
Šūna – augu uzbūves 
pamatvienība 



anatomes Sengrieķu dabaszinātnieku ieviests termins - gr. anatomes – uzšķērst 

4.gs. p.K. Grieķu zinātnieks Teofrasts uzrakstījis pirmo darbu par augu uzbūvi 

1.gs. Romiešu zinātnieks Plīnijs Vecākais izdara pierakstus par vecākā “mikroskopa” 
izgudrošanu. Tā bija ar ūdeni pildīta stikla lode 

1590. gads Holandiešu optiķis Zahariass Jansens konstruē pirmo “moderno” mikroskopu 

1660. gads Angļu fiziķis Roberts Huks konstruē mikroskopu, ar kura palīdzību skaidri saskatāmi dzīva 
auga organisma pamatelementi. Tiem viņš dod nosaukumu šūna (cellula) 

XVII gs.  
70. gadi 

Itāļu mediķis M.Malpigi un angļu fiziķis N. Grū neatkarīgi viens no otra publicē darbus ar 
nosaukumu “Augu anatomija” 

1833. gads Angļu botāniķis Brauns skaidri apraksta īpašus veidojumus šūnā un dod tiem nosaukumu 
kodols (nucleus) 

XIX gs.  
30. gadi 

Vācu zinātnieki - botāniķis Matiass Šleidens un zoologs Teodors Švāns formulē Šūnu 
teoriju 

1840. gads Čehu zinātnieks Purkinje šūnas dzīvo saturu nosauc par protoplazmu 
1925. gads Amerikāņu biologs Edmunds B.Vilsons iegūst mūsdienu izpratnē klasisku šūnas attēlu ar 

modernu gaismas mikroskopu. Tajā atzīmēti šūnapvalks, citoplazma, plastīdas, 
mitohondriji, vakuolas, kodols ar kodoliņiem, Goldži aparāts un centriolas 

1961. gads Beļģu embriologs Žans Brašē publicē pirmo šūnas attēlu, kas iegūts ar elektronu 
mikroskopa palīdzību 



Diena 
trešdiena, 1.decembris, 1999 



Holandiešu tirgotāja un 
dabaszinātnieka  

Antonija van 
Lēvenhuka 
(1632.-1723.)  

konstruētais mikroskops  
Utrehtā (Nīderlande) 

ir saglabājies līdz 
mūsdienām 



Ar šūnu saprot: 
1) kailu protoplastu, pat bez kodola, ar vienu vai daudziem  
    kodoliņiem, 
2) protoplastu ar cietu apvalku, 
3) šūnu, kurai protoplasts ir sabrucis, bet apvalks saglabājies. 



1) simplastu jeb dzīvo daļu, kas faktiski ir vienota  
    citoplazmas sistēma augos, un kuras nepārtrauktību  
    nodrošina plazmodesmas. 

Augu šūnu kopumā izšķir: 

2) apoplastu jeb nedzīvo daļu, ar ko saprot vienotu  
    augu audu telpu ārpus citoplazmas. Apoplastam  
    pieskaitāms gan vakuolas saturs, gan šūnapvalks, 
    gan arī starpšūnu telpa. 



Simplastu veido: 

 
 
 
 
 
 

 

1. Citoplazma 

2. Kodols 
3. Plastīdas 
4. Mitohondriji 
5. Goldži komplekss 
6. Endoplazmatiskais tīkls ar ribosomām 

7. Mikrosomas 
8. Citas sīkākas organellas  
    (sferosomas, mikrocaurulītes u.c.) 



1. Šūnapvalka 
2. Vakuolas/ām 
3. Starpšūnu telpas 

Apoplasts sastāv no: 



Vielu transporta tipi augā 

1 - šūnapvalks, 2 - plazmodesma, 3 - mezoplazma, 4 - plazmalemma, 
5 - tonoplasts, 6 - vakuola 

kombinētais transports 



Šūnapvalka struktūra 

Primārais šūnapvalks 

Vidējā plātnīte 
Ārējais slānis 
Vidējais slānis 

Iekšējais slānis 

Sekundārais šūnapvalks 



Plazmodesmas ultrastruktūra 

Endoplazmatiskais tīkls 

Sekundārais šūnapvalks 

Sekundārais šūnapvalks 

Primārais šūnapvalks 

Primārais šūnapvalks 

Vidējā plātnīte 

Plazmodesmas dobums 

Desmocaurulīte 



Vakuolu veidošanās, šūnai novecojot 



Hloroplasti 

Pora 

Kodoliņš 

Kodols 

Citoplazma 

Šūnapvalks 
Starpšūnu telpa 

Vakuola 





Prozenhimatiskas 
šūnas (< 1 : 5) 

Parenhimatiskas 
šūnas (> 1:5) 

Galvenie šūnu tipi 



Objekts Izmēri (m) 
Vairums vaskulāro augu parenhimatisko šūnu 10…100 

Baktērijas 1…2 

Mikrokokku sporas 0.12…0.15 

Prozenhimatisku šūnu (šķiedru) garums 1000…50000 

Prozenhimatisku šūnu (šķiedru) šķērsgriezuma 
diametrs 

50…100 

 

Šūnu  
izmēri 



primārais šūnapvalks  

trīsslāņains  
sekundārais 
šūnapvalks 

mikrofibrilla 

makrofibrilla 

micella 

2 glikozes 
atlikumi 

šķiedras šūna 

Šūnapvalka uzbūve 



2. Pārkorķošanās (uzkrājas suberīns)  

3. Kutinizēšanās (uzkrājas kutīns) 

1. Pārkoksnēšanās (uzkrājas lignīns)  

4. Mineralizēšanās (uzkrājas SiO2) 

5. Pārgļotošanās 



Vakuolas 
Galvenās funkcijas: 

1. Šūnā regulē osmotiskos procesus 

2. Dažkārt nosaka auga daļu krāsu 

3. Dažkārt darbojas kā lizosomas 

4. Uzkrāj metabolisma gala produktus (kalcija oksalātu, kalcija sulfātu u.c.) 



Kristāliskie ieslēgumi šūnās 

1. Vienkāršie kristāli 

2. Rafīdas 

3. Drūzas 



proplastīdas 

plastīdas 

krāsainās bezkrāsainās - leikoplasti 
(pigmentus nesatur) 

hloroplasti 
(satur galvenokārt hlorofilu) 

hromoplasti 
(satur galvenokārt karotinoīdus) 



cietes grauds 

ribosomas 

grana 

tilakoīds 

starpgranu lamella 
(viens tilakoīds) 

stroma 

iekšējā 
membrāna 

ārējā membrāna 

lipīdu piliens 

polisomas 





Hromoplastu krāsu nosaka karotinoīdi 

Convallaria majalis 

Rosa canina 

Sorbus aucuparia Augļu mīkstuma šūnas:  
1 - šūnapvalks, 2 - vakuolas, 3 - kodols, 4 - hromoplasti 



http://www.aucoeurdelarbre.ca/upload/images/1.3.4c_jaseur-

boreal_007_sokolyk_1_1.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-ns1Lpw-

7gN4/ULR2qzgONCI/AAAAAAAAZhY/z8aAHpsgM0o/s1600/441.JPG 



• Pielāgojušies rezerves barības vielu uzkrāšanai - sastopami  
   uzkrājējorgānos - saknēs, sēklās, lapu, vasas pārveidnēs 

Izšķir: 
• amiloplastus (uzkrājas ciete) 
• lipidoplastus (uzkrājas eļļas) 
• proteoplastus (uzkrājas proteīni) 

Leikoplasti Rhoeo discolor šūnā: 
1 - šūnapvalks, 2 - citoplazma, 
3 - kodols, 4 - kodoliņš,  
5 - leikoplasti, 6 - pora 

• Nesatur pigmentus 



Viens no izplatītākajiem leikoplastu veidiem ir amiloplasti, kuros  
uzkrājas cietes graudi (piemēram, kartupeļu bumbuļos) 

Cietes graudi 

Vienkārši cietes 
graudi 

Salikti cietes 
graudi 

Pussalikti cietes 
graudi 



https://uploads2.wikiart.org/images/vincent-van-gogh/the-potato-eaters-1885-1.jpg 
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