




7.1.	  Vides	  heterogenitāte,	  stress	  un	  pielāgošanās	  
•	  Resursi	  un	  apstākļi	  

•	  Vides	  heterogenitāte	  laikā	  un	  telpā	  
•	  Jēdziens	  par	  stresu	  augu	  bioloģijā	  

•	  Variabilitāte,	  fenoBpiskais	  plasBskums	  un	  adaptācijas	  
7.2.	  Atbildes	  reakcijas,	  izvairīšanās	  un	  aizsardzība	  
•	  Atbildes	  reakcijas	  mainīgiem	  vides	  apstākļiem	  

•	  Izvairīšanās	  un	  aizsardzība	  



7.–1. tabula. Augu paz!mju vari"#ana saist!b$ ar vides heterogenit$ti laik$

Objekts Ietekme Genotipa iesp!jam" Savstarp!ji izsl!dzo#i
  evolucion"r" adapt"cija rezult"ti
Augo#s indiv!ds  Regul$ra vai neregul$ra J$ Piel$gojas un izdz!vo
dabiskaj$ vid"  vides faktora nelabv"l!ga Da%"ji Da%"ji piel$gojas, 
konkr"ta apst$k%u  izmai&a N" samazin$ta veiktsp"ja
kopuma ietekm"  N" Iet boj$
D!gsto#a s"kla No m$tesauga vides  J$ Veido atbilsto#u fenotipu
 at#'ir!ga apst$k%u kvalit$te Da%"ji Da%"ji piel$gojas,
   samazin$ta veiktsp"ja
  N" Ned!gst vai neatt!st$s
Klon$l$ auga Lok$la vides faktoru J$ Fiziolo(isk$ integr$cija
jaunveidot$s rametas nelabv"l!ga izmai&a Da%"ji Fiziolo(isk$ integr$cija
  N" Veido jaunu rametu
Kult)raugs Vides kvalit$tes J$ Augsta ra*a
 izmai&a Da%"ji Ra*as samazin$jums
  N" Funkciju zudums,
   boj$eja





Augošs	  indivīds 	  Vides	  faktoru 	  Vai	  šādi	  faktori 	  Pielāgojas	  un	  izdzīvo,	  daļēji	  
dabiskajā	  vidē 	  nelabvēlīga	  izmaiņa 	  un	  intensitāte 	  pielāgojas,	  samazinās	  
konkrētu	  apstākļu 	  (reg.	  vai	  nereg.) 	  bijuši	  genoBpa 	  veiktspēja,	  iet	  bojā	  
kopumā 	   	  evolūcijas	  laikā?	  



Augošs	  indivīds 	  Vides	  faktoru 	  Vai	  šādi	  faktori 	  Pielāgojas	  un	  izdzīvo,	  daļēji	  
dabiskajā	  vidē 	  nelabvēlīga	  izmaiņa 	  un	  intensitāte 	  pielāgojas,	  samazinās	  
konkrētu	  apstākļu 	  (reg.	  vai	  nereg.) 	  bijuši	  genoBpa 	  veiktspēja,	  iet	  bojā	  
kopumā 	   	  evolūcijas	  laikā?	  

Sēkla	  jaunos 	  Kāda	  ir	  apstākļu 	  “	  ––––––––––	  “ 	  Spēj	  pielāgoBes	  un	  
apstākļos 	  kvalitāte? 	   	  nostabilizēBes	  un	  veidot	  	  

	   	   	  atbilstošu	  fenoBpu,	  daļēji	  
	   	   	  pielāgojas,	  nespēj	  dīgt	  un	  
	   	   	  aTsUBes	  



Augošs	  indivīds 	  Vides	  faktoru 	  Vai	  šādi	  faktori 	  Pielāgojas	  un	  izdzīvo,	  daļēji	  
dabiskajā	  vidē 	  nelabvēlīga	  izmaiņa 	  un	  intensitāte 	  pielāgojas,	  samazinās	  
konkrētu	  apstākļu 	  (reg.	  vai	  nereg.) 	  bijuši	  genoBpa 	  veiktspēja,	  iet	  bojā	  
kopumā 	   	  evolūcijas	  laikā?	  

Sēkla	  jaunos 	  Kāda	  ir	  apstākļu 	  “	  ––––––––––	  “ 	  Spēj	  pielāgoBes	  un	  
apstākļos 	  kvalitāte? 	   	  nostabilizēBes	  un	  veidot	  	  

	   	   	  atbilstošu	  fenoBpu,	  daļēji	  
	   	   	  pielāgojas,	  nespēj	  dīgt	  un	  
	   	   	  aTsUBes	  

Klonālā	  auga	  rametas 	  Lokāla	  vides 	  “	  ––––––––––	  “ 	  Pielāgošanās	  ar	  fizioloģisko	  
jaunos	  apstākļos 	  faktoru	  izmaiņa 	  (?) 	  integrāciju	  vai	  ciBem	  

	   	   	  mehānismiem,	  iet	  bojā	  



Augošs	  indivīds 	  Vides	  faktoru 	  Vai	  šādi	  faktori 	  Pielāgojas	  un	  izdzīvo,	  daļēji	  
dabiskajā	  vidē 	  nelabvēlīga	  izmaiņa 	  un	  intensitāte 	  pielāgojas,	  samazinās	  
konkrētu	  apstākļu 	  (reg.	  vai	  nereg.) 	  bijuši	  genoBpa 	  veiktspēja,	  iet	  bojā	  
kopumā 	   	  evolūcijas	  laikā?	  

Sēkla	  jaunos 	  Kāda	  ir	  apstākļu 	  “	  ––––––––––	  “ 	  Spēj	  pielāgoBes	  un	  
apstākļos 	  kvalitāte? 	   	  nostabilizēBes	  un	  veidot	  	  

	   	   	  atbilstošu	  fenoBpu,	  daļēji	  
	   	   	  pielāgojas,	  nespēj	  dīgt	  un	  
	   	   	  aTsUBes	  

Klonālā	  auga	  rametas 	  Lokāla	  vides 	  “	  ––––––––––	  “ 	  Pielāgošanās	  ar	  fizioloģisko	  
jaunos	  apstākļos 	  faktoru	  izmaiņa 	  (?) 	  integrāciju	  vai	  ciBem	  

	   	   	  mehānismiem,	  iet	  bojā	  

Kultūraugs 	  Kāda	  ir	  apstākļu 	  “	  ––––––––––	  “ 	  OpBmāli	  apstākļi	  –	  augsta	  
	  kvalitāte? 	   	  raža,	  tolerabli	  –	  ražas	  
	   	   	  samazinājums,	  “stress”	  –	  
	   	   	  funkciju	  zudums	  



1.–3. tabula. Iesp!jamie auga iek"!jo izmai#u veidi p!c nelabv!l$gas vides apst%k&u izmai#as

1 2 3 4 5 6 7
Veids Regulat!v"s Aizsardz!bas 

tie#"s
Aizsardz!bas 
netie#"s

Aizsardz!bas 
blakus

Labo#anas Faktoru tie#"s Faktoru 
netie#"s

Izmai$u 
veids

Tie"as 
izmai#as 
uztver"anas 
un 
sign%lsist!mu 
darb$bas 
rezult%t%

Tie"% 
aizsardz$ba

Aug"anas un 
fotosint!zes 
lejupregul%cija

Aizsardz$bas 
blakus 
ietekme

Boj%jumu 
labo"ana

Boj%jumi Boj%jumi

Raksturs Ietver 
konstitut$vas 
sign%lu 
sist!mas 
un jaunus 
sign%lus 
caur g!nu 
ekspresiju

Iztur$bas un 
pretest$bas 
reakcijas

Resursu 
p%rdale 
aizsardz$bai

Izmain$t% 
metabolisma 
toksisku 
galaproduktu 
uzkr%"an%s

Makromolekulu 
labo"ana, sint!ze 
de novo

Tie"a 
nelabv!l$go 
faktoru ietekme 
uz "'nas 
makromole-
kul%m, enz$mu 
reakcij%m u.c.

Br$vo 
radik%&u 
reakciju 
un akt$v% 
sk%bek&a 
formu 
pieaugums

Iesp%jam" 
regul"cija

Vides sign%la 
tie"a ietekme

Regul!ts Regul!ts Nav tie"i 
regul!ts

Regul!ts Neregul!ts Neregul!ts

Rezult"ts + 
Papla"in%ta 
regul%cija

+ 
Palielin%ta 
aizsardz$ba

+– 
Atkar$b% no 
ilguma, resursu 
tr'kums 
ilgsto"as 
ietekmes 
gad$jum%

– 
Metaboliski 
boj%jumi

+ 
Funkciju da&!ja 
atjauno"an%s

– 
Strukt'ru 
boj%jumi

–  
Strukt'ru 
boj%jumi



7.–1. att!ls. Augu atbildes reakcijas k! fenotipisk! plastiskuma iizpausmes caur g"nu ekspresiju (za#ais taisnst$ris) un vides 
izmai%u tie&!s mijiedarb'bas neregul"tu struktur!lo un ('misko izmai%u (zilais taisnst$ris) mijiedarb'ba hipot"tiska vides 
faktora vair!k vai maz!k labv"l'gu izmai%u rezult!t!.



7.–1. att!ls. Augu aizsardz!bas caur g"nu ekspresiju (za#ais 
ov$ls) un tie%$s mijiedarb!bas neregul"tu struktur$lo un 
&!misko izmai'u (zilais ov$ls) mijiedarb!ba hipot"tiska 
augiem nevajadz!ga vides faktora intensit$tes izmai'u 
rezult$t$.

7.–1. tabula. Augu paz!mju vari"#ana saist!b$ ar vides heterogenit$ti laik$

 A, optimuma zona B, tolerances zona C, funkciju zuduma zona
Vides kvalit$te optim$li apst$k%i suboptim$li l!dz cie#ami apst$k%i boj$jo#i (“stresa”) apst$k%i
Veiktsp"ja maksim$l$ (optim$l$) vid"ja l!dz zema ierobe&ota izdz!vo#ana
Vairo#an$s sp"ja maksim$la vid"ja l!dz zema vai paaugstin$ta nav vairo#an$s
Biomasas pieaugums maksim$ls vid"js l!dz zems nav vai $rk$rt!gi zems
G"nu ekspresija norm$la pastiprin$ta samazin$ta vai nav
Destrukt!vo izmai'u intensit$te minim$la vai nav palielin$ta maksim$la



7.–1. att!ls. Augu aizsardz!bas caur g"nu ekspresiju (za#ais 
ov$ls) un tie%$s mijiedarb!bas neregul"tu struktur$lo un 
&!misko izmai'u (zilais ov$ls) mijiedarb!ba hipot"tiska 
augiem nevajadz!ga vides faktora intensit$tes izmai'u 
rezult$t$.



Konkrētās	  vides	  izmaiņas	  var	  būt	  gan	  pozi?vā	  (opAmuma),	  gan	  nega?vā	  virzienā	  

Izmaiņu 	  Tiešas	  izmaiņas 	  Tiešā 	  Augšanas	  un 	  Aizsardzības 	  Bojājumu 	  Bojājumi	  
veids 	  uztveršanas	  un 	  aizsardzība 	  fotosintēzes 	  blakus 	  labošana	  

	  signālsistēmu 	   	  lejupregulācija 	  ietekme	  
	  darbības	  rezultātā	  

Izmaiņu 	  Ietver	   	  Izturības 	  Resursu 	  Izmainītā 	  Makro-‐ 	  Tieša	  nelabvēlīgo	  
raksturs 	  konsBtuUvas 	  un	   	  pārdale 	  metabolisma 	  molekulu 	  faktoru	  ietekme	  

	  signālu	  sistēmas 	  pretesUbas 	  aizsardzībai 	  toksisku 	  labošana, 	  uz	  šūnas	  
	  un	  jaunus	  signālus 	  reakcijas 	  	   	  galaproduktu 	  sintēze 	  struktūrām,	  
	  caur	  gēnu 	   	   	  uzkrāšanās 	  de	  novo 	  makromoleku-‐	  
	  ekspresiju 	   	   	   	   	  lām,	  enzīmu	  
	   	   	   	   	   	  reakcijām	  u.c.	  

Iespējamā 	  Vides	  signāla 	  Regulēts 	  Regulēts 	  Nav	  Beši 	  Regulēts 	  Neregulēts	  
regulācija 	  Beša	  ietekme 	   	   	  regulēts	  

Iespējamās	  augu	  izmaiņas	  (reakcijas)	  uz	  vides	  apstākļu	  nega?vu	  izmaiņu	  

+	  morfoloģiskās	  izmaiņas	  



Konkrētās	  vides	  izmaiņas	  var	  būt	  gan	  pozi?vā	  (opAmuma),	  gan	  nega?vā	  virzienā	  

Izmaiņu 	  Tiešas	  izmaiņas 	  Tiešā 	  Augšanas	  un 	  Aizsardzības 	  Bojājumu 	  Bojājumi	  
veids 	  uztveršanas	  un 	  aizsardzība 	  fotosintēzes 	  blakus 	  labošana	  

	  signālsistēmu 	   	  lejupregulācija 	  ietekme	  
	  darbības	  rezultātā	  

Izmaiņu 	  Ietver	   	  Izturības 	  Resursu 	  Izmainītā 	  Makro-‐ 	  Tieša	  nelabvēlīgo	  
raksturs 	  konsBtuUvas 	  un	   	  pārdale 	  metabolisma 	  molekulu 	  faktoru	  ietekme	  

	  signālu	  sistēmas 	  pretesUbas 	  aizsardzībai 	  toksisku 	  labošana, 	  uz	  šūnas	  
	  un	  jaunus	  signālus 	  reakcijas 	  	   	  galaproduktu 	  sintēze 	  struktūrām,	  
	  caur	  gēnu 	   	   	  uzkrāšanās 	  de	  novo 	  makromoleku-‐	  
	  ekspresiju 	   	   	   	   	  lām,	  enzīmu	  
	   	   	   	   	   	  reakcijām	  u.c.	  

Iespējamā 	  Vides	  signāla 	  Regulēts 	  Regulēts 	  Nav	  Beši 	  Regulēts 	  Neregulēts	  
regulācija 	  Beša	  ietekme 	   	   	  regulēts	  

Iespējamās	  augu	  izmaiņas	  (reakcijas)	  uz	  vides	  apstākļu	  nega?vu	  izmaiņu	  

PIELĀGOŠANĀS	  
UZ	  ADAPTĪVU	  ĪPAŠĪBU	  PAMATA	  






