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Darba piederumi: plastmasas mikrobioloģijas cilpiņas (4 gab), priekšmetstikli (2 gab), 
segstikli (4 gab), mikropipetes (1-20 µl, 20-200 µl un 100-1000 µl), pipešu uzgaļi, 
mikroskops, kivetes, 6 sanumurētas mikromēģenes (0,5 ml), 1,5 ml mēģene ar joda šķīdumu 
(apzīmets ar I), 2 ml mēģene ar cietes šķīdumu 0,5 % (apzīmēts ar C), 1,5 ml mēģene ar 3 % 
H2O2 šķīdumu (apzīmēts ar H2O2) un 1,5 ml mēģene ar Fēlinga šķīdumu (apzīmēts ar F) 
 
1. uzdevums 
Tev trijās Petri platēs (A, B, C) aug kāds mikroorganisms – mikroskopiskā sēne, baktērija vai 
raugi. Tavs uzdevums – noskaidro kāds mikroorganisms ir katrā no Petri platēm.  
 
Pagatavo mikropreperātus no tev dotajām A, B un C kultūrām. To dara sekojoši: ar 
mikropipeti uz priekšmetstikla uzpilina 7 līdz 10 mkl H2O, ar mikrobioloģisko cilpu paņem 
nelielu piciņu mikrorganismu un “iesmērē” ūdens pilienā. Katram mikrorganismam izmanto 
vienu mikrobioloģisko cilpu. Izmantoto mikrobioloģisko cilpu izmet uz galda esošajā 
atkritumu tvertnē. Ņem segstiklu un uzliek pilienam virsū. Izpēti preparātus mikroskopā. 
Sniedz savas atbildes un rezultātus atbilžu lapā. 
1.1 Atbilžu lapā uzzīmē A un B mikroorganismu šūnas kādas tās izskatās izmantojot 40x 
objektīvu. (2 p) 
1.2 Kura mikroorganisma (A,B vai C) preparātā redzamas sporas?  (1 p) 
1.3 Kāda ir sporu forma? (1 p) 
1.4 Aizpildi tabulu, kāda ir A, B un C mikroorganismu taksonomiskā piederība? (4,5 p) 
 
2. uzdevums No ierūgušas augļu sulas zinātnieki izdalīja rauga tīrkultūru  un mēģināja 
noteikt tā piederību kādai no pazīstamākajām raugu ģintīm. Viņi audzēja šo raugu barotnēs ar 
sešiem atšķirīgiem cukura avotiem līdz raugu augšana bija pilnībā apstājusies.  
Iepriekš ir zināms, ka dažādi raugi atšķirīgi izmanto dažādus cukurus. Sekojošā tabulā dota 
informācija par dažādu raugu augšanu uz dažādiem cukuriem. Ar + atzīmēta augšana uz doto 
cukuru, ar 0 – augšanu nenovēro. 
 
 1 2 3 4 5 6 
 fruktoze galaktoze glikoze ksiloze mannoze saharoze 
Kluyveromyces sp. + + + + + + 
Saccharomyces sp. + + + 0 0 + 
Zygosaccharomyces sp. + 0 + 0 0 0 
Shizosaccharomyces sp + 0 + 0 + + 
Pichia sp. + 0 + + 0 0 
 
Tev atbilstoši sanumurētās plastmasas 0,5 ml mikromēģenēs doti barotņu paraugi, kas ievākti 
pēc tam, kad raugu augšana ir beigusies, raugi no barotnes ir atdalīti.  
No sešām mikromēģenēm izvēlies trīs, ar kurām veiksi Fēlinga reakciju reducējošo cukuru 
noteikšanai.  
Fēlinga reakcija ir šāda:  
 
 
 
 
2.1 Kādu funkcionālo grupu pierāda ar Fēlinga reaģentu? (1 p) 
 
Izvēlētajiem trim paraugiem pievieno 200 mkl Fēlinga reaģenta (1,5 ml mikromēģene ar 
uzrakstu F) katram. Uz vāciņiem uzraksti savu dalībnieka kodu. Pacel roku, pie tevis pienāks 
laboratorijas asistents, uzrakstīts tavu dalībnieka kodu uz šīm mēģenēm, nokarsēs tās +100 °C 
uz 2 min un atdos tās tev atpakaļ.  
Papildus savām trim mēģenēm saņemsi vienu papildus mēģeni – pozitīvo kontroli.  
2.2 Novērtē eksperimenta rezultātu. Aizpildi atbilžu lapas 2.2 tabulu. (5,5 p) 
2.3 Izdari secinājumu, kas bija zinātnieku izdalītais raugs? (1 p) 
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3. uzdevums  
Tev ir dota Petri plate, kas apzīmēta ar D, kurā aug baktēriju kultūra. Tavs uzdevums: veikt 
vienkāršus bioķīmiskos testus un mikroskopiskos novērojumus, salīdzināt rezultātus ar kodu 
tabulu un noskaidrot šīs kultūras piederību vienai vai otrai baktēriju sugai. 
Uzmanību, ir zināms, ka amilāzi baktērijas izdala ārpus šūnas, vidē. 
 Peroksidāze Amilāze šūnu forma 
Bacillus  subtilis + + Nūjiņa 
Escherichia coli + 0 Nūjiņa 
Lactobacillus reuteri 0 + Nūjiņa 
Micrococcus luteus + + lodveida 
Bifidobacterium longum 0 0 Y veida 
Peroksidāzes reakciju veic ienesot 200 mkl 3% H2O2  0,5 ml stobriņā, tad ar 
mikrobioloģisko cilpu šim stobriņam pievieno nelielu baktēriju piciņu un samaisa. 
Pagatavo peroksidāzes negatīvo kontroli 200 mkl 3% H2O2  0,5 ml stobriņā bez baktērijām. 
Amilāzes reakcija: kivetē ienes 600 mkl  cietes šķīduma un 6 mkl I2 šķīduma; ar 
mikrobioloģisko cilpu ienes nelielu agara barotnes fragmentu. Inkubē istabas temp. 5-10 min., 
tad novērtē reakcijas rezultātus. 
Pagatavo amilāzes negatīvo kontroli 600 mkl cietes šķīduma un 6 mkl I2 šķīduma kivetē bez 
barotnes parauga. 
 
3.1 Kas ir sagaidāms peroksidāzes reakcijā?  (1 p) 
      Kas ir sagaidāms amilāzes reakcijā?  (1 p) 
3.2 Kādi ir tavi novērojumi (aizpildi tabulu 3.2) (2,5 p) 
3.3 Kāda baktērija ir D platē? (1 p) 
 
4. Mikroorganismus iespējams atšķirt pēc to augšanas dinamikas uz dažādiem substrātiem. 
Tev piedāvāts trīs raugu celmu augšanas līknes uz glikozes (1. Attēls A) un galaktozes (1. 
Attēls B). Raugu augšana tika novērtēta izmantojot suspensijas optisko blīvumu (duļķainību). 
Jo vairāk šūnu – jo lielāks optiskais blīvums.  
 
 
 
 
 
 

 
Izpēti attēlus un atbilžu lapā sniedz atbildes uz jautājumiem (2,5 p) 
 
 
 

!

!


