spermatozoīds.

Dzimumšūnu hromosomas

Spermatozoīdos ir

22 ”parastās” hromosomas un X hromosoma

vai

22 ”parastās” hromosomas un Y hromosoma.

Olšūnās ir

22 ”parastās” hromosomas un X hromosoma.

Apaugļošanās varianti: 

• spermatozoīds ar 22 ”parastām” hromoso-
mām un X hromosomu apaugļo olšūnu ar  
22 ”parastām” hromosomām un X hromo- 
somu;
vai

• spermatozoīds ar 22 ”parastām” hromoso-
mām un Y hromosomu apaugļo olšūnu ar  
22 ”parastām” hromosomām un X hromo- 
somu.

Cilvēka dzimuma veidošanās 

Vīrietis

X Y

X Y

X Y

X
X X

Y

X X

X X

X X

Sieviete

Spermatozoīdos ir  

22 ”parastās” hromosomas 

un X vai Y hromosoma

Visās olšūnās ir 22 ”parastās” 

hromosomas un X hromosoma

Apaugļošanās laikā 

spermatozoīds ienes olšūnā 

22 ”parastās” hromosomas 

un X hromosomu

Apaugļošanās laikā 

spermatozoīds ienes olšūnā 

22 ”parastās” hromosomas 

un Y hromosomu

Apaugļotajai olšūnai 

(zigotai) daloties, visās 

embrija šūnās nonāk  

22×2 + XX hromosomas

Apaugļotajai olšūnai 

(zigotai) daloties, visās 

embrija šūnās nonāk  

22×2 + XY hromosomas

Meitene Zēns
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

 1. Novērtē, vai apgalvojumi par iedzimtību ir patiesi vai aplami! 

• Visos organismos iedzimtības nesēja ir DNS.

• Noteikti DNS posmi (gēni) nosaka konkrētas pazīmes.

• Visās cilvēka šūnās ir 2×23 hromosomas.

• Apaugļošanās procesā tiek apvienoti vecākorganismu hromosomu komplekti.

• Dažādās organisma šūnās ir atšķirīgi gēnu komplekti, jo šūnas veic dažādas funkcijas.  

• Visās viena organisma šūnās ir vienāds gēnu komplekts, jo, šūnām daloties, mātšūnas gēnu 
komplekts tiek nokopēts un nodots tālāk meitšūnām.

• Dažādos audos ir atšķirīga noteiktu gēnu aktivitāte.

• Daudzšūnu organismos šūnas dalās, lai radītu jaunas šūnas augšanai vai aizvietotu bojātās vai 
novecojušās šūnas.

• Vairums šūnu, kas ir diferencējušās noteiktu funkciju veikšanai, parasti saglabā spēju dalīties.

• Hromosomas veidojošo DNS molekulu dubultošanās notiek šūnu dalīšanās laikā.

• Dzīvniekiem dzimumšūnas ir vienīgās šūnas, kurās nav pāra skaits hromosomu (2n), tajās ir 
vienkāršs hromosomu komplekts.

2. Aplūko cilvēka embrionālās attīstības shematisko attēlu! 

Kurā stadijā redzamas šūnas, kurās ir vienkāršais (n) hromosomu komplekts?

Kurās stadijās redzamas šūnas, kurās ir divkāršais (2n) hromosomu komplekts?

Kurā stadijā redzamas šūnas, kurās ir atšķirīgs gēnu komplekts?

Kurās stadijās redzamas šūnas, kurās ir vienāds gēnu komplekts?

Kurās stadijās, mātšūnām daloties, veidojas ģenētiski identiskas meitšūnas?

Apaugļošanās

2 šūnu stadija

4 šūnu stadija
8 šūnu stadija

16 šūnu stadija

Lodveida 
daudzšūnu dīglis

Embrijs  
(5 nedēļas) 

Embrijs  
(8 nedēļas) 

Auglis (20 nedēļas)

Auglis (30 nedēļas)

Auglis (40 nedēļas)
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KĀ VEIDOJAS CILVĒKA IEDZIMSTOŠĀS PAZĪMES?

Cilvēka acu krāsai ir vairāki toņi, un varētu domāt, ka 

acu krāsu nosaka vairāki pigmenti. Patiesībā acu krāsa 

ir atkarīga no viena pigmenta – melanīna – daudzuma 

acs varavīksnenē. Melanīna daudzums ir atkarīgs no 

vairākiem gēnu pāriem. Visvairāk melanīna ir brūnajās 

acīs, vismazāk – zilajās. Brūno acu gēns ir “stiprāks” 

par zilo acu gēnu un palielina melanīna daudzumu. 

Zaļas acis ir tad, ja “iejaucas” vēl viens cits gēns.

Skropstu garums arī ir iedzimstošā pazīme, kurai ir 

iespējami divi varianti – īsas skropstas un garas skropstas. 

Tāpat kā citas iedzimstošās pazīmes, arī šo nosaka gēnu 

pāris. Garo skropstu gēns ir “stiprāks” un nomāc otra 

gēna izpausmi. Īsas skropstas cilvēkam ir tikai tad, ja 

attiecīgajā gēnu pārī ir “satikušies” abi īso skropstu gēni. 

Garas skropstas var būt gan tad, ja abi gēni ir “stiprie”, 

gan tad, ja viens gēns ir “stiprais” un otrs tiek nomākts.
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Apaugļošanās laikā tiek apvienoti abu dzimumšūnu – 
olšūnas un spermatozoīda – hromosomu komplekti. Tātad 
no 46 hromosomām, kas ir katrā tavā ķermeņa šūnā, 23 hro-
mosomas tu (zigotas stadijā) esi saņēmis no savas mammas 
dzimumšūnas un 23 hromosomas – no tēta dzimumšūnas. 

Pēc apaugļošanās, daloties šūnām un no zigotas attīstoties 
jaunam organismam, katra tava ķermeņa šūna ir saņēmusi 
tādu pašu hromosomu komplektu. Viena pāra hromosomās 
(izņemot XY dzimumhromosomu pāri) ir vienādas “atbil-
dības” gēni.  Tādējādi katru pazīmi, piemēram, skropstu 
garumu, nosaka gēnu pāris.

Daudzām cilvēka pazīmēm, piemēram, skropstu 
garumam, ir iespējami vairāki varianti, piemēram, īsas vai 
garas skropstas. No vecākiem mantotie gēni var atšķirties 
“stiprības” ziņā. Ja pārmantoto gēnu pāri veido dažādas 
“stiprības” gēni, tad izpaužas “stiprākais” (dominantais) 
gēns, neļaujot izpausties vājākajam. Piemēram, garo skropstu 
gēns izpaužas, nomācot īso skropstu gēna izpausmi.

IZPĒTI, kā tev izpaužas 
dažādas iedzimstošās 
ārējās pazīmes (sk. pie 

QR koda 109. lpp.)! 
KĀ TU DOMĀ, no 
kura vecāka tu esi 

“saņēmis” attiecīgo 
pazīmi kodējošo 

gēnu? PAMATO savu 
spriedumu!
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Darbojies pats – izpēti!

Daudzas no cilvēka ārējām pazīmēm, 

piemēram, acu krāsa, matu krāsa, 

matu struktūra (taisni vai sprogaini), 

auss ļipiņas forma, ādas pigmentācija 

un citas, ir iedzimstošas. Tas, kā katra 

pazīme izpaudīsies bērnam, būs atkarīgs 

no tā, kādus gēnus viņš būs saņēmis no 

abiem vecākiem. Bērniem šīs pazīmes 

var kombinēties neatkarīgi cita no citas, 

padarot viņus līdzīgus vienam vai otram 

no vecākiem. Taču līdzību vecākiem 

ietekmē ne tikai pazīmes, bet arī mīmika 

u. c.
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Izpēti, kā atšķiras cilvēka iedzimstošās ārējās pazīmes taviem klasesbiedriem un tavā 
ģimenē!

Darba mērķis: gūt izpratni par cilvēka iedzimstošo ārējo pazīmju variācijām, pētot iedzimstošo ārējo 
pazīmju sastopamību klasesbiedriem un ģimenē.

Darbs klasē:

1. Iepazīsties ar vizuālo informāciju par cilvēka iedzimstošo ārējo pazīmju variācijām  
(sk. pie QR koda)!

2. Iepazīsties ar darba lapu un pazīmju sastopamības pieraksta formu (sk. pie QR koda)!
3. Izlasi darba lapā doto pētāmo problēmu un uzraksti tai atbilstošu hipotēzi!
4. Atbilstoši skolotāja norādījumiem sadalieties nelielās grupās – pa 4–5 skolēniem katrā!
5. Pēc kārtas izvērtējiet katras ārējās pazīmes izpausmi katram grupasbiedram un atzīmējiet to katrs 

savā darba lapā, pie atbilstošās pazīmes ievelkot svītriņu! 
6. Apkopojiet visu grupu novērojumus par pazīmju sastopamību skolotāja dotajā kopīgotajā 

dokumentā!
7. Izvērtē iegūto datu atbilstību tevis izvirzītajai hipotēzei un uzraksti secinājumus!

Darbs mājās:

1. Izlasi darba lapā doto situācijas aprakstu, pētāmo problēmu un uzraksti tai atbilstošu hipotēzi!
2. Iezīmē darba lapā apzīmējumus tiem ģimenes locekļiem, tostarp tuvākajiem radiniekiem, kuru 

pazīmes vari izpētīt!
3. Līdzīgi kā klases darbā izvērtē ārējo pazīmju sastopamību saviem ģimenes locekļiem, tikai šoreiz 

darba lapā nevis ievelc svītriņu, bet pie katras pazīmes iezīmē to ģimenes locekļu apzīmējumus, 
kuriem šī pazīme izpaužas!

4. Novērtē iegūto datu atbilstību tevis izvirzītajai hipotēzei un uzraksti secinājumus!

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi vizuālo 
informāciju par cilvēka iedzimstošo ārējo 
pazīmju variācijām un darba lapas sagatavi.

maconis.lv/qr/2347
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Darbojies pats – izpēti!

KATRAM ORGAN ISMAM ŠŪNĀS  IR  I EDZ IMT ĪBAS  NESĒ JA  –  DNS ;  TĀ  NOS AKA  PAZ ĪMJU  KOPUMU,  
KAS  T I EK  NODO T S  NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu izpratni par iedzimtības “nesējiem” (gēniem, hromosomām)?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Izmantojot shematiskos attēlus, protu raksturot DNS, gēnu un hromosomu atrašanās vietu 
šūnā un nozīmi ģenētiskā koda glabāšanā.

Izmantojot dotos cilvēka DNS profilu attēlus, protu noteikt cilvēku radniecību.

Izmantojot shematiskos attēlus, protu izskaidrot, kā notiek šūnu dalīšanās.

Izmantojot shematiskos attēlus, protu izskaidrot, kā šūnu dalīšanās nodrošina ģenētiski 
identisku šūnu veidošanos.

Protu izskaidrot, kā dzimumšūnas atšķiras no citām organisma šūnām un kāda ir to nozīme 
nākamās paaudzes organismu ģenētiskā koda veidošanā. 

Izmantojot shematiskos attēlus, protu raksturot, kā atšķiras hromosomas sievietes un 
vīrieša  šūnās un kā veidojas gaidāmā bērna dzimums.

Izmantojot doto informāciju, protu noteikt cilvēka iedzimstošo ārējo pazīmju izpausmi 
klasesbiedriem un ģimenes locekļiem un novērtēt dažādu pazīmju sastopamības biežumu.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
informāciju par hromosomu skaitu, 
dzīvnieku sistemātikas shēmas un darba 
vērtēšanas kritērijus.

maconis.lv/qr/2348

Salīdzini hromosomu skaitu dažādiem dzīvniekiem, arī cilvēkam!

Darba mērķis: pārbaudīt doto hipotēzi par hromosomu skaitu radniecīgiem dzīvniekiem, balstoties uz 
pieejamajiem datiem.

Situācijas apraksts
Zinātnieks, pētot dažādu organismu hromosomu skaitu, izvirzīja hipotēzi: “Tuvāk radniecīgām organismu 
sugām hromosomu skaits ir līdzīgs vai vienāds”. 

1. Iepazīsties ar doto informāciju un darba vērtēšanas kritērijiem (sk. pie QR koda)!

2. Izvēlies veidu, kā noformēt savu pētījumu!

3. Salīdzini hromosomu skaitu dažādiem dzīvniekiem, tostarp cilvēkam!

4. Izpēti šo organismu radniecību, izmantojot papildu informācijas avotus, piemēram, dzīvnieku 
sistemātikas shēmas!

5. Izvēlies veidu, kā vizualizēt informāciju, lai uzskatāmi parādītu tās atbilstību vai neatbilstību hipotēzei!

6. Ja nepieciešams, papildini datus par hromosomu skaitu dažādiem organismiem, meklējot informāciju 
papildus! Informācijas meklēšanai ieteicams izmantot atslēgas vārdus angļu valodā, piemēram, list of 
organisms by chromosome count.

7. Uzraksti 3 argumentus, kas apstiprina vai noliedz doto hipotēzi! 

8. Uzraksti secinājumus par zinātnieka izvirzītās hipotēzes patiesumu!

9. Pārbaudi sava darba atbilstību vērtēšanas kritērijiem! Veic uzlabojumus, ja tādi nepieciešami!
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• gūsi priekštatu par modernās bioloģijas 
metodēm, ar kurām pārveido organismu 
DNS;

• gūsi priekšstatu par augu ģenētiskās 
modificēšanas mērķiem;

• apgūsi prasmi analizēt informāciju par 
ģenētiski modificētu augu audzēšanu 
pasaulē un Latvijā;

• gūsi priekšstatu par dzīvnieku ģenētiskās 
modificēšanas mērķiem;

• gūsi informāciju, kas palīdzēs pamatot 
izvēli lietot vai nelietot ģenētiski 
modificētus organismus uzturā;

• gūsi priekšstatu par to, kā tiek veikta 
dzīvnieku klonēšana un kādi ir tās mērķi;

• apgūsi prasmi diskutēt par dzīvnieku un 
cilvēka audu klonēšanas priekšrocībām 
un riskiem.

Šajā tematā tu

AR MODERNĀM 
BIOLOĢIJAS METODĒM 
VAR ĢENĒTISKI 
PĀRVEIDOT (MODIFICĒT) 
ORGANISMUS, KĀ ARĪ 
PAVAIROT CILVĒKA 
PRASĪBĀM ATBILSTOŠUS 
ORGANISMUS

2.3. 
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AR  MODERNĀM B IOLOĢ I JAS  MET ODĒM VAR  ĢENĒT I SK I  PĀRVE IDO T  (MODIF I CĒT )  ORGAN ISMUS ,  
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KĀDAS IR MODERNĀS BIOLOĢIJAS METODES,  
AR KURĀM PĀRVEIDO ORGANISMU DNS?

20. gadsimta 70. gados aizsākās DNS 
tehnoloģiju ēra – tādu modernās bioloģijas 
metožu attīstība, kurās manipulē ar orga-
nismu DNS. 

DNS struktūra visos organismos ir uni-
versāla, tāpēc ir iespējams pārnest viena 
organisma gēnus uz citu. Šādi pārveidota 
DNS piešķir organismiem jaunas, līdz 
šim nebijušas pazīmes. Visbiežāk tas tiek 
panākts, ievietojot kāda organisma šūnās 
cita organisma gēnus. To izdara ar gēnu 
inženierijas metodēm. 

Gēnu inženierijas metodes izmanto:

• mikroorganismu ģenētiskajā 
modificēšanā, lai iegūtu medicīniskos 
preparātus, uztura bagātinātājus un citas 
vielas;

• augu un dzīvnieku ģenētiskajā 
modificēšanā, lai piešķirtu tiem vēlamās 
īpašības;

• gēnu terapijā, lai ārstētu cilvēka 
iedzimtās slimības.

Gēnu pārnešana

Organismi ir ļoti daudzveidīgi, bet DNS uzbūves un 

ģenētiskā koda pamatprincipi tiem visiem ir vienādi. 

Tas dod iespēju pārnest viena organisma gēnus uz 

citu, kurā šie gēni izpaužas tāpat kā sākotnējā saim-

niekorganismā. Lai gēnus pārnestu no viena orga-

nisma uz citu, ir jāizolē attiecīgā organisma DNS un 

”jāizgriež” nepieciešamais gēns (sk. 113. lpp.). To var 

paveikt ar īpašām vielām, kuras darbojas kā DNS 

molekulu ”šķēres”. Savukārt, lai ievietotu nepiecie-

šamo gēnu cita organisma šūnās, ir nepieciešami 

gēnu pārnesēji. Gēnu inženierijā visbiežāk kā gēnu 

nesēji tiek izmantoti vīrusi vai baktēriju plazmīdas – 

gredzenveida DNS, kas atrodas daudzu baktēriju 

šūnās. Pārveidotie DNS gredzeni ar tajos ”iešūto” 

gēnu tiek ievietoti cita organisma šūnās*. Pirms 

šūnu dalīšanās arī šie DNS gredzeni dubultojas un 

pēc tam tiek nodoti nākamajām šūnu paaudzēm. 

* Šeit ir dots ļoti vienkāršots gēnu inženierijas procesu 
skaidrojums, un vārdi ”izgriež” un ”iešuj” lietoti pārnestā 
nozīmē. Šie procesi tiek veikti laboratorijā īpašās iekārtās 
ar noteiktu vielu palīdzību.

IZPĒTI, kuri šajā shēmā attēlotie 
gēnu inženierijas soļi atbilst soļiem 

shematiskajā attēlā par gēnu 
inženierijas izmantošanu insulīna 

ražošanā (sk. 113. lpp.)!

Gēnu inženierijas process

Ģenētiski modificēts 
organisms, kura šūnās 
ievietots gēnu pārne-
sējs ar nepieciešamo 

gēnu

Organisma šūna, 
kura satur nepie-

ciešamo gēnu

No šūnas izolēta 
DNS, kura satur 
nepieciešamo 

gēnu

No DNS "izgriezts"
nepieciešamais 

gēns

nepieciešamais gēns

Objekts, no kura 
tiks iegūts gēnu 

pārnesējs

Izolēts gēnu 
pārnesējs

Gēnu pārnesējs, 
kurā "iešūts"
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AR  MODERNĀM B IOLOĢ I JAS  MET ODĒM VAR  ĢENĒT I SK I  PĀRVE IDO T  (MODIF I CĒT )  ORGAN ISMUS ,  
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KĀ VEIC GĒNU INŽENIERIJU?
Gēnu inženierija ir organisma iedzimtības materiāla 

mērķtiecīga izmainīšana, lai radītu jaunas, vēlamas pazīmes 
vai atbrīvotos no nevēlamām pazīmēm. 1978. gadā pirmo 
reizi tika iegūtas baktērijas, kuras ražo cilvēka insulīnu. 
Izmantosim to kā piemēru, lai izprastu gēnu inženierijas 
būtību.

• Vispirms no cilvēka šūnas izolē DNS fragmentu, kas 
satur insulīna gēnu.

• No izolētā cilvēka DNS fragmenta “izgriež” insulīna 
gēnu.

• Noārda baktērijas, lai iegūtu no tām nelielas 
gredzenveida DNS (plazmīdas), ko izmanto gēnu 
pārnešanai. 

• Insulīna gēnu “iešuj” baktērijas DNS gredzenā.
• Pārveidoto (rekombinēto) DNS gredzenu ievieto 

baktēriju šūnās; tās pavairo un izmanto insulīna 
ražošanai.

IZPĒTI, kā ar gēnu 
inženierijas palīdzību 
tiek iegūtas ģenētiski 
modificētas baktērijas, 
kas ražo insulīnu! Šādā 

veidā var iegūt arī 
citas olbaltumvielas, 
tostarp medicīniskos 

preparātus.
IESAKI, kādu vielu 
ražošanai tu gribētu 
izmantot ģenētiski 

modificētas baktērijas! 
PAMATO savu 

ieteikumu!

Gēnu inženierijas izmantošana insulīna ražošanā 1. Cilvēka šūna.

2. No cilvēka šūnas izolēta DNS, kas 
satur insulīna gēnu.

3. ”Izgriezts” insulīna gēns.

4. Baktērijas šūna, no kuras iegūst 
gredzenveida DNS.

5. Izolēta DNS gredzena daļa, 
kuru izmantos insulīna gēna 
pārnešanai.

6. DNS gredzens, kurā ”iešūts” 
insulīna gēns.

7. Ģenētiski modificēta baktērija, 
kas ieguvusi jaunu īpašību – spēju 
sintezēt cilvēka insulīnu.

8. Savairojušās ģenētiski modificētās 
baktērijas.

9. Iekārta, kurā ģenētiski modificētās 
baktērijas vairojas un ražo 
insulīnu.

10. No baktēriju kultūras atdalītais 
insulīns.

11. Lietošanai sagatavots insulīns.

1.

2.

3.

4.
5. 6.

7.

8.

9.

10.
11.
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AR KĀDU MĒRĶI TIEK ĢENĒTISKI MODIFICĒTI AUGI?
Gēnu inženierija tiek plaši izmantota augu 

ģenētiskajā modificēšanā. Augu ģenētiskā 
modificēšana tiek veikta līdzīgi kā iepriekš 
skaidrotā baktēriju modificēšana, augu veido-
tājaudu šūnās ienesot gēnus, kas piešķir tiem 
vēlamās īpašības. Tā tiek veikta ar mērķi

• iegūt augus, kas ir izturīgi pret vides 
faktoriem, un tā novērst ražas zudumus;

• iegūt augus ar izmainītu ķīmisko 
sastāvu.

Pret kaitēkļiem izturīgi augi

Kultūraugu sējumu ražību visā pasaulē ievērojami 

samazina dažādi kaitēkļi, piemēram, klejotājsiseņi. 

To apkarošanai lieto kaitēkļiem toksiskas vielas – 

insekticīdus. Ja laukus apsmidzina ar insekticīdiem, 

lielā mērā iet bojā arī derīgie kukaiņi, piemēram, 

bites. Ar ģenētiskās modificēšanas palīdzību daudzi 

kultūraugi ir padarīti izturīgi pret kaitēkļiem, ievadot 

šo augu šūnās gēnus, kuri piešķir tām spēju ražot 
insekticīdus. Piemēram, visā pasaulē audzē pret 

kaitēkļiem izturīgu kukurūzu, kokvilnu, kartupeļus, 

kuru šūnas izdala vielu, kas specifiski iedarbojas uz 

atsevišķu grupu kukaiņiem, izraisot to kāpuru bo-

jāeju. 

Šādai kaitēkļu apkarošanai ir iespējami vairāki bla-

kusefekti, kas rada bažas par tās ietekmi uz vidi. 
Pirmkārt, līdz ar kaitēkļiem var ciest derīgie kukai-

ņi. Otrkārt, pastāv iespēja, ka daļa kaitēkļu izrādītos 

izturīgāki pret insekticīdu, tādēļ varētu izdzīvot. Ja 

rezistentie (izturīgie) kaitēkļi savairotos, tie ar laiku 

nomainītu sākotnējo dabisko kaitēkļu populāciju.

Pret herbicīdiem izturīgi augi

Lauksaimniecības sējumu kopšanu ievērojami at-

vieglo herbicīdu – nezāles iznīcinošu ķīmisko līdzek-

ļu – lietošana. Taču herbicīdiem ir plašs iedarbības 

spektrs, tādēļ tie iznīcina ne tikai nezāles, bet arī 

kultūraugus.

Ģenētiski modificētu (ĢM), pret herbicīdiem izturīgu 
augu audzēšana atvieglo herbicīdu lietošanu. Lie-

lākā daļa šobrīd audzēto ģenētiski modificēto augu 

ir izturīgi pret kādu noteiktu herbicīdu, kas iznīcina 

visus pārējos augus. 

Taču pastāv risks, ka herbicīdrezistences gēni sveš- 

apputes ceļā var pāriet no ĢM kultūraugiem uz tiem 

radniecīgiem savvaļas augiem, tostarp nezālēm. 

Tādā gadījumā attiecīgo herbicīdu pielietošana lauk-

saimniecībā šo nezāļu apkarošanai kļūtu neiespēja-

ma.
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Augu ģenētiskās modificēšanas galvenie virzieni

Izmainīts augu ķīmiskais sastāvs:
• palielināts cietes vai cukura daudzums
• palielināts aminoskābju, vitamīnu un citu 

cilvēkam nepieciešamu vielu daudzums
• satur vielas, kas kavē augļu nogatavoša-

nos

Izturība pret noteiktiem vides faktoriem:
• herbicīdiem (indēm, kuras izmanto  

nezāļu apkarošanai*)
• kaitēkļiem
• vīrusiem, baktērijām, sēnēm
• augstu vai zemu temperatūru

* Herbicīdi iznīcina ne tikai nezāles, bet arī citus 
augus. Parasti herbicīdi iznīcina vai nu viendīgļlapju, 
vai divdīgļlapju klases augus; tas apgrūtina to 
lietošanu, ja kultūraugi un izplatītākās nezāles ir 
vienas klases augi.

Ģenētiski modificēti augi
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KĀDUS ĢENĒTISKI MODIFICĒTUS AUGUS AUDZĒ 
DAŽĀDĀS PASAULES VALSTĪS?

ĢM augi Eiropā un Latvijā

Eiropas Savienības dalībvalstīm ir brīva izvēle ĢM 

organismu jautājumos, kas ļauj dalībvalstīm iero-

bežot vai aizliegt ģenētiski modificētu augu au-

dzēšanu savās teritorijās, pat ja to atļāvusi Eiropas 

Savienība. Latvijā ģenētiski modificēto organismu 

aprites kārtību (izmantošana, atļauju izsniegšana, 

anulēšana) nosaka Ministru kabinets. Pašvaldībām 

Latvijā ir tiesības aizliegt vai atļaut ĢM organismu 

audzēšanu savās teritorijās. Šīs grāmatas izdošanas 
laikā gandrīz visos Latvijas novados ĢM kultūraugu 

audzēšana bija aizliegta, un Latvijā ĢM kultūraugus 
neaudzēja.
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Valstis, kurās audzē ĢM kultūraugus (International Service for the Acquisition  
of Agri-Biotech Applications 2019. gada pārskata dati)

Ģenētiski modificētu (ĢM) kultūraugu 
īpatsvars lauksaimniecībā pieaug. 2015. gadā 
jau 26 kultūraugu sugām bija radītas un ko-
merciālai audzēšanai vismaz vienā no pasau-
les valstīm apstiprinātas ĢM šķirnes. 2019. 
gadā ĢM kultūraugus audzēja 29 valstīs*, un 
kopējā lauksaimniecības zemju platība, kuras 
aizņēma šie kultūraugi, bija sasniegusi vairāk 
nekā 190 miljonus hektāru.

Lai audzētu un izplatītu importētus ĢM 
organismus Eiropas Savienības (ES) teri-
torijā, nepieciešama ES atļauja, par kuras 
piešķiršanu tiek lemts pēc risku novērtēju-
ma veikšanas. ES kopš 1998. gada ir atļauts 
audzēt tikai viena veida ģenētiski modificētu 
kukurūzu (MON 810).

* Valstis, kurās ĢM sējumu kopplatība pārsniegusi  
50 000 ha, uzskata par ĢM kultūraugu lielvalstīm.

Vairāk par 10 miljoniem hektāru ĢM augu sējumu

Starp 10 miljoniem un 50 000 hektāru ĢM augu sējumu

Līdz 50 000 hektāru ĢM augu sējumu

Līdz 10 000 hektāru ĢM augu sējumu

Neaudzē ĢM sējumus
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Iepazīsties ar pasaulē izplatītākajiem augu ģenētiskās modificēšanas virzieniem 114. lpp.! 

Kādas priekšrocības lauksaimniekiem dod ģenētiski modificētu, pret herbicīdiem izturīgu kultūraugu 
audzēšana? Kādus riskus – izmaiņas vidē – var radīt šādu augu audzēšana?

Kādas priekšrocības lauksaimniekiem dod ģenētiski modificētu, pret kukaiņiem izturīgu kultūraugu 
audzēšana? Kādus riskus – izmaiņas vidē – var radīt šādu augu audzēšana?

Iepazīsties ar datiem par ĢM kultūraugu audzēšanu (sk. pie QR koda)!  Izmantojot doto informāciju, 
raksturo, kuru augu ģenētiskās modificēšanas virzienu īpatsvars pēdējos 10 gados ir palielinājies 
visvairāk! Pamato savu spriedumu ar datiem! 

2. Iepazīsties ar datiem par ĢM kultūraugu audzēšanu (sk. pie QR koda)! 

Izmantojot doto informāciju, raksturo:

• kā mainījusies ĢM kultūraugu kopējā platība kopš 1996. gada, kad tika uzsākta ĢM kultūraugu 
audzēšana;

• kāds ir dažādu ĢM kultūraugu īpatsvars;

• kā mainījušās visvairāk audzēto ĢM kultūraugu platības kopš 1996. gada;

• kā mainījušās ĢM kultūraugu platības atkarībā no ĢM veida!

Salīdzini 2019. gada datus par valstīm, kurās audzē ĢM kultūraugus (sk. 115. lpp.), ar attiecīgajiem  
2008. gada datiem (sk. pie QR koda)! Raksturo būtiskākās izmaiņas, kas notikušas šo gadu laikā! 

Prognozē, kādas varētu būt ĢM kultūraugu audzēšanas tendences tuvākajos gados!  
Pamato savu viedokli!

AR  MODERNĀM B IOLOĢ I JAS  MET ODĒM VAR  ĢENĒT I SK I  PĀRVE IDO T  (MODIF I CĒT )  ORGAN ISMUS ,  
KĀ  AR Ī  PAVA IRO T  C I LVĒKA  PRAS ĪBĀM ATB I L S T OŠUS  ORGAN ISMUS

ĢM soja ir viens no pasaulē visplašāk audzētajiem  

ĢM kultūraugiem. Soju modificē, lai tai piešķirtu 

izturību pret herbicīdiem un paaugstinātu eļļas saturu. 

No ĢM sojas sēklām ražo cepamo eļļu un lopbarību. 

Sojas pupiņas satur daudz olbaltumvielu. 

ĢM kokvilna tiek audzēta vismaz 15 pasaules valstīs. 

Kokvilnu modificē, lai tai piešķirtu izturību pret 

herbicīdiem un kaitēkļiem. No ĢM kokvilnas šķiedrām 

ražo tekstilizstrādājumus, bet no sēklām – cepamo eļļu 

un barību dzīvniekiem.  

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par ĢM kultūraugu 
audzēšanu pasaulē.

maconis.lv/qr/2349



1172 .  NODAĻ A .  KĀ  DZ ĪVO  DAŽĀDU  ORGAN ISMU ŠŪN AS?

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Izlasi tekstu un aplūko attēlu un tā paskaidrojumus!

Daudzās pasaules valstīs audzē kukurūzu, lai to izmantotu pārtikā, lopbarībā, kā arī biodegvielas ražošanā. 
Kukurūzas ražību ievērojami samazina dažādi kaitēkļi, tāpēc lauksaimnieki arvien vairāk audzē ģenētiski 
modificētu, pret kaitēkļiem (kukaiņiem) izturīgu kukurūzu. Gēnu, kas piešķir kukurūzas šūnām spēju ražot 
kukaiņiem indīgu vielu (insekticīdu), iegūst no baktērijas Bacillus thuringiensis, tāpēc šādi modificētu 
kukurūzu sauc par Bt kukurūzu. Gēna ietekmē modificēto augu šūnas ražo vielu, kura ir indīga daļai 
kukaiņu, piemēram, tauriņiem, mušām, vabolēm, skudrām, bitēm u. c. Tiek uzskatīts, ka šī viela ir  
nekaitīga cilvēkam un citiem mugurkaulniekiem, jo tā kļūst aktīva tikai  stipri sārmainā vidē, kāda  
ir kukaiņu gremošanas traktā.

Kukurūzu apputeksnē vējš, tāpēc pastāv iespēja, ka Bt kukurūzas putekšņi var tikt pārnesti uz 
nemodificētas kukurūzas ziediem. Pastāv arī risks, ka dabiskās izlases ceļā var veidoties pret  
Bt indi izturīgi kukaiņi.

Attēla paskaidrojumi

1. Bacillus thuringiensis DNS, kas satur 
insekticīda gēnu.

2. No Bacillus thuringiensis DNS ”izgriezts” 
insekticīda gēns.

3. No citas baktērijas šūnas izolēti DNS 
gredzeni, kurus var izmantot gēnu 
pārnešanai.

4. Gēnu pārnešanai sagatavoti baktērijas 
DNS gredzeni. 

5. DNS gredzeni, kuros ”iešūts” insekticīda 
gēns.

6. Kukurūzas veidotājaudi, kuros ievadīts 
insekticīda gēns.

7. ĢM kukurūzas dīgsti.

8. ĢM kukurūza.

9. Kukaiņi, kuri barojas ar ĢM kukurūzu.

Izmantojot doto informāciju, izskaidro ar 
saviem vārdiem, kā tiek veikta ģenētiskā 
modificēšana, lai iegūtu Bt kukurūzu!

Kādas ir BT kukurūzas audzēšanas 
priekšrocības, salīdzinot to ar 
nemodificētu kukurūzu?

Kāpēc insekticīda gēns tiek ievadīts 
kukurūzas veidotājaudos?

Kāpēc insekticīda gēns tiek pārmantots 
nākamajās kukurūzas paaudzēs?

Kādas izmaiņas vidē var izraisīt  
Bt kukurūzas audzēšana?

Pamato savu viedokli, vai Bt kukurūzu  
var vai nevar lietot uzturā!
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AR KĀDU MĒRĶI VEIC DZĪVNIEKU ĢENĒTISKO 
MODIFICĒŠANU?

Augu un dzīvnieku ģenētiskās modificē-
šanas pamatprincipi ir līdzīgi – tiek mainīta 
organisma ģenētiskā informācija. Dzīvnieku 
gadījumā zinātnieki izmanto divus ģenētiskās 
modificēšanas veidus:

• ar gēnu pārnesēju palīdzību dzīvnieku 
šūnās ievada gēnus, kas nosaka 
vēlamo pazīmi;

• ar īpašu vielu palīdzību “rediģē” esošos 
dzīvnieku gēnus, piemēram, “izgriežot” 
nevēlamos*.

Atšķirībā no augu ģenētiskās modificēša-
nas dzīvnieku ģenētiskā modificēšana netiek 
veikta masveidā, to dara zinātniskos 
nolūkos. Lai veiktu eksperimentus ar dzīv-
niekiem, tai skaitā dzīvnieku ģenētisko mo-
dificēšanu, ir jāievēro starptautiski noteiktas 
ētikas normas. 

* Gēnu “rediģēšanas” metodes vēl ir salīdzinoši 
jaunas, un zinātnieki tikai pēdējos gados ir sākuši pētīt, 
kā tās pielietot dzīvnieku un citu organismu ģenētiskajai 
modificēšanai.

Dzīvnieku gēnu mainīšana

ĢM dzīvniekus iegūst dažādās to attīstības stadijās. 

• Gēnu izmaiņas veic olšūnai vai embrijam, pie-

mēram, veic nepieciešamā gēna mikroinjekciju 

apaugļotā olšūnā vai ”izdzēš” nevēlamos gēnus. 

Olšūnai daloties un veidojoties dīglim, veiktās 

gēnu izmaiņas tiek pārmantotas dīgļa (vēlāk visa 

organisma) šūnās.

• Ar vīrusu palīdzību ienes nepieciešamos gēnus 
pieaugušā organismā. Vīrusiem piemīt spēja 

inficēt noteiktas organisma šūnas un ienest tajās 

savus gēnus. Tādēļ, lai nepieciešamos gēnus no-

gādātu noteiktā orgānā, var izmantot vīrusus.

Dzīvnieku ģenētiskās modificēšanas galvenie virzieni

Nevēlamo pazīmju ”izslēgšana”:
• savvaļas dzīvnieku pārveidošana, pie-

mēram, malārijas odu modificēšana, 
lai to pēcnācēji nebūtu spējīgi dzīvot 
un vairoties; 

• mājlopu uzņēmības pret slimībām 
novēršana.

Jaunu, sugai neraksturīgu pazīmju veidošana:
• dzīvnieku, piemēram, lašu, augšanas stimulē-

šana; 
• piena sastāva izmainīšana govīm un kazām;
• vilnas sastāva uzlabošana aitām un zīda pave-

dienu kvalitātes uzlabošana zīdtauriņiem;
• slimību rezistences  paaugstināšana mājlo-

piem un mājputniem, piemēram, govīm un 
vistām;

• cilvēka slimību pētīšana, ģenētiski modificē-
jot un par modeļiem izmantojot dzīvniekus, 
piemēram, pērtiķus un peles.

Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana

AR  MODERNĀM B IOLOĢ I JAS  MET ODĒM VAR  ĢENĒT I SK I  PĀRVE IDO T  (MODIF I CĒT )  ORGAN ISMUS ,  
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana tiek veikta līdzīgi kā augu ģenētiskā modificēšana – ienesot apaugļotā 
olšūnā vai embrijā gēnus, kas nosaka vēlamo pazīmi. Piemēram, apaugļotos lašu ikros ievada gēnus, kas 
izraisa to ātraudzību.

Aplūko lašu ģenētiskās modificēšanas shematisko attēlu! 

Kurš cipars atbilst katram apgalvojumam?

Lašu mātīte, kura nērš ikrus (olšūnas) ….

Lašu tēviņš, kurš nērš pieņus 
(spermatozoīdus) ….

Apaugļoti ikri ….

DNS gredzens, kurā “iešūts” ātraudzības  
gēns ….

Apaugļoti ikri, kuri attīstās bez izmaiņām….

Apaugļoti ikri, kuros ievadīts ātraudzības 
gēns ….

Neizmainīti ikri, kuros attīstās lašu embriji ….

ĢM ikri, kuros attīstās ĢM lašu embriji ….

Ģenētiski modificēti, ātraudzīgi lašu  
mazuļi ….

Lašu mazuļi, kuri attīstās bez izmaiņām ….

Ģenētiski modificēts lasis 2 gadu vecumā ….

Ģenētiski neizmainīts lasis 2 gadu vecumā ….

2. Izlasi par dzīvnieku modificēšanas veidiem 
(sk. pie QR koda)!

Kuri dzīvnieku ģenētiskās modificēšanas 
veidi

• var radīt riskus cilvēka veselībai, ja uzturā 
lieto produktus, kas iegūti no  
ĢM dzīvniekiem;

• var izraisīt izmaiņas vidē;

• ir saistīti ar ētikas problēmām?

Pamato savu viedokli, minot konkrētus piemērus!
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Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par dzīvnieku ģenētiskās 
modificēšanas veidiem.

maconis.lv/qr/2350
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VAI ĢM ORGANISMUS VAR LIETOT UZTURĀ?
Ikdienā ļoti bieži tiek lietots jēdziens “ģe-

nētiski modificēta pārtika”. Tā ir pārtika, 
kas iegūta no ģenētiski modificētiem organis-
miem vai satur tos. Tātad modificēti ir nevis 
pārtikas produkti, bet gan organismi (piemē-
ram, kukurūza, soja), no kuriem tie ražoti.

Latvijā ir atļauts izplatīt ES atzīto pārti-
ku, kas iegūta no noteiktām ĢM kultūraugu 
šķirnēm vai satur šādus augus.

Atbilstoši patērētāju tiesībām jebkuram 
no mums ir tiesības izvēlēties lietot uzturā  
ĢM organismus vai ne. Tāpēc pārtikas pro-
duktam, kura sastāvā ir vairāk nekā 0,9 % 
ĢM organismu, ir jābūt atbilstoši marķē-
tam. Jāpiebilst, ka pārtikas produkta mar-
ķējums “satur ģenētiski modificētu … (orga-
nisma nosaukums)” tikai informē sabiedrību, 
lai pircējs izdarītu apzinātu izvēli, tas nav 
brīdinājums par produkta kaitīgumu.

Pārtikas produkti, kuru marķējumā ir ie-
tverta norāde par to, ka attiecīgais produkts 
satur ģenētiski modificētus organismus vai ir 
iegūts no tiem, pārdošanai tirdzniecības vie-
tās jānovieto savrup no citiem pārtikas 
produktiem, lai tos būtu viegli atpazīt.

Nereti, meklējot informāciju par ĢM augiem, var 

atrast šai fotogrāfijai līdzīgus attēlus. Atceries, ka augu 

ĢM modificēšana notiek pirms to audzēšanas, nevis, 

apstrādājot nobriedušus augļus vai dārzeņus!
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ĢM augi pārtikas produktos Latvijā

ES valstīs, arī Latvijā, ir atļauts izplatīt pārtiku, kas 

var būt ražota no noteiktu šķirņu ĢM sojas, kuku-

rūzas, rapša, kokvilnas vai cukurbietēm vai saturēt 

šos augus.

Latvijas veikalos var iegādāties dažādus produktus, 

kuri satur ĢM kukurūzu, piemēram, miltus, putrai-

mus, salātu mērci, čipsus, pārtikas piedevas.

Latvijas pārtikas tirgū apritē ir dažādi produkti, kuri 

satur ĢM soju, piemēram, konditorejas izstrādāju-

mi, saldējums, šokolāde, gaļas izstrādājumi, pārti-

kas piedevas.

Neskatoties uz to, ka pirmie ĢM dzīvnieki tika iegūti 

jau vairāk nekā pirms 30 gadiem, ĢM dzīvnieku un 

ĢM zivju gaļu ne Latvijas, ne ES, ne arī pasaules tir-

gū nopirkt nav iespējams.

Mīti un patiesības par ĢM augus saturošu 
produktu ietekmi 

Sabiedrībā valda dažādi mīti par ĢM pārtikas ietek-

mi uz organismu. 

• Uzskats, ka ĢM organismus saturoši produkti, 

nonākuši cilvēka organismā, izraisa ģenētiskas 

izmaiņas, ir nepareizs. Cilvēks ik dienu ar uzturu 

uzņem dažādu organismu gēnus, taču ”svešā” 

DNS tiek noārdīta tāpat kā citas uzturvielas.

• Nepamatots ir mīts par modificēto gēnu nodoša-

nu nākamajām paaudzēm. Lai ģenētiskas izmai-

ņas nodotu pēcnācējiem, tām ir jānotiek dzimum-

šūnās.

• Jāņem vērā, ka ĢM pārtika var saturēt vielas, kas 

cilvēkam var izraisīt alerģisku reakciju.

• Baumas par to, ka ES un Latvijas pārtikas veikalos 

ir nopērkami ĢM dārzeņi un augļi, nav patiesas. 

ES nav izdota neviena atļauja ĢM dārzeņu vai 

augļu tirdzniecībai.

IZPĒTI dažādu pārtikas produktu 
etiķetes – pārtikas produktu sastāvu!

PĀRBAUDI, vai ikdienā lietoto 
produktu sastāvā ir ĢM organismi!
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Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu izpratni par modernajām bioloģijas metodēm, ar kurām tiek 
pārveidota organismu DNS?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Izmantojot shematiskos attēlus un doto informāciju, protu raksturot organismu DNS pār-
veidošanas pamatprincipus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot augu ģenētiskās modificēšanas mērķus, 
priekšrocības un riskus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot ĢM augu audzēšanas tendences dažādās 
pasaules valstīs.

Protu izvērtēt pieņēmumus par ĢM augu audzēšanu Eiropā un Latvijā. 

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot dzīvnieku ģenētiskās modificēšanas mērķus, 
priekšrocības un riskus.

Protu izvērtēt pieņēmumus par pārtikas produktiem, kas ražoti no ĢM organismiem, un to 
pieejamību pārtikas tirdzniecībā.

Izmantojot doto informāciju, protu pamatot savu viedokli par ĢM organismu lietošanu 
uzturā un ietekmi uz veselību.

Darbojies pats – padziļini izpratni!

• Organismu ģenētisko modificēšanu veic, 
”ienesot” to šūnās citu organismu gēnus, 
lai piešķirtu modificējamajam organismam 
neraksturīgas īpašības.

• Augu ģenētisko modificēšanu veic, gatavos 
augļos un dārzeņos ievadot dažādas vielas, 
kas maina to īpašības.

• Eiropas Savienībā ir atļauta ĢM organismu 
audzēšana.

• ĢM kultūraugus audzē vairumā Eiropas 
valstu.

• Latvijā netiek audzēti ĢM organismi.

• Latvijā nedrīkst tirgot pārtiku, kas satur  
ĢM organismus.

• Latvijas veikalos var iegādāties dažādus 
produktus, kuri satur ĢM kukurūzu, ĢM soju, 
ĢM rapsi.

• Pārtikas produktiem, kas satur ĢM orga-
nismus, jābūt atbilstoši marķētiem, lai 
brīdinātu pircējus par to bīstamību.

• Latvijā pircējam ir iespējams pilnībā izvairīties 
no tādu pārtikas produktu iegādes, kuru 
sastāvā ir ĢM organismi. 

• ĢM organismus saturoši produkti, nonākuši 
cilvēka organismā, izraisa ģenētiskas 
modifikācijas.

• Ar uzturu uzņemtie modificētie gēni cilvēka 
gremošanas orgānu sistēmā tiek noārdīti 
tāpat kā citas uzturvielas.

• ĢM kultūraugu gēni var saglabāties cilvēka 
organismā un tikt nodoti pēcnācējiem.

• ĢM pārtika var saturēt vielas, kas var izraisīt 
cilvēkam alerģisku reakciju.

• Latvijā var nopirkt ĢM dārzeņus un augļus.

• Latvijā var nopirkt ĢM dzīvnieku gaļu.

Novērtē, vai apgalvojumi par ĢM organismiem ir patiesi, aplami vai neviennozīmīgi! 
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KĀ VAR IEGŪT ĢENĒTISKI IDENTISKUS DZĪVNIEKUS?
Tu jau zini, ka ģenētiski identiski pēcnācē-

ji rodas bezdzimumvairošanās ceļā. Taču 
dzīvnieku valstī spēja vairoties bezdzimumis-
ki piemīt tikai daļai primitīvāko dzīvnieku. 
Savukārt augu valstī bezdzimumvairošanās, 
piemēram, veģetatīvā vairošanās, ir plaši iz-
platīta. Cilvēki izmanto iespēju pavairot augus 
veģetatīvi, lai saglabātu to īpašības, piemēram, 
pavairojot kultūraugu šķirnes. 

Zinātnieki ir atraduši veidu, kā pavairot 
dzīvniekus, kuriem nav dabiskas spējas vairo-
ties bezdzimumiski – piemēram, mugurkaul-
niekus, – tos klonējot un iegūstot ģenētiski 
identiskus pēcnācējus.

Pirmie klonēšanas eksperimenti tika veikti 
ar vardēm 20. gs. 70. gados. Pēc tam līdzīgos 
eksperimentos mēģināja iegūt klonētus zīdītā-
jus. Sākumā šie eksperimenti bija nesekmīgi, 
bet vēlāk tie izdevās, un 1996. gadā piedzima 
pirmais klonētais zīdītājs – aita Dollija.

Dzīvnieku klonēšana

Lai gan tiek veikti plaši pētījumi, ar klonēšanas me-

todi iegūto dzīvnieku īpatsvars ir ļoti zems. Tikai 

neliela daļa klonēto un ”mātes” dzemdē ievietoto 

embriju attīstās tiktāl, ka piedzimst mazuļi. Daudzi 

klonētie dzīvnieki dzīvo samērā īsu laiku.

Zinātnieki nav vienisprātis, vai klonēto dzīvnieku 

zemā dzīvotspēja ir klonēšanas sekas, vai arī tai ir 

gadījuma raksturs. Tomēr valda uzskats, ka dzīvnie-

ku klonēšanas perspektīvas ir daudzsološas. Dzīv-

nieku klonēšana ļaus pavairot produktīvus un pret 

ekstremāliem apstākļiem izturīgus, kā arī izmirstošu 

sugu indivīdus. Piemēram, 2001. gadā piedzima pir-

mais klonētais aizsargājamais dzīvnieks – savvaļas 

vēršu gauru mazulis (tomēr jau pēc divām dienām 

tas nomira no kādas infekcijas). Dažās pasaules val-

stīs, piemēram, Lielbritānijā, ar klonēšanas metodi 

tiek pavairoti produktīvākie vai vērtīgākie mājlopi, 

piemēram, polo zirgi. 

Dollija piedzima 1996. gadā, taču nodzīvoja salīdzinoši 

īsāku laiku nekā citas šīs šķirnes aitas. Parasti to dzīves 

ilgums sasniedz 12 gadus, bet Dollija nodzīvoja tikai 

6 gadus un tad tika iemidzināta, jo viņai bija plaušu 

vēzis. Zinātniekiem nav vienprātības par to, vai Dollijas 

salīdzinoši īsā dzīve bija klonēšanas sekas. Var uzskatīt, 

ka Dollija piedzima jau 6 gadus veca, jo klonēšanā 

izmantotais šūnas kodols tika ņemts no sešgadīgas 

aitas. Attēlā redzams Dollijas izbāznis Skotijas 

karaliskajā muzejā.

Melnkāju seskus, kas dzīvoja Ziemeļamerikā, uzskatīja 

par 20. gs. izmirušu sugu, līdz 1981. gadā Vaiomingas 

štatā ASV atrada vienu izdzīvojušu populāciju. Tas 

deva iespēju pavairot šos dzīvniekus zooloģiskajā 

dārzā un atjaunot to izplatību savvaļā. Zinātniekiem 

ir izdevies tos pavairot ne tikai dabiskā ceļā, bet arī 

klonējot. 2020. gadā Sandjego zoodārzā piedzima 

klonēts melnkāju sesku mazulis Elizabete Anna. Viņas 

klonēšanai tika izmantotas iesaldētas šūnas no citas 

melnkāju sesku mātītes, kura nomira 1980. gadā, 

neatstājot pēcnācējus.
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KĀ VEIC DZĪVNIEKU KLONĒŠANU?
Lai iegūtu kāda dzīvnieka ģenētiski identisku kopiju, ir 

jānodrošina šī dzīvnieka gēnu, t. i., šūnas kodola, pārmantoša-
na. Organismam attīstoties, katras ķermeņa šūnas kodols 
satur to pašu ģenētisko informāciju, kas atrodas apaugļotā 
olšūnā. Taču, veidojoties audiem un šūnām specializējoties, 
aktīva ir tikai daļa gēnu, pārējie ir bloķēti. Līdz ar to ķermeņa 
šūnas ir specializētas noteiktu funkciju veikšanai un no tām 
praktiski nav iespējams iegūt jaunu indivīdu. 

Jauna indivīda attīstībā svarīga loma ir olšūnas citoplaz-
mai. Tā atjauno to gēnu aktivitāti, kuri ir nepieciešami or-
ganisma attīstībai, taču specializētajās šūnās atrodas bloķētā 
stāvoklī. Turklāt olšūnas citoplazma satur dīgļa attīstībai ne-
pieciešamās barības vielas. Tāpēc, veicot dzīvnieku klonēša-
nu, olšūnas kodolu aizvieto ar klonējamā dzīvnieka 
ķermeņa šūnas kodolu. Tas tiek veikts ārpus organisma, 
izmantojot speciālu laboratorijas aprīkojumu. Dzīvnieka em-
brionālā un pēcembrionālā attīstība notiek tāpat, kā 
vairojoties dabiski.
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IZLASI tekstu par 
šūnām, kuras tiek 

izmantotas klonēšanā! 
Izpēti aitas klonēšanas 

shematisko attēlu! 
PASKAIDRO, kuri aitas 
klonēšanas procesa soļi 
tiek veikti laboratorijā, 

izmantojot speciālu 
aprīkojumu! 

PASKAIDRO, kuri 
klonētās aitas attīstības 

posmi notiek tāpat 
kā, aitām vairojoties 

dabiski!

Aitas klonēšana

Aita A, no kuras iegūst 
olšūnu A B

Olšūna

Olšūna, no kuras 
izņemts kodols 

Aita B, no kuras iegūst 
ķermeņa šūnu

Ķermeņa šūna  

Ķermeņa šūnas 
kodols

Olšūna, kuras citoplazmā 
ievietots ķermeņa šūnas 
kodols

Embrijs

Aita C, kuras dzemdē attīstās 
embrijs (vēlāk auglis)

Aitiņa, kas ir ģenētiski 
identiska aitai B
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KĀDOS NOLŪKOS VEIC CILVĒKA AUDU KLONĒŠANU?
Zinātnieki uzskata, ka reiz pienāks laiks, 

kad cilvēka embrionālās cilmes šūnas būs iz-
mantojamas medicīnā – transplantēšanai ne-
pieciešamo audu un orgānu radīšanai. Viņi ir 
pārliecināti, ka, klonējot embrionālās cilmes 
šūnas, varētu iegūt pārstādīšanai piemērotus 
orgānus, kuri ir ģenētiski identiski, līdz ar to 
organisms šos orgānus neatgrūstu. 

Transplantēšanai nepieciešamo audu un or-
gānu klonēšanu sauc par terapeitisko klo-
nēšanu. Atšķirībā no iepriekš aprakstītās 
dzīvnieku klonēšanas šajā gadījumā tiek iegūts 
nevis viss organisms, bet atsevišķi audi vai 
orgāni. Vislabākais izejmateriāls terapeitis-
kajai klonēšanai ir cilmes šūnas, īpaši embrio-
nālās cilmes šūnas, jo no tām var iegūt visu 
nepieciešamo veidu audus. 

Terapeitiskā klonēšana
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Vai cilvēka klonēšana ir atļauta?

Sabiedrībā valda kļūdaini priekšstati un mīti par cil-

vēku klonēšanu. Nereti jēdziens ”klonēšana” tiek 

izprasts sašaurināti un attiecināts tikai uz cilvēka kā 

organisma klonēšanu. Cilvēka organisma klonēša-

na netiek veikta, jo vairāki starptautiski apstiprināti 

dokumenti aizliedz jebkādas darbības ar mērķi ra-
dīt cilvēku, kas ir ģenētiski identisks citam cilvēkam, 

vienalga, dzīvam vai mirušam. Vairumā Eiropas val-

stu, arī Latvijā, mēģinājumi klonēt cilvēku ir aizliegti 

ar likumu. Cilvēka organisma klonēšana ir oficiāli 

aizliegta arī ASV. 

 Eksperimenti ar cilvēku embrionālajām cilmes šū-

nām, lai pētītu terapeitiskās klonēšanas iespējas, ir 

atļauti tikai dažās pasaules valstīs, piemēram, ASV, 

Anglijā, Japānā.

1. Pacients, kuram nepieciešams orgāns  
vai audi transplantēšanai.

2. Sieviete, no kuras iegūst olšūnas.

3. Olšūna.

4. Olšūna, no kuras izņemts kodols.

5. Pacienta ķermeņa šūna.

6. Ķermeņa šūnas kodols.

7. Olšūna, kurā ievietots ķermeņa šūnas 
kodols.

8. Embrionālās cilmes šūnas.

9. Cilmes šūnas, no kurām var attīstīties 
dažādi audi vai orgāni.

10. Sirds.

11. Niere.

12. Asinsķermenīši.

13. Šūnas, kas ražo insulīnu.

14. Pacienta audiem ģenētiski identiski 
audi vai orgāni, kurus var izmantot 
transplantēšanai, jo pacienta organisms 
tos “neatgrūdīs”.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1.  Pirmie klonētie dzīvnieki bija vardes. No varžu zarnu  
epitēlija šūnām ņemtus kodolus ievietoja olšūnās,  
no kurām bija izņemti kodoli. No šādām šūnām  
attīstījās normālas vardes, kas bija identiskas tām  
vardēm, no kuru šūnām bija ņemti kodoli. 

Aplūko vardes klonēšanas shematisko attēlu!

Paskaidro, kas ir apzīmēts ar katru ciparu!

Kurai no vardēm (A vai B) būs ģenētiski identiska  
klonētā varde (9)? Pamato, kāpēc!

2.  Kuri apgalvojumi par dzīvnieku un cilvēka klonēšanu ir patiesi? 

A. Klonēšanai izmanto ķermeņa šūnu kodolus un olšūnas citoplazmu.

B. Klonētais organisms pilnībā attīstās ārpus organisma – mākslīgā barotnē.

C. Klonētajiem dzīvniekiem ir salīdzinoši mazāks dzīves ilgums nekā dabiskā veidā radītiem  
dzīvniekiem.

D. Klonētais organisms ir ģenētiski identisks tam organismam, no kura tika iegūta olšūna.

E. Pirmais klonētais dzīvnieks bija aita Dollija. 

F. Terapeitiskās klonēšanas gadījumā tiek iegūts nevis viss organisms, bet atsevišķi audi vai orgāni.

G. Latvijā un citās Eiropas valstīs ir aizliegts izmantot klonēšanas tehnoloģijas cilvēka bioloģiskai 
pavairošanai.
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Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu izpratni par modernajām bioloģijas metodēm, ar kurām tiek 
iegūti ģenētiski identiskas šūnas, audi vai organismi?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Izmantojot shematiskos attēlus un doto informāciju, protu raksturot dzīvnieku klonēšanas 
pamatprincipus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot dzīvnieku klonēšanas priekšrocības un riskus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot cilvēka audu terapeitiskās klonēšanas pamat-
principus.

Protu izvērtēt pieņēmumus par dzīvnieku un cilvēka klonēšanu. 

Izmantojot doto informāciju, protu argumentēt savu viedokli par dzīvnieku klonēšanas 
nepieciešamību.

Izmantojot shematiskos attēlus, protu raksturot, kā atšķiras hromosomas sievietes un 
vīrieša  šūnās un kā veidojas gaidāmā bērna dzimums.

A

1 2

3 4

5 6
7

8

9

B
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KAS IR ŠĶIRNES, UN KĀ TĀS VAR IZVEIDOT?
Cilvēks jau izsenis ir nodarbojies ar māks-

līgo izlasi, meklējot un pavairojot savvaļas 
augus un pieradinot dzīvniekus, kuriem bija 
cilvēkiem noderīgas īpašības. Piemēram, aptu-
veni 9–10 tūkstošus gadu p.m.ē. cilvēki domes-
ticēja* kazas, lai slauktu no tām pienu, un sāka 
audzēt graudaugus, lai iegūtu miltus. Māks-
līgo izlasi var uzskatīt par selekcijas pirm-
sākumu un pamatmetodi. Selekcionāri rada 
jaunas kultūraugu un mājdzīvnieku šķirnes 
un mikroorganismu celmus, kā arī uzlabo jau 
esošās šķirnes.

* Domesticēšana – savvaļas dzīvnieku un augu pār-
veidošana par mājdzīvniekiem un kultūraugiem.

Šķirnes

Par šķirni (mikroorganismiem – celmu) sauc cilvē-

ka darbības rezultātā mākslīgi radītu īpatņu kopu-

mu ar iedzimstošām bioloģiskām un saimnieciskām 

īpašībām. Izejmateriāls augu un dzīvnieku šķirņu 

radīšanai ir savvaļā sastopamās sugas vai no tām 

jau izveidotās šķirnes. Veidojot jaunas kultūraugu 

un mājdzīvnieku šķirnes, selekcionāri cenšas vienā 

indivīdā apvienot vēlamās pazīmes, kā arī atbrīvo-

ties no nevēlamām pazīmēm. Lai to paveiktu, jāņem 

vērā pazīmju iedzimšanas likumsakarības un jāveic 

mērķtiecīga krustošana un izlase. Dažkārt jaunu 

šķirņu izveidošanai ir nepieciešami gadu desmiti. Ar 

jaunu šķirņu veidošanu nodarbojas gan zinātniskās 

iestādes, gan individuālie (privātie) selekcionāri.

Senākās 

vietējās šķirnes 

mēdz dēvēt par 

tautas selekcijas 

šķirnēm, jo to radītāji 

nav zināmi. Mērķtiecīga Latvijas klimatam piemērotu 

ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, upeņu, ērkšķogu 

u. c. augļaugu selekcija tika izvērsta 20. gs., īpaši tā 

otrajā pusē; tad tika radīta, piemēram, ābeļu šķirne 
'Iedzēnu', kura ir izturīga pret salu un ābeļu slimībām. 

Mūsdienās lielāko ieguldījumu Latvijas klimatam 

atbilstošu augļu koku un krūmu selekcijā  

dod Dārzkopības institūts Dobelē.

Miežu šķirne 'Kristaps' ir Latvijas klimatiskajiem 

apstākļiem piemērota labības šķirne. Tā ir izveidota 

Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūtā (tagad 

Agroresursu un ekonomikas institūts) un reģistrēta 

2006. gadā. Labības šķirņu selekcija un pavairošana  

ir nozīmīgs Latvijas selekcionāru darbības virziens.

Latvijas brūnā govs kā šķirne ir apstiprināta 1922. gadā. 

Galvenā šķirnes priekšrocība ir tāda, ka šīs govis ir 

piemērojušās vietējiem klimatiskajiem apstākļiem, jo tiek 

audzētas Latvijā jau vairāk nekā 100 gadus. Latvijas brūnās 

govis ir ražīgas, izturīgas, samērā pieticīgas. To pienam ir 

augsts olbaltumvielu un tauku saturs.
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Ar laukau-

gu selekciju 

Latvijā nodar-

bojas Agrore-

sursu un ekonomikas 

institūts, kura darbība izvērsta vai-

rākās Latvijas vietās, tostarp Stendē. 

Stendes pētniecības centrā jau ilgu 

laiku veic labības šķirņu selekciju un 

sēklkopību. Visas Stendē izveidotās 

šķirnes ir izturīgas pret slimībām – 

putošo melnplauku un miltrasu. Tām 

ir laba noturība pret veldrēšanos. 

Dažādām miežu šķirnēm atšķiras 

nogatavošanās laiks. Attēlā redzami 

Stendes pētniecības centra miežu 
šķirņu paraugsējumi.

KĀDU ORGANISMU ŠĶIRNES VEIDO 
LATVIJAS SELEKCIONĀRI?

20. gs. sākumā Latvijā sāka veidoties pirmās selekcijas un 
izmēģinājumu saimniecības un uzsākti sistemātiski zinātnis-
kie pētījumi. Arī pašlaik Latvijā darbojas vairākas selekcijas 
iestādes un daudzi individuālie (privātie) selekcionāri, kas 
strādā, lai izveidotu šķirnes, kuras ir

• piemērotas vietējiem klimatiskajiem apstākļiem;
• piemērotas komerciālai audzēšanai;
• izturīgas pret slimībām; 
• viegli kopjamas.

Latvijā ir reģistrētas daudzas jaunas augļu koku un krūmu 
šķirnes. Ievērojams darbs veikts arī kartupeļu, graudaugu, 
zirņu, miežu, stiebrzāļu un cukurbiešu selekcijā.

Līdztekus jaunu šķirņu veidošanai selekcijas iestādēs tiek 
veikta Latvijā un citviet pasaulē izveidotu šķirņu sēklkopība 
(iegūtas ar sēklām pavairojamu šķirņu sēklas) un stādu au-
dzēšana.

Ievērojamu ieguldījumu dekoratīvo augu selekcijā ir devu-
šas gan valsts iestādes (rododendru selekcija Latvijas Univer-
sitātē, parka rožu selekcija Nacionālajā Botāniskajā dārzā), 
gan individuālie selekcionāri (tulpju, liliju, gladiolu, īrisu, 
dāliju, sīko sīpolpuķu, ceriņu u. c. selekcija).

Zinātniskās iestādes un uzņēmumi, kuri veic selekcijas un sēklkopības darbu Latvijā

Iestādes nosaukums 
Galvenie darbības virzieni

Darbības virzieni
Selekcionētie augi  

(mikroorganismu celmi)

Agroresursu un ekonomikas 
institūta Priekuļu pētniecības 

centrs

Kartupeļu, graudaugu,
pākšaugu, daudzgadīgo stiebrzāļu, 

āboliņa selekcija un  sēklkopība

Kartupeļi, mieži, ziemas rudzi, triti-
kāle, stiebrzāles, āboliņš, zirņi

Agroresursu un ekonomikas 
institūta Stendes pētniecības 

centrs

Graudaugu, āboliņa, stiebrzāļu un 
kartupeļu selekcija un sēklkopība

Ziemas kvieši, mieži, auzas,  
sarkanais āboliņš

Akciju sabiedrība ”Agrofirma 
Viļāni”

Graudaugu, kartupeļu un linu  
sēklkopība

Pūres Dārzkopības pētījumu 
centrs

• Augļu koku un krūmu, zemeņu 
selekcija un stādu audzēšana

• Dārzeņu sēklaudzēšana

Zemenes, ābeles, bumbieres, 
tomāti

Dārzkopības institūts, Dobele Augļaugu, ceriņu selekcija un  stādu 
audzēšana

Ābeles, aprikozes, bumbieres,  
|avenes, krūmcidonijas, ķirši,  

plūmes, vīnogas, ceriņi

Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts "Silava"

• Meža koku selekcija
• Meža ekoloģijas pētījumi

Parastā priede, parastā egle, āra 
bērzs, hibrīdapses

Latvijas Universitātes Mikro-
bioloģijas un biotehnoloģijas 

institūts

Mikroorganismu izmantošana  
biotehnoloģijās

Medikamentus un pārtikas piede-
vas ražojoši mikroorganismu celmi
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Darbojies pats – izpēti!
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Izpēti, kuras iestādes un uzņēmumi veic augļu koku un krūmu, kā arī citu kultūraugu 
pavairošanu Latvijā, un izveido dārza un lauksaimniecības sējumu projektu!

Darba mērķis: izveidot augļu dārza, dekoratīvo stādījumu un lauksaimniecības sējumu projektu, 
izmantojot Latvijas iestāžu un audzētāju pavairotās kultūraugu šķirnes.

Situācijas apraksts

Jauna ģimene ir iegādājusies īpašumu 18 ha platībā, kurā plānots:

• būvēt dzīvojamo māju un saimniecības ēkas;
• blakus ierīkot nelielu augļu dārzu ģimenes vajadzībām; ģimene plāno iestādīt 10 augļu kokus  

un 6 ogulājus; viņi vēlas iegādāties tādas šķirnes, kurām atšķiras augļu nogatavošanās laiks, lai augļi 
būtu pieejami pēc iespējas garākā laika periodā;

• apkārt mājai izveidot nelielus dekoratīvo koku un/vai krūmu stādījumus;
• apstrādāt lauksaimniecības zemi, lai ierīkotu nelielu sakņu dārzu un iesētu labību līdz 5 ha platībā.

Jaunais saimnieks ir izglītots un apzinās priekšrocības, kādas dod Latvijas klimatiskajiem apstākļiem 
piemērotu kultūraugu šķirņu izvēle, kā arī audu kultūrās pavairotu šķirņu priekšrocības (garantētas šķirņu 
īpašības, veselīgi, no slimībām ”brīvi” stādi/sēklas, kādus var iegūt, pavairojot ar audu kultūru metodi).

1. Izveido plānu, kādus stādus un citu pavairojamo materiālu (sēklas, bumbuļus u. c.) saimniekam 
vajadzētu iegādāties, lai izveidotu plānotos kultūraugu stādījumus un sējumus atbilstoši mūsdienu 
selekcijas iespējām!

2. Noformē plānu atbilstoši dotajai sagatavei (sk. pie QR koda)!
3. Novērtē izveidoto dārza projektu atbilstoši dotajiem kritērijiem! Veic uzlabojumus, ja tādi ir 

nepieciešami!

Nozīmīgākās augu audu kultūru laboratorijas Latvijā

Laboratorijas/
iestādes nosaukums

Darbības vieta Augi (mikroorganismu celmi)

Nacionālā Botāniskā dārza 
Augu audu kultūru laboratorija Salaspils Dekoratīvo augu pavairošana

SIA “Meristēmas” Ogre
Augļu koku un krūmu, kā arī deko-

ratīvo augu šķirņu pavairošana

Priekuļu pētniecības centra 
meristēmu laboratorija Priekuļi, Cēsu novads

Kartupeļu šķirņu atveseļošana  
un pavairošana

Latvijas Universitātes Augu 
audu kultūru laboratorija Rīga, LU Botāniskais dārzs Rododendru pavairošana

Latvijas Universitātes Bioloģijas 
institūts Salaspils Miežu selekcija un pavairošana

Mežsaimniecības institūts 
”Silava” Salaspils

Meža koku, piemēram, apšu, klonu 
pētīšana un pavairošana

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba 
vērtēšanas kritērijus un sagatavi darba 
noformēšanai.

maconis.lv/qr/2351


