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Šūnu bioloăijas laboratorijas darbi

• Sensoru veidi un to izmantošana laboratorijā

• Digitālā mikroskopija

• Paraugu pagatavošana gaismas mikroskopijai



Sensoru un datorprogrammu veidi

Inform ācija par sensoriem tīmekĜa resursos.



1. – statīvā iestiprināts spiediena sensors; 2. – krāns; 3. – šĜirce; 4. -
datu savācējs; 5. – spiediena sensora un datu savācēja savienošanas 
kontakts; 6. datu savācēja kontakts pievienošanai pie strāvas; 7. –
datora usb kontakts datu savācēja pievienošanai; 8. – datu savācēja 
kontakts usb vada pievienošanai, 9. – datorprogrammasLogger Pro
monitorā redzamā funkcionālo pogu rinda;10. – spiediena sensora 
iegūto datu demonstrēšana reālā laikā; 11. – spiediena sensora 
reăistrējamo datu tabula; 12.  – spiediena sensora reăistrējamo datu 
grafiks.





Tabula



Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu pārnešanas kabelim
2. Uzliek manšeti
3. Pieslēdz sensoru manšetei
4. Aktivē datorprogrammu “Logger Pro”
5. Uzpumpē manšeti līdz monitorā redzams 

maksimālais spiediens
6. Aktivē taustiĦu “Systolic mm Hg”







Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu 

pārnešanas kabelim
2. Sensora slēdzi pārslēdz 

mērīšanas diapazonā no 0-
600 lux

3. Aktivē datorprogrammu 
“Logger Pro”





Darba gaita
1. Pieslēdz sensoru datu 

pārnešanas kabelim
2. Aktivē datorprogrammu 

“Logger Pro”
3. Sagaida kamēr stabilizējas 

sensora rādījumi.
4. CO2 koncentrācija parasti ir 

apmēram 400 ppm un O2
koncentrācija - 21%.

5. Sensoriem parasti 
visaugstākā nomērāmā CO2
koncentrācija ir 4000 ppm.

6. Pievieno sensoru pudelei 
un noslēdz.

7. Šėidruma līmenis nedrīkst 
sasniegt sensoru.



Jāielej komplektā esošajā
pudelē vai stikla kolbā
rauga suspensija. (2 g 
sausā rauga un 2 g 
cukura izšėīdināti 50 ml 
ūdens).

CO2 sensors sagatavots pieslēgšanai 
pie datora.
1. - CO2 sensors;2. - datu savācējs; 3. -
sensora vads pieslēgts pie datu 
savācēja; 4. - usb vads pieslēgts pie 
datu savācēja; 5. - usb kontakts 
pievienošanai pie datora; 6. - datu 
savācēja elektrības vads; 7. – pudele ar 
rauga suspensiju; 8. - – spiediena 
sensora iegūto datu demonstrēšana 
reālā laikā; 9. – datorprogrammas
Logger Pro monitorā redzamā
funkcionālo pogu rinda; 10. -
spiediena sensora reăistrējamo datu 
grafiks; 11. - spiediena sensora 
reăistrējamo datu tabula











UZDEVUMS

Darba grupā izvēlieties resursus un izplānojiet darba gaitu
demonstrējumam “Fotosintēzes pētīšana senatnē un mūsdienās”



Digitālā mikroskopija

Digitālais fotoaparāts:

• Priekšrocības:

Salīdzinoši liels punktu 
skaits.

Zema cena.

• Trūkumi:

Mazs dziĜuma asums.

TrokšĦi.



Datorprogrammas un to izmantošana 
videomikroskopijā

• Brīvpieejas programmas:

“Virtual Dub”, “Inter Video Win DVD creator”, “Paint
Shop Pro”.

Priekšrocības: bezmaksas, mazs apjoms uz diska, ātra 
darbība.

Tr ūkumi: ierobežotas attēla apstrādes iespējas.
• Licenzētas programmas:

“ImagePro” u.c.
Priekšrocības: plašākas attēla apstrādes iespējas, veido 

savas datu bāzes.
Tr ūkumi: dārgas, liels apjoms uz diska, lēna darbība.



Datorprogrammas un attēla ierakstīšana

• Ieraksta foto/video iekārt ā un pārsūta uz 
datoru.

• Nav nepieciešams izmantot programmas, kas 
uz monitora parāda mazu un nekvalitatīvu 
attēlu.



“Virtual Dub” izmantošana attēla kontrolei un 
ierakstīšanai

• Att ēla 
pieprasīšana
:

File/Capture
AVI.

• Att ēla 
izšėirtspējas 
regulēšana.



• Filmēšanas 
režīms.

Video: Amēba



Video formāti un 
faila saspiešana.

Izvēles motīvi:
•Datu glabāšana un 
pārnešana.
•Kvalitāte.
•Rediăēšanas iespējas.
•Filmas atvēršana ar citu 
datorprogrammu.



Att ēlu izgriešana



Att ēlu rediăēšana

PikseĜu skaits.
• Att ēla publicēšanai 

vismaz 600 punkti uz 
collu .

• Šūnu mēr īšanai un 
skaitīšanai apmēram150 
punkti uz collu.

1024 x 872 256 x 218 64 x 55 16 x 14



Kontrasts

optimāls          maksimāls        minimāls

Minimāls kontrasts pie liela 
palielinājuma, vāja 
apgaismojuma, bieza parauga 
u.c.
Kontrastu palielina, lai:
•attēls būtu saprotams un 
drukājams;
•šūna/organoīdi būtu saskaitāmi 
ar datorprogrammas palīdzību.



Spilgtums

optimāls            maksimāls           minimāls

Minimāls spilgtums ir vērojams pie liela optiskā 
palielinājuma, vāja apgaismojuma, bieza parauga u.c.
Spilgtumu palielina, lai:
•attēls būtu saprotams un drukājams;
•šūnas/organoīdi būtu saskaitāmi ar datorprogrammas 
palīdzību.



Kr āsas

Iespējami 1, 4, 8, 16, 24 un 32 bitu attēli.
Tas nozīmē, ka ir redzami 21, 22, 23, 24, 28, attiecīgi 
krāsas toĦi.
Iespējami 3 krāsu kanāli. Tādējādi var iegūt:              
28 x 28 x 28 = 16,777,216 krāsas toĦus.
Labākās fotoiekārtas piedāvā 24 bitu krāsu dziĜumu.
Parasti ir 16 biti vai mazāk.



512 x 512 punkti, 8-bitu attēls = 262 KB
1024 x 1024 punkti, 8-bitu attēls = 1,049 KB
1024 x 1024 punkti, 12-bitu attēls = 1,573 KB
2048 x 2048 punkti, 16-bitu attēls = 8,389 KB

Krāsas un faila lielums



Kr āsas

zilais kanāls sarkanais kanāls zaĜais kanāls



Paraugu pagatavošana gaismas 
mikroskopijai



Hemocitometrs un okulāra lineāls, to ievietošana 
mikroskopā un izmantošana šūnu mērīšanā
Okulāra lineāla kalibrēšana
Šūnu skaita noteikšana paraugā



Mikroskopisko preparātu pagatavošanas 
etapi

•Fiksācija.

•Griešana.

•Kr āsošana

•Novietošana uz priekšmetstikliĦa

•AtūdeĦošana

•Preparāta ieslēgšana



Fiksācija

• Nelielu audu gabaliņu ievieto fiksatorā.
• Tur šūnas tiek ātri nonāvētas un to sastāvdaļu uzbūve 

neizmainās!!!

• Fiksē ar glutaraldehīdu, paraformaldehīdu, etanola un 
etiķskābes maisījumu u.c. vielām. Fiksēt var arī sasaldējot 
šķidrā slāpekļa temperatūrā.



Kr āsošana

• Krāso olbaltumvielas, nukleīnskābes (DNS vai RNS), 
lipīdus vai polisaharīdus(ciete vai celuloze).

• Tajās šūnu zonās, kas satur vairāk šo vielu, samazinās 
gaismas caurlaidība un tiek iegūts kontrastains attēls.

• Eozīns –olbaltumvielu krāsošanai (gaiši sarkanas).
• KI - cietes krāsošanai (violeta vai pat melna).
• Acetoorseīns - hromosomu krāsošanai (tumši sarkans).
• Felgena krāsviela - DNS krāsošanai (spilgti sarkana).
• Sudāns III - lipīdu krāsošanai (dzelteni).



Griešana

Mikroskopiskos paraugus griež ar speciālu žileti, iesaldējot ledus 
piramīdā, ieslēdzot parafīnā vai sveķos. Sacietējušu bloku var 
sagriezt ar īpašu griešanas iekārtu – mikrotomu. Iegūst no 5 µ m 
līdz 50 µm biezus griezumus. Tas ļauj mikroskopā redzēt asu 
attēlu.

Rotējošais mikrotoms.



1. Sagatavo vārglāzi ar 100 ml ūdens

2. Vārglāze iepilina 10 mikrolitrus rauga suspensijas un 
samaisa

3. Ar mikropipeti uzpilina 10 mikrolitrus atšėaidītās 
suspensijas uz priekšmetstikla un pārsedz ar segstiklu.

4. Šūnas apskata mikroskopā ar palielinājumu 100 x.

5. Izmanto palielinājumu 400 x, lai saskaitītu šūnu skaitu 
vienā redzes laukā.

6. Saskaita šūnas vēl divās brīvi izraudzītās vietās.

7. Aprēėina vidējo šūnu skaitu

8. Aprēėina šūnu skaitu uz priekšmetstikla

9. Aprēėina šūnu skaitu vārglāzē ar atšėaidīto suspensiju.

10. Aprēėina šūnu skaitu neatšėaidītajā suspensijā (100ml)



• Vid. 5 š/redzes laukā

• Šūnas uz priekšmetstikla=5x400=2000

• Šūnas atšėaidījumā=2000x10 000=2x107

• Koncentrēts šėīdums:2x107x10 000=2x1011

2000 šūnas 2000 šūnas 2x1011 šūnas2x107 šūnas


