
 

Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

 

VBO 24.01.2018.                               Uzdevumi, 12. klase                              KODS 

 

1. uzdevums (15 p). 

1.1. Iepazīsties ar doto tekstu! 

Mūsdienu medicīnā asins pārliešana ļauj glābt daudz lielāku daudzumu cilvēku dzīvību, 

nekā tas būtu iespējams bez asins pārliešanas. Asins pārliešanas gadījumā svarīgi, lai donora 

asinis grupa būtu piemērotas saņēmēja asins grupai. Viena no galvenajām cilvēka asins grupu 

iedalījuma sistēmām ir ABO sistēma. Tajā ietilpst 4 asins grupas – A, B, AB, O. A, B un O 

norāda, kādi antigēni atrodas uz eritrocītu virsmas un kādi antiķermenīši atrodami asins plazmā 

(A grupas asinīm uz eritrocītu virsmas atrodas A antigēni, bet plazmā – B antiķermenīši). ABO 

asins grupu nosaka ABO gēna trīs allēles – i, IA un IB. Otra biežāk lietotā sistēma ir Rēzus 

faktora sistēma (atklāta eksperimentos ar Rēzus mērkaķiem), kurā izdala Rh+ un Rh- asins 

grupas. Rēzus faktoru nosaka allēles R un r. Parasti šīs divas sistēmas apvieno, iegūstot tādus 

asins grupu apzīmējumus kā A+ vai AB-. 

1.2. Aizpildiet tabulu (2 p)! 

 A B AB O 

Virsmas antigēni     

Plazmas antiķermenīši     

 

1.3. Kā attiecībā viena pret otru iedzimstot izpaužas ABO gēna allēles (2 p)? 

IA/IB pret i: _________ 

IA pret IB: __________ 

1.4. Asins donoru centros bieži pieprasītāka asins grupa ir O-. Nosauciet divus iemeslus, 

kāpēc (2 p)! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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1.5. Pārlejot cilvēkam neatbilstošas grupas asinis, rodas nevēlama ķermeņa reakcija, 

kas var izraisīt smagas veselības problēmas vai nāvi. Kura ķermeņa sistēma izraisa šo 

reakciju? Kāpēc (2 p)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.6. Mātes asins grupa ir AB+, tēva asins grupa ir A+. Viņu bērnam ir B- asins grupa. 

Kādi ir vecāku un bērna genotipi? Uzzīmējiet Penneta režģi (2,5 p)! 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.7. Rēzus faktoru nosakošie iespējamie genotipi ir RR, Rr un rr. Kāpēc katru genotipu 

apzīmē ar diviem burtiem? Kāpēc ir tikai divi Rēzus faktora fenotipi (Rh+ un Rh-) (2 

p)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1.8. Tabulā attēlots ABO un Rh asinsgrupu sadalījums Latvijā. Aprēķiniet Latvijas 

iedzīvotāju Rēzus faktora genotipu frekvences, izmantojot Hārdija – Veinberga 

vienādojumus (Genotipu frekvences: 𝒑𝟐 + 𝟐𝒑𝒒 +  𝒒𝟐 = 𝟏, allēļu frekvences: 𝒑 + 𝒒 = 𝟏) 

(2,5 p)! 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A+ A− B+ B− AB+ AB− O+ O−

31.0% 6.0% 17.0% 3.0% 6.0% 1.0% 31% 5.0%
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2. uzdevums (11 p). 

2.1. Iepazīsties ar doto tekstu un aizpildi tabulu (3 p)! 

Skābekļa pieejamība elpošanas procesu nodrošināšanai sauszemes dzīvniekiem ir atkarīga no 

skābekļa relatīvā daudzuma un parciālā spiediena atmosfēras gaisā; bet ūdens vidē 

dzīvojošajiem O2 pieejamību elpošanai vēl nozīmīgi ietekmē ūdens temperatūra un sāļums, kas 

būtiski ietekmē skābekļa šķīdību. Sarindojiet zemāk minētos apstākļus dilstošā secībā (no 1 – 

vislielākā O2 pieejamība, līdz 6 - vismazākā) pēc skābekļa pieejamības elpošanas 

nodrošināšanai attiecīgajā vidē dzīvojošajiem dzīvniekiem: 

Apstākļi Atbilde 

sauszeme, kalnains apvidus 2,5 km augstumā virs jūras līmeņa, 

gaisa temperatūra 10 C 

 

sauszeme, jūras līmenis, gaisa temperatūra 10 C  

saldūdens, 2 m dziļums pie ūdens temperatūras 20 C  

saldūdens, 2 m dziļums pie ūdens temperatūras 10 C  

jūras ūdens, 2 m dziļums pie ūdens temperatūras 20 C ar 

sāļumu 20 ‰ 

 

jūras ūdens, 2 m dziļums pie ūdens temperatūras 10 C ar 

sāļumu 20 ‰ 

 

 

2.2. Iepazīsties ar sniegto informāciju un ieraksti atbilstošo grafika burtu pie 

dzīvnieka/cilvēka (2,5 p)! 

 Pētnieki noteica, kā dzīvnieki un cilvēks elpo caur ādu. Ar tumšajiem stabiņiem parādīts, cik 

daudz (%) no visa organisma uzņemtā skābekļa tiek uzņemts caur ādu; ar gaišajiem stabiņiem 

apzīmēts, cik daudz (%) ogļskābās gāzes tiek izdalīts caur ādu. 

 

 

Cilvēks____ 

 

Bezplaušu 

salamandra___ 

 

Vardes 

kurkulis______ 

 

Ūdens 

bruņurupucis___ 

 

Sauszemes 

bruņurupucis____ 
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2.3. Iepazīsties ar doto informāciju un izpēti grafisko attēlu! 

Zemāk dotajā grafiskajā attēlā dotas oksihemoglobīna disociācijas līknes. Tās attēlo 

hemoglobīna (Hb) piesātinājumu ar skābekli atkarībā no skābekļa parciālā spiediena vērtības. 

Savukārt skābekļa parciālā spiediena (PO2) vērtība ietekmē skābekļa šķīdību asins plazmā: jo 

lielāka ir O2 parciālā spiediena vērtība, jo augstāka ir tā šķīdība plazmā. Vidējā līkne raksturo 

Hb piesātinājumu ar O2 pie normālas asins plazmas temperatūras un normālas pH vērtības. 

 

 

Kurš no šajā vidējā līknē atzīmētajiem punktiem (1. un 2.) raksturo apstākļus cilvēkam 

lielā asinsrites loka (1 p)? 

Vēnās:_______ Artērijās:_____ 

Vides pH vērtība ietekmē O2 šķīdību, tādejādi mainot (nobīdot) oksihemoglobīna 

dicosiācijas līkni. Iepriekš redzamajā oksihemoglobīna disociācijas līkņu grafiskajā 

grafiskajā attēlā pie jautājuma zīmēm norādi, kura līkne atbilst situācijai, ja asins 

plazmas pH vērtība ir 7,20, kura pH vērtībai – 7,60 (1 p)! 

_____________________________________________________________________ 

2.4. Bez iepriekš minētajiem fizikāli-ķīmiskajiem faktoriem, skābekļa pieejamību audiem un 

transportu asinīs ietekmē arī vairāki strukturāli un funkcionāli faktori. Nosauc vismaz divus 

no šādiem faktoriem (1,5 p)! 

_____________________________________________________________________ 

2.5. Lielākā daļa skābekļa cilvēka asinīs tiek transportēta saistītā veidā ar eritrocītos esošo 

hemoglobīnu (Hb). 1 Hb molekula maksimāla piesātinājuma gadījumā spēj transportēt 4 O2 

molekulas. Maksimāla piesātinājuma gadījumā 1 grams Hb var transportēt 1,34 ml O2. Kāds 

ir O2 tilpums cilvēka asinīs, ja cirkulācijā esošais asins daudzums cilvēkam ir 5,5 litri, 

un Hb koncentrācija asinīs ir 15 g% (proti, 100 ml asiņu satur 15 g Hb), un Hb ir 

maksimāli piešatināts ar skābekli ( 1p)?  

_____________________________________________________________________ 

2.6. Kuri cilvēka muskuļi piedalās normālas, neforsētas ieelpas nodrošināšanā (1 p)?  

______________________________________________________________ 
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3. uzdevums (15,5 p). 

3.1. Iepazīsties ar doto tekstu un izpēti attēlus! 

Etilēns (C2H4) ir ķīmiski vienkāršākais augu fitohormons, tomēr tas piedalās daudzos 

fizioloģiskos procesos augā, ieskaitot sēklu dīgšanu, sakņu attīstību, augļu nogatavošanos, 

novecošanās procesos, kā arī atbildes reakcijās uz abiotisko un biotisko stresu (sausumu, 

applūšanu, patogēnu uzbrukumu un sāļuma stresu). 

Sēklām dīgstot augsnē, dīgstu hipokotils strauji pagarinās, lai sasniegtu gaismu, bet 

saskaroties ar mehānisku šķērsli (cieta augsnes virskārta, akmeņi) dīgstos sintezējas etilēns, 

kas izraisa „trīskāršo atbildes” reakciju – saīsinātu hipokotilu un sakni, uzbiezinātu hipokotilu 

un saritinātu apikālo āķi. Apstrādājot Tāla sīkplikstiņa (Arabidopsis thaliana) dīgstus ar etilēnu 

var mākslīgi izraisīt “trīskāršo atbildes” reakciju. 

Zinātnieki apstrādāja Tāla sīkplikstiņa dīgstus ar  etilēnu koncentrācijā  10 µL/L  un 

novēroja, ka dīgstiem ir atšķirīgi fenotipi. Lielākajai daļai novēroja tipisko “trīskāršo atbildes” 

reakciju, bet starp visiem dīgstiem identificēja divus savstarpēji atšķirīgus mutantus un tos 

nosauca par eto1-1 un  ein 2-1. Attēlā zemāk attēloti savvaļas tipa un abu mutanto augu fenotipi 

ar vai bez apstrādes ar etilēnu (A – D). 

 

Augšējā attēlā redzams 

A. thaliana dīgsta galotne, 

bet apakšējā – viss dīgsts 

kopumā.  

A – izejas (savvaļas 

formas) A. thaliana dīgsts, 

kas ir apstrādāts ar etilēnu. 

B - izejas (savvaļas 

formas) A. thaliana dīgsts, 

kas nav apstrādāts ar 

etilēnu. 

C – A. thaliana eto1-1 

mutanta  dīgsts, kas nav 

apstrādāts ar etilēnu. 

D – A. thaliana ein2-1 

mutanta  dīgsts, kas ir 

apstrādāts ar etilēnu. 

 

 

3.2. Aizpildi tabulu, raksti +, ja attēlā redzama trīskāršā atbildes reakcija vai 0, ja nav 

(2 p)! 

A B C D 

    
 

3.3. Iepazīsties ar etilēna biosintēzes shēmu un doto tekstu! 

 

Shēmā attēlota etilēna biosintēze augā. Tā noris trīs reakcijās. Pirmajā – no L-metionīna tiek 

sintezēts S-adenozil-L-methionīns (SAM). Otrajā SAM tiek pārvērsts par 1-aminociklopropāna-1-

karboksilskābi (ACC), ko katalīzē enzīms ACC sintāze. Trešajā – ACC tiek pārvērsts par etilēnu, ko 

katalīzē enzīms ACC oksidāze.  
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Etilēna inhibitori samazina vai pilnībā nomāc etilēna bioloģisko efektu. Šos 

savienojumus var iedalīt divās grupās: etilēna sintēzes inhibitori un etilēna darbības inhibitori. 

Pirmā grupa darbojas etilēna biosintēzes ceļā inhibējot galvenos ceļa enzīmus ACC sintāzi un 

ACC oksidāzi. Piemēram, 1-aminoetooksivinilglicīns (AVG) un aminooksietiķskābe (AOA) 

inhibē ACC sintāzi.  Savukārt a-aminoizosviestskābe (AIB) ir strukturālais ACC analogs un 

inhibē etilēna veidošanos no ACC.  

Etilēna darbības inhibitori ir, piemēram, sudraba tiosulfāts (STS), sudraba nitrāts 

(AgNO3), un 1-metilciklopropēns (1-MCP). Tie inhibē etilēna darbību piesaistoties etilēna 

receptoram.  

Zinātnieki izmantoja inhibitorus AVG, AIB un AgNO3, lai salīdzinātu etilēna biosintēzi 

un “trīskāršo atbildes” reakcijas veidošanos savvaļas tipa augos un mutantā eto1-1. Augi tika 

audzēti optimālos (bez stresa) apstākļos.  

Vienāds daudzums augu dīgstu tika audzēti 20 ml burciņās. Tad vienā laikā dīgstiem 

pievienoja/ nepievienoja inhibitorus, visas burciņas vienlaicīgi aizskrūvēja un 60 h uzkrāja 

etilēnu.  Pēc tam noteica saražotā etilēna daudzumu katrā burciņā. Eksperimentāli pierādīts, 

ka trīskāršo atbildes reakciju savvaļas formai izraisa etilēns, kas ir sasniedzis vismaz 

koncentrāciju.   

3.4. Balstoties uz iepriekš doto informāciju par A. thanliana trīskāršās atbildes 

mutantiem un etilēna sintēzi, kā arī zemāk dotajiem datiem par etilēna uzkrāšanos, 

tabulas tukšajās vietās ieraksti, kuros gadījumos augiem novēroja “trīskāršo atbildi” (+) 

vai nenovēroja (0).  Dažas atbildes tev jau ir dotas (3 p). 

 Bez inhibitora +AVG +AIB +AgNO3 

Trīskāršā atbildes 

reakcija 

    

Savvaļas forma 

 

 0 0  

eto1-1 

 

 0 0  

ein2-1  0 0  

Etilēna saturs dīgstos 

nL/ paraugā 

    

Savvaļas forma 6,74 +/- 0.1 0,41 +/- 

0,60 

1,28 +/- 1,13 47,65+/-7,13 

eto1-1 276,62+/- 53,70 1,90+/- 0,29 2,61 +/-1,41 769,31 +/- 161,10 

ein2-1 20.69 +/- 2.09 0,5 +/- 0,15 0,7 +/- 0,25 22.69 +/- 1.09 

3.5. Zinātnieki pastiprināti pētīja A. thaliana eto1-1 mutantu un salīdzināja to ar 

savvaļas formu.  

 

Zinātnieki audzēja savvaļas tipa (WT) un 

mutanta eto1-1 augus,  barotnē pievienojot 

dažādas ACC koncentrācijas un noteica augu 

izdalītā etilēna daudzumu. Blakus grafikos 

redzami iegūtie rezultāti. 
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Zinātnieki konstatēja, ka A. thanliana trīskāršās atbildes mutantu eto1-1 un ein2-1 

fenotipus nosaka mutācijas attiecīgajos gēnos ETO1 un EIN2, kā rezultātā mutantos 

nesintezējas attiecīgie proteīni ETO1 un EIN2.  Vienlaicīgi viņi konstatēja, ka šo gēnu produkti 

ir iesaistīti etilēna sintēzes vai atbildes reakcijas veidošanā. 

Balstoties uz iepriekš sniegto informāciju par etilēna sintēzi un 

eksperimentālajiem datiem, zemāk dotajā tabulā atzīmē, kurus etilēna sintēzes vai 

atbildes reakciju posmus tieši aktivē (+), kavē (-) vai neietekmē (0) proteīni ETO1 un 

EIN2 (4 p). 

 

 1. 2. 3. 4. 

ETO1     

EIN2     

* Zināms, ka viens no atbildes reakcijas komponentiem ir endogēnā etilēna sintēzes 

samazināšanās. 

3.6. Etilēns jau izsenis zināms kā augļu „nogatavināšanas hormons”.  Visus augļus pēc to 

elpošanas un etilēna izdalīšanas nogatavošanās laikā var iedalīt klimaktēriskos un 

neklimaktēriskos augļos. 

 

Attēlā ir parādīta 

elpošanas un etilēna 

sintēzes intensitāte 

klimaktēriskajiem un 

neklimaktēriskajiem 

augļiem to augšanas un 

nogatavošanās procesā. 

 

Kurā augļa attīstības fāzē 

ieteicams ievākt 

klimaktēriskos augļus, ja 

tos grib uzglabāt un 

nogatavināt vēlāk ar 

papildus pievadītu etilēnu 

(izvēlies atbilstošu ciparu 

no grafika) (0,5 p)? 

Atbilde: ____ 
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3.7. Tabulā dots etilēna izdalīšanās daudzums klimaktēriskajiem un neklimaktēriskajiem 

augļiem. 

Klimaktērisks Ne-klimaktērisks 

Suga Etilēns, µl/ 1 

auglis 10 h 

Suga Etilēns, µl/ 1 

auglis 10 h 

Āboli 400 Citrons 0,02 

Bumbieri 30 Laims 0.1 

Persiki 4 Apelsīns 0.08 

Avokado 1 Ananass 0.1 

(Informācija ar izmaiņām no Burg and Burg, 1962) 

Viena no metodēm kā paātrināt augļu nogatavošanos mājas apstākļos, ir likt kopā dažādus 

augļus polietilēna maisiņā un uzglabāt istabas t°C 24 h.  

Tabulā doti augļu pāri un to skaits, kas ielikti maisiņā un turēti 24 h. Prognozē, kurš/i no 

augļiem šādos apstākļos nogatavosies. Ja auglis nogatavosies, raksti +, ja nē, 0 (4 p)! 

Zināms, ka jebkura augļa “nogatavināšanās” programma tiek palaista, ja augļa uzņemtā 

etilēna daudzums ir vismaz 8 L, lai pilnībā nogatavotos, klimaktēriskiem augļiem jāuzņem 

vismaz 100 L, bet ne-klimaktēriskiem 1000 L etilēna. Veicot savu vērtējumu, pieņem, ka 

etilēns augļos brīvi difundē ārā un iekšā. 

   Paātrinātas nogatavošanās 

novērtējums 

Auglis 1 Auglis 2  Auglis 1 Auglis 2 

1 Ābols  1 laims    

2 Avokado  3 bumbieri    

1 Avokado 5 persiki    

10 Laimi  10 apelsīni    

 

3.8. Lai augļus varētu ilgāk uzglabāt, izmanto kameras ar pazeminātu skābekļa 

koncentrāciju (Ultra Low Oxygen chamber). Mini divus iemeslus, kāpēc šādās kamerās ir 

kavēti augļu nogatavošanās un bojāšanās procesi (2 p)! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 
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4. uzdevums. 

4.1. Rūpīgi iepazīsties ar doto tekstu un izpēti attēlus! 

Elektroforēze (EF) ir analītiska metode, kas ļauj sadalīt molekulu maisījumu tā 

sastāvdaļās, pamatojoties uz molekulu kustību elektriskajā laukā. Lādētas molekulas 

pārvietošanās ātrums (mobilitāte) elektriskajā laukā ir atkarīgs no tās kopējā lādiņa, izmēra, 

molekulas formas un elektriskā lauka stipruma. Atšķirīgas molekulas elektriskā laukā 

pārvietojas ar atšķirīgu ātrumu, tādēļ maisījums tiek sadalīts sastāvdaļās. Proteīnu (un arī 

nukleīnskābju) EF parasti veic nesējā (piemēram, poliakrilamīda vai agarozes gelā), kas 

iegremdēts elektrolītu buferšķīdumā. Noteiktā nesēja vietā tiek uznesti paraugi (proteīnu 

maisījums), un pēc elektriskā lauka pievienošanas EF sistēmai maisījuma molekulas nesējā ir 

saskatāmas kā šauras zonas. Porains nesējs darbojas kā molekulārs siets ar noteikta izmēra 

porām, kas ierobežo lielu molekulu kustību lielākā mērā nekā mazu molekulu kustību.  

 Viens no biežāk lietotajiem nesējiem proteīnu analīzē ir poliakrilamīds (PAGE – 

poliakrilamīda gela elektroforēze). Ja nepieciešams novērst molekulas formas un kopējā lādiņa 

ietekmi uz tās pārvietošanos gelā (lai noteiktu polipeptīda molekulmasu), pirms EF veic 

proteīna denaturāciju ar virsmaktīvām vielām (piemēram, nātrija dodecilsulfātu – SDS) un 

reducējošiem savienojumiem (cistīna disulfīdtiltiņu reducēšanai), lai proteīni būtu denaturēti 

un vienādi lādēti visā EF laikā (šo metodi sauc par denaturējošā gela proteīnu elektroforēzi jeb 

SDS-PAGE). Polipeptīdu mobilitāte šādos apstākļos ir lineāri proporcionāla to molekulmasas 

logaritmam. Ar šo metodi kā atsevišķas zonas gelā var saskatīt proteīnus, kuru molekulmasa 

atšķiras par 2 %. SDS-PAGE eksperimenta shēma redzama attēlā.  

 Šajā uzdevumā Tev būs jāraksturo vezikulārā stomatīta Indiānas vīrusa (VSIV) 

proteīni. VSIV ir rabdovīrusu dzimtas vīruss (pie šīs dzimtas pieder arī trakumsērgas vīruss), 

kas spēj inficēt kukaiņus, liellopus, zirgus un cūkas. Šis vīruss ir zoonotisks un inficētiem 

cilvēkiem izraisa gripai līdzīgu slimību. Tas plaši tiek lietots zinātniskos pētījumos par 

rabdovīrusu īpašībām, vīrusu evolūciju un proteīnu glikozēšanas un transporta mehānismiem 

šūnās. VSIV kodē piecus uzbūves proteīnus: nukleokapsīda (N), fosfo- (P), matricas (M), 

gliko- (G) un lielo (L) proteīnu. Vīrusa dzīves cikla galvenie posmi ir piesaistīšanās pie šūnas, 

piesaistīto vīrusu endocitoze, apvalka “noģērbšana”, genoma replikācija, mRNS transkripcija, 

vīrusa proteīnu translācija, vīrusa daļiņu montāža šūnā un vīrusa atraisīšanās no šūnas, 

ribonukleoproteīna kompleksam no šūnas atdaloties ar glikoproteīnu saturošu šūnas 

plazmatiskās membrānas apvalku. Vīrusa uzbūve redzama attēlā.  
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SDS-PAGE metodes shēma 

 

Vezikulārā stomatīta vīrusa (VSIV) uzbūve 

 

4.2. Denaturējošā gela elektroforēzē tika noteikta attīrīta VSIV matricas proteīna (M) 

molekulmasa. Šajā gelā tika sadalīts arī vairāku proteīnu standartu maisījums, kuru 

molekulmasa ir zināma. Elektroforegrammā VSIV matricas polipeptīda relatīvā mobilitāte bija 

0.87. Proteīnu molekulmasas un relatīvās mobilitātes norādītas tabulā.  

Norādītajā grafika laukā atzīmē punktus, kas atbilst zināmajiem proteīniem, un caur 

tiem novelc taisni (1 p)! 

Proteīns Relatīvā mobilitāte Molekulmasa, Da Molekulmasas 

decimāllogaritms 

Mioglobīns 1.0 17 200 4.24 

Karboanhidrāze 0.84 29 000 4.46 

Ovalbumīns 0.67 43 000 4.63 

Cilvēka albumīns 0.46 77 000 4.89 
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Grafiks:  

 

No grafika nolasi VSIV matricas proteīna polipeptīda molekulmasas logaritmu un 

decimāllogaritmu tabulā atrodi tuvāko atbilstošo molekulmasas vērtību (1 p)! 

VSIV matricas proteīna polipeptīda molekulmasas decimāllogaritms ir (precizitāte: ± 0.025) 

Atbilde: ___________________ 

VSIV matricas proteīna polipeptīda molekulmasa ir (precizitāte: tūkstoši) 

Atbilde: ___________________ 

Nedenaturējošā gelā paraugā, kurš iegūts no šūnas, kas inficēta ar VSIV, natīvs vīrusa 

matricas proteīns veido vairākas zonas, un M-proteīna zonu molekulmasa ir aptuveni 50 200 

un 150 600. Kādus secinājumus Tu vari izdarīt par šī proteīna uzbūvi (1 p)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Decimāllogaritmu tabula 

 

4.3. Proteīnu vizualizēšanai gelā var izmantot dažādas metodes (radiogrāfiska iezīme, 

krāsvielas, krāsains fermentatīvas reakcijas produkts u.c.), bet viena no jutīgākajām 

tradicionālajām metodēm ir krāsošana ar sudraba nitrātu. Šajā uzdevumā Tev ir jāaprēķina, 

cik VSIV L polipeptīda kopijām ir jābūt zīdītāju šūnā, lai SDS gelā tas būtu saskatāms kā 

zona, ja zināms, ka:  

 uz gela var uznest 100 μg proteīnu ekstrakta;  

 krāsojot ar sudrabu, kā zonu var saskatīt proteīnu, kura daudzums ir vismaz 10 ng;  

 proteīnu kopējā koncentrācija zīdītāju šūnās ir aptuveni 200 mg/ml; 

 tipiskas zīdītāju šūnas tilpums ir aptuveni 1000 μm3;  

 L polipeptīda molekulmasa ir aptuveni 230 000 g/mol (231 kDa). 

lg(X) X lg(X) X lg(X) X

4.2000 15849 4.4700 29512 4.7400 54954

4.2050 16032 4.4750 29854 4.7450 55590

4.2100 16218 4.4800 30200 4.7500 56234

4.2150 16406 4.4850 30549 4.7550 56885

4.2200 16596 4.4900 30903 4.7600 57544

4.2250 16788 4.4950 31261 4.7650 58210

4.2300 16982 4.5000 31623 4.7700 58884

4.2350 17179 4.5050 31989 4.7750 59566

4.2400 17378 4.5100 32359 4.7800 60256

4.2450 17579 4.5150 32734 4.7850 60954

4.2500 17783 4.5200 33113 4.7900 61660

4.2550 17989 4.5250 33497 4.7950 62373

4.2600 18197 4.5300 33884 4.8000 63096

4.2650 18408 4.5350 34277 4.8050 63826

4.2700 18621 4.5400 34674 4.8100 64565

4.2750 18836 4.5450 35075 4.8150 65313

4.2800 19055 4.5500 35481 4.8200 66069

4.2850 19275 4.5550 35892 4.8250 66834

4.2900 19498 4.5600 36308 4.8300 67608

4.2950 19724 4.5650 36728 4.8350 68391

4.3000 19953 4.5700 37154 4.8400 69183

4.3050 20184 4.5750 37584 4.8450 69984

4.3100 20417 4.5800 38019 4.8500 70795

4.3150 20654 4.5850 38459 4.8550 71614

4.3200 20893 4.5900 38905 4.8600 72444

4.3250 21135 4.5950 39355 4.8650 73282

4.3300 21380 4.6000 39811 4.8700 74131

4.3350 21627 4.6050 40272 4.8750 74989

4.3400 21878 4.6100 40738 4.8800 75858

4.3450 22131 4.6150 41210 4.8850 76736

4.3500 22387 4.6200 41687 4.8900 77625

4.3550 22646 4.6250 42170 4.8950 78524

4.3600 22909 4.6300 42658 4.9000 79433

4.3650 23174 4.6350 43152 4.9050 80353

4.3700 23442 4.6400 43652 4.9100 81283

4.3750 23714 4.6450 44157 4.9150 82224

4.3800 23988 4.6500 44668 4.9200 83176

4.3850 24266 4.6550 45186 4.9250 84140

4.3900 24547 4.6600 45709 4.9300 85114

4.3950 24831 4.6650 46238 4.9350 86099

4.4000 25119 4.6700 46774 4.9400 87096

4.4050 25410 4.6750 47315 4.9450 88105

4.4100 25704 4.6800 47863 4.9500 89125

4.4150 26002 4.6850 48417 4.9550 90157

4.4200 26303 4.6900 48978 4.9600 91201

4.4250 26607 4.6950 49545 4.9650 92257

4.4300 26915 4.7000 50119 4.9700 93325

4.4350 27227 4.7050 50699 4.9750 94406

4.4400 27542 4.7100 51286 4.9800 95499

4.4450 27861 4.7150 51880 4.9850 96605

4.4500 28184 4.7200 52481 4.9900 97724

4.4550 28510 4.7250 53088 4.9950 98855

4.4600 28840 4.7300 53703 5.0000 100000

4.4650 29174 4.7350 54325
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Aprēķinos pieņem, ka 1 cm3 atbilst 1 ml un ka Avogadro skaitlis ir 6 x 1023 mol-1. Atbildi 

norādi zinātniskajā pierakstā un ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata! 

Cik daudz šūnu ekvivalentu (proteīnu no cik daudz šūnām) ir iespējams uznest uz gela (2 p)? 

Atbilde:____ x 10___ šūnas/gelu 

Cik L proteīna kopiju ir vienā 10 ng proteīna zonā (0,5 p)? 

Atbilde:____ x 10___ molekulas/zonu 

Cik daudz L proteīna kopiju ir jābūt vienā zīdītāju šūnā, lai SDS gelā to varētu vizualizēt ar 

sudraba krāsošanu (0,5p)?  

Atbilde:____ x 10___ molekulas/šūnā 

4.4. Iepazīsties ar doto informāciju un izpēti shēmu! 

VSIV proteīni ar dažādām metodēm tika izdalīti no inficētām zīdītāju šūnām, un 

iegūtais proteīnu ekstrakts tika analizēts ar denaturējošā gela elektroforēzi. Proteīnu zonu 

vizualizēšana tika izmantota iezīme, kas bija paredzēta specifiskai vīrusa proteīnu atpazīšanai, 

taču eksperimentā izrādījās, ka tā var nespecifiski saistīties arī pie dažiem saimniekšūnas 

proteīniem. 

SDS-PAGE eksperimenta rezultāti attēloti shēmā.  

 

Tika analizēti trīs proteīnu paraugi, kas 

iegūti no inficētām šūnām atbilstoši 

šādai shēmai:  

 

A. paraugs: šūnu lizēšana → proteīnu 

iezīmēšana 

B. paraugs: proteīnu iezīmes 

pievienošana šūnām → nesaistītās 

iezīmes noskalošana → šūnu lizēšana  

C. paraugs: šūnu apstrāde ar proteināzi 

K (plaša darbības spektra proteināze) → 

proteināzes noskalošana → šūnu 

lizēšana → proteīnu iezīmēšana. 

 

Balstoties uz eksperimenta rezultātiem, norādi, kuras no elektroforegrammas zonām 

varētu atbilst katrai molekulai! Ja molekulai neatbilst neviena zona, raksti 0 (3 p)! 

Bioloģiskā molekula Atbilstošā zona/zonas 

elektroforegrammā 

Vīrusa G proteīns  

Plazmatiskās membrānas fosfolipīds  

Vīrusa M proteīns  

Saimniekšūnas plazmatiskās membrānas 

nātrija kanāls 
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4.5. Iepazīsties ar doto informāciju un izpēti shēmu! 

2013. gada Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā tika piešķirta Džeimsam 

Rotmanam, Rendijam Šekmenam un Tomasa Sūdhofam par “galveno šūnas transportsistēmu 

– vezikulāro (pūslīšu) transportu – regulējošo mehānismu atklāšanu”. Sākotnējos 

eksperimentos Dž.Rotmana laboratorija izmantoja ar VSIV inficētas Ķīnas kāmja olnīcu šūnas, 

lai pētītu proteīnu transportu zīdītāju šūnās. Turpmāk aprakstīts eksperiments par VSIV 

glikoproteīnu (G), kura ogļhidrātu ķēdes satur daudz mannozes. Pēc mannozi saturošo 

oligosaharīdu pievienošanas proteīnam (proteīna glikozilēšanas) no proteīna tos vēl var atšķelt 

enzīms endo-β-N-acetilglikozaminidāze H (endo-H), bet, tiklīdz glikoproteīna oligosaharīdi 

tiek nobdriedināti un galēji modificēti, endo-H vairs nespēj uz tiem iedarboties. 

 

Eksperimentā tika izmantoti divi CHO šūnu kloni – 

normālas (savvaļas tipa – wt) šūnas un mutanta šūnu līnija 

(turpmāk – mutantas šūnas). 

Mutantās CHO šūnas tika inficētas ar VSIV, 5 minūtes 

iezīmētas ar [35S]metionīnu (ar metionīnu vienmēr sākas 

proteīnu sintēze zīdītāju šūnās) un homogenizētas 

(sagrautas). Homogenizāts tika nocentrifugēts, nogulsnēs 

atdalot kodolus, bet analīzē izmantots tikai supernatants 

(turpmāk – “ekstrakts”).  

Šie radioaktīvi iezīmētie ekstrakti tika inkubēti ar līdzīgu 

ekstraktu, kas iegūts no: 

-neinficētām, neiezīmētām wt šūnām (2. un 3. paraugs) 

- mutantām šūnām (6. un 7. paraugs) 

- organellas nesaturošu (citosola) frakciju, kas izolēta no 

neinficētām, neiezīmētām wt šūnām (4. un 5. paraugs).  

1. paraugs bija kontrole, kas saturēja tikai ekstraktu no 

inficētām, iezīmētām mutantām šūnām (bez apstrādes ar 

endo-H). Visiem paraugiem, izņemot kontroles paraugu, 

pēc 20 un pēc 40 minūtēm tika pievienots endo-H. Pēc 

inkubēšanas paraugi tika sadalīti ar SDS-PAGE, gels tika 

izžāvēts un veikta autoradiogrāfija. SDS-PAGE rezultāti 

attēloti shēmā. 

 

Novērtē a un b zonas (1 p)! 

Salīdzini (raksti <, >, vai  =) a zonas un b zonas G proteīna molekulmasas:  a ______b 

Salīdzini (raksti <, >, vai  =) ogļhidrātu saturu a zonas un b zonas G proteīnā:  a ______b 

Pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem, sekojošos apgalvojumus novērtē kā patiesus 

vai aplamus, atbilstošā ailē ievelkot X (5 p)! 

Apgalvojums Patiess Aplams 

Mutantās šūnas spēj sintezēt G proteīnu   

Mutantās šūnas spēj G proteīnam pievienot ogļhidrātu ķēdes 

(glikozilēt proteīnu) 

  

Mutantās šūnas spēj modificēt G proteīnu pēc tā glikozilēšanas   

Citosola frakcija inhibē G proteīna transportu uz glikozilēšanas 

vietu.  

  

G proteīna ogļhidrātu ķēžu modificēšana notiek citosolā.   

 


