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Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
Inženierzinātņu vidusskola (IZV)
dibināta 2015. gadā un ir Latvijā
pirmā vispārējās vidējās izglītības
mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte. IZV Latvijas talantīgākie
skolēni padziļināti apgūst eksaktos
mācību priekšmetus, lai sagatavotos inženierzinātņu studijām.

 ētniecības darbs (ZPD), taču ne
p
viens vien zinātkārs IZV izglītojamais izvēlas to darīt vairākkārt –
daži jau 10. klasē, daži – pat visos
trijos vidusskolas gados. Skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu
konkurss tradicionāli tiek organizēts trijos līmeņos: skolā; reģionā;
valstī.

IZV skolēni guvuši izcilus mācību
sasniegumus valsts un starptautiska mēroga konkursos un mācību
priekšmetu olimpiādēs, un skola
neilgajā pastāvēšanas laikā saņēmusi vairākus apbalvojumus un
pirmās vietas vairākos skolu reitingos, jau piecus gadus pēc kārtas
saglabājot Latvijas labākās mazās
skolas titulu Ata Kronvalda fonda
konkursā «Lielā Pūce».

Šis ir otrais IZV skolēnu zinātnisko
rakstu tēžu krājums, kurā publicētas to IZV skolēnu ZPD tēzes, kas
ieguvušas apbalvojumu vismaz
reģionālajā līmenī. Krājumā publicētās zinātnisko darbu tēzes apliecina, ka IZV skolēnu zinātniskās
intereses ir ļoti daudzpusīgas – gan
vides problēmu aplūkošana, pētot
organisko atkritumu izmantošanas iespējas un jauna ekoloģiska
materiāla izveidi, gan fotometriski
mērījumi astronomijā, gan viedā
apgaismojuma sistēmas izveide un
plastikāta karšu izbalēšanas efekta
aplūkošana fizikā, gan organisko
vielu sintēze, organisko reakciju
izpēte un Latvijas dārzeņu analīze ķīmijā. IZV skolēni pētījuši arī
tetramino izvietojumu matemātikā
un padomju arhitektūras vēsturisko mantojumu Rīgas vēsturiskajā
centrā.

Mācību darbā skolai ir veiksmīga
sadarbība ar RTU – augstskolas
mācībspēki iesaistījušies vairāku
priekšmetu mācīšanā, un skolēniem
ir iespēja izstrādāt savus pētniecības darbus RTU laboratorijās, veikt
dažādus eksperimentus, ļaujot
pārliecināties par teorijas nozīmi
praksē.
Katram IZV skolēnam jāizstrādā vismaz viens zinātniskās
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Engineering High School (EHS
hereinafter) of Riga Technical
University (RTU), founded in 2015,
is the first general secondary
education institution in Latvia
created by the university. The
most talented students of EHS
from all across Latvia study exact
subjects in depth and prepare for
engineering studies.
The students of EHS have achieved
excellent national and international
academic achievements in
different competitions and subject
Olympiads, and school in a short
term has received many awards
and first prizes in several school
rankings, for five years in a row
maintaining the title of the best
small school in Latvia in the Atis
Kronvalds Foundation competition
«Lielā Pūce» («Big Owl»).
The school has a successful
collaboration with RTU – the
university’s teaching staff have
enrolled in several subjects and
students have an opportunity to
develop their research works in RTU
laboratories, to perform various
experiments and to corroborate
the meaning of theory in practice,
allowing them to verify the
importance of theory in practice.

Each EHS student has to develop
at least one scientific research
paper (SRP hereinafter), but
many curious EHS students
choose to do this repeatedly –
some already in grade 10, some
even in all three years of high
school. The contest for students’
scientific research is traditionally
organized at three levels: school;
region; country.
This is the second published
collection of scientific theses of the
students of EHS. These are theses
of EHS students’ SRP who have
received an award at least at the
regional level. The scope of research
of Engineering High School (EHS)
students once again is multifaceted
consideration of environmental
problems, research of organic
waste and new ecological material,
photometric measurements in
astronomy, development of smart
lighting system and plastic card
fading effect in physics, synthesis
of organic substances, research of
organic reactions, and the analysis
of Latvian vegetables in chemistry,
as well as the study of the location
of tetramino in mathematics and
the historical heritage of Soviet
architecture in the historical center
of Riga.
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Toms
Cerbulis
ATMOSFĒRAS IETEKME UZ
FOTOMETRISKAJIEM MĒRĪJUMIEM
ASTRONOMIJĀ ATKARĪBĀ
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AUGSTUMA
Darba zinātniskais vadītājs
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Kopsavilkums
Astronomijā fotometriskiem mērījumiem ir liela nozīme, jo, pateicoties tiem, iespējams analizēt gaismu, kas nāk no ļoti tāliem objektiem, ļaujot spriest par to raksturlielumiem, piemēram, attālumu, rādiusu, krāsu, temperatūru utt. Šos mērījumus ieteicams veikt vakuumā, kas iespējams orbītā ap Zemi. Taču novietot teleskopu orbītā
ap Zemi ir ļoti dārgi, tādēļ mērījumiem tiek izmantotas observatorijas, kas atrodas
uz Zemes. Līdz ar to mērījumi ir pakļauti atmosfēras ietekmei. Šī ietekme jāizmēra,
jāraksturo un jāpamato, meklējot sakarības, un jānovērš. Zinātniskajā darbā pārbaudītas zināmās sakarības un, iespējams, novērotas jaunas sakarības. Detalizēti aprak
stot šīs sakarības, var iegūt metodi, kā, veicot apjomīgus un laikietilpīgus mērījumus,
«izslēgt» atmosfēras ietekmi. Mērījumi veikti Baldones observatorijā 2019. gada naktī
no 29. uz 30. martu, izmantojot lielo (diametrs – 1,20 m) Šmita teleskopu.

Atslēgas vārdi
Astronomija, fotometrija, izkliede, absorbcija, atmosfēra.

IEVADS
Teleskopa novietošana orbītā ap Zemi ir ilglaicīgs un dārgs process, liela daļa foto
metrisko novērojumu tiek veikti observatorijās uz Zemes, kur jāņem vērā atmosfēras
ietekme uz mērījumiem. Bet, ja šī ietekme ir izmērāma, tad to var paredzēt un novērst. Nodarbojoties ar relatīvo fotometriju, daļu no atmosfēras ietekmes var neņemt
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vērā, jo tā vienādi ietekmē gan mērāmos, gan standarta spīdekļus. Toties absolūtajā
fotometrijā mērinstrumenta kalibrācija un atmosfēras ietekmes novēršana ir nepieciešama sastāvdaļa.
Mūsdienās ir aktuāla ātro procesu fotometrija, kur jānovērtē un jāizslēdz atmosfēras
ietekme. Astronomijā bieži rodas nepieciešamība veikt mērījumus ilgstošā laika periodā, lai uzkrātu pietiekamu datu apjomu analīzes veikšanai. Atmosfēras caurspīdības pētījumi ir ļoti nozīmīgi precīzu fotometrisko datu iegūšanā. Pētījumu rezultāts
ļaus precīzāk noteikt kosmisko objektu spožumu dažādās fotometriskajās sistēmās.
Tas ir svarīgi, nosakot zvaigžņu un asteroīdu spožuma maiņas līknes, kas savukārt
ļauj spriest par nestacionāro procesu dabu zvaigznēs, noteikt asteroīdu rotācijas periodus un konstatēt virsmas īpatnības (lielus krāterus, sasalušu gāzu laukus). Augstas precizitātes fotometrija ir pamats vienai no metodēm, kas ļauj atrast eksoplanētas citu zvaigžņu tuvumā. Baldones observatorija ir iesaistījusies blazāru (melno
caurumu Seiferta galaktiku centros) novērojumos, kur ir nepieciešama fotometriskā
precizitāte.

Darba mērķis
Raksturot atmosfēras ietekmi uz fotometriskajiem mērījumiem astronomijā atkarībā no novērojumu leņķiskā augstuma un novērojamā spīdekļa B-V vērtības.

Darba uzdevumi
1. Uzņemt vairākus attēlus, kuros redzamas vienas un tās pašas zvaigznes.
2. Aprēķināt katras zvaigznes leņķisko augstumu virs horizonta katram kadram, ņemot vērā novērojumu laiku un datumu, un pārveidot to gaisa masās.
3. Aprēķināt mērāmo zvaigžņu spožumu katrā kadrā.
4. Aprēķināt katras zvaigznes spožuma izmaiņas katrā kadrā.
5. Novērtēt sakarību starp zvaigžņu spožuma izmaiņām un to krāsas indeksu (B-V)
izmaiņām atkarībā no to leņķiskā augstuma virs horizonta.

DARBA METODOLOĢIJA
Mērāmie kadri uzņemti Baldones observatorijā, izmantojot lielo (diametrs 1,20 m)
Šmita teleskopu. Vienas nakts laikā dažādos laika momentos uzņemti vairāki kadri
ar identiskām debess koordinātām. Kadrā izvēlētas 10 dažādas zvaigznes ar zināmu
spožumu, no kurām mērījumiem tika izvēlētas divas ar ļoti atšķirīgu krāsas indeksu,
savukārt pārējās astoņas tika izmantotas mērījumu kalibrācijai. Tika iegūta formula
pārejai no ekvatoriālās koordinātu sistēmas uz horizontālo koordinātu sistēmu, ņemot vērā novērojumu datumu un laiku, mērāmo zvaigžņu ekvatoriālās koordinātas
un Baldones observatorijas ģeogrāfiskās koordinātas. Tālāk iegūta sakarība pārejai
no leņķiskā augstuma virs horizonta uz gaisa masām X, kur pie vērtības X = 1 novērojums veikts zenītā (leņķiskais augstums = 90°). Uzņemtie kadri apstrādāti MaxIm
DL 6 programmatūrā, izmantojot funkciju Photometry, un iegūtie dati par mērāmo
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zvaigžņu spožumu apvienoti ar to leņķisko augstumu. Rezultātā iegūts grafiks, kurā
attēlots abu mērāmo zvaigžņu spožums atkarībā no gaisa masas X. Grafiks iedalīts
četrās daļās un analizēts, lai noteiktu mērījumu standartnovirzi, amplitūdu, vidējo
vērtību un pielāgotās lineārās tendences līknes stāvuma koeficientu. Šie lielumi noteikti abām mērāmajām zvaigznēm, pēc tam tie savstarpēji salīdzināti un analizēti.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Grafikiem pielīdzinot lineārās tendences līkni, var pamanīt, ka to stāvuma koeficients
ir negatīvs, toties stāvuma koeficienta absolūtā vērtība piektai zvaigznei, kuras krāsas indekss ir tuvāks sarkanajam spektram, ir lielāka par devītās zvaigznes, kuras
krāsas indekss ir tuvāks zilajam spektram, koeficienta vērtību.
Tas ir pretrunā ar Releja izkliedi, jo ekstinkcijas koeficients īsākiem viļņu garumiem ir
lielāks nekā garākiem viļņu garumiem. Iemesls šim varētu būt fakts, ka lielākā daļa
sarkano zvaigžņu ir maiņzvaigznes, kurām krāsas indeksa vērtība mainās. Šīs ir ilgperioda izmaiņas, savukārt otrs iemesls varētu būt uz piektās zvaigznes esošie daudzie
plankumi, kas ir raksturīgi zvaigznēm ar zemu virsmas temperatūru. Šie plankumi,
zvaigznei griežoties ap savu asi, īsperiodiski samazina tās redzamo spožumu.
Sadalot grafiku četrās daļās un veicot tā analīzi, var secināt, ka mērījumu standartnovirze un amplitūda, pieaugot X vērtībai, palielinās (2. att.).
Tas ir pamatojams ar faktu, ka, pieaugot X vērtībai, no zvaigznēm nākošajiem fotoniem jāšķērso lielāka atmosfēras daļa, tos pakļaujot lielākām gaisa turbulencēm un

1. attēls. Grafiks ar pielāgotu lineārās tendences līkni.
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2. attēls. Sadalītā grafika statistika atbilstošajām zvaigznēm.
N – mērījumu skaits tumši zaļajā krāsā norādītajā X vērtību diapazonā, Mean – diapazonā
veikto mērījumu aritmētiskā vidējā vērtība, Stdev – diapazonā veikto mērījumu vērtību
standartnovirze, d(mag) – diapazonā veikto mērījumu amplitūda (maksimālās un minimālās
vērtības starpība).

atmosfēras neviendabīgumam. Gaisa turbulences ir iemesls ievērojamām īsperioda
izmaiņām spīdekļu redzamajā spožumā. Šo parādību sauc par astronomisko scintilāciju.
Iepriekšminētās tendences (standartnovirzes un amplitūdas pieaugums) raksturīgas
mērījumiem, kas veikti līdz X vērtībai 1,115, pēc kuras standartnovirze un mērījumu
amplitūda samazinās. Tas ir pamatojams ar faktu, ka mērījumi ar gaisa masas vērtībām līdz 1,11 veikti divreiz (pirms zvaigžņu kulminācijas un pēc tās).

SECINĀJUMI
1. Hipotēze daļēji apstiprinājās, jo novērojamas pamatotas sakarības starp pētāmajiem lielumiem, savukārt neapstiprinājās sakarība starp koeficienta K vērtību
un viļņa garumu.
2. Mērījumu apjoms ir neliels, jo kadri uzņemti pavasarī – laikā, kam raksturīgas neskaidras debesis.
3. Mērījumu precizitāti iespējams uzlabot, novērojot objektus ar nemainīgu B-V vērtību.
4. Mērījumu precizitāti iespējams uzlabot, novērojot objektus, kas kulminē zenītā vai
netālu no tā.
5. Mērījumu precizitāti iespējams uzlabot, novērojot spožākus spīdekļus, uzņemot
kadrus ar īsāku ekspozīciju.
6. Pētījumu attīstot, iespējams atrast sakarības, kuras, pilnīgi aprakstot, var izmantot atmosfēras ietekmes «izslēgšanai» no laikietilpīgiem un apjomīgiem mērījumiem, novērojot blazārus, eksoplanētas un asteroīdus.
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Cerbulis T. Atmospheric effects on
astrophotometric measurements
due to change in angle of elevation.
The importance of photometric
measurements in astronomy,
photometric measurements are
important because they make it
possible to analyze light coming from
very distant objects, allowing us to
judge their characteristics, such as
distance, radius, color, temperature,
and so on. It is recommended that
these measurements be made in a
vacuum that is possible in orbit around
the Earth.
Unfortunately placing a research
telescope in orbit around Earth

is expensive, therefore most
measurements are made in
observatories from Earth, which are
influenced by the atmosphere. This
influence must be measured, described,
addressed and separated from the
data. This thesis will question known
relations between values and possibly
put forward new relations, which
will allow to subtract atmospheric
distortions on data from lengthy
measurements. Measurements
are made with the 1.20m Schmidt
telescope of Baldones observatory
during the night between 29/03/2019
and 30/03/2019.
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VIEDĀS APGAISMOŠANAS
SISTĒMAS IZVEIDE UN TESTĒŠANA
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NOLŪKOS  
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Kopsavilkums
Elektroenerģijas taupīšanas jautājums mūsdienās ir ļoti aktuāls. Katram cilvēkam ir
jāminimizē elektroenerģijas patēriņš savām vajadzībām.
Lai to paveiktu, izveidojām savu viedā apgaismojuma sistēmu. Šī sistēma spēj noskaidrot, kādā telpas daļā atrodas cilvēks vai cilvēki, un ieslēdz apgaismojumu tikai
tur, kur tas ir nepieciešams.
Sistēma ir bāzēta uz Arduino kontrollera, tā sastāv no daudzu sensoru kombinācijas.
Lai cilvēku kustības laikā noteiktu viņu atrašanas vietu, tika izmantoti kustības sensori. Laikā, kad cilvēki nepārvietojās, lai noteiktu viņu atrašanās vietu, tika izmantota
mikrofonu un skaļruņu sistēma, kā arī fotorezistori, lai sistēma ieslēgtos tikai tad, kad
dabiskais apgaismojums ir mazāks par nepieciešamo, līdz ar to vēl vairāk samazinot
elektroenerģijas patēriņu.
Mūsu sistēma precīzi noskaidro cilvēka atrašanās vietu un būtiski samazina elektrības patēriņu. Testēšanas laikā sistēma pareizi noskaidroja cilvēka atrašanās vietu
97 % gadījumos, samazinot elektroenerģijas patēriņu par 44 %.
Darbs tika izstrādāts no 2018. gada novembra līdz 2020. gada janvārim.

Atslēgas vārdi
Arduino, elektroenerģijas taupīšana, viedais apgaismojums, infrasarkanie
sensori.
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IEVADS
Mūsdienās sabiedrība nopietni cīnās ar daudziem vides piesārņošanas avotiem. Viens
no lielākajiem vides un gaisa piesārņošanas avotiem gan Latvijā, gan visā pasaulē ir
elektrības iegūšana. Elektrību joprojām ražo, galvenokārt dedzinot ogles, kūdru vai
naftu. Tas ļoti piesārņo zemes atmosfēru un palielina CO2 daudzumu. Jo vairāk attīstīta kļūst pasaule, jo vairāk elektrības ir nepieciešams. Tāpēc atmosfēras piesārņojums ir viena no aktuālākajām pasaules problēmām. Vispopulārākais risinājums šai
problēmai ir parēja uz saules, vēja vai ūdens enerģiju, bet tas prasa ļoti daudz resursu
un laika.
Pagaidām labākais risinājums ir samazināt elektrības patēriņu. Lai to paveiktu, katram cilvēkam ir jārūpējas par to, cik un kur viņš tērē elektrību. Arvien lielāku populāritāti mūsdienās iegūst elektrību taupoša sadzīves tehnika, it īpaši – spuldzes. Vislielāko elektroenerģijas daudzumu var ietaupīt, laikus izslēdzot ierīces un apgaismojumu,
bez kura attiecīgajā brīdī var iztikt. Lai to panāktu, ir jāizstrādā viedā elektrību taupošā sistēma. Jau eksistē daži risinājumi, piemēram, lampas ar kustību sensoru, kas
ir piemērotas tikai gaiteņiem vai kāpņutelpām, laika releji, ko izmanto tikai telpās, kur
cilvēki ilgi neuzturas, gaismas jutīgie automātslēdži un slēdži ar vadību no telefona,
taču neviena ierīce atsevišķi, ne visu šo ierīču kopums nevar nodrošināt automātisko gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu lielās dzīvojamās telpās. Tāpēc mēs pieņēmām
lēmumu mēģināt atrisināt šo problēmu un, izmantojot zināšanas un prasmes inženierzinātnēs un elektronikā, izstrādāt un uzbūvēt sensoru sistēmu. Šai sistēmai ir
jānosaka cilvēku skaits, to izvietojums telpā, apgaismojums katras telpas daļā. Tad
jāanalizē iegūtā informācija un, balstoties uz analīzes rezultātiem, jāieslēdz vai jāizslēdz gaismu noteiktā telpas daļā.
Šī sistēma palīdzēs būtiski samazināt patērēto elektrības daudzumu. Turklāt sistēmas komponenti nav dārgi, tāpēc gandrīz katrs varēs izveidot tādu pašu sistēmu
savās mājās.

Darba mērķis
Izstrādāt un uzbūvēt viedo sensoru sistēmu, kas analizēs katras telpas daļas apgaismojumu un cilvēku klātbūtni, kā arī ieslēgs vai izslēgs gaismu, balstoties uz analīzes
rezultātiem, līdz ar to samazinot elektroenerģijas patēriņu telpas apgaismošanai.

Darba uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

Apskatīt visas iespējamās sensoru sistēmas, to priekšrocības un trūkumus.
Izvēlēties vienu sensoru sistēmu vai to kombināciju.
Izstrādāt un uzbūvēt sensoru sistēmu.
Izmēģināt sistēmu reālos apstākļos.
Izpētīt sistēmas elektroenerģijas patēriņu.
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DARBA METODOLOĢIJA
Izstrādātā sistēma sastāv no diviem sensoru blokiem, kas tika piestiprināti pie griestiem un sastāv no kontrollera, skaņas sensora, piroelektriskā kustības sensora un
fotorezistora. Telpa tiek iedalīta divās zonās, par katru zonu ir atbildīgs viens sensoru bloks, kas nosaka cilvēku klātbūtni un skaitu savā teritorijā. Vēl sistēmā ietilpst
aproces ar Wi-Fi moduli un skaļruni, kas izveido noteiktas frekvences skaņu pēc galvenā kontrollera pieprasījuma, un galvenais kontrolleris, kas analizē informāciju, kas
saņemta no sensoru blokiem, pieprasa skaņas signālu Wi-Fi modulim, ja datu no
kustības sensoru nav pietiekami daudz, un izlemj, kurā zonā ir nepieciešama apgaismošana.
Pirmajā testā tika noteikta cilvēka lokācijas noteikšanas precizitāte, novietojot cilvēku telpā ar Wi-Fi aproci 66 dažādās vietās un pozīcijās un pārbaudot, vai sistēma
ieslēdz apgaismojumu pareizajā zonā. Iegūtā sistēmas precizitāte tika izteikta procentos, dalot pareizi noteikto atrašanas vietu daudzumu ar kopējo atrašanas vietu
daudzumu.
Otrajā testā tika noteiktas elektroenerģijas patēriņa izmaiņas. Pēc divu nedēļu ilgiem
novērojumiem tika noskaidrots vidējais katra gaismas avota izmantošanas laiks darba dienās, kas ir tieši proporcionāls izmantotajam elektroenerģijas daudzumam, tāpēc
elektroenerģijas izmantošanas izmaiņas tika mērītas pēc šī parametra. Lai noteiktu
katras lampas darbošanās laiku, galvenais kontrolleris, izmantojot iebūvēto hronometru, mērīja laika intervālu no apgaismojuma ieslēgšanās līdz izslēgšanās brīdim.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
1. Lai novērtētu dažādas sistēmas uzbūves alternatīvas, tika izstrādātas prasības
sistēmai un tās darbības novērtēšanas kritēriji.
2. Tika izstrādāta un uzbūvēta viedo sensoru sistēma, kas analizē cilvēku klātbūtni
telpā un istabas apgaismojuma līmeni. Uzbūvētā sistēma pilnīgi atbilst izveidotajiem kritērijiem un nosaka cilvēka atrašanās vietu mazā telpā ar precizitāti 97 %.
3. Testa rezultāti parādīja, ka sistēma ir spējīga ietaupīt līdz pat 44 % elektroenerģijas. Teorētiski šīs radītājs telpās ar lielāku apgaismojuma elementu skaitu var būt
vēl lielāks.

16

4. Ir izpildīti visi definētie darba uzdevumi. Uzbūvētā sistēma ir universāla, to var
pielāgot gandrīz jebkurai telpai.
5. Sistēma ir labi pielāgota darbībai reālos apstākļos. Taču, lai sistēma netraucētu
cilvēkiem ikdienā, parasto skaļruņu un mikrofonu vietā būtu jāizmanto ultraskaņas skaļruņi un mikrofoni ar lielāku frekvenču spektru.
6. Sistēma ir labs pamats, lai veidotu arvien sarežģītākas sensoru sistēmas, iekļaujot tajās zinātniskās pētniecības darbā izstrādātās tehnoloģijas.
7. Darba gaitā iemācījāmies darboties ar Arduino kontrolleri, tam izveidotajiem sensoriem, kā arī programmēt Arduino IDE valodā, kas ir bāzēta uz C++ programmēšanas valodu.
8. Būtiski uzlabot sistēmu var, izpētot to lielākās un daudzveidīgākās telpās. Tādējādi varētu noteikt sistēmas vājās puses, kas bez papildu testiem noteikti nav
iespējams.

Časnovičs A., Kravcevs I. Smart
lighting system design and testing
for reducing electricity consumption.
The issue of electricity saving is very
actual nowadays. Each person has to
minimize electricity consumption for
their own use.
To achieve this, we decided to design
and build a smart lighting system. The
system determines in which section of
the room a person is in each moment
and turns on the light, where it is
needed.
Our system is based on the Arduino
microcontroller platform. The system
consists of various combinations of
sensors data. We are using motion
sensors to determine the location of

a person when he is moving. We are
using microphones and speaker system
to determine the location of a person
when he is motionless. Also, we are
using photoresistors, so that the light
turns on only when the natural lighting
is less than necessary. All together that
greatly reduced the waste of electricity.
Our system precisely determines
a person’s location in the room.
During the tests our system correctly
recognized the location of a person in
97 % of cases and reduced the waste
of electricity by 44 %.
The work was developed in Engineering
High School of Riga Technical
University from October 2018 to
January 2020.

Atsauces
1. Arduino IDE programmēšanas valodas
sintakse [skatīts 27.12.2018]. Pie
ejams: https://www.arduino.cc/reference/en/ [skatīts 2018. gada 27. de
cembrī].  
2. Arduino Nano kontrollera specifikācija. [skatīts 2018. gada 5. decem
brī ].  Pieejams: https://store.arduino.
cc/arduino-nano.

3. Ātras Furjē transformācijas bibliotēka
piemērota Arduino IDE programmēšanas valodai [skatīts 2019. gada
3. augustā ]. Var būt uzinstalēta no
saites: Pieejams: https://www.arduinolibraries.info/libraries/fix_fft.
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4. Fotorezistors un to izmantošana
[skatīts 2018. gada 28. decembrī
]. Pieejams: https://create.arduino.cc/
projecthub/Ayeon0122/reading-a-photoresistor-1e705e [skatīts 2018. gada
28. decembrī ].  
5. Kustības sensors HC-SR501 un to
pielietojums [skatīts 2019. gada
17. maijā ] Pieejams: https://create.
arduino.cc/projecthub/electro
peak/pir-motion-sensor-how-touse-pirs-w-arduino-raspberry-pi18d7fa [skatīts 2019. gada 17. maijā].  
6. Mikrofona MAX9814 specifikācija
[skatīts 2019. gada 20. jūlijā ]. Pie
ejams: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9814.pdf.
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7. Nodemcu Lua Wi-Fi specifikācija
[skatīts2019. gada 15. jūnijā]. Pie
ejams: https://www.hotmcu.com/
nodemcu-lua-wifi-board-based-onesp8266-cp2102-module-p-265.html.  
8. Pētījums, izmantots literatūras apskatam [skatīts 2018. gada 15. novem
brī ]. Pieejams:  http://www.bu.edu/
articles/2017/new-sensors-for-smartlighting-systems/.

Līva Eglīte,
Jana Voiciša
PADOMJU PERIODA (1953–1991)
MODERNISMA STILA TIPVEIDA
DZĪVOJAMĀ APBŪVE RĪGAS
VĒSTURISKĀ CENTRA UN TĀ
AIZSARDZĪBAS ZONAS IELAS TELPĀ
Darba zinātniskie vadītāji
Mg. hist. Māris Zvaigzne,
Mg. arch. Līva Garkāje

Kopsavilkums
Darba mērķis ir, balstoties uz aktuālākajiem pētījumiem un metodēm, analizēt un
noskaidrot ielas telpas kvalitāti zonās, kur vēsturiskā vide papildināta ar padomju perioda modernisma stila tipveida dzīvojamām ēkām, kā arī sniegt rekomendācijas un
ieteikumus tās uzlabošanai. Pētījums tika veikts, izmantojot Merilendas inventorija
metodi ielas telpas kvalitātes noteikšanai. Pētījuma rezultāti liecina, ka ielu posmos
ar tipveida apbūvi ielas telpas kvalitāte ir zemāka, tomēr ir iespējami uzlabojumi,
piemēram, ēkas renovējot.

Atslēgas vārdi
Tipveida apbūve, ielas telpas kvalitāte, Rīgas vēsturiskais centrs un tā
aizsardzības zona, pēckara modernisms.

IEVADS
Tipveida dzīvojamā apbūve Rīgā un citviet Latvijā būvēta no 1945. līdz 1991. gadam
jeb padomju periodā, tomēr kā pētījuma laika perioda sākums ir izvēlēts 1953. gads,
kas, atsaucoties uz Ņ. Hruščova runu, rakstos (Lukševics, U., Leitāne-Šmīdberga, L.,
Jauja, Z., u. c., 2014) minēts kā atskaites punkts. Jāmin, ka izpētes laikā datus par
pirmo padomju modernisma stila daudzdzīvokļu ēku Rīgā atrast neizdevās, jo Staļina
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laika stila projektētās mājas transformētas uz modernisma stila ēkām. Ēkas celtas,
lai jau iepriekš dzīvojošos pamatiedzīvotājus, kā arī fabriku darbiniekus un militārpersonas nodrošinātu ar mājvietām lētā un kompaktā veidā. Šī tipveida dzīvojamā
apbūve mūsdienās ir izraisījusi dažādas diskusijas par to, vai šīs ēkas kalpo kā pozitīvs
arhitektūras piemērs, piemēram, mantojuma sarakstā (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2013) ir ļoti maz padomju perioda Rīgas ēku. Sabiedrībā valda dažādi
uzskati par to, ka šīs ēkas neuzlabo ielas telpas kvalitāti, jo to sākotnējais mērķis bija
primāri praktiskas nevis estētiskas dabas. Tagad ir brīdis, kad jāizlemj šo ēku turpmākais liktenis, tādēļ ir aktuāli izskatīt to pienesumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas arhitektoniskai ainavai, lai iespējami precīzi noskaidrotu turpmākos
iespējamos uzdevumus.
Tipveida dzīvojamā apbūve ir Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas un
Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas (Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, 2016) sastāvdaļa, tādēļ aktuāli noskaidrot šo ēku pozitīvo vai
negatīvo pienesumu un radīt pēc iespējas objektīvākus kritērijus precīzākai ielas telpas kvalitātes izvērtēšanai/noteikšanai.
Par izpētes teritoriju ir izvēlēts Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas robežas noteiktas Rīgas vēsturiskā
centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kas pieņemts 2003. gada 29. maijā (Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, 2016).

Darba mērķis
Balstoties uz aktuālākajiem pētījumiem un metodēm, noskaidrot un analizēt ielas
telpas kvalitāti zonās, kur vēsturiskā vide papildināta ar padomju perioda modernisma stila tipveida dzīvojamām ēkām, kā arī sniegt rekomendācijas tās uzlabošanai.

Darba uzdevumi
1. Apkopot informāciju par padomju perioda tipveida apbūvi Latvijā un ielas telpas
kvalitāti, tās raksturlielumiem.
2. Veicot literatūras apskatu, atrast un pielāgot labāko metodi, lai noteiktu ielas telpas kvalitāti.
3. Veikt mērījumus, lai noskaidrotu patieso šo ēku ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra
un tā aizsardzības zonas ielas telpas kvalitāti.
4. Apkopot un apstrādāt iegūtos datus, izdarot secinājumus par padomju perioda
tipveida dzīvojamās apbūves ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas ielas telpas kvalitāti.
5. Sniegt ielas telpas kvalitātes uzlabošanas rekomendācijas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai ar padomju modernisma stila tipveida dzīvojamo apbūvi.
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DARBA METODOLOĢIJA
1. Salīdzinošā metode – tika veikta pieejamo informācijas avotu izpēte un salīdzinājums, lai noskaidrotu vispiemērotāko metodi, ar kuru noteikt un izvērtēt ielas
telpas kvalitāti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kur
vēsturiskā vide papildināta ar padomju perioda modernisma stila tipveida dzīvojamām ēkām. Lai noteiktu ielas telpas kvalitāti raksturojošos kritērijus objektīvāk
un atbilstošāk, salīdzinošā metode izmantota arī, lai salīdzinātu dažādus avotus
par padomju perioda tipveida dzīvojamās apbūves raksturu un arhitektūru.
2. Datu apstrādes statistiskā metode tika izmantota, lai pēc ielu posmu apsekojumu
un mērījumu veikšanas sagrupētu datus un analizētu pētījumā iegūtos rezultātus.
3. Grafiskā analīze tika izmantota, kartē atzīmējot padomju perioda modernisma
stila tipveida ēkas, kā arī veicot auditu ielas telpas kvalitātes noteikšanai, izmantojot Google Street View.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
1. Padomju perioda tipveida apbūve vidi nepadara vizuāli atpazīstamāku, atšķirīgāku, jo gan jauktās, gan tipveida apbūves ielu posmi kopumā uzrādīja zemākus rezultātus par vēsturisko apbūvi, tomēr vairāki kritēriji šim raksturlielumam sakrita.
Taču tipveida apbūve nodrošina lielāku pieejamo parku, dārzu un pagalmu skaitu,
kas uzlabo ielu vizuālo atpazīstamību.
2. Ielai būtu jārada telpas sajūta, taču mērījumos uzrādītie rezultāti liecina, ka tipveida un jauktā apbūve šim kritērijam atbilst sliktāk nekā vēsturiskā apbūve, vienīgi koku atrašanās ielas abās pusēs sniedz vienlīdz pozitīvu devumu visiem ielu
apbūves veidiem.
3. Tipveida apbūves ielas telpa, salīdzinot ar vēsturiskā un jauktā tipa apbūves ielas
telpu, uzrāda sliktākus rezultātus kritērijos, kas raksturo cilvēka mērogu, jo gājēju
acu līmenī esošo logu proporcija ir ievērojami zemāka un ielas mēbeles nav tik bieži
sastopamas.
4. Tipveida apbūve uzrāda zemākus rezultātus caurredzamībā, kas nodrošina cilvēka iespēju redzēt citu cilvēku aktivitāti pirmā stāva līmenī, salīdzinot ar vēsturisko
un jaukto apbūvi, tomēr šis kritērijs nav tik cieši saistīts ar pašu ēku izskatu, bet
gan ar to novietojuma attālumu attiecībā pret ietvi.
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5. Padomju perioda tipveida apbūve nav izteikti vizuāli bagātinoša. Tā ir tipveida
apbūve, tāpēc tā bieži atkārtojas pat viena ielas posma ietvaros, tāpēc krāsas un
citi dizaina elementi sakrīt. Vēsturiskā tipa apbūvei piemīt dekora elementi, fasādes, kas pārsvarā neatkārtojas viena kvartāla ietvaros. Ielas ar tipveida apbūvi šo
iemeslu dēļ var kļūt monotonas. Jauktā apbūve uzrāda augstākus rezultātus nekā
tipveida apbūve, taču zemākus nekā vēsturiskā apbūve.

Eglīte L., Voiciša J. Soviet-era
(1953–1991) modernist style typical
residential buildings in the Historic
Centre of Riga and its buffer zone’s
street space. The aim of the study is to
analyse and determine level of urban
design quality in areas where historical
environment is supplemented with
Soviet modernist serial apartment
buildings, as well as to make

recommendations and suggestions
for its improvement. The study was
conducted using Maryland Inventory
method to determine urban design
quality. The results of the study show
that the urban design quality is lower
in street blocks with dominating Soviet
serial apartment buildings, however,
there is room for improvement, for
example, by renovation.

Atsauces
1. Artilērijas iela. (2018) [tieš
saiste] Google Streetview [skatīts
2020. gada 6. janvārī]. Pieejams:
https://www.google.com/maps/@5
6.9586219,24.1402483,3a,75y,327.
9h,92.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssGowd_yffS3OHXttP9ycWw!2e0!7i13312!8i6656?authuser=2.
2. Balsas, C. J. L. (2004). Measuring
the livability of an urban centre: An
exploratory study of key performance
indicators. Planning Practice and
Research. 101.–110. pp.
3. Bereitschaft, B. (2017). Equity in
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Kopsavilkums
1,4-Dihidropiridīni, farmācijā nozīmīga vielu klase, ir plaši zināmi kā viegli pagatavojami starpsavienojumi citu organisku vielu, tostarp farmaceitisko preparātu un
savienojumu ar bioloģisku aktivitāti, sintēzē. Nesen atklāta reakcija – 2,6-dimetil-4-aril-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarboksilātu oksidēšana ar kālija monopersulfātu,
pazīstamu ar komerciālo nosaukumu Oxone, veidojot četraizvietotus furānus, – paver
iespējas 1,4-dihidropiridīnu izmantošanā augsti funckionalizētu heterociklisku savienojumu sintēzē. Pētījumā tika pagatavoti vairāki augsti aizvietoti 1,4-dihidropiridīni,
lai noskaidrotu oksidēšanas reakcijas efektivitāti substrātiem ar dažādiem aizvietotājiem, kā arī lai piedāvātu novērojumos balstītu mehānismu minētajai reakcijai.
Pētījuma gaitā tika identificēti 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanas reakcijas produkti, tostarp gan iepriekš novērotie furāni un piridīni, gan arī jauni, iepriekš nezināmi augsti
aizvietoti heterocikliski savienojumi. Šie dati ļauj piedāvāt un pamatot mehānismu
1,4-dihidropiridīnu oksidēšanas reakcijai, kas sniedz jaunu ieskatu dihidropiridīna cikla
reaģētspējā, kā arī norāda uz 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanu kā noderīgu, videi draudzīgu metodi iespējami bioloģiski aktīvu augsti funkcionalizētu heterociklisku savienojumu sintēzes izstrādē.

Atslēgas vārdi
Dihidropiridīni, oksidēšana, Oxone, furāni, heterocikli.
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IEVADS
Mūsdienās arvien aktuālāka kļūst jaunu organiskās sintēzes metožu izstrāde. Pirmkārt, iespējami bioloģiski aktīvu vielu, tostarp medikamentu, izstrādei nepieciešams
plašs metodiskais pamats, lai būtu pieejams pēc iespējas lielāks skaits sintēzes ceļu
līdz noteiktam mērķsavienojumam. Turklāt zināmas bioloģiski aktīvu vielu klases papildināšana ar jaunām, iepriekš nezināmām vielām nodrošina gan jaunas iespējas zināmu bioloģiski aktīvu vielu funkcionalizēšanai, gan arī plašu substrātu klāstu bioloģiskās aktivitātes pētniecībai, līdz ar to arī jaunu zināmai vielu klasei piederošu aktīvu
vielu sintēzei. Savukārt jaunu potenciālo zāļvielu sintēze ir svarīgs posms medicīnisko
preparātu attīstībā.
Otrkārt, būtiska ir arī metožu izstrāde dabasvielu sintēzei. Dabasvielas ir vielas, kas
atrodamas dabas produktu sastāvā un kam var piemist bioloģiska un farmakoloģiska aktivitāte. Dabasvielu sintēze ir svarīgs zinātniskais mērķis, vienlaikus gan sniedzot fundamentālu izpratni par dabasvielu struktūru un reakcijām, gan nodrošinot
metodi, iespējams, dabā grūti pieejamu vielu pagatavošanai, kas ļauj tās izmantot kā
farmaceitisko preparātu aktīvās vielas. Līdz ar to sintēzes metodoloģija ir neatņemama organiskās ķīmijas pētniecības daļa.
Ar jēdzienu «reakcijas mehānisms» saprot noteiktu molekulāru starpstadiju virkni un
pārveidojumus starp tām, kuru rezultātā ķīmiskā reakcijā no izejvielām veidojas produkti. Izmantojot reakcijas mehānismu, var noteikt arī atsevišķu reakcijas produktu
maksimālo teorētisko iznākumu; balstoties uz kinētiskiem apsvērumiem, paredzēt,
kuru produktu veidošanās pārākumā ir varbūtīgāka; var paredzēt aizvietotāju ietekmi uz konkrētu produktu veidošanos. Līdz ar to reakcijas mehānisms sniedz ieskatu
vielas struktūrā, tās stēriskajās un elektroniskajās īpašībās un tās reaģētspējā.
Heterocikliski savienojumi ir plašākā medicīnā izmantoto organisko savienojumu
klase; 59 % mūsdienu mazmolekulāro medicīnisko preparātu satur slāpekļa heterociklus. Heterociklisku savienojumu pētniecība ir vēsturiski iedibināta Latvijas zinātnes
un Latvijas Organiskās sintēzes institūta specializācija. Kopš institūta dibināšanas
tas nodarbojas ar heterociklisku savienojumu ķīmijas izpēti, to bioloģiskās aktivitātes
noteikšanu un farmaceitisko preparātu izstrādi uz heterociklisku aktīvo vielu bāzes.
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajās «Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un
inovācijas pamatnostādnēs» minēts, ka Latvijas zinātnes un inovāciju nozares stiprās
puses ir zinātņu nozares ar tradīcijām, kas var kalpot par pamatu tālākai izaugsmei.
Šajās pamatnostādnēs par vienu no mērķiem zinātņu nozares attīstībai ir izvirzīta
«plašas un dziļas augstas raudzes zināšanu bāzes» kultivēšana. Par organiskās ķīmijas zināšanu bāzes veidošanas neatņemamu sastāvdaļu ir uzskatāma organisko
savienojumu strukturālo īpašību un reaģētspējas apzināšana.
1,4-dihidropiridīnu reakcijas ar kālija monopersulfātu (videi nekaitīgu oksidētāju), kurai
līdz šim literatūrā uzmanība gandrīz nav pievērsta, izpēte vienlaikus gan sniedz ieskatu
1,4-dihidropiridīnu struktūrā un reaģētspējā, gan piedāvā jaunu, viegli pieejamu un videi
draudzīgu sintēzes metodi augsti funkcionalizētu heterociklisku savienojumu iegūšanai.
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Darba mērķis
Noskaidrot mehānismu, ar kuru notiek 1,4-dihidropiridīnu oksidēšana ar kālija monopersulfātu.

Darba uzdevumi
1. Pagatavot aizvietotus 1,4-dihidropiridīnus oksidēšanas reakcijas mehānisma pētīšanai.
2. Veikt oksidēšanas reakciju ar sintezētajiem 1,4-dihidropiridīniem.
3. Izdalīt un identificēt galvenos oksidēšanas produktus.
4. Piedāvāt 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanas reakcijas mehānismu, kas skaidrotu novēroto produktu veidošanos.

DARBA METODOLOĢIJA
Darba gaitā tika pagatavoti vairāki aizvietoti 1,4-dihidropiridīni (DHP) (1. att.) ar
mērķi izdalīt un identificēt to oksidēšanas produktus. DHP tika funkcionalizēti, izmantojot tiem raksturīgas reakcijas, piemēram, N-alkilēšanu vai 2,6 pozīcijās esošu
metilgrupu bromēšanu ar N-bromsukcinimīdu, kam seko aizvietošanas reakcija ar
atbilstošu nukleofīlu. Visas pagatavotās izejvielas tika raksturotas ar kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopiju (KMR). Pagatavotie DHP substrāti tika apstrādāti
ar Oxone (2KHSO5∙KHSO4∙K2SO4) vārošā acetonitrila-ūdens maisījumā, iegūtos produktus sadalot hromatogrāfiski.
Produkti tika analizēti ar KMR un šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas
metodēm, lai noteiktu to struktūru. Balstoties uz izdalītajiem un identificētajiem oksidēšanas reakcijas produktiem, kā arī uz Liu et al. piedāvāto reakcijas mehānismu,
tika izstrādāts mehānisms DHP oksidēšanai ar kālija monopersulfātu, kas skaidrotu
visu novēroto produktu veidošanos.

1. attēls. Aizvietotie DHP 1a-g, kas iegūti šī darba gaitā.
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI
1. Kā substrātus oksidēšanas reakcijai ir iespējams pagatavot dažādi funkcionalizētus 1,4-dihidropiridīnus laboratorijas apstākļos no viegli pieejamām izejvielām.
2. Darba ievadā izvirzītā hipotēze apstiprinās, jo, oksidējot 1,4-dihidropiridīnus, tika
konstatēti vairāki produkti (2. att.), kuru veidošanos Liu et al. piedāvātais mehānisms neparedz, kā arī tika identificēti minētā mehānisma trūkumi.
3. Darbā, balstoties uz veiktajiem eksperimentiem, tika piedāvāts reakcijas mehānisms 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanai ar kālija monopersulfātu, kas skaidro visu
novēroto produktu veidošanos, kā arī atšķirības izejvielu reaģētspējā un to veidotajos produktos. Šis mehānisms sniedz jaunu ieskatu DHP cikla īpašībās un
reaģētspējā.
4. 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanās reakcijās tika novēroti un izdalīti vairāki reakcijas
produkti – iepriekš nezināmi augsti aizvietoti heterocikliskie savienojumi, tostarp
radniecīgi zināmiem bioloģiski aktīviem savienojumiem.
5. Gan 1,4-dihidropiridīnu pagatavošana, gan to oksidēšana norisinās bez smagos
metālus saturošu katalizatoru vai citu vidi piesārņojošu reaģentu izmantošanas,
kā arī oksidēšana tiek veikta acetonitrila-ūdens vidē, tādējādi izvairoties no videi
kaitīgu šķīdinātāju izmantošanas, tāpēc kopumā šī reakcija uzskatāma par videi
draudzīgu augsti funkcionalizētu furānu atvasinājumu sintēzes metodi.
6. Par pamatu izmantojot šajā darbā iegūtos rezultātus, ir perspektīva optimizēt
reakcijas apstākļus, lai šo reakciju varētu izmantot augsti funkcionalizētu furānu atvasinājumu sintēzē. Savukārt šos furānu atvasinājumus, ņemot vērā, ka to
struktūra ir radniecīga zināmu farmaceitisku preparātu aktīvajām vielām, varētu
izmantot jaunu bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzē, kā arī dabasvielu sintēzē,
tādējādi paaugstinot Latvijas konkurētspēju pasaules zināšanu tirgū.

2. attēls. Reakcijas produkti aizvietotu DHP oksidēšanā ar kālija monopersulfātu.
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Melgalvis Dž. M, Treijs E. J. Oxidation
of 1,4-dihydropyridines by Oxone
(potassium monopersulfate).
1,4-Dihydropyridines, a class
of substances important in
pharmaceutical chemistry, are
widely known as easily obtained
intermediates in the synthesis of
other organic compounds, including
pharmaceuticals and biologically
active substances. A recently
discovered reaction – the oxidation of
2,6-dimethyl-4-aryl-1,4-dihydropyridine
3,5-dicarboxylates with potassium
monopersulfate, known by the
commercial name Oxone, forming
tetrasubstituted furans – opens
new possibilities for the use of
1,4-dihydropyridines in the synthesis
of highly functionalized heterocyclic
compounds. Several highly substituted
1,4-dihydropyridines were prepared

in order to ascertain the efficiency
of the oxidation for substrates with
different substituents, as well as
to propose a mechanism for the
reaction based on observations. In the
course of research, products of the
oxidation of 1,4-dihydropyridines have
been identified, including previously
observed furans and pyridines, as
well as new, hitherto unknown highly
substituted heterocyclic compounds.
This data allows to propose and
provide evidence for a mechanism of
the oxidation of 1,4-dihydropyridines,
which provides new insights into the
reactivity of the dihydropyridine cycle,
as well as pointing to the oxidation
of 1,4-dihydropyridines as a useful,
environmentally friendly method for
the synthetic development of possibly
biologically active highly functionalized
heterocyclic compounds.

Atsauces
1. Allais, C., Liéby-Muller, F., Rodriguez,
J., Constantieux, T. (2013). Metal‐Free
Michael‐Addition‐Initiated Three‐
Component Reaction for the Regiose
lective Synthesis of Highly Function
alized Pyridines: Scope, Mechanistic
Investigations and Applications. Eur.
J. Org. Chem., Vol. 19, pp. 4131–4145.
2. Alvim, H. G. O., da Silva Júnior, E. N.,
Neto, B. A. D. (2014). What do we
know about multicomponent reac
tions? Mechanisms and trends for the
Biginelli, Hantzsch, Mannich, Pas
serini and Ugi MCRs. RSC Adv., Vol. 4,
pp. 54282–54299.
3. Antonioletti, R., Bonadies, F., Scettri,
A. (1987). Asymmetric oxidation with
furylhydroperoxides. Tetrahedron
Lett., Vol. 28, pp. 2297–2298.

28

4. Bach, R. D., Canepa, C., Winter, J. E.,
Blanchette, P. E. (1997). MCPBA
Epoxidation of Alkenes: Reinvesti
gation of Correlation between Rate
and Ionization Potential. J. Org. Chem.,
Vol. 62, pp. 5191–5197.
5. Balogh, M., Hermecz, I., Meszaros, Z.,
Laszlo, P. (1984). Aromatization of
1,4‐Dihydropyridines by Clay‐Sup
ported Metal Nitrates. Helv. Chem.
Acta, Vol. 67, pp. 2270–2272.
6. Böcker, R. H., Guengerich, F. P. (1986).
Oxidation of 4-aryl- and 4-alkyl-sub
stituted 2,6-dimethyl-3,5-bis(alkoxy
carbonyl)-1,4-dihydropyridines by
human liver microsomes and immu
nochemical evidence for the involve
ment of a form of cytochrome P-450.
J. Med. Chem., Vol. 29, pp. 1596–1603.

7. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S.
(2012). Organic Chemistry. Oxford:
Oxford University Press, pp. 1234.
8. Cominacini, L., Fratta Pasini, A.,
Garbin, U., Pastorino, A. M., Davoli,
A., Nava, C., Campagnola, M., Rossato,
P., Lo Cascio, V. (2003). Antioxidant
activity of different dihydropyridines.
Biochem. Biophys. Res. Commun.,
Vol. 302, pp. 679–684.
9. Crandall, J. K., Shi, Y., Burke, C. P.,
Buckley, B. R. (2012). In Encyclopedia
of Reagents for Organic Synthesis.
Chichester: Wiley.
10. Darunavir [tiešsaiste]. DrugBank
[skatīts 2019. gada 16. novembrī].
Pieejams: https://www.drugbank.ca/
drugs/DB01264.
11. Feher, M., Schmidt, J. M. (2003).
Property Distributions: Differences
between Drugs, Natural Products,
and Molecules from Combinatorial
Chemistry. J. Chem. Inf. Comput. Sci.,
Vol. 43, pp. 218–227.
12. Hamada, Y. (2018). Role of Pyridines
in Medicinal Chemistry and Design
of BACE1 Inhibitors Possessing a Pyri
dine Scaffold. Pyridine, DOI: 10.5772/
intechopen.74719.
13. Hantzsch, A. (1881). Condensations
produkte aus Aldehydammoniak und
ketonartigen Verbindungen. Ber.,
Vol. 14, pp. 1637–1638.
14. Hine, J., Craig, J. C., Underwood, J. G.,
Via, F. A. (1970). Kinetics and
mechanism of the hydrolysis of
N-isobutylidenemethylamine in
aqueous solution. J. Am. Chem. Soc.,
Vol. 92, pp. 5194–5199.
15. Yan, J., Travis, B. R., Borhan, B. (2004).
Direct Oxidative Cleavage of α- and
β-Dicarbonyls and α-Hydroxyketones
to Diesters with KHSO5. J. Org. Chem.,
Vol. 69, pp. 9299–9302.

16. Yu, J., Cui, J., Zhang, C. (2010). A
Simple and Effective Method for
α‐Hydroxylation of β‐Dicarbonyl Com
pounds Using Oxone as an Oxidant
without a Catalyst. Eur. J. Org. Chem.,
Vol. 36, pp. 7020–7026.
17. Kirsch, S. F. (2006). Syntheses of
polysubstituted furans: recent deve
lopments. Org. Biomol. Chem., Vol. 4,
pp. 2076–2080.
18. Li, J. J. (2009). Name Reactions, Hei
delberg: Springer, pp. 621.
19. Liu, Z., Yu, W., Yang, L., Liu, Z. (2007).
A novel oxidation–ring-contraction
of Hantzsch 1,4-dihydropyridines to
polysubstituted furans. Tetrahedron
Lett., Vol. 48, pp. 5321–5324.
20. March, J. (1985). Advanced Organic
Chemistry. New York: Wiley, pp. 1509.
21. Messerli, F. H., Noll, G., Lindholm, L.
H., Haller, H., Ruilope, L. M., Volpe, M.
(2006). The role of dihydropyridine
calcium channel blockers in the treat
ment of hypertension and cardiovas
cular disease – an update. European
Cardiovascular Disease, Vol. 1, pp. 29.
22. Nicolaou, K. C., Vourloumis, D.,
Winssinger, N., Baran, P. S. (2000). The
Art and Science of Total Synthesis at
the Dawn of the Twenty-First Century.
Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 39, pp. 44–
122.
23. OXONE®, monopersulfate compound
[tiešsaiste]. Sigma-Aldrich [skatīts
2019. gada 16. novembrī]. Pieejams:
https://www.sigmaaldrich.com/cata
log/product/sial/228036.
24. Pan, X., Liang, L., Sun, Y., Si, R., Zhang,
Q., Wang, J., Fu, J., Zhang, J., Zhang, J.
(2019). Discovery of novel Bcr-AblT315I
inhibitors with flexible linker. Part 1:
Confirmation optimization of phenyl1H-indazol-3-amine as hinge binding
moiety. Eur. J. Med. Chem., Vol. 178, pp.
232–242.

29

25. Paul, S. M., Mytelka, D. S., Dunwiddie,
C. T., Persinger, C. C., Munos, B. H.,
Lindborg, S. R., Schacht, A. L. (2010).
How to Improve R&D Productivity:
the Pharmaceutical Industry’s Grand
Challenge. Nat. Rev. Drug Discov.,
Vol. 9, pp. 203–214.
26. Petrova, M., Muhamadejev, R., Vigante,
B., Duburs, G., Liepinsh, E. (2018).
Intramolecular hydrogen bonds in
1,4-dihydropyridine derivatives.
R. Soc. Open Sci., Vol. 5, pp. 180088.
27. Pramanik, A., Saha, M., Bhar, S. (2012).
«On-water» catalyst-free ecofriendly
synthesis of the hantzsch dihydro
pyridines. ISRN Organic Chemistry,
pp. 342738.
28. Pugovičs, O., Sūna, E. Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģija
2016.–2020. gadam [tiešsaiste].
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
[skatīts 2020. gada 1. augustā].
Pieejams: http://www.osi.lv/wp-con
tent/uploads/2013/02/OSI_strategi
ja_060619-1.pdf.
29. Raczko, J., Jurczak, J. (1995). Furan
in the synthesis of natural products.
Studies in Natural Products Chemistry,
Vol. 16, pp. 639–685.
30. Ranitidine [tiešsaiste]. DrugBank
[skatīts 2019. gada 16. novembrī].
Pieejams: https://www.drugbank.ca/
drugs/DB00863.
31. Sausin’, A. E., Lusis, V. K., Dubur, G. Ya.,
Beilis, Yu. I. (1978). N-alkylation of
1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic
acid esters. Chem. Heterocycl. Compd.,
Vol. 14, pp. 1226–1231.
32. Synthesis of Furans [tiešsaiste].
Organic Chemistry Portal [skatīts
2019. gada 16. novembrī]. Pieejams:
https://www.organic-chemistry.org/
synthesis/heterocycles/furans/fu
rans.shtm.

30

33. Skarstin’sh, I. P., Kastron, V. V., Dubur,
G. Ya., Mazheika, I. B., Liepin’sh, E. E.
(1989). Bromination of 2,6-dimeth
yl-3,5-dimethoxycarbonyl-4-(2′-diflu
oromethoxyphenyl)-1,4-dihydropy
ridine (foridone). Chem. Heterocycl.
Compd., Vol. 25, pp. 791–795.
34. Sollenberger, P. Y., Martin, R. B.
(1970). Mechanism of enamine hy
drolysis. J. Am. Chem. Soc., Vol. 92, pp.
4261–4270.
35. Stradins, J. (2015). Solomon Hiller
and his scientific heritage. Chem. He
terocycl. Compd., Vol. 51, pp. 594.
36. Stupnikova, S., Petushkova, E.,
Muceniece, D., Lūsis, V. (2007).
Recyclization of 1,4-dihydropyridine
derivatives in acidic medium. Chem.
Heterocycl. Compd., Vol. 43, pp. 41–49.
37. Tu, Y., Wang, Z., Shi, Y. (1996). An
Efficient Asymmetric Epoxidation
Method for trans-Olefins Mediated
by a Fructose-Derived Ketone. J. Am.
Chem. Soc., Vol. 118, pp. 9806–9807.
38. US Pat. (2006). US20060276536A1.
39. Vanden Eynde, J. J., Mayence, A.
(2003). Synthesis and Aromatization
of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines un
der Microwave Irradiation. An Over
view. Molecules, Vol. 8, pp. 381–391.
40. Vass, M., Kruska, H., Franek, M.
(2008). Nitrofuran antibiotics: a
review on the application, prohibition
and residual analysis. Veterinarni
Medicina, Vol. 53, pp. 469–500.
41. Vitaku, E., Smith, D. T., Njardarson, J. T.
(2014). Analysis of the structural diver
sity, substitution patterns, and frequen
cy of nitrogen heterocycles among U.S.
FDA approved pharmaceuticals. J. Med.
Chem., Vol. 57, pp. 10275–10276.
42. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un
inovācijas pamatnostādnes 2014.–
2020.gadam [tiešsaiste]. LR Izglītī
bas un zinātnes ministrija [skatīts
2019. gada 17. novembrī]. Pieejams:
https://www.izm.gov.lv/images/zi
natne/ZTAIP_2014-2020.pdf.

Niks Nadziņš,
Kristofers Barkāns
OPTIMĀLAIS TETRAMINO
IZVIETOJUMS n × n
RŪTIŅUKVADRĀTĀ
Darba zinātniskais vadītājs
Mg. math. Emīls Veide
Darba zinātniskais konsultants
Dr. math. Andrejs Cibulis

Kopsavilkums
Par polimino sauc plaknes figūras, ko iegūst no vienādiem kvadrātiem, tos pievienojot vienu otram pa vesela garuma malām, sk., piemēram, (Cibulis, A., 2001.; Cibulis,
A., 2001; Golombs, S. W.,1994), kurās ir aplūkots plašs uzdevumu klāsts saistībā ar
šo figūru izmantošanu. Šajā darbā aplūkota dažu vienkāršāko polimino (tetramino)
visekonomiskākā izvietojuma problēma, kas matemātikā pazīstama kā figūru bloķēšanas, izslēgšanas problēma (Gyarfas, A., Lehel, J., Tuza Zs., 2019.; Anstreicher, Kurt
M., A.,2020; Hexamino Exclusion, 2020). Problēmas formulējums vispārīgā nostādnē
ir šāds: kāds ir minimālais figūru F skaits, ko var izvietot kvadrātā n × n tā, ka šajā
kvadrātā vairs nav iespējams izvietot vēl vienu šādu figūru F.
Darbā pētīta figūru bloķēšanas problēma, ja šo figūru lomā ņem tetramino (1. att.).
Problēmas izpētei tika izveidota datorprogramma un ar tās palīdzību tika izpētīti
n × n rūtiņu kvadrāti, ja kvadrāta malas garums n nepārsniedz 6. Vispārīga formula minimālā skaita noteikšanai ir atrasta O-tetramino gadījumā, turklāt – jebkuram taisnstūrim n × m. Maziem kvadrātiem (n < 6) ir atrasti optimālie (minimālie)
izvietojumi un vairākos gadījumos uzrādīti arī minimalitātes pierādījumi.

Atslēgas vārdi
Tetramino, optimālais izvietojums.
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1. attēls. Visi tetramino.
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IEVADS
Polimino tematika pētījumos biežāk sāka parādīties 20. gs. otrajā pusē, kad tai pievērsās Solomons Volfs Golombs (Solomon Wolf Golomb). Viņa grāmata (Golombs, S.
W., 1994), kas pirmo reizi tika publicēta 1965. gadā, ir piedzīvojusi atkārtotus izdevumus, tulkojumus dažādās valodās, ietekmējusi daudzus jaunos pētniekus, matemātikas popularizētājus, tagad tā jau ir klasika par polimino.
Šajā grāmatā ir aplūkoti vairāki uzdevumi par polimino bloķēšanu ar visvienkāršākajām
figūrām – monomino jeb vienības kvadrātiem. Jau šajā situācijā, kad polimino ir vairāk
nekā četras rūtiņas, var rasties lielas grūtības atrast matemātiskus pamatojumus.
Par šajā darbā aplūkoto problēmu literatūrā pētījumu ir maz. 1986. gadā Ungārijas matemātiķi A. Ģārfāšs, Ž. Lehels un Z. Tuza (A. Gyarfas, J. Lehel, Z. Tuza) publicēja rakstu
(Hexamino Exclusion, 2020) par domino izvietojumiem. Rakstā viņi d(n) definēja kā minimālo domino skaitu, kas jāievieto n × n kvadrātā, lai iegūtu optimālu izvietojumu.
Matemātikā jebkura tēma ir aktuāla, ja tā ir maz izpētīta. Īpaši grūti ir atrast šādas
tēmas, ko var pētīt vidusskolēni. Darbs ir nozīmīgs, jo tika iegūti pilnīgi jauni rezultāti tetramino bloķēšanā. Šo zinātniskās pētniecības darbu var izmantot kā pamatu
tālākiem pētījumiem pentamino, heksamino, heptamino utt. bloķēšanas problēmu
pētīšanā. Bloķēšanas problēmām ir daudz atvasinātu problēmu, piemēram, visu iespējamo optimālo izvietojumu atrašana.

Darba mērķis
Iegūt tetramino optimālos izvietojumus n × n rūtiņu kvadrātos, ja n < 6.

Darba uzdevumi
1. Iepazīties ar iepriekš veiktiem pētījumiem līdzīgu problēmu risināšanā.
2. Iegūt tetramino optimālos izvietojumus kvadrātos n × n, ja n nepārsniedz 6. Izveidot datorprogrammu uzdevuma risināšanai.
3. Analizēt ar datoru iegūtos optimālos izvietojumus ar mērķi saskatīt likumsakarības.
4. O-tetramino gadījumā atrast minimālā skaita vispārīgo formulu.

DARBA METODOLOĢIJA
Vissvarīgākā metode, kas tika lietota šajā darbā, bija datorprogramma, kas ar pilno
pārlasi noteica minimālo skaitu, aplūkojot visus iespējamos izvietojumus noteiktā gadījumā. Jau pie mazām n vērtībām programma kļuva neefektīva, un tās darbības laiks
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ilga vairākas dienas. Analītisko rezultātu ieguvei tika lietots vairāku matemātikas metožu kopums. Pierādījumos tika lietota invariantu metode kopā ar krāsošanas metodi,
piemēram, O-tetramino gadījumā. Tika lietota figūru skaita novērtējumu metode, kur
tiek izmantotas figūrai vai izvietojumam specifiski piemītošas īpašības un to saistības,
lai izveidotu patiesas nevienādības, piemēram, I-tetramino gadījumā. Pierādījumos tika
lietoti arī simetrijas argumenti, piemēram, I-tetramino un T-tetramino pierādījumos.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Ar izveidoto datorprogrammu tika atrasts minimālais tetramino skaits un pārbaudīts, vai tas ir pareizs, veicot pilno pārlasi ar vienu figūru mazāk. Iegūtie rezultāti
redzami 1. tabulā. Zaļā krāsā ir attēloti ar datorprogrammu atrastie rezultāti, dzeltenā – manuāli atrastie, ar svītriņu – gadījumi, kuros netika atrasts optimāls izvietojums.
Daži optimālo izvietojumu piemēri redzami 2. attēlā.
O-tetramino gadījumā ir atrasta minimālā skaita vispārīga formula jebkuram taisnstūrim. Pārējiem tetramino minimālo skaitļu virknes nav atrodamas (vismaz pagaidām) virkņu enciklopēdijā (The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, 2020).
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1. tabula. Minimālais nepieciešamais figūru skaits

2. attēls. Daži tetramino optimālie izvietojumi.
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Visām tetramino figūrām tika atrasti atrisinājumi līdz n = 6.
Datorprogrammas pilnās pārlases algoritms kļuva samērā neefektīvs, ja n pārsniedz
8. Tālākos pētījumos varētu pievērst lielāku uzmanību datorprogrammas pilnveidošanas jautājumiem. Ja n pārsniedza 8, datorprogramma, lai atrastu atrisinājumu,
patērēja vairākas stundas.
Minimālā skaita problēma vispārīgā gadījumā ir neatrisināta matemātiska problēma, un to var turpināt pētīt dažādos aspektos.

Nadziņš N, Barkāns K. Optimal
placement of square tetraminoes
in a n × n square grid. Polyomino
topics began to appear more often
in research in the second half of 20th
century, when it was addressed by
Solomon Wolf Golomb. His book
(Golombs, S. W., 1994), first published
in 1965, has undergone reprints,
translations into various languages,
influenced many young researchers,
popularisers of mathematics, and is
now a classic about polyomino.
This book addresses several problems
of polyomino blocking with the

simplest shape – monomino or unit
squares. Already in this situation, when
the polyomino contains more than four
boxes, it can be very difficult to find
mathematical justifications.
There is little research in the literature
on the problem addressed in this ZPD.
In 1986, Hungarian mathematicians
A. Gyarfas, J. Lehel, Z. Tuza published
an article (Hexamino Exclusion, 2020)
on domino placements. In the paper,
they defined d (n) as the minimum
number of dominoes that must be
placed in an n × n square to obtain an
optimal placement.
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Mg. chem. Laura Fjodorova

Kopsavilkums
Purīnu atvasinājumi, kas ir DNS un RNS sastāvā, ir dabā plaši sastopami savienojumi.
Dažādās bioloģiskās aktivitātes dēļ purīnu atvasinājumu pētniecībai tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība. Jau šobrīd pārdošanā ir sastopamas zāļu vielas – antimetabolīti un antisensie oligonukleotīdi, kuru sastāvā ir purīnu atvasinājumi. Diazido
purīnu atvasinājumi spēj piedalīties SNAr reakcijās ar dažādiem nukleofīliem, piemēram, tioliem. Reakcijā, kur 6-azido-2-tiopurīnu atvasinājumiem ar dažādiem aizvietotājiem devītā pozīcijā veic cikla atvēršanu, izmantojot sēra nukleofīlus, iepriekš literatūrā ir apskatīts tikai viens piemērs. Lai pierādītu, ka šādu reakciju var veikt, ar
dažādiem devītās pozīcijas aizvietotājiem, tika veikta sintēzes optimizācija, rezultātā
noskaidrojot optimālos reakcijas apstākļus vēlamā produkta iegūšanai. Eksperimentālajā daļā tika pārbaudīta izmantotās bāzes un šķīdinātāja ietekme uz vēlamo produktu veidošanos. Tika veikta vielu attīrīšana un raksturošana, kā arī iegūts mērķsavienojuma monokristāls rentgenstruktūranalīzei. Iegūtajiem mērķsavienojumiem,
iespējams, piemīt potenciāla bioloģiskā aktivitāte, ko tālāk būtu jāpārbauda, veicot
dažādus biotestus.

Atslēgas vārdi
Purīni, tetrazola fragmenti, cikla atvēršana, SnAr reakcijas.

IEVADS
Daudziem purīnu atvasinājumiem ir atklāta dažāda veida bioloģiskā aktivitāte, piemēram, pretvīrusu un pretvēža īpašības. Pēdējo gadu laikā, pateicoties plaša mēroga skrīningam, ir atklātas jaunas potenciālas zāļu vielas uz purīna bāzes. Taču jau šobrīd dažādi purīna atvasinājumi tiek aktīvi izmantoti ļaundabīgo audzēju, vīrusu infekciju, zarnu
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iekaisuma un transplantēto orgānu atgrūšanas ārstēšanai. Kā piemērus uz purīna
bāzes balstītiem zāļu preparātiem var minēt 6-merkaptopurīnu, tioguanīnu un karboviru (Legraverend, M., Grierson, D. S, 200.; Sahasranaman, S., Howard, D., Roy, S., 2008).
Vispārīgajā purīna struktūrā ir deviņi atomi. Tas ir heterociklisks savienojums, kas
sastāv no pieclocekļu imidazola un sešlocekļu pirimidīna cikliem (Gao, F., Xiao, J.,
Huang, G., 20019).3 Heterocikliskiem savienojumiem, kas satur slāpekli un tetrazola
fragmentu, piemīt dažāda bioloģiskā aktivitāte, piemēram, antibakteriālas īpašības.
Jau šobrīd zāļu vielas, piemēram, cefoperazons un cefazolīns, tiek izmantotas bakteriālo infekciju ārstēšanā (Gao, F., Xiao, J., Huang, G., 2019). Lai selektīvi iedarbotos uz
konkrētas slimības izraisītāju, purīniem tiek pievienoti dažādi aizvietotāji. Aizvietotāji,
piemēram, alkil-, aril- un aminoalkil-, tiek pievienoti dažādās purīna struktūras pozīcijās, sniedzot plašu savienojumu klāstu ar potenciālu farmokoloģisko aktivitāti. Šādu
purīnu atvasinājumu ķīmiskās īpašības ļauj cīnīties pret ļaundabīgiem audzējiem, veidojot ciešas saites ar tirozīna kināzēm – olbaltumvielām, kas var veicināt audzēja
progresiju (Riva-Toniolo, C., Müller, S., Schaub, J., Brill, W. K. D., 2003).
Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem ir otrs izplatītākais nāves cēlonis pasaulē pēc
sirds un asinsvadu slimībām. Gēnu mutācijas turpmāko paaudžu genomos var uzkrāties, kas rada reālu iespēju nākotnē pasliktināties cilvēku organismu imunitātei.
Kā veids, lai cīnītos ar ļaundabīgajiem audzējiem, vīrusiem un ģenētiskām slimībām,
tiek aktīvi pētīti antimetabolīti un antisensie oligonukleotīdi (You, W., Henneberg, M.,
2018; Tang, J., Zhu, N., Rao, S., Carlson, K. S., 2019).
Purīnu fragmentu saturošo antimetabolītu un antisenso oligonukleotīdu izmantošana ļaundabīgo audzēju un vīrusu, piemēram, B hepatīta un herpes vīrusa, ārstēšanā ir
sastopama arvien biežāk. Šīs jaunās zāļu vielas tiek aktīvi pētītas, veidojot progresu
daudzu neiroloģisku un citu stāvokļu ārstēšanas veidu meklējumos (Tang, J., Zhu, N.,
Rao, S., Carlson, K. S., 2019; Rinaldi, C., Wood, M. J. A, 2018) .
Viens no Latvijā vadošajiem farmācijas uzņēmumiem AS «Grindeks» ražo pretvēža
oriģinālpreparātu «Ftorafur». Tā sastāvā iekļauts antimetabolīts tegafūrs, ko parasti
izmanto kuņģa, resnās un taisnās zarnas vēža, krūts vēža, ādas limfomu ārstēšanā
(Ftorafur®, 2020).
Kā vienu no populārākajām metodēm jaunu purīnu atvasinājumu sintēzē var minēt
nukleofīlās aizvietošanas reakciju – SNAr. Reakcija ir salīdzinoši vienkārša, parasti dod
labu sintēzes iznākumu bez īpaši toksisku vai dārgu reaģentu izmantošanas. Reakcijas vienkāršums ļauj sintezēt plašu atvasinājumu klāstu, tālāk pētot to bioloģiskās
īpašības, lai atklātu jaunas, farmakoloģiski aktīvas vielas (Manvar, A., Shah, A., 2013;
Bella, M., Kobbelgaard, S., Jørgensen, K. A., 2005).

Darba mērķis
Izpētīt un optimizēt azido purīnu atvasinājumu cikla atvēršanu ar sēra nukleofīlu.

Darba uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Veikt nepieciešamo izejvielu sintēzi.
Optimizēt cikla atvēršanas reakciju, pārbaudot dažādus reakcijas apstākļus.
Pārbaudīt reakcijas apstākļu piemērotību nukleozīda sintēzei.
Izmantojot labākos reakcijas apstākļus, sintezēt mērķsavienojumu un veikt tā attīrīšanu, analīzi.
5. Iegūt atbilstošas kvalitātes produkta monokristālu tā struktūras pierādīšanai.
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DARBA METODOLOĢIJA
Lai pierādītu, ka dažādiem 6-azido purīnu atvasinājumiem ir iespējams veikt cikla atvēršanu, izmantojot sēra nukleofīlu, sākotnēji pārvērtību sekvencē (1. att.) tika veikta
izejvielu sintēze. Vispirms Micunobu reakcijā tika sintezēts savienojums 2, izmantojot
2,6-dihlorpurīnu 1. Tad, izmantojot savienojumu 2, tika veikta SNAr reakcija ar NaN3,
iegūstot diazidopurīnu 3. Tālāk tika iegūta viela 4, veicot SNAr reakciju ar savienojumu 3 un cikloheksāntiolu. Reakcijā novērojams piemaisījums – ditiopurīns 5, ko atdala, izmantojot kolonnas hromatogrāfiju. Savienojums 4 tika izmantots kā izejviela mērķsavienojuma 6 sintēzes optimizācijai. Optimizācijā tika pārbaudīta dažādu
šķīdinātāju – DMF, THF, MeCN - un bāzu – NaH un t-ButOK – kombināciju ietekme
uz produkta 6 veidošanos. Balstoties uz eksperimentālajiem datiem, vislabākā bāze
reakcijai ir NaH, savukārt vislabākais šķīdinātājs ir DMF. Mērķsavienojuma 6 tīrība
tika noteikta ar H-KMR.
Izejviela 8 tika sintezēta, izmantojot shēmā norādītos reaģentus un diazidopurīna
atvasinājumu 7. Tālāk nukleozīds 8 tika izmantots kā izejviela, lai iegūtu 9 cikla atvēršanas reakcijā, taču produktu 9 neizdevās iegūt.

1. attēls. Mērķsavienojumu sintēzes shēma.
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Pētījuma rezultātā secināts, ka, lai iegūtu augstas tīrības izejvielas, pēc sintēzēm ir
nepieciešams veikt tālāku to attīrīšanu, izmantojot dažādas attīrīšanas metodes –
kolonnu hromatogrāfiju, ekstrakciju, pārkristalizāciju un žāvēšanu pie pazemināta
spiediena, izmantojot rotācijas ietvaicētāju. Lai 6-azido-2-tiopurīnu atvasinājumiem
ar dažādiem aizvietotājiem devītajā pozīcijā veiktu purīna cikla atvēršanu, izmantojot sēra nukleofīlu, un iegūtu produktu ar visaugstāko tīrību, nepieciešams kā bāzi
izmantot nātrija hidrīdu, kā šķīdinātāju – dimetilformamīdu. Šķīdinātāja izvēle būtiski ietekmē produkta veidošanos, jo tā polaritāte nosaka azīda-tetrazola līdzsvaru –
polāros šķīdinātājos līdzsvars nobīdās uz tetrazola pusi, savukārt nepolāros šķīdinātājos – uz azīda. Protams, arī reakcijas temperatūra būtiski ietekmē produkta
veidošanos, jo tā nosaka azīda-tetrazola līdzsvaru, augstākās temperatūrās veidojot
ditiopurīna piemaisījumu, līdzsvaram nobīdoties uz azīda pusi. Produktu ar augstu
tīrību ir iespējams iegūt, to filtrējot caur silikagelu, kā eluentus izmantojot acetonitrilu un toluolu. Mērķsavienojuma monokristālu iespējams izaudzēt no EtOH/acetona
maisījuma, rentgenstruktūranalīzei apstiprinot izvirzīto struktūru, tādējādi pierādot,
ka izpētītā metode produkta sintēzei garantē augstu vielas tīrību. Lai izvirzītos reakcijas apstākļus izmantotu nukleozīda modifikācijai, nepieciešams nomainīt acilgrupas uz grupām, kas ir noturīgākas pret bāzisku vidi, piemēram, benzilgrupas, jo ar
definēto metodi nukleozīda mērķsavienojumu iegūt neizdevās. Darba sākumā izvirzītā hipotēze apstiprinājās daļēji, jo tikai vienam azido purīnu atvasinājumam izdevās
veikt cikla atvēršanu, izmantojot sēra nukleofīlu. Tika sintezētas iepriekš literatūrā
neapskatītas vielas, kurām ir iespējama bioloģiskā aktivitāte, kas tālāk būtu jāpēta
medicīnas ķīmijā, veicot dažādus biotestus.

Osmane P. Purine cycle opening,
method development and optimization.
Purine deratives are widely common
compounds in nature, due to occurance
in DNA and RNA structures. Because
of their diverse biological activity,
increased attention has been directed
towards the research of purine
deratives. Pharmacologically active
substances as antimetabolites and
antisense oligonucleotides containing
purine derivatives are already on the
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market. Diazido purine deratives can
participate in SNAr reactions with
different nucleophiles, for example,
thiols. Reaction where cycle opening
with sulfur nucleophiles is done in
6-azido 2-thiopurine deratives with
different substituents in 9 position has
been dicussed only once in the prior
literature. To prove that this reaction
can be done with different substituents
in 9 position to obtain the desired
product, optimization was performed

to determine reaction conditions. In
experimental part different base and
solvent effect on the desired product
obtainment was tested. Purification
and characterization of substances
was carried out, and a single crystal

of the product was obtained for X-ray
structure analysis. Yielded products
may have potential biological activity,
which can be further tested with
different biotests.
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Kopsavilkums
Pēdējās desmitgadēs daudzi zinātnieki ir pētījuši dažādas nanodaļiņas. Vienas no
plašāk pētītajām nanodaļiņām ir liposomas, ko var izmantot dažādu medicīniski aktīvo vielu nogādāšanai līdz mērķaudiem vai mērķorgānam. Tiek pētīts gan kaliksarēnu, gan 1,4-DHP liposomu lietojums gēnu terapijā, taču to savstarpējai mijiedarbībai un kompozītliposomām uzmanība tiek pievērsta mazāk. Lai mazinātu pieejamās
informācijas trūkumu šajā nozarē, tika iegūtas katjono amfifīlo 1,4-dihidropiridīna,
kaliksarēna atvasinājumu un to kompozīciju liposomas. Tika noteikti to fizikālie parametri, pēc tiem izdarīti secinājumi par ķīmiskās struktūras ietekmi uz fizikālajiem
parametriem, kā arī noteikts, kurus savienojumus būtu visizdevīgāk izmantot tālākos
bioloģiskos eksperimentos.

Atslēgas vārdi
Liposomas, gēnu terapija, kaliksarēni, nanodaļiņas, katjonie lipīdi.

IEVADS
Viens no galvenajiem onkoloģisko saslimšanu un iedzimto slimību cēloņiem ir
ģenētiski bojājumi. 20. gs. beigās tika likti pamati jaunai ārstēšanas metodei, kuras
būtība ir bojātā ģenētiskā materiāla koriģēšana (Foldvari, M., Chen, D. W., Nafissi
u. c., 2016). Veiksmīgas ārstēšanas procedūras veikšanai ir nepieciešams nogādāt
terapeitisko ģenētisko materiālu līdz šūnas kodolam (Scholz, C., Wagner, E., 2012). Šīs
problēmas atrisināšanai tiek pētītas vairākas metodes, no kurām daudzsološākā ir
nevirālie vektori, jo tie ir stabilāki, nav imunogēni, vieglāk iegūstami lielos daudzumos,
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salīdzinot ar virālajiem vektoriem. Tomēr nevirālo vektoru transfekcijas aktivitāte ir zemāka, tādēļ tiek meklēti jauni savienojumi vai to kombinācijas, lai uzlabotu
transfekcijas aktivitāti (Petrichenko, O., Rucins, M., Vezane, A., u. c. 2015). Pirms bioloģisko pētījumu veikšanas, apskatot gēnu transfekcijas aktivitāti, citoksitāti un citus
faktorus, ir svarīgi noskaidrot, kuras vielas ir un kuras nav vērts pētīt.
Dabīgie un sintētiskie lipīdi ūdens vidē veido liposomas, kas pieder pie nevirālajiem
vektoriem. Ģenētiskā materiāla iekļaušana liposomās sniedz iespēju ģenētisko materiālu veiksmīgi nogādāt līdz mērķim. Katjonu amfifīlie 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi arī pieder pie sintētiskajiem lipīdiem, kas darbojas kā nevirālie vektori, turklāt
vairāki šīs grupas savienojumi ir uzrādījuši augstāku aktivitāti nekā vairāki praksē lietotie transfekcijas aģenti (Petrichenko, O., Rucins, M., Vezane, A. u. c. 2015).
Kaliksarēni ir konusa formas sintētiskie supramolekulārie makrocikli, kas sastāv no
fenol- vienībām, savienotām, ar metilēntiltiņiem (Bohmer, V., 1995). Kaliksarēni un to
veidotie nanoagregāti tiek pētīti kā potenciāls gēnu transportēšanas līdzeklis (Kazuhiko, K., 2020) jo, pateicoties kaliksarēnu uzbūvei, tiem piemīt spēja saistīties ar
10–15 % molekulu nekovalentas mijiedarbības rezultātā. Ir zināms, ka kaliksarēni ar
virsmaktīvajām vielām ir spējīgi veidot nanoagregātus ar unikālām īpašībām, taču šie
pētījumi ir nepilnīgi, un šajā jomā nepieciešami turpmāki pētījumi. Līdz šim pētījumos
pastiprināta uzmanība tikusi pievērsta katjonu vai anjonu grupu saturošiem kaliksarēniem un pretēji lādētām virsmaktīvajām vielām. Šajā jomā ir nepieciešami papildu
pētījumi, lai noskaidrotu stehiometrijas, virsmaktīvo vielu uzbūves īpatnību un citu
faktoru ietekmi uz agregātu veidošanos (Jing Wang, Xin Ding, Xia Guo, 2019).

Darba mērķis
Iegūt un analizēt katjona amfifīla 1,4-dihidropiridīna un kaliksarēnu atvasināju un to
kompozīciju liposomu fizikālos parametrus.

Darba uzdevumi
1. Analizēt literatūru par nanodaļiņu veidiem, pētīšanas iespējām un tālāku praktisko lietojumu.
2. Pagatavot katjono amfifīlo 1,4-dihidropiridīna un kaliksarēna atvasinājumu liposomas.
3. Noteikt iegūto liposomu fizikālos parametrus.
4. Analizēt iegūtos datus un izvērtēt ķīmiskās struktūras ietekmi uz liposomu fizikālajiem parametriem.

DARBA METODOLOĢIJA
Izmantotās vielas
C1132 – 5,11,17,23-Tetra(N,N-dimetil-N-hidroksietilamonij)metilēn-25,26,27,28-tetradodeciloksikaliks[4]arēna tetrahlorīds.
C1133 – 5,11,17,23-Tetra(3-metilimidazolij)-metilēn-25,26,27,28-tetradodeciloksikaliks[4]
arēna tetrahlorīds.
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C1134 – 5,11,17,23-Tetra(N,N-dimetil-N-hidroksietilamonij)metilēn-25,26,27,28-tetraheksadeciloksikaliks[4]arēna tetrahlorīds.
D-19 – 1,1’-[(3,5-Di(dodeciloksikarbonil)-4-fenil-1,4-dihidropiridīn-2,6-diil)dimetilēn]bispiridīnija dibromīds.
Lipīdu šķīdumu sagatavošana
Nosver masas ekvivalentu, atbilstošu 10 μmol, attiecīgā kaliksarēna un 1,4-DHP atvasinājuma, pievieno aprēķināto metanola daudzumu tā, lai savienojumu šķīdumiem
gala koncentrācija būtu 10 mM. Šķīdumus nedaudz pasilda, līdz tie kļūst dzidri. Kaliksarēna C1134 šķīdība metanolā ir zemāka, tāpēc tika pagatavots 3,3 mM šķīdums
metanolā, tas tika izmantots turpmākajā darbā.
Liposomu kompozīciju pagatavošana
Izmantojot iepriekš pagatavotos lipīdu šķīdumus metanolā, izveido piecus kaliksarēna
un 1,4-DHP atvasinājumu šķīdumu maisījumus ar kopējo tilpumu 50 μL (proporcijās:
100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100). Maisījumus lēni ietvaicē ar rotācijas ietvaicētāju,
pakāpeniski samazinot spiedienu, lai iegūtu lipīdu plēvīti uz trauka sieniņām. Lai iegūtu liposomas, paraugus hidratē, izmantojot 1 mL Mili Q ūdeni, un sonificē ultraskaņas
vannā, kamēr šķīdums kļūst dzidrs (aptuveni 30 min). Iegūto liposomu kompozīcijas
koncentrācija ūdenī bija 0,5 mM.
Liposomu sadalījuma noteikšana
Šķīduma paraugu ar pipeti pārnes kivetē, kiveti ievieto DLS iekārtā, kurā tika noteikti iegūto liposomu izmēri, kā arī sadalījums pēc intensitātes šķīdumā. Mērījumi tika
veikti neilgi pēc liposomu iegūšanas un atkārtoti pēc ilgākiem laika periodiem, lai varētu analizēt iegūto liposomu stabilitāti. Katrs paraugs tika mērīts vismaz trīs reizes,
un rezultātos tika uzrādīts trīs mērījumu vidējais aritmētiskais.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
No savienojuma D-19 tika iegūtas liposomas ar polidispersitātes indeksu (PDI) ~ 0,4
un pamatfrakcijas daļiņu izmēriem 146–175 nm. Salīdzinot visus trīs paraugus, kuros
tika izmantotas D-19 savienojuma liposomas, iegūtie dati ir līdzīgi, tāpēc var spriest,
ka ir iegūstami ar labu atkārtojamību.
Kaliksarēns C-1133 pēc kīmiskās struktūras ir vienāds ar kaliksarēnu C-1132, izņemot
to, ka visas četras katjonu dimetiletanolamino grupas ir aizstātas ar N-metilimimidiazolija grupām. Iegūto daļiņu diametrs ir samazinājies no ~ 500 līdz ~ 200 nm, un
PDI ir krietni samazinājies, kas liecina, ka C1133 veido homogēnākas daļiņas.
Kaliksarēns C1134 ir strukturāli līdzīgs C1132, taču ar pagarinātu lipofilo daļu, C12 alkilķēdes pagarinātas līdz C16 oglekļa atomiem. Iegūto daļiņu izmēri bija aptuveni divas reizes mazāki.
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No kaliksarēna C1132 neizdevās iegūt monodispersus nanoagregātus, par ko liecina
augstais PDI, kas jau 36 dienās bija sasniedzis 1. Iegūtās daļiņas arī nav stabilas, tika
novērotas nozīmīgas izmaiņas to izmēros. Veidojot kompozīcijas ar D-19, iespējams
iegūt liposomas ar šaurāku daļiņu sadalījumu un stabilizētu liposomālo sistēmu.
Kompozīcijās ar D-19 daļiņu izmērs ir atkarīgs no lipīdu proporcijām, lielākās daļiņas ir
tīrām vielām. Izmērs samazinās, tuvojoties ekvimolāram sajaukumam, kur mazākās
daļiņas ir ar izmēru ~ 50 nm.
C1133 kompozīcijās ar D-19 veidojas daļiņas ar aptuveni vienādiem izmēriem (ap
200 nm), izņēmums ir maisījumā 50/50, kur daļiņu izmērs ir krietni lielāks (~ 400 nm).
Daļiņas ir homogēnas un monodispersas. Visas daļiņas ir stabilas un saglabājas bez
būtiskām izmaiņām.
Sintētisko lipīdu C1134 kompozīcijās ar D-19 iegūto daļiņu izmērs samazinājās lineāri
virzienā no kaliksarēna (226 nm) uz 1,4-DHP (153 nm). Daļiņas ir homogēnas ar mazu
PDI. Laika gaitā mazliet samazinājās daļiņu izmērs un PDI, taču izmaiņas nav būtiskas, un daļiņas uzskatāmas par stabilām.

Pivars A. J. Preparation and
physicochemical characterisation
of liposomes formed by synthetic
amphiphiles. In recent decades,
many scientists have studied
various nanoparticles. One of the
most widely studied nanoparticles
is liposomes that can be used to
deliver various drugs to target
tissues or target organs. Both
calixarene and 1.4-DHP liposomes
have been studied in gene therapy,
but their composit nanoparticles

have not been fully explored yet. In
order to reduce the lack of available
information in this sector, cationic
amphiphilic 1,4-dihydropyridine,
calixarene derivatives and their
compositions were obtained. Their
physical parameters were established,
followed by conclusions on the impact
of the chemical structure on physical
parameters, and it was determined
which compounds would be most
beneficial for further application in
biological research.
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Matīss Jānis
Rekerts
SPEKTROFOTOMETRISKA BETAKAROTĪNA KONCENTRĀCIJAS
NOTEIKŠANA LATVIJĀ AUDZĒTOS
DĀRZEŅOS
Darba zinātniskās vadītājas
Mg. sc. ing. Jolanta Rimša,
Dr. sc. ing. Agnese Stunda-Zujeva

Kopsavilkums
Katru gadu Latvijā mājsaimniecības atkritumos izmet 45 tūkstošus tonnu pārtikas,
arī lauksaimniecības nozarē tiek izmesti tūkstošiem tonnu dažādu dārzeņu un augļu,
jo tie neatbilst dažādiem izmēra, kvalitātes u. c. standartiem (Tokareva, T., 2017). Lai
augļi un dārzeņi netiktu vienkārši izmesti, tos varētu izmantot dažādu noderīgu vielu,
piemēram, beta-karotīna ieguvē. Lai saprastu, vai ir ekonomiski izdevīgi apstrādāt
kādu produktu, lai no tā iegūtu, piemēram, beta-karotīnu, ir jānoskaidro, cik katrs
produkts satur šo aktīvo vielu. Lai noskaidrotu Latvijā augušu dārzeņu pārstrādes
efektivitāti, no dažādiem Latvijā audzētiem dārzeņiem tika ekstrahēts beta-karotīns,
ar spektrofotometrisko analīzi nosakot beta-karotīna koncentrāciju.

Atslēgas vārdi
Aktritumproduktu pārstrāde, beta-karotīns, spektrofotometrija.

IEVADS
Katru gadu Latvijā mājsaimniecības atkritumos izmet 45 tūkstošus (Tokareva, T.,
2017) tonnu pārtikas produktu, savukārt lauksaimniecības nozarē tiek izmesti tūkstošiem tonnu dažādu dārzeņu un augļu, jo tie neatbilst dažādiem izmēra, kvalitātes u. c. standartiem. Tādējādi tiek bezjēdzīgi izmestas izejvielas, kuras pārstrādājot
būtu iespējams iegūt vērtīgus izstrādājumus, tādējādi lietderīgi izmantojot resursus.
β-karotīns ir A vitamīna prekursors, kas ir būtiska un cilvēka organisma funkcionēšanai
nepieciešama viela. A vitamīna trūkums var izraisīt augšanas traucējumus, aklumu,
nakts aklumu, paaugstinātu varbūtību iegūt infekcijas, vairogdziedzera darbības
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traucējumus, hiperkeratozi u. c. veselības problēmas (Vitamin A., 2015). Tiek lēsts, ka
līdz pat 300 miljoniem bērnu dažādos nabadzīgos reģionos visā pasaulē ir A vitamīna
trūkums (Ahmed, M., 2000). Vairāk nekā 60 valstis ir atzinušas šo par nacionāla mēroga veselības problēmu (Ahmed, M., 2000).
β-karotīnu satur daudzi Latvijā audzēti dārzeņi, piemēram, ķirbji, burkāni, tomāti un
paprika. Šādu dārzeņu atkritumproduktus, kas izmesti vai arī neatbilst kādiem standartiem, varētu izmantot β-karotīna ieguvei. Taču, lai šī pārstrāde būtu efektīva un
izdevīga, ir svarīgi zināt, kāda ir šīs aktīvās vielas koncentrācija dažādos dārzeņos, lai
noskaidrotu, kurus dārzeņus ir vērts pārstrādāt.

Darba mērķis
Noteikt, kurā Latvijā audzētā dārzenī ir visaugstākā β-karotīna koncentrācija.

Darba uzdevumi

1. Izvēlēties un pielāgot lētu, vienkāršu un efektīvu metodi β-karotīna ekstrahēšanai
no dārzeņiem.
2. Ekstrahēt β-karotīnu no dažādiem Latvijā audzētiem dārzeņiem.
3. Noteikt β-karotīna koncentrāciju pagatavotajos paraugos.

DARBA METODOLOĢIJA
Pētāmo dārzeni nomazgā, sarīvē ar rīvi (caurumu platums 0,5 cm, garums 1 cm) un
iesver 10 g. Iegūto masu ieber 100 mL koniskajā kolbā, pievieno 50 mL 95 % EtOH un
aiztaisa kolbu ar korķi. Kolbu ievieto ūdens vannā un uzkarsē līdz 75 ⁰C, kur to atstāj
20 minūtes, periodiski maisot. Iegūto maisījumu ar filtrpapīru filtrē, lai atbrīvotos no
dārzeņa daļiņām, kas eksperimentam vairs nav nepieciešamas. Iegūto šķīdumu pārlej
mērcilindrā, kur tam pievieno 15 mL destilēta ūdens, lai samazinātu EtOH koncentrāciju līdz 85 %. Kad šķīduma temperatūra ir samazinājusies līdz istabas temperatūrai, to ielej dalāmajā piltuvē un ekstrahē β-karotīnu, ielejot piltuvē 25 mL petrolēteri.
β-karotīnu satur vieglākā (petrolētera) frakcija, to atdala, un ekstrahēšanu veic vēl
trīs reizes ar EtOH frakciju. Beigās ar mērcilindru nosaka iegūtā šķīduma (visas petrolētera frakcijas) tilpumu, jo tas būs nepieciešams β-karotīna masas aprēķinā.
Pēc eksperimentu veikšanas tika secināts, ka pēc burkāna apstrādes paliek pietiekami daudz atkritumprodukta – mizu. Tādēļ tika nolemts, ka β-karotīna saturs tiks
noteikts arī burkāna mizai. Metodika mizas sagatavošanai ir ļoti līdzīga citu dārzeņu
sagatavošanai.
Iegūto β-karotīna parauga koncentrāciju absorbciju nosaka ar UV-Vis spektrofoto
metru, nosakot absorbciju pie 436 nm viļņu garuma. Vispirms nokalibrē spektrofoto
metru, noskenējot tīru šķīdinātāju un nosakot tā absorbciju kā «nulles punktu». Pēc
tam skenē paraugu piecas reizes pēc kārtas. Fiksē rezultātus, aprēķina katra paraugu
vidējo aritmētisko absorbciju. Ar šādu metodi tika noteikta β-karotīna koncentrācija
Latvijā audzētiem burkāniem, spageti ķirbjiem un tomātiem.
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Visaugstākā β-karotīna koncentrācija ir burkānam (14,79 µmol/l), tam seko tomāts
(13,51 µmol/l), spageti ķirbis (10,92 µmol/l) un paprika (10,85 µmol/l).
Salīdzinot iegūtos rezultātus ar dažādiem literatūras avotiem, var iegūt pretrunīgus secinājumus un spriedumus par veikto pētījumu. Salīdzinot iegūtos rezultātus ar
(Agbemafle, R., Obodai, E. A., Adukpo, G. E., Amprako, D. N., 2012), iegūtā β-karotīna
koncentrācija burkānā ir par 52 % mazāka. Salīdzinot 1.1. tabulu, iegūtās burkāna un
ķirbja β-karotīna koncentrācijas ir līdzīgas (respektīvi, par 8 % mazāk burkānam, par
13 % mazāk ķirbim), savukārt tomātam un paprikai ir ļoti atšķirīga: tomātam iegūtā
koncentrācija ir par 182 % lielāka, paprikai – par 1502 % lielāka. Salīdzinot ar (Chemistry: The Beer-Lambert Law, 2020), pētījuma β-karotīna koncentrācija burkānam ir
52 % mazāka, tomātam – 291 % lielāka.
Ņemot vērā, ka publikācijas, ar kurām tika salīdzināti rezultāti, ir no Nigērijas, Indijas
un ASV, var secināt, ka ir daudzi ārēji faktori, kas ietekmē β-karotīna koncentrāciju
dārzeņos, kurus nav iespējams novērst. Tie ir saistīti ar dažādiem fizikāliem
parametriem un faktoriem, kas ietekmē dārzeņa augšanu: sezona, šķirne, laikapstākļi,
gaisa mitrums, temperatūra, melnzemes kvalitāte, mēslojums, dārzeņu vecums,
gaisa un augsnes piesārņojums u. c. faktori.
Ļoti svarīgs dārzeņa β-karotīna koncentrācijas noteicējfaktors ir dārzeņa vecums.
Diemžēl ir neiespējami zināt, cik īstenībā vecs ir dārzenis, kas pirkts veikalā vai tirgū,
jo nav pieejama informācija ne par ražas novākšanas datumu, ne par dārzeņa pavadīto laiku noliktavā vai tranzītā.
Vizuāli apskatot tomātu un sarkano papriku, nevarētu secināt, ka tiem ir relatīvi augsta β-karotīna koncentrācija, jo parasti tiem atšķirībā no burkāna un ķirbja nav β-karotīna raksturīgā sarkanoranžā krāsa.
Rekerts M. J. Determination of
beta-carotene concentration in
vegetables cultivated in Latvia by
spectrophotometry. Every year in
Latvia 45 thousand tons of food are
thrown away as household waste
and many more thousands of tons
of vegetables and fruits are thrown
away in the agricultural sector because
they do not correspond to different
size, quality etc. standards (Tokareva,
T., 2017). Fruits and vegetables can
be used to extract a variety of useful
substances, such as beta-carotene,

so that they are not simply thrown
away. To understand whether it is
economically viable to process a
product to extract a substance, for
example, beta-carotene, you need
to find out how much each product
contains that very substance. In
order to determine the efficiency of
processing of vegetables cultivated
in Latvia, beta-carotene was
extracted from various vegetables
cultivated in Latvia and beta-carotene
concentration was determined by
spectrophotometric analysis.
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Miks
Šics
REDUCĒJOŠO CUKURU IEGŪŠANA
NO ORGANISKAJIEM ATKRITUMIEM
Darba zinātniskās vadītājas
Dr. sc. ing. Linda Mežule
Mg. chem. Laura Fjodorova

Kopsavilkums
Vides problēmu risināšana mūsdienās ir kļuvusi īpaši aktuāla. Viena no jomām ir atkritumu, tā skaitā – organisko atkritumu, apsaimniekošana. Pašlaik organiskie atkritumi tiek nogādāti atkritumu poligonos un/vai pārvērsti kompostā. Alternatīvi tiek
meklētas tehnoloģijas, kā tos pārveidot vērtīgās izejvielās. Viena no šādām izejvielām
ir cukuri, kas tālāk izmantojami fermentācijā dažādu biomolekulu ražošanai. Svarīgs
solis šajos pētījumos ir noskaidrot, kādus organiskos atkritumus ir visefektīvāk un
visizdevīgāk pārstrādāt cukuros. Pētījumā analizēti dažādi pārtikas atkritumi, kam
tika noteikts saražojamo cukuru daudzums pēc ķīmiskās priekšapstrādes. Rezultātā
iegūta informācija, ka no izvēlētajiem paraugiem vislielākā cukuru koncentrācija ir
apelsīnu mizu paraugiem.
Darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens pētniecības zinātniskajā laboratorijā projektā «Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai»
(KC-PI-2017/10).

Atslēgas vārdi
Organiskie atkritumi (OA), atkritumu pārstrāde, glikoze, etanols.

IEVADS
Vides saudzēšana un saglabāšana mūsdienās ir kļuvusi par vienu no sabiedrības
galvenajām prioritātēm. Pēdējās desmitgadēs dabu un vidi piesārņojošie faktori ir
ievērojami pieauguši gan skaitā, gan kaitīgumā. Rūpniecība, naftas un citu derīgo
izrakteņu ieguve, lietusmežu izciršana, atkritumu izgāšana u. tml. Daudzi no šiem
procesiem rada siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, piemēram, CO2 un CH4, kas veicina globālo sasilšanu (Barrera, B., Hooda, P., 2016).
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Viens no lielākajiem piesārņojuma veidiem ir tieši atkritumi. Ja cilvēki atbrīvojas no
atkritumiem attiecīgajai rīcībai neparedzētās vietās, tas veicina apkārtējās vides
dzīvošanas kvalitātes, tīrības, gaisa kvalitātes samazināšanos, slimību izplatīšanos. Bieži nepareiza atbrīvošanās no atkritumiem ir saistīta ar to, ka atkritumi
netiek šķiroti.
OA var veidot līdz pat 70 % no kopējā piesārņojuma, kas ir daudz vairāk par visu
pārējo veidu atkritumiem. Iespējams, OA videi nav tik kaitīgi, kā citu veidu atkritumi, tomēr arī tie rada ievērojamas problēmas, piemēram, teritoriju aizņemšanu,
slimību izplatīšanos, augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadalīšanās produktiem un siltumnīcas gāzu (visbiežāk metāna) izdalīšanos (Bailey K. L., Lazarovits,
G. , 2003; Mohareb, E., Hoornweg, D, 2017; Ngoc, U. N., Schnitzer, H. , 2009).
Lai arī OA laika gaitā bioloģiski noārdās, daudz izdevīgāk un arī videi draudzīgāk būtu
tos pārstrādāt. Pašlaik tas tiek darīts, pārstrādājos tos vielās, ar kuru palīdzību var
veicināt augu augšanu, bet, iespējams, var atrast vēl kādu pārstrādes metodi vai produktu.
Latvijā atkritumu šķirošana no atbildīgo iestāžu puses ir organizēta salīdzinoši labi,
taču diemžēl daudzi cilvēki atsakās tajā aktīvi iesaistīties. Iespējams, viens no iemesliem, kādēļ cilvēki neizmanto OA šķirošanas iespējas, ir tieši tas, ka par tām pietiekami daudz netiek runāts.
Pagaidām kā fermentējamo ogļhidrātu izmanto cukuru, kas iegūts no lauksaimniecības kultūraugiem, piemēram, graudiem un kukurūzas. Alternatīvi šobrīd tiek mēģināts cukura iegūšanai izmantot biomasu, piemēram, koksnes pārpalikumus, salmus,
zāli. Lai gan šos resursus masveidā ievākt ir vieglāk nekā šķirotus OA, tos biežāk lieto
citu mērķu īstenošanai, piemēram, mājlopu un mājdzīvnieku barošanai vai arī kurināmā ražošanai. Ja var atrast OA produktu, no kura var efektīvi iegūt reducējošos cukurus, tad to var izmantot, lai aizstātu cukuru iegūšanā pašlaik izmantotos graudus, ko
varētu izmantot pārtikas ražošanā. Viena no valstīm, kurā šo jautājumu pašlaik pēta,
ir Latvija. Darba galvenais mērķis ir noskaidrot, kādus OA potenciāli varētu izmantot
reducējošo cukuru ražošanā.

Darba mērķis
Noskaidrot, kādus OA būtu visizdevīgāk pārstrādāt reducējošajos cukuros.

Darba uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Analizēt avotus, iegūt informāciju par OA un to saražoto daudzumu.
Noskaidrot, kādus OA izvēlēties paraugu sagatavošanai.
Sagatavot paraugus un veikt mērījumus.
Noskaidrot, kurus no visbiežāk sastopamajiem OA būtu izdevīgāk pārstrādāt cukurā.
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DARBA METODOLOĢIJA
Lai uzzinātu, kādi OA visbiežāk tiek izmesti, tika izveidota aptauja, kas tika izdalīta
dažādu demogrāfisko kategoriju pārstāvjiem.
Pagatavo 0,5 % un 3 % H2SO4 šķīdumus un 2 % un 7,5 % H3PO4 šķīdumus, izmantojot
attiecīgo skābi un sterilu destilētu ūdeni. Malšanas iekārtā sīki sasmalcina izvēlēto
organisko atkritumu paraugus Grindmix GM 200 (5 minūtes, 100 apgriezieni sekundē). Astoņās koniskajās kolbās katrā iesver 3 g sasmalcinātā parauga. Pirmajai un
otrajai kolbai pievieno 100 mL 0,5 % H2SO4 šķīduma, trešajai un ceturtajai – pievieno
3 % H2SO4 šķīduma, piektajai un sestajai – pievieno 2 % H3PO4 šķīdumus, septītajai
un astotajai – pievieno 7,5 % H3PO4 šķīdumus. Pirmo, trešo, piekto un septīto kolbu
autoklavē 30 minūtes 121 °C temperatūrā. Otro, ceturto, sesto un astoto kolbu četras
minūtes apstrādā mikroviļņu krāsni (HI režīmā). Pēc apstrādes katru kolbu savorteksē un pievieno katrai 10 M NaOH, lai iegūtu pH ~ 5. No katras kolbas iepilda 1 mL
šķīduma divās mikromēģenēs. Ar katru OA paraugu procesu atkārto vēl divas reizes.
Centrifugē sagatavoto paraugu 5 min 10000 rpm. Stikla mēģenē pievieno 100 μL
0,05M Na citrāta buferšķīdumu, 100 μL sagatavotā parauga un 600 μL DNS
reaģenta (ievērojot secību).
Sagatavo kontroles šķīdumu, stikla mēģenē pievienojot 100μL 0,05M Na citrāta
buferšķīdumu, 100 μL kontroli (H2O) un 600 μL DNS reaģenta (ievērojot secību).
Mēģenes liek vārošā ūdenī uz 5 min, pēc tam uzreiz atdzesē aukstā ūdenī. Pievieno
4 mL destilēta H2O. Spektrofotometrā iestata viļņu garumu 540 nm. Vispirms caur
spektrofotometru izlaiž kontroles šķīdumu, pret kuru nolasa turpmākos mērījumus.
Veic absorbcijas mērījumus visiem

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
1. No veiktajos mērījumos apskatītajiem paraugiem visaugstākās cukuru koncentrācijas novērojamas apelsīnu mizu A 0,5 % H2SO4 šķīduma un A 3 % H2SO4 šķīduma
paraugos, kas iegūti, tos apstrādājot paaugstinātā temperatūrā un 0,5 % vai 3 %
sērskābē. Zemākais cukura daudzums identificēts visos gurķu mizu paraugos.
2. Daudz augstākas cukuru koncentrācijas uzrādīja paraugi, kas iegūti, apstrādi veicot paaugstinātā temperatūrā. No tā var secināt, ka turpmākos pētījumos lielāka
nozīme būtu novērtēt temperatūras ietekmi. Iespējams, mikroviļņu apstrādi nav
jāizmanto.
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3. Gurķu mizas pārstrādāt par reducējošajiem cukuriem nebūtu izdevīgi, jo veiktajos
mērījumos absorbcijas un reducējošo cukuru koncentrācijas attiecība paraugos
bija mazāka nekā citu OA paraugos. Ja pētījumam izvēlētos vēl citus OA produktus, visticamāk, atklātos, ka daudzi no tiem ir šim procesam izdevīgāki. Iespējams,
ka gurķu mizas šīs pārstrādes metodes vietā daudz izdevīgāk būtu kompostēt.
4. Lai iegūtu aptverošākus datus, pirms ražošanas procesa būtu jāsazinās ar dažādām atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, veikalu tīkliem un ēdināšanas
iestādēm, lai iegūtu precīzāku un plašāku sarakstu ar visbiežāk izmestajiem OA.
Tad šie OA produkti būtu jāapstrādā un jānosaka, kurus ir izdevīgi pārstrādāt reducējošos cukuros.
5. Lai praktiski realizētu šo reducējošo cukuru iegūšanas metodi, būtu jāpopularizē
OA šķirošana. Iespējams, būtu jāatrod veids, kā atdalīt reducējošo cukuru iegūšanā izmantojamos OA no pārējiem. Viens no īstenojamākajiem variantiem būtu
jauna šķirošanas konteinera pievienošana. Visticamāk, būtu jāievieš kādi bonusi,
lai tas būtu gan izdevīgi kompānijām, gan arī iedzīvotāji būtu gatavi aktīvi iesaistīties papildu šķirošanā. Grūtākais šajā procesā būtu izveidot balansu, lai process
būtu izdevīgs gan atkritumu šķirošanā un pārvietošanā, gan arī reducējošo cukuru
ražošanā iesaistītajiem.

Šics M. Reducing sugar production
possibilities from organic waste.
Nowadays, questions regarding
environmental problems have become
more concerning. A notable problem
is the lack of waste management.
Currently, the way of dealing with
organic waste is either by delivering
it to landfills and/or composting it.
Techniques to transform organic
waste into valuable chemicals is of
high interest. One of such chemicals

are sugars that can be further used
biological fermentation. Within
this research, various organic
waste products were tested on
their extractable sugar yields.
Results showed orange peel sugar
concentration to be the highest from
the selected samples.
The research has been carried at
Water Research Laboratory, Faculty
of Civil Engineering, Riga Technical
University.
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Mihails
Štolcs
PLASTIKĀTA KARŠU KRĀSAS
IZBALĒŠANAS EFEKTS
ULTRAVIOLETĀ STAROJUMA
IETEKMĒ
Darba zinātniskā vadītāja
Dr. phys. Virgīnija Vītola

Kopsavilkums
Darba mērķis ir izpētīt PVC materiālu gaismizturības atkarību no to krāsas. Darba
gaitā seši dažādu krāsu plastikāta karšu paraugi apstaroti ar UVA starojumu vairāk
nekā mēneša garumā, tad izmērīta un salīdzināta to izbalēšanas intensitāte. Internetā pieejamos pētījumos atrasta informācija par krāsvielu, ko izmanto PVC karšu
apdrukā, sastāvu, un, pamatojoties uz šiem datiem, veikti pētījuma secinājumi.
Eksperimenta rezultātā apstiprināts, ka materiāla gaismizturība ir atkarīga no tā
krāsas. Izpētot iepriekš veiktos pētījumus, secināts, ka materiāla gaismizturību nosaka izmantoto krāsvielu ķīmiskais sastāvs, precīzāk – kovalento saišu tipi; rezultātā
gaišāko krāsu (dzelteno, oranžo) materiāliem ir mazākā gaismizturība nekā tumšāko
krāsu (zaļo, zilo) materiāliem.

Atslēgas vārdi
UV, gaismizturība, izbalēšana, fotodegradācija, spektrometrija.

IEVADS
Pēdējos gados arvien vairāk ikdienā lietojamu priekšmetu tiek ražots no dažādu veidu
plastmasas polimēriem. Tiem ir priekšrocības un trūkumi gan ražošanā, gan lietojumā, tāpēc to ekspluatācijā var rasties dažādu veidu problēmas, piemēram, plastmasas priekšmetu izbalēšana, kuras rezultātā priekšmets vairs nevar pildīt savu funkciju, praktisku vai estētisku. Pētījuma ideja radās pēc saskarsmes ar reālu problēmu:
zinātniskā darba vadītājas Europark klienta karte-abonements tika izmantota pusgadu un visu šo laiku atradās zem automašīnas priekšējā stikla; šajā laikā karte ir
ievērojami izbalējusi, no spilgti oranžās kļūstot par bāli oranžu, tādēļ uz tās izdrukātā
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informācija ir grūti uztverama.
Plastmasas identifikācijas tipa karšu ražošanā tiek patērēti aptuveni 0,26 % no kopējā pasaulē patērētā PVC daudzuma (ADI Kartes, 2020), un ik gadu tiek ražots vairāk par 30 miljardiem karšu (Mizen, 2016). Savukārt pēcpatērētāju PVC atkritumu
apjoms Eiropas Savienībā sasniedz līdz 6,4 milj. tonnu gadā jeb 88 % no visiem PVC
atkritumiem (Brown, 2000). Samazinot materiālu izbalēšanas ātrumu, ir iespējams
pagarināt priekšmetu kalpošanas laiku, kā rezultātā samazināsies PVC atkritumu
daudzums.
Pirms meklēt risinājumu materiālu izbalēšanas problēmai, ir svarīgi izpētīt pašu procesu. Ir iespējami vairāki pētījumi: vides apstākļu ietekme uz izbalēšanas procesa
norisi; cik ātri izbalē dažādas PVC virsmas; vai PVC virsmas izbalēšanas ātrums ir
atkarīgs no tās krāsas. Ikdienā bieži nākas sastapt izbalējušas dzeltenas vai gaiši
oranžas virsmas, taču reti kad var pamanīt tumšu virsmu, kas būtu izbalējusi, tāpēc
no iespējamiem pētījumiem aktuāls šķiet tieši pētījums par izbalēšanas procesa norises ātrumu atkarībā no krāsas.

Darba mērķis
Pārbaudīt, kādai krāsai piemīt lielākā gaismizturība.

Darba uzdevumi
1. Apstarot dažādu krāsu paraugus ar vienādas intensitātes ultravioletu (UV) starojumu noteiktā laika periodā.
2. Salīdzināt paraugu izbalēšanas ātrumus.
3. Veikt literatūras izpēti, lai uzzinātu, kādi fizikāli vai ķīmiski procesi ietekmē plastikāta karšu izbalēšanu.
4. Atrast informāciju par paraugu sastāviem, secināt par krāsas un/vai sastāva ietekmi uz materiāla izbalēšanu.

DARBA METODOLOĢIJA
Lai noteiktu gaismizturību plastikāta kartēm, tika izvēlēti sešu komerciāli pieejamu
karšu paraugi. Uz palodzes tika uzlikta 220 V maiņstrāvas galda lampa ar 365 nm viļņa garumu UV gaismu izstarojošo spuldzi tajā (T3 Mini Spiral Energy-Saving Lamp –
15 W–240 V – E27 – UVA, 2020). Zem lampas tika novietoti karšu paraugi tādā veidā,
ka apstarojumam bija atklāta tikai puse no katra parauga. Lai paraugu apstarošanas
laikā nodrošinātu vidi ar nemainīgu apgaismojumu, tika uztaisīta no piecām pusēm
noslēgta kartona kaste, ar ko bija paredzēts nosegt lampu un paraugus, uzliekot paraugiem šo kasti kā vāku. Lampa tika ieslēgta, nosegta ar kasti, un eksperiments bija
sācies; kopējais paraugu apstarošanas laiks pārsniedza 1000 stundas. Ar gaismjutīgu sensoru tika izmērīts UV apgaismojums, ko paraugi saņem no lampas – 420 lx jeb
14 % no apgaismojuma zem tiešajiem saules stariem (Solar Spectra, 2020).
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Pēc eksperimenta beigām paraugu krāsas izmaiņa tika novērtēta ar spektrometru. Tika
veikta katra parauga spektrālā analīze gan apstarotajai, gan neapstarotajai pusei. Vispirms noteikts, pie kāda viļņa garuma katram paraugam pirms apstarošanas bija vislielākā intensitāte – tas noteica parauga pamatkrāsu. Tad ar spektrometru izmērīta attiecīgā viļņa garuma intensitāte paraugu apstarotajās virsmas daļās. Tālāk pēc formulas

∆Δ==

x 100
,
×
100%%

kur Δ – relatīvā intensitātes izmaiņa, relatīvas vienības;
γ – sākuma intensitāte, relatīvas vienības;
β – beigu intensitāte, relatīvas vienības;
tika noteikta katra parauga relatīvā intensitātes izmaiņa.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
Vislielākās intensitātes izmaiņas novērojamas paraugiem dzeltenoranžā (3,98 %) un
sarkanā (3,15 %) krāsā. Nākamais paraugs pēc intensitātes izmaiņas ir oranžā krāsā
(1,03 %), taču starp to un pirmajiem diviem paraugiem ir novērojama liela starpība.
To nosaka krāsvielu ķīmisko sastāvu atšķirības. Ir svarīgi saprast, kas ir katras krāsvielas pamatā un kā tas ietekmē materiāla gaismizturību.
Spektrometrijas rezultātos varēja novērot, ka nevienam paraugam nav izteikts tikai
un vienīgi viens intensitātes maksimums. Katram paraugam maksimumu viļņa garumi nedaudz atšķiras, tomēr var pamanīt, ka tie visi veido trīs grupas, katrā no kurām
lokālo maksimumu viļņa garumi ir ļoti tuvu cits citam. Izvērtējot katras grupas maksimumu viļņa garumus, var novērot, ka tie atbilst aptuveni 440 nm, 515 nm un 610 nm.
Redzamās gaismas spektra shēmā (Light and photosynthetic pigments, 2020) ir uzskatāmi attēlots, ka viļņu garumi atbilst attiecīgi zilajai, zaļajai un sarkanoranžajai
krāsai, precīzāk, CYMK krāsu modeļa (angļu val.: cyan-magenta-yellow-black) pigmentiem, kas tiek izmantoti apdrukas procesā – ciāna (440 nm), dzeltenam (515 nm)
un fuksīna (610 nm) pigmentiem.
No attiecīgo pigmentu ķīmiskām formulām (Adamic, Sader, Byers u. c., 2001; Lin,
Sun, Lin, 2006; Matsumoto, Fujii, Shirasaki, 2002) var secināt, ka to visu pamatā ir
organiskās vielas, kas satur NH-grupas vai aminogrupas. Tām piemīt sliktā gaismizturība, tāpēc to saites viegli pārrauj UVA starojums (Matsumoto, H., Fujii, K., Shirasaki, Y., 2002). Tāpat var novērot, ka dzeltenās krāsas formulā ir sastopama azogrupa
(−N=N−), kas ir raksturīga daudziem pigmentiem, ko izmanto plastmasas krāsošanā. Parasti azogrupai piemīt vidēja vai laba gaismizturība (Vincentz Network GmbH
& Co KG, 2000). Tomēr NH-grupai ir 1σ saite, savukārt azogrupas sastāv no 1σ un
1π saites. π saites UV staru iedarbībā tiek vieglāk pārrautas, tāpēc dzeltenajam pigmentam, kura molekulārajā struktūrā ir azogrupas, izbalēšanas efekts ir pamanāms
daudz vairāk nekā ciāna vai fuksīna pigmentiem.
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Štolcs A. Colour bleaching effect
of plastic cards due to ultraviolet
radiation. The goal of the research
was to study PVC material’s light
fastness depending on its color.
During the research 6 plastic card
examples of different colors were
exposed to UVA radiation for over
a month, then their color fastening
intensity was measured and
compared. Information on the dyes
used in PVC card examples was found
online in the researches conducted

before, and based on that were made
project conclusions.
During the experiment it was
confirmed that material’s light
fastness depends on its color.
After researching earlier studies, it
was concluded that it is chemical
composition of the dyes used on the
material, and to be exact – types of
covalent bonds, that determines its
light fastness; as a result, lighter colors
(yellow, red) are less light fast than
darker colors (green, blue).
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Kopsavilkums
Šobrīd tiek uzskatīts, ka tējas sēnes SCOBY veidotā celuloze varētu kalpot par lielisku aizstājēju mūsdienās lietotajiem sintētiskajiem polimēriem. Literatūras apskatā
analizēti materiāla perspektīvie lietojumi tekstilindustrijā, bioinženierijā, biomedicīnā, pārtikas iepakojumos. Šī pētījuma praktiskajā daļā analizēti iegūstamā materiāla
parametri, pētot tā termisko izturību, ķīmisko sastāvu, vizuālo izskatu, audzēšanas
ilgumu. Šajā darbā lielākā uzmanība ir pievērsta divām materiāla iegūšanas metodēm – barotnēs, par slāpekļa avotu izmantojot augsnes bagātināšanai paredzētu
minerālmēslojumu vai tēju. Darbā pārbaudītas un salīdzinātas abu iegūto materiālu
fizikālās un ķīmiskās īpašības ar DSC, TGA, FTIR, gaismas mikroskopijas metodēm.
Šī darba hipotēze apstiprinājās, izdevās iegūt biomateriālu, par barotni izmantojot
līdz šim nepētītu metodi – minerālmēslu maisījumu tējas vietā. Izpētīts, ka abās barotnēs iegūtie materiāli uzrāda ļoti augstu līdzību. Secināts, ka, izmantojot minerālmēslojuma barotni, iegūtais materiāls ir ļoti perspektīvs izmantošanai daudzās nozarēs un ka baktēriju kultūra SCOBY viegli pielāgojas barotnes maiņai un varētu tikt
ražota, izmantojot pārtikas pārstrādes pārpalikumus.

Atslēgas vārdi
SCOBY, bakteriālā nanoceluloze, melnā tēja, minerālmēslojums.
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IEVADS
Palielinoties piesārņojumam, tiek meklēti jauni aizstājēji mūsdienās plaši lietotajiem
naftas pārstrādes materiāliem. Celuloze ir visizplatītākais dabiskais polimērs, kas
antropogēnajā pasaulē izmantots jau ilgu laiku, tiesa gan – ne tās tīrākajā formā.
Papīrs, tekstils un biodegvielas ir daļa no celulozes lietojumiem.
Tējas sēnes SCOBY fermentācijas procesa prioritārais produkts līdz šim ir bijis iegūtais dzēriens – kambuča. Blakusprodukts – celulozes bāzes plēvīte, kambučas membrāna (turpmāk KM) – interesi izraisījusi tikai pēdējo gadu laikā. Šī baktēriju veidotā
celuloze sastāv no vairāku slāņu matricas ar savītām dažāda izmēra (mikrometros,
nanometros mērāmām) šķiedrām.
KM veidojošās celulozes šķiedras ir izkārtotas īpašā struktūrā. KM attīrot un izžāvējot,
iegūst nanocelulozi (turpmāk NC), kas ir viens no visizpētītākajiem dabīgajiem polimēriem. Tam ir liela mehāniskā izturība, ķīmisks inertums, hidrofilitāte, augsta bioloģiskā
saderība, magnētiskā un elektriskā jutība, un tā virsma ir ķīmiski viegli manipulējama. Materiāla izgatavošanai nepieciešamās izejvielas ir plaši pieejamas, kas padara to par viegli
atjaunojamu, vērtīgu organisku materiālu ar daudzveidīgām lietojuma perspektīvām.
Tējas barotnes baktēriju kultūra ir piesārņota ar rauga produktu un citiem piemaisījumiem, kas iegūto KM krāso brūni dzeltenā krāsā un padara to uzņēmīgāku pret
mikrobiem. Tās attīrīšanai visvairāk pētītā metode – mazgāšana ar NaOH šķīdumu.
Tomēr šis process bojā KM strukturālo integritāti. Šī darba viens no mērķiem ir piedāvāt izmantojamu risinājumu šai problēmai. Lai iegūtu tīrākus paraugus, tika eksperimentāli pārbaudīta literatūrā līdz šim nepētīta metode – iegūt KM barotnē, izmantojot minerālmēslu maisījumu melnās tējas vietā.
Veiksmīgas tējas barotnes aizstāšanas gadījumā būtiski tiktu uzlabota materiāla tīrība un saīsināts KM ieguves process, kā arī būtu pamats domāt, ka SCOBY kultūra ir
spējīga pielāgoties dažādas izcelsmes barības vielām. Tas norādītu uz to, ka šo BNC
(bakteriālā NC) ir iespējams iegūt, barotnē izmantojot arī augu izcelsmes biomasu
no komposta līdz jau iepriekš minētajiem šķiedrainajiem pārtikas ražošanā neizmantotajiem pārpalikumiem, izmantojot šos «atkritumus» kā resursu.
Optimizējot šī materiāla ieguvi un izpētot tā pozitīvās īpašības un risinājumus negatīvo īpašību likvidēšanai, cilvēcei būtu pieejams jauns, dabai draudzīgs, lēts biomateriāls ar plašām izmantošanas iespējām. Līdz šim visvairāk pētījumu veikts biomedicīnas laukā – pirmais jau 1990. gadā. BioFill to izmantoja, dziedējot nopietnus
apdegumus, čūlas. Nākamais lietojums biomedicīnā parādījās 2001. gadā, kad tika
izgudroti BNC bāzes mākslīgie kapilāri mikroķirurģijai.

Darba mērķis
Iegūt divas atšķirīgas bakteriālās celulozes membrānas, izmantojot jau pārbaudītu
metodi ar melnās tējas barotni un jaunu metodi ar šķīstošu sāļu maisījumu kā barotni, salīdzināt abu materiālu ķīmiskās/fizikālās īpašības potenciāliem lietojumiem
dažādās industrijās.
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Darba uzdevumi
1. Literatūras analīze – baktēriju kultūras SCOBY raksturojums, kambučas membrānu iegūšana, bakteriālās nanocelulozes esošie lietojumi.
2. Pētāmo paraugu iegūšana – kambučas membrānas izaudzēšana divos veidos (kā
barotnes izmantojot melno tēju un minerālmēslojumu).
3. Materiāla apstrāde, testu veikšana – DSC, TGA, FTIR, mikroskopija.
4. Rezultātu analīze.

DARBA METODOLOĢIJA
Paraugu iegūšanai tika veidotas barotnes stikla traukos. Litrā pirmās barotnes bija
200 mL melnās tējas koncentrāta, 50 g cukura, 150 mL «dzīvības dzēriena» ar baktēriju kultūru SCOBY un 400 mL ūdens. Otrajai barotnei izmantoja 2 mL minerālmēslojuma, 50 g cukura, 150 mL «dzīvības dzēriena» ar baktēriju kultūru SCOBY un 498 mL
ūdens. Optimāls barotnes pH ir 5. Tas tika pielāgots ar 9 % etiķi.
Paraugu fermentācijas posms ilga 10 vai 20 dienas 20–25 °C temperatūrā. Pēc fermentācijas paraugi tika septiņas reizes skaloti ar destilētu ūdeni un likti žāvskapī
70 °C temperatūrā uz 3–5 stundām.
Iegūtie paraugi tika analizēti, izmantojot četras dažādas metodes.
1) Diferencāli skenējošā kalorimetrija (DSC) – šādi noteiktas materiālu fāžu pārejas
temperatūras, mērot absorbēto siltuma daudzumu.
2) Termogravimetriskā analīze (TGA) – ar šo metodi novērtētas fāžu pārejas un
kopējā materiālu termiskā stabilitāte vēlamajā temperatūras diapazonā, jo šajā
metodē tiek reģistrētas masas izmaiņas atkarībā no temperatūras.
3) Furjē infrasarkanā spektroskopija (FTIR) – ar šo metodi noteikts materiālu molekulārais sastāvs, novērtējot materiāla absorbcijas spektru un pēc tā
noskaidrojot piejaukumu daudzumu un materiāla tīrību.
4) Gaismas mikroskopijas metodē veikta materiāla virsmas optiskā palielinājuma
fotografēšana, lai iegūtu precīzāku priekšstatu par celulozes pavedienu struktūru.

PĒTĪJUMA REZULTĀTI
1. Materiāls, kas audzēts, izmantojot minerālmēslojuma barotni, pēc 20 dienu fermentācijas vizuāli bija daudz gaišāks. Arī FTIR spektri apstiprināja, ka minerālmēslu barotne var tikt izmantota, lai iegūtu pēc ķīmiskā sastāva gandrīz identiskus,
taču vizuāli tīrākus biomateriāla paraugus ar mazāku piejaukumu daudzumu.
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2. Melnās tējas barotnēs ilgāks fermentācijas periods sekmējās attīstītākā un izteiktākā celulozes šķiedru tīkla struktūrā, palielinot materiāla termisko izturību. Var
secināt, ka optimālais fermentācijas laiks ir ilgāks par 10 dienām.
3. Materiāla biezums ir atkarīgs no pieejamo barības vielu daudzuma un koncentrācijas. Tas apgrūtina materiāla rūpniecisko ieguvi nepieciešamā tilpuma apjoma
dēļ. Barotnes tilpums ir barības vielu uzglabāšanas telpa, tāpēc tā izmērus varētu
ievērojami samazināt, uzturot vienmērīgu barības vielu līmeni fermentācijas procesa laikā.
4. Materiāla īpašības ietekmē ūdens saturs, tāpēc nākotnē nepieciešams veikt testus materiāliem ar dažādu ūdens masas procentu, lai noskaidrotu tā ietekmi uz
elastību un termisko izturību.
5. Kambučas membrānām varētu rast daudz perspektīvu lietojumu Latvijas
medicīnas zinātnes attīstībā – kā augstas saderības biomateriālam, jo tā izej
vielas ir plaši pieejamas, un pagatavošana nav resursietilpīga.
6. Materiāls ir pietiekami stabils lietojumam temperatūrās līdz 180 °C, taču tā izturību un elastību bojā ūdens satura zudums, jo ūdens veido lielāku attālumu starp
celulozes polimēru ķēdēm, ļaujot tām kustēties nebojājot struktūru.
7. Secinot, ka SCOBY kultūra ir spējīga veidot biomateriāla membrānas minerālmēslojuma barotnē, ir pamats domāt, ka bakteriālo nanocelulozi iespējams ražot kā
barotni, izmantojot biomasu, un ka šī ir perspektīva izpētes nozare lietderīgai pārtikas atkritumu izmantošanai.

Monika Vainiņa A. M., Frēlihs L. M.
An alternative production method for
an eco friendly material nanocellulose
using bacterial culture SCOBY.
Nowadays researchers believe that
cellulose made by SCOBY (also known
as tea fungus) could be a great
ecological alternative to currently used
syntetic polymers. In this researche
various possible uses of the material
were looked upon for industries
such as textile, bioengineering,
biomedicine, food packaging. The
obtained cellulose was characterized
by its thermal endurance, chemical
composition, visual appearance, period
of fermentation. The main focus of
this research were the two methods
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used in growing SCOBY – supplying
the culture with nitrogen either from
black tea or from mineral fertilizer. Also
a selection of physical and chemical
properties of both samples were
tested by DSC, TGA, FTIR and light
microscopy methods. Hypothesis of
this work was confirmed – it is possible
to obtain the biomaterial while using
mineral fertilizer instead of tea. It was
proven that both methods yielded
materials with strong resembelance
to one antoher. The main difference
being amount of impurities. It was
also concluded that SCOBY can adapt
to the change of raw nutrient supply
thus it could be grown by using food
processing waist.
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