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IEVADS

Fizioloģija ir zinātne par dzīvības norisēm organismā. Fizioloģija
izzina dzīvā organisma un tā atsevišķo orgānu, audu, šūnu un šūnas

struktūrelementu funkcijas organisma attīstības gaitā un mijiedar-
bībā ar apkārtējo vidi. Fizioloģija atklāj un pētī likumus, pēc kuriem

tiek uzturēta nemainīga organisma iekšējā vide un norit organisma
aktīva pielāgošanās mainīgajai ārējai videi. Fizioloģija, pētot dzīvā

organisma pielāgošanās reakcijas apkārtējai videi, pētī arī šo funkciju

regulācijas principus un mehānismus.

Fizioloģijas uzdevums ir ne vien izpētīt un izprast dzīvības nori-

ses, bet arī meklēt iespējas, kā izmantot apkārtējās vides faktorus, lai

nostiprinātu cilvēka veselību, vairotu organisma funkcionālās rezer-

ves un palielinātu darbaspējas. Veicot šo uzdevumu, jāņem vērā adap-
tācijas īpatnības dažāda vecuma indivīdiem.

Fizioloģiju iedala vispārīgajā, speciālajā un lietišķajā fizioloģijā.
Vispārīgā fizioloģija pētī cilvēkam un dzīvniekiem kopīgās dzīvī-

bas procesu likumsakarības (piemēram, elektrofizioloģija, salīdzinošā

fizioloģija). Speciālā fizioloģija pētī atsevišķu audu, orgānu vai

orgānu sistēmu darbības likumsakarības. Lietišķā fizioloģija pētī
fizioloģiskās norises cilvēka organismā viņa praktiskās darbības

laikā. Lietišķajā fizioloģijā atkarībā no tā, kādā aspektā noris pētī-

jumi, izšķir, piemēram, darba, sporta, aviācijas fizioloģiju. Pēdējā
laikā strauji attīstās psihofizioloģija, kas pētī cilvēka psihisko
funkciju fizioloģiskos pamatus un psihisko norišu un stāvokļu ietekmi

uz centrālo nervu sistēmu un organismu.

Izšķir normālo fizioloģiju, kas pētī fizioloģiskās norises veselā

organismā, un patoloģisko fizioloģiju, kuras pētījumu objekts ir

slims organisms.

Zināšanas par norisēm cilvēka organismā ikdienas darba un dzī-

ves apstākļos ir profilaktiskās medicīnas pamats. Fizioloģijas zinā-

šanas palīdz atrisināt jautājumu par veselīgiem dzīves un darba

apstākļiem, palīdz noteikt optimālo darba slodzi, ritmu un ilgumu, pa-
līdz izstrādāt pareiza, pilnvērtīga uztura normas. Tātad arī personis-
kās un sabiedriskās higiēnas pamatā ir fizioloģijas zināšanas. Fizio-

loģija ir medicīnas teorētiskais pamats. Lai atklātu organisma
funkciju traucējumu mehānismus, novērstu un ārstētu slimības, jā-
zina likumsakarības, pēc kurām norisinās dzīvības procesi veselā or-

ganismā tā mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Cilvēka fizioloģijas likumu

izzināšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem aktīvās ražīgās
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dzīves pagarināšanai, racionālai darba un atpūtas organizēšanai,

jaunu profilaktisko un ārstniecisko metožu atklāšanai.

Fizioloģisko pētījumu pamats ir novērošana. Tomēr ne katra

novērošana ir zinātniska pētīšanas metode. Lai novērojums kļūtu par

pētīšanas metodi, jāievēro vairāki svarīgi pamatprincipi: pirmkārt,

jābūt skaidram novērojuma mērķim un plānam; otrkārt, nepiecie-
šama novērošanas datu fiksēšana, atzīmēšana; treškārt, nepieciešama
datu apstrāde un novērtēšana. Tomēr, lai sīki izzinātu atsevišķo or-

gānu un šūnu funkcijas un noskaidrotu šo funkciju regulācijas mehā-

nismus, nepietiek ar vienkāršu novērošanu, bet ir jāizdara eksperi-
menti, zinātniekam aktīvi iejaucoties organisma funkcijās, tās iz-

mainot vai izraisot. Eksperimenti ir akūti un hroniski.

Akūtā eksperimentā jeb vivisekcijā (parasti īslaicīgā) dzīvniekam

izdara dažādas operācijas, lai piekļūtu orgānam, kura funkciju grib

pētīt, vai arī pilnīgi izolē orgānu un dzīvības funkcijas tajā uztur

mākslīgi (izolēta sirds, asinsvadi, zarnas, muskuļi utt.). Izmantojot
akūto eksperimentu kā pētīšanas metodi, V. Hārvijs ieviesa fiziolo-

ģijā patiesi zinātnisku pieeju dzīvā organisma funkciju noskaidroša-

nai.

V. Hārvija darbu ietekmē eksperimentālā metode kļuva galvenais
informācijas avots par organisma funkcijām. Eksperimentālās fiziolo-

ģijas sākuma posmā akūtie eksperimenti, it īpaši eksperimenti ar izo-

lētiem orgāniem, palīdzēja noskaidrot daudzu fizioloģisko funkciju
likumsakarības, atklāt to norisei nepieciešamos priekšnosacījumus.
Taču narkoze, griezieni, ķermeņa dobumu atvēršana, sāpes un citi

blakusfaktori bieži traucē dzīvnieka organisma funkciju normālo

norisi.

I. Pavlova ieviestajam hroniskajam eksperimentam kā fizioloģis-
kai pētīšanas metodei ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar akūto

eksperimentu. Hroniskajā eksperimentā organisma funkciju pēta ilg-
stoši, dabiskos vai tiem tuvos apstākļos. Pēc šāda eksperimenta dzīv-

nieks neiet bojā. Hroniskajam eksperimentam dzīvnieku speciāli sa-

gatavo, to operē, lai radītu pieeju orgānam, kura funkcijas gatavojas

pētīt. Kad dzīvnieks pēc operācijas atveseļojas, sāk hronisko eksperi-
mentu. Sādu dzīvnieku var novērot nedēļām, mēnešiem, pat gadiem
ilgi.

Fizioloģija, būdama medicīnas teorētiskais pamats, ir cieši sais-

tīta ar visām medicīnas disciplīnām. Zināšanas par fizioloģiskiem
procesiem normālā, veselā organismā palīdz izprast patoloģisko pro-
cesu attīstību un izraudzīties piemērotākos profilakses un ārstēšanas

paņēmienus. Tā, piemēram, fiziologu iegūtās ziņas par uzbudinājuma
rašanos un izplatīšanos sirdī palīdz izprast tos sirdsdarbības patolo-
ģijas veidus, kas saistās ar šo procesu traucējumiem sirdī. Aizkuņģa
dziedzera hormona — insulīna atklāšana glāba dzīvību miljoniem
diabēta slimnieku. Asins grupu atklāšana nodrošināja praktiskajā me-

dicīnā tik nepieciešamo asins pārliešanas iespēju. Orgānu funkciju fi-

zioloģiskie pētījumi devuši iespēju radīt vairākus mākslīgus orgānus,
kuri pilnīgi vai daļēji izpilda dabisko orgānu funkcijas. Tā, piemēram,
sirdsdarbības mehānisma sīka izpēte ļāva radīt mākslīgo sirdi, kura



spēj (pagaidām gan vēl tikai uz laiku) aizstāt īsto sirdi. Fizioloģiskie

pētījumi Jāvuši radīt mākslīgo nieri, plaušas un citus mākslīgos orgā-

nus. Daudzi fizioloģijas sasniegumi kjuvuši par pamatu svarīgām
funkcionālās diagnostikas metodēm (elektrokardiogrāfija, elektroen-

cefalogrāfija, sfigmogrāfija, spirometrija, asins grupu noteikšana

utt.).
Savukārt medicīna dod daudz vērtīga materiāla fizioloģijai. Cil-

vēka organisma funkciju izpratnei daudz palīdzējuši novērojumi klī-

nikā, kur ārsts, pēc I. Pavlova vārdiem, sastopas ar pašas dzīves iz-

darītu eksperimentu — ar funkciju patoloģisku novirzi jeb slimību.

Dažādu slimību izpēte noskaidro daudzu normālu fizioloģisku procesu

mehānismus.

Fizioloģija ir cieši saistīta ar citām zinātnēm. Nevar izprast orga-

nisma, orgānu, audu un šūnu funkcijas, nezinot tomakroskopisko, mik-

roskopisko un submikroskopisko uzbūvi. Tādēļ fizioloģija ir cieši sais-

tīta ar morfoloģiskajām disciplīnām, kas pēta audu un orgānu uz-

būvi, — ar anatomiju, histoloģiju un citoloģiju. Liela nozīme fizioloģi-
jas attīstībā bija un ir fizikas un ķīmijas sasniegumiem, jo organisma
funkciju pamatā ir gan fizikāli, ganķīmiski procesi. Fizikālos procesus

organismā pēta biofizika, organismā noritošās ķīmiskās reakcijas pēta
bioķīmija. Fiziologam nepieciešamas zināšanas vispārīgajā bioloģijā
un embrioloģijā, jo organisma dzīvības norises nevar izprast, nezinot

tā attīstības vēsturi — gan filoģenētisko, gan ontoģenētisko.
Fizioloģijai ir liela nozīme dialektiski materiālistiskā pasaules

uzskata veidošanā. I. Pavlova mācība par augstāko neirālo darbību

parādīja cilvēka psihisko funkciju materiālo pamatu, līdz ar to palī-
dzot atbrīvoties no māņticības un aizspriedumiem, kas sakņojas reli-

ģijā. Fizioloģijas fakti ir spēcīgs ierocis cīņā ar dažādiem ideālisma

novirzieniem un sekmē dialektiskā materiālisma tālāko attīstību.



8

I
FIZIOLOĢIJAS VĒSTURE

Fizioloģija, tāpat kā citas zinātnes, ir nogājusi garu vēsturiskās

attīstības ceļu. Priekšstats par organisma funkcijām, tā darbības

mehānismiem veidojies daudzu gadu tūkstošu laikā. Interesi par fi-

zioloģiju rosināja gan medicīnas prasības, gan cilvēka daudzveidīgā
praktiskā darbība (fizisks un garīgs darbs, sports, karš, ceļošana).

Mēģinājumi izzināt cilvēka organisma dzīvības norises vērojami jau

civilizācijas attīstības sākumā. Senās Ķīnas, Indijas, Grieķijas un

Romas filozofu un ārstu sacerējumos jau bija norādes par anato-

miski fizioloģiskiem jēdzieniem. Līdzās atsevišķiem pareiziem priekš-
statiem tajos bija daudz fantastisku izdomājumu. Zinātniska orga-

nisma pētīšana senatnē nenotika, kaut arī tika izdarīti atsevišķi

eksperimenti ar dzīvniekiem. Arī viduslaikos, kad baznīca neierobe-

žoti valdīja pār zinātni, nebija zinātniskas pieejas organisma fun-

kciju pētīšanai. Par zinātniskās fizioloģijas sākumu uzskata

1628. gadu, kad iznāca ievērojamā angļu ārsta, anatoma un fiziologa
V. Hārvija [W. Harvey, 1578—1657) grāmata «Anatomiskie pē-

tījumi par dzīvnieku sirds un asins kustībām». Sajā grāmatā
V. Hārvijs pirmo reizi zinātniski pareizi aprakstīja lielo asinsrites

loku. Savus uzskatus viņš pamatoja ar eksperimentiem, mērījumiem,
aprēķiniem un sekciju materiāliem. Tādējādi V. Hārvijs ieviesa fizio-

loģijā kvantitatīvās analīzes metodi. V. Hārvija hipotēzi par «ļoti
sīkām caurulītēm» audos, kas savieno artērijas ar vēnām, apstipri-

nāja M. Malpīgi (M. Malpighi, 1628—1694), kurš četrus gadus

pēc Hārvija nāves aprakstīja plaušu kapilārus (1661).
Lai gan asinsrites atklāšana stimulēja fizioloģijas attīstību, to-

mēr 17. un 18. gadsimtā jauni atklājumi fizioloģijā bija reti, fakti

uzkrājās lēni.

Izmantojot jaunos priekšstatus par asinsriti, franču ārsts

2. Denī (/. Denis, — 1704) un angļu ķirurgs R. Louers (R. Lo-

wer, 1631 —1691) 17. gs. sešdesmitajos gados gandrīz vienlaicīgi izda-

rīja asins pārliešanu cilvēkam no dzīvnieka un pēc tam cilvēkam no

cilvēka.

Sajā pašā laikā sākās arī muskuļu kontrakciju pētījumi. Lielu iegul-
dījumu šai jomā deva angļu zinātnieka F. Glisona (F. Glisson,

1597—1677) darbi. Viņš radīja priekšstatu par uzbudināmiem au-
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diem un to īpatnībām. Daudz pētījumu par muskuļu kontrakcijām

bija U. Krunam (1633 —1684). Viņš secināja, ka elpošanas akta

aktīvais komponents ir muskuļu kontrakcija, bet plaušas tiek izstiep-
tas pasīvi. 1700. gadā holandietis H. Burhāve (H. Boerhaave,

1668—1738) uzrakstīja pirmo fizioloģijas mācību grāmatu.
Daudz vērtīgu faktu par mazā iegurņa orgānu mikroskopisko uz-

būvi ir atstājis Holandes zinātnieks R. Grāfs (R. Graaf, 1641—

1673). Viņš pirmais izveidoja aizkuņģa dziedzera fistulu un pētīja
šī dziedzera sulas sastāvu sunim.

Krievijā šai laikā tika nodibināta Zinātņu akadēmija (1724).
Liela nozīme krievu zinātnes, arī fizioloģijas attīstībā bija M. Lo-

monosovam (1711 —1765). Fizioloģiju bagātināja M. Lomonosova

atklātais vielas nezūdamības likums, priekšstati par krāsu redzes

mehānismu un virkne citu pētījumu. Akadēmijā notika pirmie
eksperimentālie pētījumi. D. Bernulli (D. Bernoulli, 1700—1782)
izmērīja asins kustības ātrumu asinsvados.

18. gs. sekmīgi turpinājās atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu

izpēte.
A. Lavuazjē (A. Lavoisier, 1743—1794) atklājumi radīja zi-

nātnisku pamatu mūsdienu priekšstatam par elpošanu. Viņš kopā ar

P. Laplasu (P. Laplace, 1749—1827) pirmais izmērīja enerģijas
patēriņu organismā.

1733. gadā S. Heilzs (5. Hales, 1667—1761) zirgam tieši izmē-

rīja asinsspiedienu dažādos asinsvados un tādējādi veicināja hemo-

dinamikas pētījumus.
Gremošanas fizioloģijā lielu ieguldījumu deva R. Reomira

(1683—1757) un L. Spalancani (L. Spallanzani, 1729—1799)
darbi. Reomirs ieguva kuņģa sulu no putniem, dodot tiem norīt sūkli

un pēc tam to izvelkot. Viņš rakstīja, ka sula ir skāba un var izšķī-
dināt gaļu. Spalancani eksperimentēja ar sevi. Viņš norija auduma

maisiņus ar gaļu, maizi, graudiem. Pēc tam kad maisiņi dabiskā

ceļā izkļuva no gremošanas trakta, zinātnieks analizēja to sastāvu.

18. gs. beigās itāļu fiziķis un dabaszinātnieks L. Galva n i

(L. Galvani, 1737—1798), atklājot bioelektriskās parādības audos,
lika pamatus elektrofizioloģijai, līdz ar to — uzbudinājuma procesa

izpētei. K. Mateuči (C. Matteucci, 1811—1868) turpināja dzīv-

nieku elektrības pētījumus. Biostrāvu teorētisku izskaidrojumu deva

E. Di b v ā-R aim on s (E. Dv Bois-Reymond, 1818—1896) un

L. Hermans (L. Hermann, 1838—1914). J. Protiazkas (/. Pro-

chaska, 1749—1820) darbos tālāk attīstījās R. Dekarta radītais

priekšstats par reflektorisko aktu. 17.—18. gs. zinātnē valdīja meta-

fizika, attīstības ideja bija sveša. Visas dabas parādības uzlūkoja
ka pastāvīgas un nemainīgas. Metafiziskais domāšanas veids zi-

nātnē izpaudās tolaik valdošajos mehānistiskajos priekšstatos, ideā-

listiskajās un vitālistiskajās koncepcijās, kas sevišķi uzplauka 18. gs.

beigās. Sīs idejas stipri ietekmēja fizioloģisko problēmu risināšanu,

tas izpaudās daudzu filozofu un fiziologu darbos.

19. gs. sākumā eksperimentālā virziena uzplaukumu fizioloģijā
veicināja vācu fiziologa J. Millera (/. Mūller, 1801— 1858) darbi.
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J. Millers bija arī populāras fizioloģijas mācību grāmatas autors.

Lielu ieguldījumu eksperimentālajā fizioloģijā deva E. Marejs
(E. Mareij, 1830—1904), kura izgudroto ierīci fizioloģisko norišu re-

ģistrācijai plaši izmantoja visās pasaules fizioloģijas laboratorijās.
19. gs. sākumā Krievijā eksperimentālo metodi pilnveidoja A. Fi lo-

ma fit skis (1807—1849). 1836. gadā viņš sarakstīja Krievijā
pirmo fizioloģijas mācību grāmatu. Viens no pirmajiem viņš pētīja
ētera narkozes ietekmi uz dzīvniekiem un asinspārliešanas problēmas.
Filomafitska pētījumi pierādīja, ka «dzīvnieku siltumu» rada fizikāli

ķīmiskas pārvērtības audos. Kopīgi ar ķirurgu V. Basovu (1812—

1879) Filomafitskis izveidoja kuņģa fistulu sunim un pētīja gremo-

šanas procesu.
19. gs. vidū fizioloģijas progresu veicināja trīs ievērojami atklā-

jumi: enerģijas nezūdamības likuma atklāšana, C.Darvina

(Ch. Darmin, 1809—1882) radītā sugu izcelšanās teorija, M. Slei-

dena (Af. Schleiden, 1804—1881) un T. Svanna (7\ Schmann,

1810—1882) radītā šūnu teorija. Lielu ieguldījumu eksperimentālo
reģistrācijas metožu izstrādāšanā un to rezultātu kvantitatīvā novēr-

tēšanā deva vācu fiziologs X- Ludvigs (Ķ. Ludwig, 1816—1895).

K. Ludvigs izgudroja kimogrāfu, ieteica lietot dzīvsudraba mano-

metru asinsspiediena reģistrēšanai. Viņa laboratorijā konstruēja
straumes pulksteni asinsplūsmas ātruma noteikšanai, pletismogrāfu
asins tilpuma noteikšanai ekstremiātēs utt. Ludvigs bija viens no

pasaules ievērojamākās fizioloģijas skolas dibinātājiem un vadītā-

jiem. Daudzi jauni zinātnieki no dažādām valstīm brauca pie Lud-

viga mācīties eksperimentatora meistarību. Viņa laboratorijā strā-

dāja daudzi krievu zinātnieki (F. Ovsjaņņikovs, I. Pavlovs, S. Bot-

kins, I. Dogels v. c). Liela nozīme fizioloģijas attīstībā šajā periodā
bija Ludviga domubiedriem — muskuļu un nervu fizioloģijas pamat-
licējam E. Dibuā-Raimonam un H. Helmholcam (H. Helmholtz,

1821—1894), kurš pētīja uzbudināmo audu un jušanas orgānu fiziolo-

ģiju. H. Helmholcs radīja savu trīskomponentu krāsu redzes teoriju
un dzirdes rezonanses teoriju. Viņš noteica nervu impulsu vadīšanas

ātrumu vardes nervā, konstruēja dažādus aparātus redzes un dzirdes

funkciju noteikšanai. Helmholcs lika pamatus fizioloģiskajai optikai
un akustikai.

Šo zinātnieku laboratorijās radās fizikāli ķīmiskais analītiskais

fizioloģijas novirziens. Šādai pieejai bija svarīga nozīme zinātnes

attīstībā, tomēr tā atvirzīja otrā plānā organisma kā vienota vesela

funkciju izzināšanu. Fizioloģija ieguva analītisku raksturu.

19. gs. otrajā pusē fizioloģija pilnīgi atdalījās no anatomijas un

to visās universitātēs sāka mācīt kā atsevišķu priekšmetu. Daudzās

valstīs dibināja fizioloģijas laboratorijas.
Pasaules slavu ar saviem daudzajiem atklājumiem un jaunas zi-

nātnes nozares — eksperimentālās patoloģijas dibināšanu ieguva
Francijas zinātnieks Klods Bernārs (tlaude Bernard, 1813—

1878). Viņš sīki izpētīja gremošanas sulu sekrēcijas fizioloģisko me-

hānismu; pierādīja, ka aknās veidojas glikogēns, ka ogļhidrātu maiņu
organismā regulē centri, kas atrodas iegarenajās smadzenēs («cu-
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kura dūriens»). Klods Bernārs atklāja simpātisko nervu sastāvā

asinsvadu sašaurinātāju nervu šķiedras. Tieši Klods Bernārs radīja

jēdzienu «homeostāze» (iekšējās vides pastāvīgums).
19. gs. beigās ar saviem darbiem gremošanas fizioloģijā par sek-

rēcijas, uzsūkšanas un izdalīšanas mehānismiem izcēlās R. Heiden-

h a i n s (R. Heidenhain, 1834—1897).
19. gs. beigās fizioloģijas laboratorijas nodibināja Krievijas un

Amerikas universitātēs. Intensīvus eksperimentālus pētījumus veica

Anglijā, Itālijā, Nīderlandē, Skandināvijā. Sajā periodā daudzi zināt-

nieki sāka pētīt centrālās nervu sistēmas funkcijas. E. Pflīgers

(E. Pfluger, 1829—1910) pētīja uzbudināmo audu un centrālās nervu

sistēmas fizioloģiju. Uzbudinājuma divvirzienu vadīšanu nervā pierā-
dīja A. Babuhins 1877. gadā.

L. Lučiani (L. Luciani, 1840—1919) pētīja smadzenītes,
C. Šeringtons (Ch. Sherrington, 1857—1952) sāka savus visā pa-
saulē pazīstamos pētījumus par nervu centru koordinēto darbību.

A. Moso (A. Mosso, 1846—1910) konstruēja ergogrāfu, ar kuru va-

rēja kvantitatīvi raksturot muskuļu darbu. Galvas smadzeņu garozas

funkciju pētījumus sekmēja metode, kas ļāva reģistrēt galvas sma-

dzeņu elektriskos potenciālus (P. Ketons, V. Daņiļevskis, G. Bergers).
Fizikas un ķīmijas attīstība ļāva izstrādāt jaunas metodes, kuras

lika pamatus turpmākajiem sasniegumiem veģetatīvās nervu sistē-

mas un nervu impulsu pārvaldes humorālā mehānisma pētījumos
(D. Lengli, 1852—1925; G. Deils, 1875—1968; O. Levi, 1873—1961

v. c).

19. gs. sākumā fizioloģijas filozofiskais pamats bija vitālisms un

agnosticisms. Vitālisma pārstāvis bija J. Millers. Saskaņā ar J. Mil-

lera formulēto jušanas specifiskās enerģijas likumu cilvēks nevar

izzināt ārējo pasauli, bet visas viņa sajūtas nosaka jušanas orgānu
īpašības. Millera skolnieks Helmholcs daudzos jautājumos uzstājās
kā materiālisma pārstāvis, kritizēja vitālismu, tomēr izziņas jautā-

jumos arī Helmholcs uzskatīja, ka ar jušanas orgānu palīdzību va-

ram izzināt tikai ārējo parādību «simbolus». Otrs Millera skolnieks

Dibuā-Raimons apgalvoja, ka matērijas un enerģijas būtību nav

iespējams izzināt. Šo «fizioloģisko ideālismu» kritizēja L. Feierbahs,
F. Engelss, V. I. Ļeņins. 19. gs. otrajā pusē tika likti pamati dialektis-

kajam materiālismam, kas stipri ietekmēja dabaszinātnieku domāša-

nas veidu un sekmēja fizioloģijas tālāko attīstību.

Ļoti intensīvi fizioloģijas attīstība 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā noritēja Krievijā. 19. gs. progresīvie ārsti un dabaszinātnieki

(I. Djadkovskis, M. Mudrovs, K. Ruljē, H. Beketovs, I. Severcevs

v. c.) ar savu uzstāšanos pret natūrfilozofiju un vitālismu, ar evolū-

cijas ideju propagandu sagatavoja augsni materiālistiskajam dabas-

zinātņu pamatam. Sākot ar 19. gs. sešdesmitajiem gadiem, fizioloģija
sāka intensīvi attīstīties daudzās Krievijas pilsētās. Liela nozīme bija
Kazaņas fiziologu F. Ovsjaņņikova (1827—1906) un N. Kova-
ļevska (1840—1891) darbiem. F. Ovsjaņņikovs aprakstīja vazomo-

torisko centru. N. Kovaļevskis un viņa skolnieks N. Mislavskis

(1854—1929) pētīja elpošanas mehānismu un dažādu funkciju neirālo
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regulāciju. N. Mislavskis noteica elpošanas centra lokalizāciju

iegarenajās smadzenēs un kopīgi ar V. Behterevu pierādīja, ka gal-
vas smadzeņu garozas kairināšana ietekmē gan elpošanu, gan asins-

riti. Kazaņas universitātes laboratorijās N. Mislavska līdzstrādnieki

atklāja aksona refleksu. Arī I. Ciona darbi bija visai nozīmīgi fizio-

loģijas attīstībā. Viņš bija lielisks eksperimentators, viens no pirma-

jiem atklāja baroreceptorus asinsvados. Dažādās fizioloģijas nozarēs

strādāja I. Tarhanovs (1846—1908). Viņa laboratorijā pētīja kus-

tību aktivitāti, nogurumu, ārējās vides ietekmi uz organismu. Daudz-

pusīga bija elektrokardiogrāfijas pioniera A. Samoilova (1867—

1930) darbība. Viņš pētīja arī impulsu pārvades mehānismu sinapsē.

Fizioloģiju bagātināja V. Daņiļevska (1852 —1939) darbi, kuri

veltīti sirds un muskuju fizioloģijai, hipnozes un smadzeņu biostrāvu

jautājumiem.
V. Cagovecs (1873 —1939) 1896. gadā pirmais mēģināja iz-

skaidrot bioelektriskās parādības, izmantojot jonu teoriju. Liels iegul-

dījums sirds fizioloģijā bija A. Kuļabko (1866—1930) darbi. Viņš
«atdzīvināja» miruša cilvēka sirdi, kura bija izolēta no organisma
vairākas stundas pēc nāves. Ar I. Razenkova (1888 —1954) vārdu

saistāmi pētījumi par gremošanas procesu regulācijas mehānismiem.

Pasaules ievērību guva N. Vedenska (1852 —1922) pētījumi.
Viņš izvirzīja jaunu priekšstatu par kavēšanas dabu, radīja teoriju
par parabiozi v. c. Šajā virzienā turpināja darboties A. Uhtomskis

(1875 —1942), pētot uzbudināmo audu īpašības, nervu centru koor-

dinācijas procesus. A. Uhtomskis radīja jēdzienu par dominanti kā

vadošo principu centrālās nervu sistēmas funkcionālās aktivitātes

koordinācijā.
Ar jauna fizioloģijas virziena radīšanu Krievijā, bet vēlāk pasau-

les fizioloģijā saistīti I. Sečenova, I. Pavlova un viņu sekotāju
vārdi. Liela nozīme Krievijas un visas pasaules zinātnes attīstībā bija
«Krievijas fizioloģijas tēvam» I.Sečenovam (1829—1905). I. Seče-

nova zinātniskā darbība iedalāma vairākos etapos. Viņš pirmais izda-

līja un analizēja asinīs izšķīdušās gāzes, bija jaunas zinātnes noza-

res — darba fizioloģijas pamatlicējs. I. Sečenova atklājumi bagāti-
nāja arī centrālās nervu sistēmas fizioloģiju: 1862. gadā viņš aprak-
stīja centrālās kavēšanas parādību, 1868. gadā — impulsu summāciju
nervu centros. I. Sečenovs pirmais zinātnes vēsturē iedrošinājās no

dabaszinātnieka viedokļa pētīt vissarežģītāko dabas parādību —

apziņu.
I. Sečenovs izaudzināja veselu zinātnieku plejādi. Daudzi no vi-

ņiem ieņēma izcilu vietu zinātnē. Fizioloģijas zināšanas pie I. Seče-

nova apguva V. Pašutins (1845—1901), kurš nodibināja vispārē-
jās patoloģijas skolu Kijevā. I. Sečenova skolnieks bija izcilais fizio-

logs B. Ver igo (1860—1925), kurš pētīja līdzstrāvas ietekmi uz

audiem un asins gāzu maiņu. Pie L Sečenova strādāja arī M. Šater-

ņikovs (1870—1939), pētot vielmaiņu, un A. Samoilovs, pētot
elektriskas parādības dzīvajos audos.

19. un 20. gs. mija izvērsās krievu fiziologa I. Pavlova (1849 —

1936) darbība. I. Pavlovs pētīja asinsrites regulācijas jautājumus,
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radīja stingri zinātniskus pamatus gremošanas fizioloģijai, izmanto-

jot hronisko eksperimentu. Par darbiem gremošanas fizioloģija viņam
1904. gadā piešķīra Nobela prēmiju. Taču viņa zinātniskās darbības

lielākais sasniegums bija jaunas zinātnes nozares — mācības par

augstāko neirālo darbību — radīšana. Pirms I. Pavlova nebija me-

tožu, kas ļautu fiziologiem pētīt psihiskos procesus. Izmantojot savu

izstrādāto nosacījumu refleksu metodi, I. Pavlovs pirmais izpētīja

fizioloģiskās likumsakarības lielo pusložu garozas darbībā.

Pamatojoties uz I. Sečenova teorētiskajiem spriedumiem par or-

ganismu kā vienotu veselu, I. Pavlovs izvirzīja domu par reflektoris-

kās darbības adaptējošo lomu, uzskatot nosacījuma refleksus par or-

ganisma augstāko pielāgošanās formu eksistences apstākļiem. Tātad

krievu zinātnieki bija apziņas fizioloģiskā pamata pētījumu

pionieri.
Par visraksturīgāko šī perioda īpatnību jāuzskata tas, ka atjau-

nojās zinātnieku interese par visa organisma nedalīto saistību ar

apkārtējo vidi, radās jaunas metodoloģiskas un metodiskas iespējas

pētīt organismu kā vienotu veselu.

Pamatojoties uz Kloda Bernāra izvirzīto tēzi par iekšējās vides

pastāvību, V. Kenons (V. Cannon, 1871—1945) radīja mācību par

homeostāzi — universālu dzīvo organismu spēju aktīvi saglabāt da-

žādo sistēmu darbības stabilitāti kā atbildi uz ārējām iedarbībām,
kas cenšas izjaukt šo stabilitāti. Jēdziens par homeostāzi stimulēja
organisma funkciju pašregulācijas procesu izpēti. Ar homeostāzes

idejām cieši saistīta kibernētika, kuras pamatlicēji ir matemātiķis
N. Vīners (N. Wiener) un V. Kenona skolnieks fiziologs A.Rozen-

blūts (A. Rosenblut, 1901— 1970). Kibernētika mainīja pieeju or-

ganisma darbības regulācijas principiem. Izmantojot kibernētiku, ir

konstruēti modeļi, kas imitē kādu organisma funkciju. Ir izveidoti

elektroniski nervu šūnu, analizatoru, skeleta muskuļu un citi modeļi.
Tie ir konstruēti, pamatojoties uz matemātisku hipotēzi vai teoriju
par dabiskā fizioloģiskā procesa norisi. Šie modeļi ļauj ne tikai pār-
baudīt fizioloģiskās teorijas vai hipotēzes pareizību, bet tiem ir arī

liela nozīme jaunu fizioloģijas likumu atklāšanā.

20. gs. sākumā paplašinājās arī priekšstats par organisma veģe-
tatīvajām funkcijām. Tika izpētīti mediatori (V. Kenons, O. Levi,
A. Kibjakovs). R. Granits (R. Granit) padziļināja priekšstatu par
kustību aparāta fizioloģiju. Lieli sasniegumi bija centrālās nervu

sistēmas izpētē: H. Meguns un Dž. Moruci izpētīja retikulāro

formāciju, V. Hess — redzes uzkalna kavējošās struktūras, P. M a k-

līns, H. Delgado, B. Anands un citi — limbiskās sistēmas

funkcijas, sevišķi emocijas. 20. gs. četrdesmitajos un piecdesmitajos
gados fizioloģisko funkciju pētījumi ievērojami padziļinājās un pa-

plašinājās.To veicināja kā jaunās teorētiskās koncepcijas, tā arī eks-

perimentālās tehnikas pilnveidošana. Kļuva iespējama funkciju re-

ģistrācija no attāluma (telemetrija). Skaitļošanas tehnika palīdzēja
fiziologiem apstrādāt eksperimentu rezultātus. Dažādu sistēmu ma-

temātiskā modelēšana ļauj aptvert šo sistēmu ietekmējošo faktoru

kopumu.
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FIZIOLOĢIJAS ATTĪSTĪBA PADOMJU SAVIENĪBĀ

Fizioloģijas lielos sasniegumus mūsu zemē nodrošināja sociālis-

tiskā iekārta, kas ļauj koordinēt izcilu zinātnieku, pētniecības insti-

tūtu un laboratoriju darbību. I. Pavlova idejas tālāk izstrādāja viņa
skolnieki. X- Bikovs (1886—1959) izpētīja galvas smadzeņu garo-
zas lomu iekšējo orgānu darbībā. V. Cerņigovskis (1907—1981)
savus darbus veltīja interoreceptīvām ietekmēm. E. Asratjans un

L. Voroņins turpināja nosacījuma refleksu mehānismu pētījumus.
Liela nozīme centrālās nervu sistēmas izpētē bija P. Anohina

(1898 —1974) mācībai par funkcionālām sistēmām, kas ļāva atklāt

funkciju regulācijas mehānismus un dažus psihisko procesu mehānis-

mus. Ļoti svarīga nozīme ir L. Orbeli (1882—1958) darbiem, kas

pētīja simpātiskās nervu sistēmas funkcijas, tā padziļinot organisma
reakciju izpēti neparastas vides apstākļos. Lielu ieguldījumu sma-

dzeņu darbības izpētē deva I. Beritovs (1885—1974). A. Ļeb e-

dinska, V. Parina (1903—1971), O. Gazenko darbi radīja pa-
matu kosmiskajai fizioloģijai un medicīnai. levērojamu ieguldījumu
kustību aktivitātes teorijas izstrādē un praksē deva N. Bernšteins,
A. Krestovņikova, N. Zimkins, V. Farfels, A. Jarockis, A. Korobkovs.

Lieli sasniegumi gūti arī garozas un zemgarozas savstarpējo attie-

cību noskaidrošanā gan eksperimentā, gan klīnikā (N. Behtereva),
atmiņas mehānismu pētījumos (M. Ļivanovs). Starpneironu funkci-

jas, attiecības starp uzbudinājuma un kavēšanas procesiem centrā-

lajā nervu sistēmā sekmīgi pēta P. Kostjuks ar saviem līdzstrād-
niekiem. A. Ko gana darbos tālāk attīstīta mācība par smadzeņu
neirālās darbības principiem. Jauni dati par emociju fizioloģiskajiem
mehānismiem iegūti P. Smirnova un K. Sudakova laboratori-

jās. A. Ugoļevs oriģināli pēta gremošanu, izvirzot kontaktgremo-
šanas problēmu.

Fizioloģiskos pētījumus PSRS koordinē 1963. gada nodibināta

PSRS ZA Fizioloģijas nodaļa.

FIZIOLOĢIJAS ATTĪSTĪBAS ĪPATNĪBAS MŪSDIENĀS

Mūsdienās fiziologi ir ieguvuši jaunas tehniskas iespējas fiziolo-

ģisku eksperimentu veikšanai. levērojami pieaugusi zinātnisko pētī-
jumu kvalitāte. Pieaudzis arī to zinātnieku skaits, kuri dažādās val-

stīs risina fizioloģijas problēmas. Mūsdienās mainījusies ari zināt-

nisko pētījumu organizācija. Tagad pētījumus izdara galvenokārt
lielos, ar sarežģītu aparatūru apgādātos zinātnes centros — institū-

tos un laboratorijās. Sājos centros strādā dažādu profilu speciālisti,

jo fizioloģijas problēmu risināšanā mūsdienās piedalās ne tikai fizio-

logi, bet arī biofiziķi, bioķīmiķi, morfologi, matemātiķi un inženieri.

Pilnveidojas un plaši ieviešas praksē telemetrija.

Izmainījusies arī eksperimenta nostādne. Funkcijas pētī dinamikā,
dozētas funkcionālas slodzes apstākļos. Atsevišķu sistēmu darbību

pētī vecuma un evolūcijas aspektā.
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Fizioloģijai mūsdienās raksturīga analītiskā virziena padziļinā-
šanās. Fiziologi pētī norises šūnu, membrānu, pat molekulu līmenī.

Liels sasniegums bija uzbudinājuma un kavēšanas procesu biofizisko

mehānismu atklāšana (Dž. Eklss, A. Hodžkins, E. Hakslijs, B. Kacs

v. c). Līdzās padziļinātiem mikropasaules pētījumiem fiziologi tur-

pina pētīt organismu kā vienotu veselu. Abas šīs tendences mūsdienu

pētījumos apvienojas. Mūsdienu fizioloģija plaši pētī mehānismus,
kas ļauj cilvēkam adaptēties gan dažādu dabas faktoru, gan zināt-

niski tehniskās revolūcijas radītu faktoru ietekmei (A. Sloņims,
V. Kaznačajevs, N. Agadžanjans, E. Kuzņecs, A. Korobkovs, V. Mir-

rahimovs, F. Sultanovs, Z. Tursunovs).
Grandiozo zinātnes sasniegumu iespaidā vairums dabaszināt-

nieku, to skaitā arī fiziologi, stingri nostājušies materiālisma pozīci-

jās. Dialektiski materiālistiskais pasaules uzskats, kas apzināti vai

stihiski iesakņojies mūsdienu dabaszinātniekos, sekmīgi pārvar ideā-

listu maldus.

FIZIOLOĢIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJAS PSR

Latvijā sistemātiski fizioloģijas pētījumi sākās 1920. gadā, kad

nodibināja Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes Fizioloģijas
institūtu (tagad Rīgas Medicīnas institūta Normālās fizioloģijas ka-

tedra). Zinātniski pētniecisko darbu organizēja un vadīja pirmais
latviešu fiziologs R. Krimbergs (1874—1941). Viņš bija Maska-

vas universitātes absolvents, kurš ieviesa Krievijas fizioloģijas skolas

tradīcijas mūsu republikā. R. Krimbergs pētīja karnozīna, karnitīna

un metilguanidīna fizioloģisko nozīmi organismā. Viņa vadībā pētīta
šo vielu ietekme uz gremošanas dziedzeru sekrēciju, zarnu kustībām

un sirdsdarbību.

Pēckara periodā (1946—1949) mūsu republikā strādāja ievēroja-
mais fiziologs un pedagogs A. Zubkovs (1900—1967). Viņš pētīja
organisma funkciju neirālās un humorālās regulācijas mehānismus.

Jauns posms fizioloģijas attīstībā sākās ar N. Daņilova darbību

Latvijā (1950—1958). N. Daņilovs ir viens no ievērojamākiem asins-

rites fizioloģijas speciālistiem Padomju Savienībā. Viņa vadībā sā-

kas asinsrites fizioloģijas pētījumi mūsu republikā, kuri turpinās arī

pašreiz. N. Daņilovs izstrādājis un ieviesis praksē vairākas asinsrites

pētīšanas metodes un aparātus. Fizioloģijas laboratorijās plaši lieto

viņa konstruēto frontālo manometru asinsspiediena reģistrēšanai, ar

kuru var iegūt labas kvalitātes svārstību pieraksta līknes.

Ilgus gadus (1958—1975) republikas fiziologu darbu vadīja
R. Krimberga skolniece A. Pāvule (1910—1975). Viņa pētīja

apzarņa asinsvadus kā refleksogēno zonu. A. Pāvules vadībā

1972. gadā iznāca pirmā mācību grāmata fizioloģijā latviešu valodā.

N. Daņilova un A. Pāvules vadībā ir izaudzis vairums pašreizējo re-

publikas fiziologu. Profesors A. Valtneris, Rīgas Medicīnas insti-

tūta Normālās fizioloģijas katedras vadītājs no 1975. gada, ir piln-
veidojis asinsrites pētījumu metodes, viņš ir oriģinālu sfigmogram-



mas analīzes variantu autors. Viņa vadība tiek pētīta augoša orga-

nisma asinsrites sistēmas reaktivitāte.

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pēt-
niecības institūtā noskaidro cilvēka organisma neirālās un humorā-

lās regulācijas savstarpējās attiecības un likumsakarības, meklē jau-
nus ceļus, kā novērst traucējumu rašanos šajos regulācijas mehānis-

mos. Latvijas ZA korespondētājloceklis A. Krauklis ar līdzstrād-

niekiem izstrādājis koncepciju par cilvēka augstākas neirālās darbī-

bas pašregulāciju. Bioloģijas zinātņu doktora P. Ozoliņa vadībā

pētī asinsrites sistēmas adaptāciju sistemātiskām fiziskām slodzēm.

Kaulu sistēmas receptoro funkciju pētījumi notiek G. Jankovska

vadībā. Institūtā izstrādāta oriģināla osteorefleksoterapijas metode.

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas ZPI fizioloģijas nodaļas
laboratorijas specializējušās dietoloģijā. G. Vitenberga un L. Sī-

les vadībā ir izstrādātas mūsdienu cilvēku dzīvesveidam atbilstošas

uztura normas, pētīta uztura nozīme dažu slimību profilaksē un ārstē-

šanā. Izvērsti pētījumi gremošanas fizioloģijā (J. Linārs). LPSR ZA

Bioloģijas institūtā pētī barības vielu un bioloģiski aktīvu vielu asi-

milācijas procesus (A. Valdmanis).

Latvijas Kardioloģijas ZPI J. Skārda vadībā ir izdarīti pētījumi
par cilvēka skeleta muskuļu reģionāro asinsriti.

P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes fi-

ziologi radījuši pirmo latviešu valodā publicēto laboratorijas darbu

aprakstu cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā (1976, G. Grundmanis,
E. Lange, S. Bērmane).

Fizioloģiskus pētījumus par sportistu veģetatīvo sistēmu funkcio-

nālām īpatnībām un darbaspējām dažādā vecumā veic Latvijas
Valsts fizkultūras institūtā (E. Brēmanis).

Darba apstākļu fizioloģiskos un psiholoģiskos nosacījumus pētī
Rīgas Politehniskajā institūtā (J. Briedis).

Oriģinālas mācību grāmatas latviešu valodā dzīvnieku fiziolo-

ģijā uzrakstījis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimnie-

cības dzīvnieku fizioloģijas katedras kolektīvs (P. Daugerts, A. Ga-

rančs, D. Zariņa).
Latvijas fiziologi ir apvienojušies I. Pavlova Vissavienības Fizio-

loģijas biedrības Latvijas nodaļā, kas dibināta 1949. gadā.
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II.
VISPĀRĪGĀ FIZIOLOĢIJA

ORGANISMS UN VIDE. AIZSARGSISTĒMAS

ORGANISMA VIENOTĪBA AR APKĀRTĒJO VIDI

Organisma attiecībās ar vidi spilgti izpaužas dialektiskā pret-
statu vienība. Obligāti dzīvības priekšnoteikumi ir gan nepārtraukta
vielu, enerģijas un informācijas apmaiņa starp organismu un vidi,

gan arī organisma spēja tādā mērā norobežoties no vides, lai vides

fizikāli ķīmisko parametru maiņa nespētu būtiski ietekmēt dzīvības

pamatnorises.
No termodinamikas viedokļa organisms uzskatāms par atvērtu

termodinamisku sistēmu: vide nodrošina organismu ar enerģiju, ko

tas izmanto specifiskām dzīvības norisēm, kā arī savas struktūras

atjaunošanai un funkcionālo parametru uzturēšanai. Saskaņā ar

pirmo termodinamikas likumu organismā enerģija nerodas un nezūd,
tā tikai pārveidojas un tiek atdota atpakaļ videi. Tā kā enerģijas dau-

dzums, ko organisms noteiktā laika periodā saņem no vides un atdod

atpakaļ videi, ir vienāds, tad plaši lietotais termins «organisma ener-

ģijas patēriņš» ir neprecīzs. Ar vārdu «patēriņš» jāsaprot kvalita-

tīvas enerģijas izmaiņas, saņemtās enerģijas pārvērtības bioloģisko
norišu laikā. Vienīgā augsti organizētā enerģija, ko šajā nolūkā var

izmantot cilvēka organisms, ir uzturvielās esošā ķīmiskā enerģija.
Ikvienam organismam ir būtiski nepieciešama arī informatīva mij-

iedarbe ar vidi. Tā realizējas ar signālu starpniecību, kuru materiā-

lais nesējs arī ir viela vai enerģija. Taču šajā gadījumā vielas un

enerģijas daudzumi ir ārkārtīgi niecīgi un šo signālu jēga ir iegūtajā
vai nodotajā informācijā. Piemēram, nedaudzie gaismas kvanti, ku-

rus absorbē tīklenes šūnas, nespēj bagātināt organisma enerģijas
krājumus, taču tie ir informatīvs signāls par gaismas izstarojoša vai

atstarojoša ķermeņa parādīšanos organisma redzeslaukā.

Viena no dzīvo sistēmu pamatpazīmēm ir stacionārs sistē-

mas stāvoklis, kam raksturīgs sistēmas parametru (formas,
vielu sastāva, temperatūras v. tml.) nemainīgums. Ja runājam ne ti-

kai par dzīvajām sistēmām, bet par sistēmām vispār, stacionāra stā-

vokļa izcelsme var būt divējāda. Situācijā, kad sistēmā nenotiek ne-

kādi spontāni procesi un tā ir pilnīgā līdzsvarā ar apkārtējo vidi un
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līdz ar to paliek nemainīga, starp sistēmu un apkārtējo vidi pastāv
termodinamisks līdzsvars. Sāds stāvoklis nav savienojams ar priekš-
statu par dzīvību. Dzīvo sistēmu stacionaritātes pamatā ir pretēji vēr-

stu fizikālu, fizikāli ķīmisku un ķīmisku procesu dinamisks līdz-

svars. Piemēram, kādas vielas daudzums šūnā nemainās nevis tā-

pēc, ka nenotiek šīs vielas apmaiņa ar vidi, bet gan tāpēc, ka šīs

vielas plūsma virzienā uz šūnu un virzienā no šūnas ir vienāda. Dina-

misks līdzsvars pastāv ne tikai vielu un enerģijas apmaiņā starp

organismu un vidi, bet arī pašā organismā — starp spontānajiem
struktūru sabrukšanas un atjaunošanās procesiem.

Organisms ir tā sastāvā ietilpstošo šūnu, audu un orgānu neda-

lāma vienība. Bez šaubām, jebkurā (arī cilvēka) organismā ir gan
dzīvībai absolūti nepieciešami orgāni, gan arī tādi, kuru trūkumu

iespējams daļēji kompensēt vai pieciest. Taču nav orgānu vai audu,
kas morfoloģiski vai funkcionāli būtu pielīdzināmi visam organismam
kopumā. Dažādu audu un orgānu funkcionālo vienotību nodrošina

neirohumorālās regulācijas mehānismi (organisma informācijas sis-

tēma), bet organisma relatīvo neatkarību no dažādu ārējās vides fak-

toru iedarbības — speciāli aizsargmehānismi.

ORGANISMA IEKŠĒJĀ VIDE

Ar terminu «organisma iekšējā vide» apzīmē visus organisma

šķidrumus kopumā. To veido asinis, limfa, šūnstarpu šķidrums un

šūnu citoplazmas šķidrums (1. tab.).

1. tabula

lekšējās vides šķidrumu daudzums cilvēka organismā

(vidēja auguma pusmūža vīrietim)

Dažādiem iekšējās vides šķidrumiem ir atšķirīgas īpašības un fi-

zioloģiskā nozīme. Asinis (daļēji arī limfa) ir visa organisma ko-

kopējā iekšējā vide. Asinis, plūstot pa asinsvadiem, caurskalo

visus audus, tās satur ikvienai organisma šūnai nepieciešamas vielas.

Bez tam asins plūsma ir kopējs sakaru kanāls visa organisma neiro-

humorālajā regulācijā. Tomēr asins plazma tieši saskaras tikai ar ne-

daudzām šūnām — asins formelementiem un asinsvadu sienas endo-

tēlijšūnām. Katrā orgānā ir vēl paša orgāna iekšējā vide —

šķidrums, kas apņem šī orgāna šūnas, un šūnu iekšējais šķidrums.

Šķidruma daudzums

Iekšējās vides šķidrums
% no ķermeņa masas

īSins plazma
ūnstarpu šķidrums un limfa

Citoplazmas šķidrums

3,4
20,4

27,2

5

30

40

51,0 75



19

Visu organismu iekšējās vides komponentu kopīga īpašība ir tiem

raksturīgo fizikāli ķīmisko parametru (ķīmiskā sastāva, pH, tempera-

tūras, spiediena) relatīva stabilitāte, kaut arī ārējās vides parametri
var mainīties salīdzinoši plašā diapazonā. lekšējās vides parametru
stabilitāti un daudzveidīgos fizioloģiskos mehānismus, kas to nodro-

šina, apzīmē ar terminu «iekšējās vides homeostāze».

ORGANISMA AIZSARGSISĒMAS

Dažādās morfoloģiskās struktūras un funkcionālos mehānismus,
kas nodrošina organisma spēju pretoties vides kaitīgām ietekmēm

(rezistenci), apzīmē par organisma aizsargsistēmām.

Galvenās aizsargsistēmas ir šādas.

I. Barjeras:

1) arēja — ada un gļotāda,
2) iekšējā — histohematiskā barjera un šūnapvalki.

11. Imunsistema.

111. Mononuklearo fagocitu sistēma.

IV. Aizsargrefleksi.

Barjeras

Ada. Ķermeņa virsmas laukums vīriešiem ir aptuveni 1,8 m
2,

sie-

sievietēm — 1,6 m
2.

Precīzākam aprēķinam medicīnā parasti izmanto

šādu formulu:

S = 71,84 .M0.425.L 0.725.

kur S — ķermeņa virsmas laukums (cm 2), M — ķermeņa masa (kg),
L — augums(cm).

Šāda aprēķina ceļā iegūta nomogramma redzama L attēlā.

Adas kopējā masa (bez zemādas) ir apmēram 6 % no ķermeņa
masas, bet kopā ar zemādu — 16%.

Ada ir polifunkcionāls orgāns, un gandrīz visām ādas funkcijām
ir aizsargnozīme. Galvenās ādas funkcijas ir

1) ķermeņa audu mehāniska aizsardzība,
2) selektīvas vielu apmaiņas nodrošināšana starp organismu un

vidi,

3) organisma aizsardzība pret ultravioleto starojumu,
4) baktericīdā funkcija,
5) ķermeņa temperatūras stabilizācija,
6) recepcija.
Adas mehānisko izturību nodrošina raga kārta un dermas

pavedienveida olbaltumvielas — kolagēns (70% dermas sausnas),
elastīns un retikulīns.

Vielu apmaiņa caur ādu noris daudzveidīgi. Pasīvā vielu ap-

maiņā galvenā nozīme ir raga slānim, kurā poras starp keratīna plāt-
nītēm aizpilda epidermas lipīdi un tauki. Tas ierobežo ūdenī šķīstošu
vielu difūziju. Tāpēc āda ir praktiski necaurlaidīga baktērijām, vīru-
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1. att. Nomogramma cilvēka ķer-
meņa virsmas laukuma noteikšanai.

2. att. Vielu uzsūkšanās (resorbcija)

caur ādu:
1 — raga slānis, 2 — keratinocīti; uzsūk-

šanās pa starpšūnu spraugām — 3, trans-

celulāri — 4, caur sviedru dziedzeriem —

5, caur tauku dziedzeriem — 6, caur matu

folikuliem — 7.

siem, sēnēm un lielākai daļai šķidru

un pulverveida vielu, ja to saskare

ar ādu ir īslaicīga. Ja vielas

saskare ar ādu ir ilgstoša, tad tā caur

ādu var nonākt organismā (resorbē-

ties); vieglāk resorbējas taukos šķīs-
tošās vielas. Resorbcijas ceļi ir vai-

rāki: pa šūnstarpu spraugām, cauri šūnām, cauri sviedru vai tauku

dziedzeriem un matu folikuliem (2. att.). Adas caurlaidību būtiski

ietekmē tās funkcionālais stāvoklis. Piemēram, paaugstināta tempe-
ratūra un mitrums stipri palielina ādas caurlaidību.

Ada piedalās gāzu apmaiņā. Cilvēkam parastos apstākjos caur

ādu notiek apmēram 2% no kopējās gāzu apmaiņas.
Vielu izvadīšanai no organisma ādā funkcionē vairāki speciāli

(arī sekretori) mehānismi. Caur ādu tiek izvadīts liekais šķidrums —

tas iztvaiko caur porām (perspirācija) un izdalās ar svied-

riem
—,

kā arī organismam kaitīgas vielas — metabolīti, ārstniecības

līdzekli.

Āda pasargā organismu no vides ultravioletā starojuma

(viļņu garums 320—280 nm). Tas izraisa īpatnu aizsargreakciju, kas

ārēji izpaužas ar pastiprinātu ādas pigmentāciju (iedegums). Sīs

reakcijas galvenie komponenti ir epidermas sabiezēšana (akantoze)
un melanīna un urokanīnskābes uzkrāšanās ādā. Pastiprināta mela-

noģenēze ir tieša melanocītu atbildes reakcija uz ultravioleto staro-

jumu kā adekvātu kairinātāju, taču šīs reakcijas norisē nozīme ir arī

reflektoriskam mehānismam, audu hormoniem (histamīnam), A, D

un C vitamīniem.
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Ādai piemīt pašattīrīšanās spēja. Adas virsma no mikrobiem un

kaitīgām vielām tiek attīrīta ar sviedru un tauku dziedzeru sekrētu,
kā arī pakāpeniski noloboties raga slānim. Adas baktericīdo ak-

tivitāti nodrošina šādi faktori:

1) epidermas virskārtas skābā vide (pH 5,6—4,2),

2) ādas normālās mikrofloras antagonistiskā ietekme uz patogē-
niem mikrobiem,

3) organisma nespecifiskās rezjstences faktori — komplementa

sistēma, properdīns, lizozīms (šīs vielas difūzijas ceļā un kopā ar

sviedru un tauku dziedzeru sekrētu nonāk un koncentrējas uz ādas

virsmas),
4) ādas šūnu aktīva iedarbība uz mikrobiem (fagocitoze).
Adai un zemādai ir būtiska nozīme siltasiņu dzīvnieku un cilvēka

ķermeņa temperatūras stabilizācijā. Specifiskās ter-

moregulācijas reakcijas (asinspieplūdes, sviedru sekrēcijas, matu

cēlājmuskuļu aktivitātes izmaiņas v. c.) apskatītas 3. daļā.
Adā izvietoti daudzveidīgi receptori — mehanoreceptori, termo-

receptori un nocireceptori (izraisa sāpju sajūtu). To fizioloģiskās

īpatnības aprakstītas nodaļā par analizatoriem.

Gļotāda izklāj ar ārējo vidi saistītos dobumus un kanālus gremo-
šanas un elpošanas orgānos, izvadorgānos, dzimumorgānos, kā arī

asaru kanālus un vidusausi. Gļotādu aizsargfunkcijā būtiska nozīme

ir gļotām. Tās pasargā pašu gļotādu no mehāniskas un ķīmiskas
iedarbības, palīdz aizskalot kaitīgas vielas un svešķermeņus, iznīcina

mikrobus. Elpceļu gļotādas virsmas attīrīšanu veicina arī skropstiņ-

epitēlija skropstiņu kustības. Tāpat kā ādā, arī gļotādās ir daudz

receptoru, kuru kairinājums izraisa attiecīgam orgānam specifiskus
aizsargrefleksus.

Histohematiskā barjera (HHB) atdala šūnstarpu šķidrumu no

asinīm un veic divas funkcijas: regulācijas funkciju un aizsarg-

funkciju.
Regulācijas funkcija nodrošina šūnām nepieciešamo vielu

pāreju no asinīm šūnstarpu šķidrumā šūnu funkcionālajam stāvoklim

atbilstošā daudzumā. Sādu uzdevumu nevar veikt pasīvs filtrs, tāpēc
HHB funkcionē kā aktīvs vielu transporta mehānisms, kas pakļauts
neirohumorālai regulācijai.

Aizsargfunkcijā neļauj nonākt šūnstarpu šķidrumā vielām,

kas ir svešas, nevajadzīgas vai kaitīgas šūnām. Arī šajā gadījumā
HHB nav tikai pasīvs šķērslis; barjeras šūnas spēj fagocitēt makro-

molekulas un mikrobus, fermentatīvi pārveidot vai šķelt nevēlamas

vielas, izstrādāt antivielas.

Bez kopīgām īpašībām HHB dažādos orgānos ir specifiskas mor-

foloģiskas un funkcionālas pazīmes.
HHB uzbūves pamatelementi ir

1) asinsvadu kapilāru sienas endotēlijšūnu kārta ar amorfu vielu

ap tām,

2) bazālā membrāna, kuras dublikatūrās novietoti pericīti,
3) saistaudi (3. att.).
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Endotēlijšūnas parasti kontaktē savā starpā, pie tam saskares vie-

tās ir izveidojušās specializētas struktūras. Taču iespējamas arī vai-

rāku mikrometru platas šūnstarpu spraugas. Saplacinātajās šūnu

perifērajās dajās (to virsma aizņem 65—70 % no visas šūnas vir-

smas) nereti mēdz būt apvidi ar pavisam plānu membrānu — t. s.

lodziņi jeb poras. Struktūru skaits endotēlijšūnu citoplazmā un to

uzbūve mainās atkarībā no orgāna funkcionālās aktivitātes. Vielu

transports cauri endotēlija slānim var notikt 1) caur endotēlijšūnu
saskares struktūrām, 2) caur šūnu perifēro daļu lodziņiem jeb porām,
3) mikropinocitozes ceļā.

Bazālo membrānu veido olbaltumvielu, mukopolisaharīdu un lipo-
proteīdu makromolekulāro pavedienu pinums. So pavedienu diametrs

ir 3—lo nm. Bazālās membrānas, tāpat kā amorfās šūnstarpu vie-

las, būtisks komponents ir glikozaminoglikāni — vielas ar

mainīgu polimerizācijas pakāpi un spēju adsorbēt transportfermentu
molekulas. Abu šo īpašību dēļ glikozaminoglikāniem, kurus producē
pericīti, ir būtiska nozīme HHB caurlaidības regulācijā.

Pericītu funkcijas ir šādas: mehāniskā funkcija (balsta un, iespē-

jams, arī kontraktilā), šūnstarpu vielas producēšana, fagocitoze, in-

formatīvu signālu pārvade starp nervgaļiem un endotēlijšūnām.
Vēl plašāku trofiskās (barošanas) funkcijas, regulācijas funkcijas

un aizsargfunkcijas apjomu veic HHB saistaudi, kurus veido šūnas

(makrofāgi, fibroblasti, tuklās šūnas, arī dažādi leikocīti), ārpus-

3. att. Histohematiskās barjeras uzbūves shēma:

1 — endotēlijs, 2 — bazālā membrāna, 3 — pericīts, 4 —
saistaudu

pamatviela, 5 — histiocīts, 6 — fibroblasts.
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4. att. Hematoencefāliskās barjeras uzbūves shēma:

1 — glijas šūna, 2 — cerebrospinālais kanāls, 3 — neirocīts, 4 — kapi-

lārs, 5 — oligodendrocīts.

šūnu kolagēnās un elastīgās šķiedras, kā arī bezstruktūras (amorfā)
starpviela. Saistaudu slāņa caurlaidībā nozīme ir ne tikai starpvielas
glikozamīnu (sevišķi hialuronskābes) izteiktai viskozitātei un mai-

nīgai polimerizācijas pakāpei, bet arī glikozamīnu spējai veidot kom-

pleksus savienojumus ar olbaltumvielām un lipīdiem, ietekmēt vai-

rāku fermentu aktivitāti, transportēt un pārveidot vielas, kas nonāk

saistaudos. Saistaudu šūnas fagocitē un izstrādā bioloģiski aktīvas

vielas.

Histohematiskai barjerai dažādos orgānos ir specifiskas īpatnī-
bas.

Hematoencefāliskā barjera (HEB) norobežo smadzeņu
šķidrumu no asinīm. Tās endotēlijā nav lodziņu (poru), un pašu en-

dotēlijšūnu novietojums atgādina dakstiņu klājumu uz jumta
(4. att.). Maz ir pericītu, toties daudz glijas elementu — astrocītu

(tie kā futrālis apņem visus kapilārus galvas smadzenēs un aktīvi

piedalās vielu transportā) un perineironālo gliocītu (regulē metabo-

lītu piegādi nervu šūnām). HEB nav šķērslis alkoholam, daudzām

narkotiskām vielām, dažādiem, bet ne visiem, medikamentiem, vai-

rākiem mikrobu toksīniem. HEB ir necaurlaidīga imūnvielām, vairu-

mam antibiotiku, salicilskābes sājiem, koloīdiem.

Hematooftalmisko barjeru (HOB) veido asinsvadu kapi-

lāru endotēlijs un starenes epitēlijs un stroma. HOB regulē acābola

šķidrumu ķīmisko sastāvu un radzenes, lēcas un citu acābola struk-
tūru vielmaiņu.

Šunapvalki. Visminiatūrākās barjeras organisma ir molekulāras

plēvītes — t. s. bioloģiskās membrānas, kas veido šūnapvalkus un



24

lielāko dalu struktūru pašā citoplazmā. Barjeras funkcija ir tikai

viena no daudzajām bioloģisko membrānu funkcijām (tās apskatītas
nodaļā par uzbudināmo audu fizioloģiju un biofiziku).

Imūnsistēma

Imūnaizsardzības būtība ir organisma aizsardzībā pret šūnām

un vielām ar ģenētiski svešām iezīmēm. Organisma imūnaizsardzību

veic limfoīdo audu un orgānu sistēma, kuras galvenās sastāvdaļas
ir aizkrūtes dziedzeris (thymus), sarkanās kaulu smadzenes, limfa-

tisko folikulu sakopojumi tievās zarnas sienā, liesa, limfmezgli, asi-

5. att. Cilvēka limfoīdā sistēma:

1 — audu limfvadi. 2 — aklās zarnas piedēklis, 3 —

resnā zarna, 4 — aizkrūtes dziedzeris, 5 — kreisā
zematslēgas vēna. 6 — mandeles, 7 — adenoīdi, 8 —

limfmezgli, 9 — krūšu limfvads, 10 — liesa, 11 —

tievā zarna, 12 — grupveida limfātiskie folikuli, 13 —

kaulu smadzenes.

nīs cirkulējošie limfocīti

(5. att.).

Limfoīdo šūnu kop-
skaits organismā sasniedz

1C12
.

Imūnreakcijās pieda-
lās divu atšķirīgu populā-

ciju (T un B) limfocīti, kā

arī makrofāgi. Lielākā daļa
limfocītu ar asins straumi

nepārtraukti migrē starp
dažādiem imūnsistēmas

veidojumiem. Tādējādi tiek

panākta visas imūnsistē-

mas funkcionālā vienotība

un Joti plašas pielāgošanās

iespējas.

Izšķir vairākas būtiski

atšķirīgas imūnreakcijās.

T. s. humorālo

imūnreakciju būtība

ir antivielu izstrādē. To

veic plazmatiskās šūnas,

kas rodas, proliferējot un

diferencējoties B limfocī-

tiem. Antivielas ir specifis-
kas olbaltumvielas —

imūnglobulīni. To sintēzi

plazmatiskās šūnās sti-

mulē antigēnu parenterāla
(apejot gremošanas trak-

tu) iekļūšana organismā.
Par antigēniem var būt

dažādas vielas ar organis-
mam ģenētiski svešām īpa-
šībām: olbaltumvielas, po-

lisaharīdi, lipopolisaharīdi,
kā arī mākslīgi sintezētie
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lielmolekulārie savienojumi, ja to molekulmasa nav mazāka par

10000.

Ūz B limfocītu virsmas ir speciāli receptori, kas pieskaņoti anti-

gēna molekulas sīkām specifiskām dētajām (determinantiem). B lim-

focītu aktivācija, kuras rezultātā tie proliferē un izstrādā antivielas,

ir kompleksa vairākpakāpju norise, kurā piedalās arī makrofāgi un

T limfocīti. Katrs atsevišķs limfocīts spēj izstrādāt tikai viena no-

teikta veida antivielas. Antivielu specifiskums ir ģenētiski determi-

nēts, un iespējamais variantu skaits varētu būt apmēram 10000. Ģe-
nētiski determinēta (tātad individuāli atšķirīga) ir arī imūnatbildes

intensitāte. Pirmās antivielas parādās asinīs 3 vai 4 dienas pēc anti-

gēnu iekjūšanas organismā, un dažu dienu laikā to daudzums asinīs

sasniedz maksimumu. Pēc tam antivielu daudzums pakāpeniski sa-

mazinās. Otrreizēja antigēna ievadīšana organismā izraisa spēcīgāku
reakciju, un antivielas var saglabāties asinīs pat visu mūžu.

Antivielu iedarbības mehānisms uz antigēniem var būt dažāds.

Antivielas var izraisīt aglutināciju — antigēnu nesošo dajiņu

salipšanu, precipitāciju — antigēna molekulu agregāciju, cito-

līzi — svešo šūnu izšķīšanu (attiecīgās antivielas dēvē par bakterio-

lizīniem, eritrolizīniem jeb hemolizīniem v. tml.), citotoksisko

efektu — šūnu bojāeju, opsonizāciju — leikocītu un makro-

fāgu fagocitārās aktivitātes pastiprināšanos. Viena un tā pati anti-

viela var izraisīt vairākus vai pat visus minētos efektus.

T limfocīti neizstrādā antivielas, tie piedalās t. s. cel ul āra jās

(šūnu) imūnreakcijās, vai nu iedarbodamies citotoksiski, vai

arī ar makrofāgu starpniecību iznīcinot svešas izcelsmes šūnas

(transplantāta atgrūšanas reakcija), kā arī paša organisma patolo-
ģiski pārveidotas šūnas (pretvēža aizsardzība).

Imūnreakcijās bez limfoīdiem audiem svarīga nozīme ir arī

komplementam — termolabilu fermentu sistēmai, kas nepiecie-
šama, lai notiktu šūnu šķīdināšana (citolīze) pēc tam, kad uz tām

iedarbojušās specifiskās antivielas. Sāda fermentu sistēma ir visu

zīdītāju asins serumā, un tā ietver 9 dažādus fermentus. Komple-
mentu aktivē komplekss «antigēns-antiviela», kā arī vairāki bakteriā-

las izcelsmes polisaharrdi.
Organisma imūnsistēmas orgāni un audi ir pakļauti neirālai un

humorālai regulācijai. Svarīgākā nozīme ir virsnieru garozas hormo-

niem glikokortikoīdiem. Glikokortikoīdi nomāc imūnreakcijās, jo iz-

raisa aizkrūtes dziedzera un citu limfoīdo audu hipoplāziju, veicina

limfocītu destrukciju, kavē to migrāciju. Līdzīga imūndepresīva
iedarbība ir organismā ievadītiem dzimumhormonu preparātiem.

Endokrīnās sistēmas un imūnsistēmas mijiedarbībai ir liela bio-

loģiska jēga. Glikokortikoīdu imūndepresīvā iedarbība pasargā orga-
nismu no pārmērīgas limfoīdo audu aktivitātes antigēnu invāzijas ga-
dījumā. Tas ir savdabīgs negatīvās atgriezeniskās saites mehānisms,
jo glikokortikoīdu sekrēcijas stimulāciju izraisa pašu limfocītu izda-

lītas vielas — limfokīni.

Imunaizsardzība ir atkarīga no cilvēka vecuma. Antivielu izstrāde

Joti niecīgā daudzumā sākas jau augļa organismā, tomēr pilnvērtīgu
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attīstību imūnsistēma sasniedz tikai vienlaikus ar dzimumbrieduma

iestāšanos. Organismam novecojot, likumsakarīgas izmaiņas skar

visus imūnsistēmas elementus — asinsrades šūnas, limfocītus, mak-

rofāgus. Būtiskākā izmaiņa ir aizkrūtes dziedzera funkciju pavājinā-
šanās un ar to saistītā T limfocītu proliferācijas samazināšanās. Līdz

ar to pavājinās organisma pretestība infekcijām un ļaundabīgiem
audzējiem, biežāk novērojamas autoimūnas slimības.

Mononukleāro fagocītu sistēma

Mononukleāro fagocītu sitsēmu (MFS; dažkārt lieto arī apzīmē-

jumu — makrofāgu sistēma) veido retikulārās šūnas un endotēlijšū-
nas liesā, aknās, kaulu smadzenēs, limfmezglos un dažos citos iekšē-

jos orgānos, kā arī saistaudu histiocīti un mazdiferencētās šūnas.

MFS šūnām piemīt spēja fagocitēt koloīdas un disperģētas daļiņas
no asinīm un limfas, tās var būt gan vielmaiņas starpprodukti, pie-
mēram, pigmenti, gan bojāgājušas šūnas, piemēram, eritrocīti, gan

no ārējās vides iekļuvuši mikrobi. MFS šūnas arī izstrādā antivielas,

piemēram, hemolizīnus un aglutinīnus. Bez tam šīs šūnas veic atin-

dēšanas (antitoksisku) funkciju, ar fermentu palīdzību pārveidojot
šķīstošas toksiskas vielas un arī daudzus medikamentus (sulfanila-

mīdus, paraaminobenzoskābi v. c).

Aizsargrefleksi

Par aizsargrefleksiem sauc tādas neapzinātas organisma reakci-

jas kaitīgu vides ietekmju novēršanai, kuru norisē piedalās centrālā

nervu sistēma. Kaitīgā faktora iedarbību (kairinājumu) uztver spe-
ciāli nervu veidojumi — receptori. Uzbudinājums pa jušanas nervu

šķiedrām nonāk centrālā nervu sistēmā, kur notiek informācijas
analīze un formējas regulācijas ietekme izpildorgāniem bioloģiski
mērķtiecīgu aizsargreakciju veikšanai.

Ilustrācijai minēsim vairākus piemērus.
Kaitīga gaistoša viela, kairinot elpceļu gļotādā izvietotos recepto-

rus, var reflektoriski izraisīt ieelpas aizturi, klepu, šķavas — tādas

sarežģītas fizioloģiskas norises ar dažādu muskuļu grupu līdzdalību,
kuru bioloģiskā nozīme ir nepieļaut šo kaitīgo vielu iekļūšanu orga-

nismā.

Vielas ar nepierastu ķīmisko sastāvu, temperatūru vai konsistenci,

iedarbojoties uz mutes gļotādas receptoriem, reflektoriski ierosina

pastiprinātu siekalošanos, un tādējādi tiek atvieglota gļotādas attīrī-

šanās.

Spilgts apgaismojums, ka arī pieskāriens skropstām reflektoriski

izraisa acu samiegšanu un asarošanu.

Cilvēkam (mazākā mērā — arī dzīvniekiem) svarīga aizsargno-
zīme ir neapzinātām un apzinātām orientācijas reakcijām.
Tās pamatojas uz indivīda pieredzi un Jauj viņam novērtēt situāciju
un apsteigt kaitīgo vides faktoru iespējamo iedarbību.
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UZBUDINĀMO AUDU FIZIOLOĢIJA UN BIOFIZIKA

UZBUDINĀMO AUDU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Kairināmība un uzbudināmība

Universāla dzīvu šūnu īpašība ir kairināmība — spēja atbildēt uz

vides fizikāli ķīmisko parametru maiņu ar tikai dzīvām struktūrām

raksturīgu atbildes reakciju. Atbildes reakcijas pamatā vienmēr ir

izmaiņas šūnas vielmaiņā. Ārējās izpausmes var būt dažādas — šūna

sāk dalīties, izdala sekrētu, saraujas v. tml.

Attiecībā uz daudzšūnu organismu augsti diferencētām, specia-
lizētām nervu, muskuļu un dziedzeru šūnām termina «kairināmība»

vietā parasti lieto terminu «uzbudināmība», ar to saprotot šo šūnu

spēju atbildēt uz kairinājumu ar īpašu, vienmēr viendabīgu atbildes

reakciju — uzbudinājumu. Tā būtība ir vielmaiņas uzliesmojumā
visā šūnā (visas šūnas aktivācijā). Uzbudinājumu vieglāk ierosināt

ar noteiktam audu tipam atbilstošiem (adekvātiem) kairinātājiem.
Tātad uzbudināmība ir visām dzīvām šūnām kopīgas īpašības —

kairināmības — specializēta, pilnveidota forma, kas raksturīga t. s.

uzbudināmo audu (nervu, muskuļu un dziedzeru audu) šūnām.

šūnu fizioloģiskie pamatstāvokļi

Uzbudināmo audu šunam raksturīgi divi pamatstāvokļi: fiziolo-

ģiskā miera stāvoklis un funkcionālās aktivitātes (darbības) stāvok-

lis (6. att.).

Fizioloģiskā miera stāvoklis ir stacionārs stāvoklis, kam raksturī-

gas šādas pazīmes: vielmaiņas intensitāte šūnā ir minimāla, un tā

nodrošina tikai pašas šūnas dzīvības pamatnorises; nekādu «ārējo»
darbu šūna neveic (neizdala sekrētu, nesaraujas); lielākā daļa šūnu

šajā stāvoklī var atrasties neierobežoti ilgi. Uzbudinājumu, resp., šū-

nas pāreju no fizioloģiskā miera stāvokļa funkcionālās aktivitātes

stāvoklī, izraisa kairinātāju iedarbību uz šūnapvalka membrānu. Par

kairinātājiem var būt dažādi fizikāli ķīmiski faktori ar ļoti niecīgu

6. att. Šūnu fizioloģiskie pamatstāvokļi un pārejas procesi.
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enerģētisko ietilpību. Cilvēka un dzīvnieku organismu ontoģenēzes

sākuma stadijās vairums uzbudināmo audu šūnu spēj aktivēties spon-

tāni, bez ārēju kairinātāju iedarbības. Šādu spēju sauc par auto-

mātiju. Pieaugušā organismā automātijas spēja saglabājas tikai

nelielai daļai neironu, sirds un gludās muskulatūras šūnu, kā arī

dziedzeršūnu.

Funkcionālās aktivitātes (darbības) stāvokļa būtiskākās pazīmes
ir krasi paaugstināta vielmaiņas intensitāte un tas, ka šūna veic savu

specifisko funkciju jeb «ārējo» darbu — kontrakciju, vielu sintēzi un

sekrēciju. Aktivitātes stāvoklis ir laikā ierobežots, pašdziestošs, jo
vienlaikus aktivējas arī fermentu sistēmas, kas pārtrauc specifisko
funkciju un nodrošina atjaunošanās procesu — šūnas miera

stāvoklim raksturīgā jonu sadalījuma, membrānu elektriskās polari-
zācijas, šūnas enerģētisko resursu atjaunošanu. Atjaunošanās ir ak-

tīvs process, tas saistīts ar vielmaiņas enerģijas ievērojamu patēriņu.
Atjaunošanās ir salīdzinoši lēna pāreja no darbības stāvokļa atpakaļ
fizioloģiskā miera stāvoklī.

Kavēšana. Specifiska kairinājuma rezultātā uzbudināmo audu šū-

nās var rasties aktīvas izmaiņas, kas izpaužas ar uzbudināmības pa-

zemināšanos vai specifisko funkciju pavājināšanos. šādas norises

apzīmē ar terminu «kavēšana».

Runa nav par tādiem nelabvēlīgiem faktoriem kā pazemināta tem-

peratūra, skābekļa vai uzturvielu trūkums, enerģijas resursu izsīk-

šana, pārmērīga slodze (nogurums). Šūnas vielmaiņas enerģijas

patēriņa aspektā kavēšana ir aktīvs process, ko izraisa speci-
fisks kairinātājs. Visbiežāk tās ir specifiskas ķīmiskas vielas — nei-

romediatori, hormoni un citi bioloģiski aktīvi savienojumi. Kavēšana

īslaicīgi iespējama arī pēc normāla uzbudinājuma procesa, to var

izraisīt parastie «uzbudinošie» kairinātāji, ja to stiprums ir pārāk
liels (pesimālie kairinātāji).

Kavēšanas mehānismā vēl ir daudz neizzināta. Parasti tā saistās

ar šūnas membrānu hiperpolarizāciju un specifisku endogēnu viel-

maiņas regulētājfaktoru aktivāciju.

Kairinātāji

Par kairinātāju sauc ikvienu fizikāli ķīmisko parametru izmaiņu
šūnai apkārtējā vidē.

Jāuzsver, ka kairinātāja iedarbība ir enerģētiski ārkārtīgi niecīga

un līdz ar to kairinājumam ir tikai signāla nozīme. Uzbudinājuma
norisē tiek izmantota nevis kairinātāja enerģija, bet gan pašas šūnas

jonu koncentrācijas un elektrisko potenciālu gradientos uzkrātā ener-

ģija. (Kontaktslēdža nospiešana liek iedegties kabatas lukturīša spul-
dzītei, taču kvēldiega sakarsēšanai tiek izmantota ne jau šīs niecīgās
mehāniskās piepūles enerģija, bet gan baterijās akumulētā elektriskā

enerģija.) Kairinātājs izraisa tikai vietējas izmaiņas šūnapvalka
membrānā.

Pec enerģijas veida izšķir fizikālos (mehāniskos, termiskos, elek-

triskos v. c.) un ķīmiskos kairinātājus. Pēc izcelsmes kairinātāji var
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būt dabiski vai mākslīgi, pēc iedarbības rakstura — atsevišķi vai at-

kārtoti (ritmiski). Lielākai daļai uzbudināmo audu šūnapvalka mem-

brānā ir speciāli uztverošie (recepcijas) apvidi ar īpatnu membrānas

uzbūvi, kas piemērota kāda noteikta veida kairinātāju iedarbības uz-

tverei.

Kairinātājus, pret kuriem šūnas jutība ir visaugstākā, sauc par

adekvātiem (šai šūnai atbilstošiem) kairinātājiem. Piemēram,

tīklenes receptoršūnu ārējo segmentu membrāna ir ārkārtīgi jutīga

pret gaismas (viļņu garums 350—850 nm) kairinājumu; dzirdes re-

ceptoršūnas uzbudina svārstības, kuru amplitūda pielīdzināma mole-

kulu haotiskās siltumkustības svārstību amplitūdai.

Kairinātāja iedarbīgumu raksturo šādi parametri: kairinātāja
stiprums, iedarbības ilgums, kairinātāja stipruma pieauguma ātrums

(«priekšējās frontes» stāvums), ritmiskiem kairinātājiem — arī frek-

vence.

Sakarība starp kairinātāja stiprumu un iedarbības ilgumu. Ekspe-

rimentālajā fizioloģijā visbiežāk izmanto elektriskus kairinātājus

(līdzstrāvas «taisnstūra» impulsus), jo to parametri visprecīzāk iz-

mērāmi un viegli izmaināmi. Kairinot audus ar dažāda stipruma un

ilguma strāvas impulsiem, konstatēts, ka kairinātāja efektivitāti no-

saka gan tā stiprums, gan iedarbības ilgums, pie tam spēkā ir atka-

rība

i=f+b,

kur i — strāvas impulsa stiprums, t — strāvas impulsa ilgums, a,

b — konstantes, kuru skaitliskā vērtība atkarīga no šūnas funkcio-

nālajām īpašībām. Sīs atkarības grafiks ir kairinātāja stipruma-
ilguma līkne (7. att.), kas savieno visas minimāli pietiekošo

stipruma un ilguma kombināciju
koordinātes. Jo īslaicīgāka ir kai-

rinātāja iedarbība, jo stiprākam
tam jābūt, lai spētu ierosināt šūnā

uzbudinājumu. Kairinātāja para-
metru minimāli pietiekošo vērtību

noteikšana ļauj novērtēt audu uz-

budināmību.

Par kairinātāja sliekšņa

stiprumu sauc minimālo kai-

rinātāja stiprumu, kāds nepiecie-
šams, lai izraisītu atbildes reakciju
(uzbudinājumu) audos. Elektrisko

kairinātāju sliekšņa stiprumu ap-
zīmē arī ar terminu «r eob ā z c».

Par derīgo laiku sauc

sliekšņa stipruma kairinātāja mi-

nimālo iedarbības ilgumu, kāds

nepieciešams, lai izraisītu atbildes

reakciju.

7. att. Kairinātāja stipruma (mV) un

ilguma (ms) līkne:

R — reobāze, DL — derīgais laiks, H —

hronaksija.
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Par hronaksiju sauc dubultota sliekšņa stipruma kairinātāja
minimālo iedarbības ilgumu, kāds nepieciešams, lai ierosinātu atbil-

des reakciju.
Jo mazāka ir reobāze, derīgais laiks un hronaksija, jo lielāka audu

uzbudināmība. Klīniskajā praksē, piemēram, kustību nervu bojājumu

diagnostikā, visbiežāk izmanto hronaksimetriju. Nervu un muskuļu
šķiedrām hronaksija nepārsniedz dažas sekundes tūkstošdaļas.

Ritmisku kairinātāju gadījumā pastāv reciproka atkarība starp

kairinātāja stiprumu un frekvenci:

-V const,
n

p

kur i — kairinātāja stiprums, n— iedarbības biežums, p — pakāpes

rādītājs, tā lielums dažādām šūnām ir atšķirīgs.

Akomodācija. Kairinātāja iedarbīgums ir atkarīgs arī no tā, cik

strauji pieaug tā stiprums: jo lēnāks ir kairinātāja stipruma kāpinā-

jums, jo augstāks izrādīsies kairinātāja sliekšņa stiprums. Visefektī-

vākie ir taisnstūra formas elektriskie impulsi, jo šajā gadījumā strā-

vas stiprums pieaug praktiski momentāni.

Kairinātāji, kuru iedarbības «priekšējā fronte» ir lēzenāka par
kādu kritisko, ir neefektīvi. Tas izskaidrojams ar to, ka līdztekus kai-

rinātāja iedarbībai šūnās noris aktīvi procesi, kas samazina šūnas

uzbudināmību un paaugstina kairinājuma slieksni. Šādu šūnas pie-
lāgošanos kairinātāja iedarbībai sauc par akomodāciju. Akomodāci-

jas novērtēšanai izmanto kairinātājus, kuru stiprums palielinās li-

neāri vai eksponenciāli. Akomodāciju raksturo ar to minimālo kai-

rinātāja stipruma pieauguma straujumu, kas vēl ir pietiekams, lai

ierosinātu šūnās uzbudinājumu. Cilvēkam visizteiktākā akomodāci-

jas spēja ir kustību nervu šķiedrām, daudz mazāka tā ir miokardā

un gludās muskulatūras šūnām.

BIOLOĢISKĀS MEMBRĀNAS

Bioloģiskās membrānas funkcijas

Visām šūnas struktūrām uzbūves pamatelements ir molekulāru

izmēru plēvīte — bioloģiskā membrāna. Galvenie bioloģiskās
membrānas komponenti ir lipīdi (tie veido molekulāru dubultslāni)
un olbaltumvielas; ar membrānas virsmām saistītas arī ogļhidrātu
molekulas (8. att.). Bioloģiskās membrānas biezums ir tikai 10—

15 nm.

Bioloģiskās membrānas funkcijas ir ļoti daudzveidīgas.
Balsta funkcija. Membrānas mehānisko izturību nodrošina galve-

nokārt hidrofobie spēki lipīdu molekulu dubultslānī un visas plēvī-
tes — kā fāžu robežvirsmas — virsmas spraigums.

Vielu asimetriska sadalījuma funkcija. Membrānas selektīvā caur-

laidība un specifiskie vielu transporta mehānismi rada iespēju veidot
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8. att. Bioloģiskās membrānas uzbūves modelis (pēc A. Kotika un

K. Janačeka, 1977):

1 — lipīdi, 2 — integrālās olbaltumvielas, 3 — perifērās olbaltumvielas, 4 —

glikoproteīdi.

daudzveidīgus koncentrāciju gradientus gan šūnas robežās, gan arī

starp citoplazmu un šūnstarpu šķidrumu.
Bioelektroģenēzes funkcija. Jonu asimetrisks sadalījums abpus

bioloģiskai membrānai rada elektrisko potenciālu starpību (t. s. bio-

potenciālu), un tam ir būtiska loma daudzās šūnas dzīvības norisēs.

Fermentatīvā funkcija. Lielākā daļa fermentu šūnā atrodas nevis

brīvā šķīdumā, bet gan fiksēti bioloģiskajās membrānās.

Enerģijas transformācijas funkcija. Vairums enerģētisko pārvēr-
tību šūnās ir fermentatīvi procesi.

Recepcijas funkcija. Bioloģiskajās membrānās, arī šūnapvalkā, ir

fiksētas olbaltumvielu molekulas (receptori), no kuru specifikas at-

karīga dažādu kairinātāju un ķīmisko regulācijas faktoru iedarbība

uz šūnu.

Vielu transports cauri bioloģiskai membrānai

Izšķir aktīvo un pasīvo vielu transportu cauri membrānai. Aktī-

vam transportam tiek izmantota šūnas vielmaiņas enerģija, kas at-

brīvojas, hidrolizējot ATF vai elektroniem pārvietojoties pa redoks-

ķēdi mitohondrijos. Pasīvo transportu nodrošina citi enerģijas avoti:

molekulu siltumkustība, hidrodinamiskā spiediena gradients, elek-

triskā lauka enerģija v. c.

Pasīvā transporta mehānismi ir difūzija caur membrānas lipīdu
fāzi, ūdenī šķīstošu vielu difūzija caur membrānas hidrofiliem kanā-

liem (porām), jonu elektrodifūzija, osmoze, filtrācija (hidrodina-
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miskā spiediena radīta vielas plūsma), kā arī vielu pasīvais trans-

ports ar speciālu pārnēsāju palīdzību.
Difūzijas ceļā šūnas membrānas šķērso skābeklis, ogļskābā gāze

un daudzas šūnai «svešas» vielas, arī dažādi medikamenti, narko-

tiskas vielas, indes.

Vielu transports caur membrānas hidrofiliem kanāliem atšķirībā
no parastās difūzijas ir atkarīgs no kanālu un molekulu izmēriem.

Hidrofilos kanālus veido membrānas integrālo olbaltumvielu hidratā-

cijas apvalki. Kanālu rādiuss ir nepastāvīgs, bet parasti tas nepār-
sniedz 4 A (4 -10 10 m). Salīdzinājumam atzīmēsim, ka monosaha-

rīdu molekulu rādiuss ir apmēram 4,2 A. Aprēķināts, ka cilvēka

eritrocītu šūnapvalka membrānā ir apmēram 90000 šādu kanālu un

ka tie aizņem apmēram 0,01% no nervu šķiedru membrānas kopējās
virsmas.

Vispārīgā gadījumā vielu transportu caur hidrofiliem kanāliem

var raksturot ar caurlaidības koeficientu (P), kas atkarīgs no kanālu
skaita membrānas virsmas laukuma vienībā (n), to rādiusa (r) un

garuma (/), kā arī no vielas difūzijas koeficienta ūdenī (D):

P =.-t.r
2 .n.2_.

i

Jonu pārvietošanos cauri membrānai ievērojami ietekmē jonizēto
grupu izvietojums pie ieejas porā un tās sienā. Jonu elektrodifūzijas
plūsma (I) atkarīga ne tikai no jonu koncentrācijas gradienta, bet

arī no elektrisko potenciālu starpības abpus membrānai:

.
dc

_

AV
I = - RTu -r- — zFuc — ,

dx
c

kur R — universālā gāzu konstante, T — absolūtā temperatūra, F —

Faradeja skaitlis, v — jonu kustīgums, z — jonu lādiņš, c — molārā

koncentrācija, V — elektrisko potenciālu starpība abpus membrānai,
/ — membrānas biezums.

Vielu pasīvā transporta mehānismu īpatnības nodrošina biolo-

ģisko membrānu selektīvo caurlaidību.

Aktīvā transporta mehānismi nodrošina difundētnespējīgu vielu

(jonu, aminoskābju, monosaharīdu) pārvietošanu cauri membrānai,
kā arī visu vielu, arī difundētspējīgu, pārvietošanu pretēji to elektro-

ķīmiskajam gradientam. Sajā gadījumā notiek attiecīgās vielas uz-

krāšanās membrānas vienā pusē.

Aktīvais transports ir ārkārtīgi specifisks, jo to realizē pārnesēj-
fermenti — transporta ATF-āzes. Vispilnīgāk ir izpētīta
Ca2+-ATF-āze, kuras daudz ir muskuļu šūnu sarkoplazmatiskā
tīkla membrānās. Šī fermenta molekulu veido viena polipeptīda ķēde,
molekulmasa ir apmēram 100000. Transporta pamatā ir fermenta

molekulas konformācijas izmaiņas, kas nodrošina divu piesaistīto
Ca2+

jonu pārvietošanu cauri membrānai (translokāciju). Enerģijas
patēriņš ir apmēram 19,6 kJ/mol. Līdzīgi funkcionē Na+ -K+-ATF-āze

nervu un muskuļu šķiedru membrānās.
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Bioelektriskie potenciāli

Elektriskās parādības dzīvos audos pirmo reizi tika konstatētas

jau 18. gs. otrajā pusē. Luidži Galvani savus eksperimentus izdarīja
ar diviem vardes nerva-muskuļa preparātiem. Otrā preparāta nervu

viņš novietoja uz pirmā preparāta muskuļa (9. att.). Kad ar induk-

cijas strāvu tika kairināts pirmā preparāta nervs, sarāvās abi mus-

kuļi, un tas ļāva secināt, ka muskuļa kontrakciju laikā veidojas elek-

triskās strāvas, kas kairina uz muskuļa gulošo nervu. Pirmos meto-

diski nevainojamos eksperimentus veica E. Dibuā-Raimons 19. gs.
vidū. Izmantojot speciāli pielāgotus nepolarizējošos elektrodus un

galvanometru, zinātnieks neapstrīdami pierādīja elektrisko poten-
ciālu starpības veidošanos dzīvos audos.

Membrānas potenciāls. Par membrānas potenciālu (MP) sauc

elektrisko potenciālu starpību abpus bioloģiskai membrānai. Pierādīts,
ka visas bioloģiskās membrānas ir elektriski polarizētas un šai pola-
rizācijai ir būtiska nozīme to funkcijās.

Lai izmērītu membrānas potenciālu, voltmetra tipa mēraparāta
elektrodi jānovieto katrs savā pusē membrānai. Mērot šūnapvalka
membrānas potenciālu, viens no elektrodiem jāievada šūnā (pēc
iespējas nebojājot šūnapvalka membrānu). Mūsdienās ir izstrādāta

tehnoloģija ārkārtīgi smalku elektrodu (to galiņa diametrs ir ma-

zāks par 1 ļim) izgatavošanai no stikla kapilāra, kas pildīts ar elek-

trolītu.

Sūnas MP vērtību parasti izsaka milivoltos, un ar «+ » vai «—»

zīmi pirms skaitļa norāda citoplazmas polaritāti. Piemēram, iz-

teiksme «MP=—Bo mV» nozīmē, ka MP ir 80 mV un šūnas cito-

plazma ir elektronegatīva attiecībā pret šūnstarpu šķidrumu.
Par membrānas miera potenciālu (MMP) sauc nemai-

nīgu membrānas elektriskās polarizācijas pakāpi, kas novērojama,
šūnai atrodoties fizioloģiskā miera stāvoklī. (Dažādu šūnu tipiskās
MMP vērtības minētas 2. tabulā.)

Arēju faktoru (kairinātāju) ietekmē, mainoties šūnas funkcionā-

lajam stāvoklim un uzbudināmībai, mainās arī šūnas MP absolūtā

vērtība. Daļai šūnu uzbudinājuma procesu pavada ļoti raksturīgas
MP izmaiņas — darbības potenciāli.

Membrānas potenciāla izelsmes pamatā ir jonu asimetrisks iz-

vietojums abpus membrānai (sk. 2. tab.), tam par iemeslu ir 1) mem-

brānas selektīvā jonu caurlaidība un 2) aktīvie jonu transporta
mehānismi. Galvenā nozīme ir triju jonu — K+

,
Na+ un Cl - — asi-

metriskam izvietojumam. Membrānas potenciāla un šo jonu koncen-

trāciju dinamisko līdzsvaru izsaka vienādojums:

MP =RT ln
P K+[K+ ]o+ PNa+[Na-]o + Pci- [Clji

F P
K+ [K+HPN a+ [Na+].+P

c,-[CI-]o
'

kur [ ] o — jonu koncentrācija šūnstarpu šķidrumā, [ ]f — jonu
koncentrācija citoplazmā, Pk*, PNa*, Pci- — jonu caurlaidības koe-

ficienti, R — universālā gāzu konstante, T — absolūtā temperatūra,
F — Faradeja skaitlis.
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9. att. L. Galvani eksperimenta shēma:

a — pirmais nerva-muskuļa preparāts, b — otrais
nerva-musku|a preparāts.

Fizioloģiskā miera ap-

stākļos nervu un muskuju
šūnām vislielākā šūnap-
valka membrānas caurlai-

dība ir K+ joniem. Piemē-

ram, kalmāra gigantisko
aksonu membrānām miera

stāvoklī raksturīga šāda

caurlaidības koeficientu at-

tieclba: Pk +: P
Na

+
: Per =

= 1 : 0,04 : 0,45.
Viena veida joniem šķērsojot membrānu, abpus membrānai vei-

dojas elektrisko potenciālu starpība, kas atkarīga tikai no attiecīgā
veida jonu koncentrāciju attiecības abpus membrānai, — rodas t. s.

jona līdzsvara potenciāls. Jonu līdzsvara potenciālus, pie-

mēram, K+ joniem (Ek+), var aprēķināt, izmantojot Nernsta for-

mulu:

„
RT. [Ķ+],

Ek+=
f

ln
WTo'

K+
,

Na+
un Cl- jonu līdzsvara potenciāli dažādām šūnām minēti

2. tabulā.

Fizioloģiskā miera stāvoklī daudzu šūnu MMP ir tuvs kālija jonu
līdzsvara potenciālam, jo šo jonu caurlaidība ir vislielākā. Ja mai-

nās membrānas īpašības un tās jonu caurlaidība, tad mainās arī

membrānas potenciāls. Pieaugot K+ jonu caurlaidībai, MP absolūtā

vērtība palielinās un tuvojas K+ jonu līdzsvara potenciāla teorētiska-

jai vērtībai — notiek membrānas hiperpolarizācija. Pieaugot
Na+ jonu caurlaidībai, MP absolūtā vērtība samazinās — membrāna

depolarizējas — vai pat mainās membrānas elektriskās polari-
zācijas virziens. Atjaunojoties iepriekšējai membrānas jonu caurlaidi-

2. tabula

Attiecība starp jonu koncentrāciju citoplazmā un šūnstarpu šķidrumā,

jonu līdzsvara potenciāli, membrānas miera potenciāls (MMP)
un membrānas potenciāls darbības potenciāla virsotnē (MPDP )
dažādām šūnām (pēc J. Vladimirova, 1983)

Attiecība starp jonu
koncentrāciju cito-

plazmā un šūnstarpu
šķidrumā

Jonu līdzsvara

potenciāli, mV
Sūna

MMP,
mV

MPdp
mV

K+ Na+ I ci- K+ I Na+ I ci-

almāra

aksons

ardes

muskuju šķiedra
aķa
motoneirons

36 :1 1:6 1:3

48 : 1 1:7 1 : 64

28:1 1:10 1:14

-90 +46 -29

-98 +49 -105

-90 +60 -70

-60

-88

+35

+ 34

-70 +30
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bai, atjaunojas ari MP sākotnēja vērtība — notiek membrānas

repolarizācij a.

Membrānas potenciāla izmaiņu raksturs atkarīgs gan no kairinā-

tāju specifikas un stipruma, gan arī no membrānas funkcionālajām
īpašībām. Izšķir graduālas, vietējas MP izmaiņas (graduālie poten-

ciāli) un negraduālas MP svārstības, kas izplatās pa visu membrānu

(darbības potenciāli).
Graduālas MP izmaiņas noris tikai kairinātāja iedarbības vietā,

un to amplitūda atkarīga no kairinātāja stipruma. Graduālie poten-
ciāli rodas

1) jušanas neironu citolemmas recepcijas apvidos adekvātu kairi-

nātāju ietekmē,

2) postsinaptiskajās membrānās mediatoru ietekmē,

3) nervu šķiedru un muskuju šūnapvalku membrānas zemsliek-

šņa stipruma kairinātāju ietekmē (t. s. vietējā atbilde).
Darbības potenciāli. Par darbības potenciāliem (DP) sauc strau-

jas, atgriezeniskas membrānas potenciāla svārstības, kas rodas uz-

budināmo audu šūnās pietiekoši spēcīga depolarizējoša kairinātāja
ietekmē un izplatās, nesamazinot savu amplitūdu, no kairinātāja
iedarbības vietas pa visu šūnas membrānu.

Vienas atsevišķas svārstības (atsevišķa DP) līknē izšķir vairā-

kas secīgas fāzes (10. att.).

10. att. Darbības potenciāla līkne:

K—kairinājums, MMP — membrānas miera potenciāls, DKL —

depolarizācijas kritiskais līmenis; 1 — depolarizācijas fāze, 2 —

repolarizācijas fāze, 3 — «pārsviediens», 4 — negatīvais seku poten-
ciāls, 5 — pozitīvais seku potenciāls.
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Kairinātāja iedarbības sākumā, kamēr vēl nav sasniegts tā sliek-

šņa stiprums, membrānā rodas vietēja rakstura izmaiņas: palielinās
jonu caurlaidība un līdz ar to par vairākiem milivoltiem samazinās

MP absolūtā vērtība. Sādu graduāli pieaugošu depolarizāciju, kuras

amplitūda ir proporcionāla zemsliekšņa kairinātāja stiprumam, sauc

par vietējo atbildi. Ja vietējā membrānas depolarizācija sa-

sniedz kādu noteiktu, attiecīgajai šūnai raksturīgu līmeni, ko dēvē

par depolarizācijas kritisko līmeni (DXL), tad membrānā

sākas spontāni, no kairinātāja tālākās iedarbības neatkarīgi procesi,
kuru izpausme ir MP strauja svārstība — darbības potenciāls. Star-

pību starp MMP un DXL sauc par sliekšņa potenciālu.
Pirmā DP fāze — straujas depolarizācijas fāze — saistīta

ar ievērojamu Na+ jonu caurlaidības palielināšanos un šo jonu difū-

ziju no šūnstarpu šķidruma uz citoplazmu. Sis process ir pašpastip-
rinošs, jo, padziļinoties depolarizācijai, pastiprinās arī Na+ jonu
plūsma, kas pati ir šīs depolarizācijas cēlonis. Kalmāra gigantisko
aksonu membrānas jonu caurlaidības koeficientu attiecība fiziolo-

ģiskā miera stāvoklī ir Pk
+

: Pn 3

+
: Per =1 : 0,04 : 0,45, bet DP pirmās

fāzes laikā tā kļūst 1 : 20: 0,45. Membrānas potenciāla vērtība tuvo-

jas Na+ jonu līdzsvara potenciāla vērtībai. Tas nozīmē, ka mainās

pat membrānas elektriskās polarizācijas virziens — citoplazma kļūst

par vairākiem desmitiem milivoltu elektropozitīva attiecībā pret šūn-

starpu šķidrumu (t. s. pārsviediens DP līknē). Šai momentā mem-

brānas Na+ jonu caurlaidība sāk strauji samazināties, bet K+ jonu

11. att. Membrānas jonu caurlaidības izmaiņas darbības potenciāla
laikā:

P
Na+

—Na + jonu caurlaidība, P
k+

-K+ jonu caurlaidība, DP — darbības

potenciāla līkne. E Na+,
E

k*
— Na* un K

+

jonu līdzsvara potenciāli.
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caurlaidība palielinās (11. att.). K+

jonu difūzija no citoplazmas uz šūn-

starpu šķidrumu izraisa citoplazmas

elektronegativitātes atjaunošanos, un

sākas DP otrā — repolarizāci-

ja s fāze.

Repolarizācijas gaitā pamazām
normalizējas abu katjonu caurlaidība.

Ja šajā laikā kairinātājs vēl turpina
darboties, tas var izraisīt jaunu DP.

Tā tas visbiežāk arī ir, jo viens DP

nervu šķiedrā ilgst dažas sekundes

tūkstošdaļas, bet muskuju šķiedrā —

sekundes simtdaļas, un šajos audos

par atbildi uz adekvātiem kairinātā-

jiem rodas nevis atsevišķi DP, bet

gan to sērijas ar noteiktu, kairi-

nātāja stiprumam atbilstošu svārstību

frekvenci. Šādas sērijas noslēgumā

pēc pēdējā DP veidojas salīdzinoši

lēnas MP izmaiņas, kuras sauc par

seku potenciāliem, — seku

depolarizācija (negatīvais seku po-

tenciāls) un seku hiperpolarizācija

(pozitīvais seku potenciāls). Seku

potenciālu amplitūda salīdzinājumā
ar DP smailes amplitūdu (100 —

120 mV) ir neliela (s—lo mV). Seku

potenciālu cēlonis ir nevienlaicīga
membrānas caurlaidības normalizē-

šanās dažādiem joniem.

12. att. Uzbudināmības izmaiņas
darbības potenciāla laikā (zīmē-

juma augšējā daļā — darbības

potenciāla līkne, apakšējā daļā —

uzbudināmības relatīvās izmaiņas):

a — membrānas miera potenciāls un

normāls šūnas uzbudināmības
_

līmenis,

b — vietēja atbilde un paaugstināta uzbu-

dināmība, c — darbības potenciāla smaile

un absolūta neuzbudināmība, d — mem-

brānas repolarizācija un relatīva neuzbu-

dināmība, e — negatīvais seku potenciāls
un supernormāla uzbudāmība, f — pozi-

tīvais seku potenciāls un subnormāla

uzbudināmība.

Uzbudināmības maiņa uzbudinājuma laikā. Darbības potenciāli
ir viena no šūnas uzbudinājuma izpausmēm. Tāpat kā viss uzbudinā-

juma process kopumā, arī DP ir negraduāla tipa reakcija, kas pa-

kļaujas «visu vai neko» likumam. DP nerodas, ja kairinātājs ir zem-

sliekšņa stipruma. Sliekšņa un virssliekšņa stipruma kairinātāji iz-

raisa vienas un tās pašas amplitūdas un ilguma DP. Kairinātāja
stiprumam pieaugot, palielinās tikai DP biežums (frekvence), tāpēc
ka ātrāk tiek sasniegts DXL un samazinās intervāli starp atseviš-

ķiem DP. Darbības potenciālu amplitūdas, formas un ilguma stabili-

tāte liecina, ka paša DP laikā kairinātāja iedarbe uz šūnu ir neefek-

tīva. Citiem vārdiem, DP smailes un līdz ar to uzbudinājuma laikā

šūna ir neuzbudināma.

Vienlaikus ar DP notiek šādas fāziskas uzbudināmības izmaiņas
(12. att.). Vietējās atbildes laikā uzbudināmība nedaudz paaugsti-
nās, jo membrānas potenciāls tuvojas DXL un samazinās sliekšņa
potenciāls. Darbības potenciāla depolarizācijas fāzē sakarā ar Na+

jonu caurlaidības lavīnveida palielināšanos kairinātāja iedarbe ir pil-
nīgi neefektīva un šūna ir pilnīgi neuzbudināma (nevar aizdedzināt
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pagali, kas jau ir aizdegusies). To sauc par absolūto refrak-

tāro fāzi. Repolarizācijas fāzē, atjaunojoties membrānas īpašībām,

pamazām atjaunojas arī uzbudināmība — relatīvā refraktārā

fāze. Negatīvā seku potenciāla laikā uzbudināmība ir nedaudz pa-

augstināta — supernormālā fāze, bet pozitīvā seku potenciāla
laikā tā var nedaudz samazināties.

Labilitāte (audu funkcionālais kustīgums) liecina par uzbudinā-

juma norišu straujumu šūnā. Krievu fiziologs N. Vedenskis ieteicis

par labilitātes mēru izmantot maksimālo DP frekvenci audos, ko iz-

raisa optimāla stipruma adekvāti kairinātāji. Skeleta muskuļu šķied-
rās absolūtās refraktārās fāzes ilgums ir vairākas sekundes simtda-

ļas, līdz ar to maksimālā DP frekvence parasti nepārsniedz 100 im-

pulsu sekundē. Nervu šķiedru labilitāte teorētiski var būt pat lielāka

par 1000 imp./s. Šūnām, kurām ir liela labilitāte, ir arī augsta uzbu-

dināmība, tāpēc labilitāti var izmantot uzbudināmības kvantitatīvai

novērtēšanai.

Uzbudināmības izmaiņas līdzstrāvas ietekmē. Ja uz nervu un

muskuļu šķiedrām iedarbojas ar līdzstrāvu, tad, ķēdi saslēdzot, uz-

budināmība paugstinās un uzbudinājums rodas tikai katoda (nega-
tīvā elektroda) apvidū. Ja viens no elektrodiem ievadīts šūnā, tad

līdzstrāvas ķēdes saslēgšana izraisa uzbudinājumu tikai tajā gadī-
jumā, ja katods novietots ārpus šūnas, bet anods — citoplazmā. Līdz-

strāvas polārā darbība izskaidrojama ar tās ietekmi uz šūnas MP.

Cauri membrānai plūstošā strāva atkarībā no tās virziena izraisa

vai nu membrānas depolarizāciju, vai arī hiperpolarizāciju un līdz

ar to — sliekšņa potenciāla un uzbudināmības izmaiņas.

Uzbudināmības maiņu līdzstrāvas ietekmē apzīmē ar terminu

«fizioloģiskais elektrotons». Krievu zinātnieks B. Verigo

(1883) devis šādu lakonisku fizioloģiskā elektrotona izpausmju for-

mulējumu: katods paaugstina uzbudināmību un uzbudina, anods ne-

uzbudina, bet gan samazina uzbudināmību. B. Verigo pirmais arī

ievēroja, ka ilgstoša līdzstrāvas iedarbība pamazām rada pretēju
efektu: paaugstināto uzbudināmību katoda apvidū nomaina tās sa-

mazināšanās (katodiskā depresija), toties anoda apvidū uzbudinā-

mība pamazām pieaug. Tas izskaidrojams ar membrānas DXL no-

virzēm ilgstošas līdzstrāvas ietekmē. Katoda apvidū DXL absolūtā

vērtība pamazām samazinās un līdz ar to sāk palielināties sliekšņa
potenciāls, un uzbudināmība pazeminās. Turpretī anoda apvidū DXL
absolūtā vērtība un līdz ar to uzbudināmībapalielinās.

Fizioloģiskā elektrotona efektus izmanto medicīnā (fizikālajā
terapijā), lai normalizētu cietušo nervu un muskuļu audu uzbudinā-

mību.

Bioelektroģenēzes izmaiņas ontoģenēzē. Organisma ontoģenēze
saistīta ar bioloģisko membrānu funkciju likumsakarīgām izmaiņām.
Jaundzimušiem dzīvniekiem visos audos šūnu membrānas miera po-

tenciāla absolūtā vērtība ir ievērojami mazāka nekā pieaugušiem

dzīvniekiem, jo jaundzimušiem dzīvniekiem ir zemāka K+ jonu kon-

centrācija šūnu citoplazmā (3. tabula).
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r
tabula

Muskuļu šķiedru un neironu membrānas miera potenciāls (MMP)

jaundzimušiem un pieaugušiem dzīvniekiem

(pēc V. Ševeļevas, 1974)

Agrīnā postnatālās attīstības periodā daudzām uzbudināmo audu

šūnām — veģetatīvo gangliju neironiem, skeleta muskuļu šūnām un

dziedzeršūnām — piemīt automātijas spēja, kas organisma attīstības

gaitā, palielinoties MMP, pamazām izzūd. Jaundzimušā organismā
nervu un muskuļu šūnām raksturīga polivalenta jutība pret dažā-

diem ķīmiskiem iekšējās vides faktoriem. Turpretī pieauguša orga-
nisma šūnu himiorecepcijas funkcija ir ļoti specifiska. Piemēram,
skeleta muskuļu šūnu vienīgais adekvātais kairinātājs ir acetilholīns.

Organisma attīstības gaitā ievērojami palielinās arī uzbudinājuma

pārvades ātrums nervu un muskuļu šķiedrās, pieaug audu labilitāte.

INTRACELULĀRIE REGULĒTĀJFAKTORI (SEKUNDĀRIE STARPNIEKI)

Par uzbudinājumu sauc šūnas vielmaiņas uzliesmojumu kairinā-

tāja ietekmē. Kairinājums ir enerģētiski niecīgs signāls, kas izraisa

tikai vietējas izmaiņas šūnapvalka membrānā. Taču šīs vietējās
izmaiņas ierosina secīgas norises, kuru rezultātā aktivējas specifiski
fermentatīvie procesi visā šūnā. Citiem vārdiem, kairinātājs
«ieslēdz» mehānismu, kam ir starpnieka nozīme starp šūnapvalka
membrānas recepcijas apvidu un intracelulāro membrānu fermentatī-

vajām sistēmām, mehānismu, kas vietēju uzbudinājumu pārvērš vis-

pārējā, visu šūnu aptverošā reakcijā.
Intracelulāra sekundāra starpmehānisma līdzdalība nepieciešama

arī kavējošo ārējo ietekmju realizācijai šūnā.

Zināmi divi, principiāli atšķirīgi šāda mehānisma veidi: viens —,
kurā sekundārā starpnieka (intracelulārā mediatora) lomu pilda cik-

liskie nukleotīdi; otrs —, kura pamatā ir bioelektriskās norises šūnu

membrānās.

Ciklisko nukleotīdu un proteīnkināžu sistēma

šo intracelulāro regulācijas sistēmu veido vairāki komponenti
(13. att.):

1) ciklazes — ar šūnapvalka membrānas receptoriem saistīti

fermenti, kas katalizē ciklisko monofosfātu sintēzi šūnā; droši

MMP, mV

Dzīvnieks ru ura

jaundzimušiem I pieaugušiem

Trusis

Suns

Baltā pelīte
Trusis

Ikru muskulis

Ikru muskulis

Miokards

Simpātisko gangliju
neironi

-36,6

-23,6

-47,4
-19,5

-87,5

-84,7

-61,2

-77,3
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13. att. Ciklisko nukleotīdu un proteīnkināžu
sistēma.

pierādīta divu ciklāžu esamība, tās ir adenilciklāze, kas kata-

lizē adenozīn-3',5'-monofosfāta (3',5'-AMF) sintēzi no ATF, un

guanilciklāze, kas katalizē guanozīn-3',5'-monofosfāta (3,5
GMF) sintēzi no GTF; iespējams, ka šūnās ir arī citidil- un uridil-

ciklāzes — ar līdzīgu katalītisko funkciju,
2) cikliskie nukleotī d i — 3\s'-AMF un 3',5'-GMF,

3) proteīnkināzes — fermenti, kas veic šūnas olbaltumvielu

fosforilēšanu, tādējādi mainot to struktūru un funkcionālās īpašības;

proteīnkināžu aktivitāte atkarīga no ciklisko nukleotīdu koncentrāci-

jas šūnā,

4) fosfodiesterāzes — fermenti, kas neatgriezeniski kata-

lizē ciklisko nukleotīdu hidrolīzi; neiromediatori un hormoni var

ietekmēt arī šo fermentu aktivitāti (mehānisms pagaidām nezināms),
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5) proteīnfosfatāzes — fermenti, kas defosforilē olbaltum-

vielas, tātad darbojas pretēji proteīnkināzēm,
6) proteīnkināžu inhibitori — olbaltumvielas, kas no-

māc proteīnkināžu aktivitāti, tātad darbojas pretēji cikliskiem

nukleotīdiem (ir ciklisko nukleotīdu antagonisti).

Minētie komponenti veido trīs funkcionāli antagonistiskus pārus:
ciklāzes — fosfodiesterāzes, cikliskie nukleotīdi — proteīnkināžu in-

hibitori, proteīnkināzes — proteīnfosfatāzes. Viss šis komplekss Joti
efektīvi regulē olbaltumvielu aktivitāti, ātri un precīzi ietekmējot
intracelulāro olbaltumvielu fosforilēšanas un defosforilēšanas reak-

ciju līdzsvaru.

Daudzšūnu organismā lielākai daļai šūnu fizioloģiskie kairinātāji
(informatīvie ārējie signāli) ir endogēnas bioloģiski aktīvas vie-

las — neiromediatori un hormoni. Šūnu citolemmā ir specifiski šo

vielu receptori. Tie ir olbaltumvielu molekulu īpatnējas konfigurāci-
jas fragmenti, kas kā funkcionālas apakšvienības ietilpst ciklāžu

struktūrā (14. att.). Ciklāžu katalītiskās apakšvienības (molekulu
aktīvie centri) savukārt novietotas šūnapvalka membrānas iekšpusē
un veic ciklisko nukleotīdu sintēzi šūnā. Adenilciklāzi aktivē kateho-

lamīni, 6 adrenerģiskie stimulatori, hipofīzes priekšējās daļas hor-

moni, glikagons, vazopresīns, E grupas prostaglandīni, paratireoī-
dais hormons, histamīns un citas vielas. Guanilciklāzi aktivē acetil-

holīns, holīnerģiskie stimulatori, E grupas prostaglandīni, steroīdie

hormoni, insulīns un citas vielas, kas stimulē asinsvadu un iekšējo
orgānu gludās muskulatūras kontrakcijas.

3',5'-AMF un 3',5'-GMF regulācijas efekti, kaut arī tie realizējas
pilnīgi patstāvīgi, ir savā starpā saistīti. Dažos audos šī saistība iz-

paužas kā tiešs antagonisms. Piemēram, miokardā 3',5'-AMF vai

adrenalīns stimulē šūnu kontrakcijas, bet 3',5'-GMF vai acetilholīns

tas nomāc. Visbiežāk tomēr abu nukleotīdu regulācijas darbība ir sav-

starpēji papildinoša.

14. att. Adenilciklāzes funkcionālā shēma (pēc N. Fjo-
dorova, 1979):
1, 2 — molekulas regulatoriskās apakšvienības, 3 — savie-

notājdaļa, 4 — katalītiskā apakšvienība.
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Proteīnkināzes — tiešais intracelulārais regulētājfaktors —

iedarbojas uz olbaltumvielām visās šūnas mikrostruktūrās. Tāpēc
ciklisko nukleotīdu efekti ir ārkārtīgi daudzveidīgi un skar gan gēnu
transkripciju, gan olbaltumvielu sintēzi ribosomās, gan membrānu

caurlaidību, gan dažādu vielmaiņas fermentu aktivitāti. Svarīgākā
ciklisko nukleotīdu ietekme uz membrānu struktūrolbaltumvielām un

selektīvo caurlaidību ir ietekme uz membrānu caurlaidību kalcija
joniem.

Bioelektriskās norises

Uzbudināmo audu šūnās uzbudinājuma procesa obligāts kompo-
nents ir membrānu bioelektrisko parametru likumsakarīgas izmaiņas.
Ja kairinātājs ir pietiekoši spēcīgs, citolemmā veidojas darbības po-

tenciāli, kuriem piemīt spēja izplatīties, nesamazinot savu ampli-
tūdu. Tie izplatās pa visu citolemmu un arī pa tās atzarojumiem
šūnas iekšienē, piemēram, pa T sistēmas membrānām skeleta mus-

kuļu šķiedrās. Intracelulāro membrānu polarizācijas izmaiņas savu-

kārt ietekmē šo membrānu jonu caurlaidību un jonu adsorbcijas
spēju, un rezultātā šūnā mainās jonu sadalījums, jonu koncentrācija
un pH dažādos šūnas apvidos. Fizikāli ķīmisko parametru izmaiņas
ir tiešais regulētājfaktors, no kura atkarīga olbaltumvielu mole-

kulu konformācija un funkcionālā aktivitāte. Visizteiktākos un daudz-

veidīgākos efektus rada kalcija jonu sadalījuma izmaiņas šūnās.

Kalcija joni spēj veidot viegli disociējošus kompleksus ar olbal-

tumvielām un pāriet nejonizētā formā, un tāpēc tie ir universāls

olbaltumvielu konformācijas un aktivitātes regulētājs šūnās. Sādu

funkciju kalcija joni veic kopš visagrīnākajām evolūcijas stadijām.
Sūnām fizioloģiskā miera stāvoklī raksturīgs izteikti asimetrisks

kalcija jonu sadalījums: šūnstarpu šķidrumā Ca2+ jonu koncentrā-

cija ir vairākkārt lielāka nekā citoplazmā. Savukārt pašās šūnās ir

masīvi kalcija depo mitohondrijos un endoplazmatiskā tīkla cister-

nās. Izmainoties citolemmas un intracelulāro depo struktūru mem-

brānu Ca2+ jonu caurlaidībai, kā arī piedaloties šo jonu aktīvā trans-

porta mehānismam, notiek strauja brīvo Ca2+ jonu koncentrācijas
maiņa dažādos citoplazmas apvidos.

Ar kalcija jonu starpniecību tiek regulētas daudzas šūnu fiziolo-

ģiskās funkcijas, piemēram, siekalu dziedzeru sekrēcija, skeleta, sirds

un gludās muskulatūras kontrakcijas, histamīna izdalīšanās no tuk-

lām šūnām, trombocītu agregācija, kateholamīnu veidošanās virsnie-

rēs, fotoreceptoru primārā reakcija uz gaismu v. c.

Kalcija intracelulārā sadalījuma maiņa ir noslēdzošais etaps abās

(bioelektriskajā un ciklisko nukleotīdu) regulācijas ķēdēs.

Uzbudināmo audu šūnās bioelektriskais regulācijas mehānisms

un ciklisko nukleotīdu regulācijas mehānisms viens otru papildina.
Skeleta muskuļu un nervu šūnās bioelektriskās norises ir uzbudinā-

juma un kavēšanas procesu ierosinātājas un sinhronizētājas, bet cik-
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lisko nukleotīdu un proteīnkināžu sistēma realizē hormonālo un nei-

rālo ietekmi, pieskaņojot šūnu vielmaiņu organisma kopējam fun-

kcionālās aktivitātes līmenim.

UZBUDINĀMO AUDU KAIRINĀJUMA LIKUMI

Šūnu atbildes reakcijas

«Visu vai neko» likums. Uzbudināmo audu šūnās uzbudinājums
vienmēr ir negraduāla norise, kad par atbildi uz jebkuru sliekšņa un

virssliekšņa stipruma kairinātāju rodas vienmēr vienāds, visu šūnu

aptverošs uzbudinājums. Citiem vārdiem, uzbudinājuma process pa-

kļaujas «visu vai neko» likumam. Uzbudinājuma laikā šūna ir neuz-

budināma, tāpēc cits citam sekojoši uzbudinājumi nevar saplūst un

summēties.

Kairinājuma stipruma likums. Organismā fizioloģiskos apstākļos
uz šūnām praktiski nekad neiedarbojas atsevišķi kairinātāji. Vai-

rāku secīgu kairinātāju iedarbība parasti izraisa uzbudinājumu sē-

riju šūnā, pie tam uzbudinājumu frekvence atkarīga no kairinātāju

stipruma. Šūnas specifiskās funkcijas (sekrēcijas, kontrakcijas) il-

gums daudzkārt pārsniedz atsevišķa uzbudinājuma ilgumu, tāpēc

specifiskā funkcija veidojas kā summāra norise, tās intensitāte ir

proporcionāla uzbudinājumu frekvencei sērijā. Tātad attiecībā uz

šūnu specifiskajām funkcijām spēkā ir «kairinājuma stipruma» li-

kums.

Audu atbildes reakcijas

Kairinājuma stipruma likums. Nervu un skeleta muskuļu speci-
fiskās funkcijas pakļaujas kairinājuma stipruma likumam (15. att.).
Zemsliekšņa stipruma kairinātāji neizraisa audos uzbudinājumu. Ja

kairinātāja stiprums sasniedz vai pārsniedz sliekšņa stiprumu, tad

audi uzbudinās, pie tam noteiktā kairinātāja stipruma diapazonā ir

spēkā sakarība: jo spēcīgāks ir kairinātājs, jo spēcīgāka ir atbildes

reakcija. Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka spēcīgāks kairinātājs iz-

raisa augstākas frekvences uzbudinājumus. Tomēr galvenā nozīme

ir tam apstāklim, ka šūnu uzbudināmība ir atšķirīga, tāpēc, palieli-
noties kairinātāja stiprumam, palielinās to šūnu skaits, kas uzbudi-

nās un veic savu specifisko funkciju.
Par optimāliem sauc tāda stipruma kairinātājus, kuri izraisa

maksimālas intensitātes audu atbildes reakciju.
ledarbojoties uz audiem ar kairinātājiem, kuru stiprums pārsniedz

optimālo, audu atbildes reakcijas intensitāte samazinās. Šādi pesi-
māli kairinātāji ierosina uzbudinājumus, kuru frekvence pār-
sniedz audu funkcionālā kustīguma iespējas. Bez tam ilgstoša pār-
mēra depolarizācija samazina šūnu uzbudināmību un audu darba

spējas.
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15. att. Shēma, kas ilustrē kairinā-

juma stipruma likumu (zīmējuma
augšējā daļā — audu atbildes reak-

cijas intensitāte, apakšējā daļā —

kairinātāju stiprums nosacītās vie-

nībās) :

1 — zemsliekšņa, 2 — sliekšņa, 3 —

submaksimāli, 4 — optimāli, 5 — pesi-
māli kairinātāji.

Kairinājuma stipruma likums

spilgti izpaužas skeleta muskulatūras

darbība.

«Visu vai neko» likums. Pavisam
cita rakstura sakarība vērojama mio-

kardā. Eksperimenta apstākļos, kairi-

not miokardu ar elektriskās strāvas

impulsiem, var novērot, ka sliekšņa
un virssliekšņa kairinātāji izraisa

gandrīz vienādas amplitūdas kontrak-

cijas, ja vien izdodas saglabāt ne-

mainīgus pārējos eksperimenta ap-
stākļus (temperatūru, muskulatūras

iestiepumu v. c). Miokardā kontrak-

ciju pakļaušanās «visu vai neko»

likumam saistīta ar vairākām sirds

muskulatūras fizioloģiskām īpatnī-
bām. Pirmkārt, miokardā šūnās nevar

notikt kontrakciju summācija, jo ab-

solūtā refraktārā fāze ir ļoti ilgstoša.
Otrkārt, miokardā visām šūnām ir

aptuveni līdzīga uzbudināmība un —

tas ir pats galvenais — uzbudinājums
tieši (bez mediatoru starpniecības)
tiek pārvadīts no šūnas uz šūnu, līdz

ar to atbildes reakcijā vienmēr iesais-

tās visas šūnas.

UZBUDINĀMO STRUKTŪRU FUNKCIONĀLĀS ĪPATNĪBAS

SKELETA MUSKUĻI

Skeleta muskuļu masa jaundzimušiem ir aptuveni 23%, pieaugu-
šiem vīriešiem 42%, sievietēm 36% no visa ķermeņa masas. Cilvēka

ķermenī ir apmēram 400 anatomiski patstāvīgu muskuļu. Tiem ir at-

šķirīga forma, izmēri, šķiedru novietojums, atšķiras arī funkcionālie

parametri — darba spējas, saraušanās spēks un straujums v. c. Ske-

leta muskuļu šķiedras ir iegarenas formas sinplastiski veidojumi, to

diametrs variē robežās no 10 līdz 100 ļim, garums — no 1 līdz

15 cm.

Muskuļu šķiedru fizioloģiskās īpatnības

Uzbudināmība. Skeleta muskuļu šķiedru adekvāts kairinātājs or-

ganismā ir acetilholīns — neiromediators, ko sekretē motoneirona

aksons_ mioneirālā sinapsē. Pieauguša cilvēka un dzīvnieku muskuļu
šķiedrām nepiemīt pašuzbudināšanās spēja (automātija), tā izzūd
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jau pašā agrīnākajā postnatālās attīstības periodā, bet var parādīties
dažu muskuļu slimību gadījumā.

Uzbudinājuma vadītspēja. Uzbudinājums rodas mioneirālai si-

napsei pieguļošajos muskuļu šķiedras apvidos un strauji aptver visu

šķiedru. Uzbudinājuma izplatīšanās ātrums pa muskuļu šķiedru (ap-
tuveni 5 m/s) salīdzinājumā ar tās izmēriem ir tik liels, ka vielmaiņa
visā šķiedrā aktivējas praktiski vienlaicīgi.

Saraušanās spēja (kontraktilitāte). Saraušanās (kontrakcija) ir

muskuļu šķiedru specifiskā funkcija. Atsevišķa muskuļu šķiedra var

attīstīt 0,1 —0,2 g lielu spēku.

Muskuļu pasīvās mehāniskās īpašības

Atslābušai skeleta muskulatūrai, tāpat kā lielākai daļai citu dzīvo

audu, piemīt deformējamība (stiepjamība), elastība un salīdzinoši

neliela plasticitāte (pakāpeniska sākotnējās formas atjaunošanās pēc
deformējošā spēka izbeigšanās).

Cilvēka muskuļi nepārtraukti ir pakļauti ārējai mehāniskai iedar-

bei. Visbiežāk tie ir stiepjoša rakstura spēki, kuru lielums un virziens

atkarīgs no ķermeņa pozas un ekstremitāšu stāvokļa. Vienu muskuļu

grupu saspringums, kā likums, izraisa antagonisko muskuļu grupu

iestiepumu. Atslābinātu muskuļu iestiepuma iemesls var būt arī at-

tiecīgās ķermeņa daļas (piemēram, rokas) masa vai kāds ārējs

spēks — t. s. nasta.

Pasīvos elastīgās pretestības spēkus, kas rodas atslābušā mus-

kulī, to iestiepjot, sauc par muskuļa miera saspringumu. To

rada muskuļu šķiedras nekontraktilas struk-

tūras.

Nekontraktilās struktūras muskuļu šķiedrā
var būt novietotas paralēli miofibrillām

(muskuļu šķiedras kontraktilajam aparātam)
vai arī virknē ar tām (16. att.). Miofibrillām

paralēlo elastīgo komponentu muskulī veido

sarkoplazmatiskā tīkla gareniskās caurulītes,
sarkolemma un šķiedras aptverošie saist-

audi. Ar miofibrillām virknē novietoto elas-

tīgo komponentu veido galvenokārt muskuļa

cīpsla, dajēj"i arī intracelulārās membrānu

struktūras.

Muskuļu miera saspringumu rada miofib-

rillām paralēlās elastīgā komponenta struk-

tūras. Pasīvie pretestības spēki rodas, ja

muskuļa iestiepums sasniedz kādu noteiktu

lielumu; iestiepumam vēl vairāk palielinoties,
miera saspringums pieaug eksponenciāli:

/
C

īo~
F

r
=k-e °,

16. att. Muskuļu pasīvās
pretestības mehānisma

vienkāršots modelis: kon-

traktilās struktūras (1)
un pasīvie elastīgie ele-

menti — virknē ar kon-

traktilo aparātu (2') un

tam paralēli (2").
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kur F
r

— muskuļa miera saspringums, / — muskuļa garums l0 —

muskuļa garums, kuru pārsniedzot muskulī veidojas pasīvi pretestī-
bas spēki iestiepumam, k, c — konstantes.

Ja 1,25 10,l
0,

tad miera saspringums ir neliels, tas nepārsniedz
3% no tā aktīvā saspringuma spēka, kuru muskulis var attīstīt kon-

trahējoties. Lielāki iestiepumi saistīti ar nesalīdzināmi lielāku miera

saspringumu, tas var pat pārsniegt muskuļa maksimālo kontrakcijas
spēku.

Saraušanās mehānisms

Skeleta muskuļu šķiedrā paralēli tās gareniskai asij izvietotas

pavedienveida struktūras — miofibrillas; to diametrs ir I—3 um.

Telofragmas (Z līnijas) sadala katru miofibrillu 1,5—2,0 v.m garos

segmentos — sarkomēros. Katra miofibrilla ir vēl tievāku pavedienu
(protofibrillu) kūlis. Izšķir divu veidu protofibrillas — tievās un

resnās. Kopējā kūlītī tās izvietotas pareizā heksagonālā struktūrā

(17. att.). Abu veidu protofibrillas ir fragmentētas, pie tam resno

protofibrillu fragmenti novietoti sarkomēru centrālajā daļā (t. s.

A diski), bet tievo — perifērās daļās, un tie fiksēti pie telofragmām.
Protofibrillas pēc savas izcelsmes ir polimerizētu kontraktilo olbal-

tumvielu molekulu ķēdītes.
Miozīna molekulām ir dubultspirāles uzbūve; vienas moleku-

las garums sasniedz 1500 A (150 nm). Sīm milzu molekulām polime-
rizējoties, veidojas resnās protofibrillas. No to pamatstruktūras re-

17. att. Sarkomēra uzbūves shēma:

1 — garengriezums, 2 — šķērsgriezums, 3 — tievās protofibrillas, 4 —

resnās protofibrillas.
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gulāros attālumos izliecas miozīna molekulu «galvas» (smagais me-

romiozīns), veidojot šķērstiltiņus uz tievajām protofibrillām. Tievo

protofibrillu sastāvā ietilpst trīs kontraktilās olbaltumvielas: aktīns

(veido protofibrillas pamatstruktūru), troponīns un tropomio-
zīns.

Kontrakcijas mehānismu dēvē par «slīdošo pavedienu mehā-

nismu», jo tā pamatā ir abu veidu protofibrillu savstarpēja nobīde.

Aktīvais elements šajā norisē ir šķērstiltiņi. Atslābušā muskuju

šķiedrā tie nekontaktē ar tievajām protofibrillām, un sarkomēra ga-

rums ir atkarīgs tikai no ārējo stiepjošo spēku iedarbības uz muskuli.

Uzbudinājuma process muskuju šķiedrā ir saistīts ar miozīna ak-

tivāciju. Tās izpausmes ir 1) ciklisks process, kura laikā šķērstiltiņi,
īslaicīgi saistoties ar aktīna molekulām un pavēršoties uz sarkomēra

centra pusi, «solīti pa solītim» ievelk tievās protofibrillas starp res-

najām, resp., satuvina telofragmas, 2) ATF hidrolīze un atbrīvotās

makroerģisko saišu enerģijas transformācija mehāniskajā enerģijā,
kas dod iespēju izdarīt protofibrillu pārbīdi, pārvarot ārēju mehā-

nisku pretestību. ATF-āzes funkciju veic pats miozīns. Miozīnam

inaktivējoties, šķērstiltiņi zaudē saistību ar tievajām protofibrillām
un ārējie stiepjošie spēki vai arī paša muskuļa saistaudu un mem-

brānu elastīgie spēki atjauno iepriekšējo sarkomēru garumu.

Muskuju šķiedru uzbudinājuma procesā galvenā nozīme ir mem-

brānu elektriskās polarizācijas un sarkoplazmas kalcija jonu kon-

centrācijas izmaiņām. Saikni starp šūnapvalku membrānu un mio-

fibrillām veido šādas secīgas norises.

I. Saraušanās faze.

1. Neiromuskulārā sinapsē acetilholīna ietekmē rodas postsinap-
tiskās membrānas graduāla depolarizācija (sk. 67. lpp.).

2. Postsinaptiskās membrānas potenciāla maiņa izplatās elektro-

toniski (dziestot) pa šūnapvalku; sinapsei piegulošos apvidos šūnap-
valka membrāna depolarizējas līdz kritiskam līmenim, un tur veido-

jas pirmie darbības potenciāli.
3. Darbības potenciāli izplatās pa visu šūnapvalka membrānu,

kā arī pa tās derivātiem šūnā — T sistēmas membrānām (18. att.).
4. T sistēmas un sarkoplazmatiskā tīkla membrānu kontakta vie-

tās elektriskās polarizācijas izmaiņas izplatās uz intracelulāro struk-

tūru membrānām un palielina to caurlaidību Ca2+ joniem.
5. Ca2+ joni difundē to koncentrācijas gradienta virzienā —no

šūnstarpu šķidruma, sarkoplazmatiskā tīkla cisternām un mitohon-

drijiem uz sarkoplazmu, tā rezultātā miofibrillu tuvumā Ca2+ jonu
koncentrācija palielinās vairākus simtus reižu (no 10-7 mol// līdz

10-9 mol//).
6. Ca2+

joni saistās ar tievo protofibrillu olbaltumvielām tropo-
nīnu un tropomiozīnu un pārtrauc to kavējošo iedarbību uz miozīnu,

miozīns aktivējas.
7. Miozīna ATF-āzes ietekmē notiek ATF hidrolīze, miozīna mole-

kulas maina savu konformāciju (telpisko formu) un, šķērstiltiņiem
pamazām noliecoties uz sarkomēru centra pusi, notiek tievo proto-
fibrillu pakāpeniska ievilkšana starp resnajām, sarkomēri saīsinās.
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18. att. Membrānu un miofibrillusaiknes shēma.

11. Atslābšanas fāze

8. Ca2_r jonu koncentrācijas palielināšanās sarkoplazmā aktivē šo

jonu aktīvā transporta fermentus šūnapvalka, sarkoplazmatiskā
tīkla cisternu un mitohondriju membrānās, Ca2+ joni tiek «atsūk-

nēti» no sarkoplazmas uz šūnstarpu šķidrumu, sarkoplazmatiskā
tīkla cisternām un mitohondrijiem.

9. Troponīna un tropomiozīna iedarbības rezultātā miozīna mole-

kulas iegūst iepriekšējo, neaktīvo konformāciju.
10. Aktīvā transporta rezultātā atjaunojas arī pārējo jonu sākot-

nējais sadalījums abpus šūnas membrānām, normalizējas membrānu

elektriskā polarizācija.

Enerģētiskā vielmaiņa muskuļu šūnās

Fosfogēnā enerģētiskā sistēma. Muskuju šūnu specifisko fiziolo-

ģisko norišu enerģijas avots ir tikai viens — ATF hidrolīze.

ATF stacionārā koncentrācija muskuju šūnās ir 4 • 10-5—5 • 10-5

mol//. ATF rezerves var nodrošināt ar enerģiju tikai dažas sekundes

ilgu muskuju darbību. Tāpēc līdztekus ATF hidrolīzei notiek tās re-

sintēze, kā substrātus izmantojot
1) kreatīnfosfātu (KF); reakciju katalizē kreatīnfosfokināzes; KF

krājumi šūnā apmēram piecas reizes pārsniedz ATF krājumus,
2) adenozīndifosforskābi (ADF); reakciju katalizē adenilātkināze;

līdztekus ATF veidojas arī AMF, kas ir spēcīgs ogļhidrātu katabolo

fermentu stimulētājs.
ATF hidrolīzi un restinēzi bieži apzīmē ar kopēju terminu «fos-

fogēnā enerģētiskā sistēma». Sūnas ATF un KF rezerves ir gandrīz
momentāni mobilizējamas, un to izmantošana nav atkarīga no šūnas

apgādes ar skābekli. Tāpēc šai enerģētiskai sistēmai ir izšķiroša no-

zīme pašā muskuļu darbības sākumā, kā arī veicot īslaicīgu darbu
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ar maksimālu slodzi. Ilgstošs muskuļu darbs un šūnu atjaunošanās

procesi saistīti ar ATF un KF resintēzi, šķeļot ogļhidrātus un taukus.

Aerobā enerģētiskā sistēma. Mitohondrijos notiek aeroba ATF

resintēze, izmantojot ogļhidrātus (glikozi un glikogēnu) un taukus

(taukskābes). Jo intensīvāku darbu veic muskulis, jo vairāk enerģi-

jas tiek iegūts, oksidējot ogļhidrātus. Glikogenolīzi stimulē Ca2+ jonu
koncentrācijas palielināšanās sarkoplazmā un adenilātciklāzes akti-

vācija adrenalīna ietekmē. Glikogēna krājumi muskuļos nepārsniedz
1% no muskuļu kopējās masas. Arī glikogēna rezerves aknās un gli-
kogenolīzes un glikoneoģenēzes iespējas aknās ir ierobežotas.

Tauki ir oksidācijas substrāts ar vislielāko enerģētisko ietilpību
(4. tabula).

4. tabula

Muskuļos izmantojamo enerģijas avotu

enerģētiskā ietilpība, kcal/mol

Viena un tā paša ATF daudzuma iegūšanai tauku vajadzīgs gan-
drīz 2,5 reizes mazāk nekā ogļhidrātu. Toties tauku oksidācija prasa

salīdzinoši lielāku skābekļa patēriņu. Muskuļos ir ne vairāk par 5%

organisma tauku rezervju (triglicerīdu veidā). Taču muskuļu šķied-
ras var absorbēt brīvās taukskābes no asinīm, kur tās nonāk kā orga-
nismā deponēto tauku šķeļprodukts. Tauki ir galvenais muskuļu
enerģijas avots, veicot vieglu un vidēji smagu darbu.

Glikolītiskā (laktacīdā) enerģētiskā sistēma. Anaerobās glikolī-
zes substrāti ir ogļhidrāti: muskuļu šķiedrās deponētais glikogēns, ma-

zākā mērā— arī glikoze. Sarkoplazmā ir visi glikolītiskie fermenti.

Glikolītiskās sistēmas jauda (ATF producēšanas ātrums) ir vis-

maz pusotras reizes lielāka nekā aerobās sistēmas jauda, bet apmē-
ram trīs reizes mazāka nekā fosfogēnās sistēmas jauda. Būtiska lak-

tacīdās sistēmas īpašība ir pienskābes uzkrāšanās šūnās. Lokāla pH
samazināšanās (acidoze) bloķē glikolītiskos fermentus un pamazām
pārtrauc glikolīzi. Glikolītiskā sistēma funkcionē tajos gadījumos,
kad ir ierobežota muskuļu apgāde ar skābekli: pašā muskuļu darbī-

bas sākumā, veicot darbu ar ļoti lielu slodzi, kā arī veicot statisku

darbu.

Silfuma producēšana un muskuļu mehāniskā efektivitāte

Muskuļu siltuma producēšanas pamatā ir universāla termodina-

mikas likumsakarība, saskaņā ar kuru ikvienā enerģētiskā pārvērtībā

daļa enerģijas transformējas siltumā; citiem vārdiem, dabā nav pro-

cesu ar 100% lietderības koeficientu.

ATF

KF

glikoze

10

10,5
50 (anaerobi šķeļot)

700 (oksidējot)
2400tauki
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Izšķir sākotnējo un vēlo siltuma producēšanu muskulī. Sā-

kotnēji siltums rodas uzbudinājuma un kontrakcijas laikā, to veido

trīs komponenti:

1) aktivācijas siltums, kura maksimums sakrīt ar Ca2+ jonu atbrī-

vošanos no intracelulāriem depo,

2) saraušanās siltums, kura izcelsme saistīta ar protofibrillu slī-

dēšanu,

3) atslābšanas siltums, kas rodas, pagarinoties šūnas elastiska-

jām struktūrām.

Vēlā siltuma producēšana notiek daudzkārt ilgāk nekā sākotnējā
siltuma producēšana, un vēlā siltuma rodas pat vairāk nekā sākot-

nējā. Vēlā siltuma rašanās ir saistīta ar ATF resintēzi un šūnas fizi-

kāli ķīmisko parametru atjaunošanos.

Muskuļu mehānisko efektivitāti (ME) raksturo mehāniskā darba

(A) un patērētās enerģijas (E) attiecība, izteikta procentos:

ME =~-100(%).

Muskuļu mehāniskā efektivitāte ir atkarīga no kontrakciju režīma

un apstākļiem, taču nekad nepārsniedz 30%. Tātad vismaz 2/3 izlie-

totās ķīmiskās enerģijas muskuļos pārveidojas siltuma enerģijā un

tikai neliela daļa (mazāk par 1/3) — mehāniskā darbā. Muskuļu

spēju «ražot» siltumu cilvēka un siltasiņu dzīvnieku organismi iz-

manto termoregulācijas norisēs.

Kontrakciju režīmi

Muskuļu kontrakciju pierakstu sauc par miogrammu. Atka-

rībā no kontrakciju režīma un izmantoto pārveidotāju tehniskajām
īpašībām miogramma attēlo vai nu muskuļa aktīvā saspringuma

(spēka), vai arī garuma izmaiņas kontrakciju laikā.

Par izometrisku sauc kontrakciju, kuras laikā muskuļa ga-

rums nemainās. Eksperimentā šādu kontrakciju režīmu rada, nekus-

tīgi fiksējot abus izolētā muskuļa galus. Patiesībā arī izometrisko

kontrakciju pamatā ir neliela protofibrillu slīdēšana un sarkomēru

saīsināšanās, iestiepjot tās elastīgās membrānu un saistaudu struk-

tūras, kas novietotas «virknē» ar kontraktilo aparātu (sk. 45. Ipp.).
Par izotonisku sauc kontrakciju, kuras laikā muskulis saīsi-

nās, saglabājot nemainīgu savu saspringumu, piemēram, ja tiek celta

noteikta smaguma nasta. Šajā gadījumā muskuļa attīstītais spēks
un nastas pretdarbības spēks ir vienādi, tikai pretēji vērsti.

Dabiskos apstākļos organismā muskuļi kontrahējas auks o t o-

niskā (jauktā) režīmā un tikai nosacīti var runāt par izotoniskā

(paceļot nastu) vai izometriskā (saglabājot saspringtu pozu) kom-

ponenta pārsvaru.
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Kontrakciju veidi

Atsevišķas kontrakcijas. Uz atsevišķu kairinātāju muskulis atbild

ar atsevišķu kontrakciju, kuras līknē izšķir
1) latento periodu no kairinātāja iedarbības momenta līdz

kontrakcijas sākumam,

2) saraušanās fāzi, kurai raksturīga muskuļa saīsināšanās

un saspringuma pieaugums,

3) atslābšanas fāzi, kuras gaitā muskulis atgūst sākotnējo
garumu un tajā atjaunojas miera saspringums.

Latentais periods skeleta muskuļu šķiedrās ilgst apmēram 8—

12 ms. Sajā laikā šķiedrās norisinās uzbudinājuma process: rodas un

izplatās darbības potenciāli, sarkoplazmā palielinās Ca2+ jonu kon-

centrācija, aktivējas kontraktilās struktūras un enerģētiskās vielmai-

ņas fermenti.

Saraušanās fāzes ilgums dažādām muskuļu šķiedrām ir atšķirīgs.
Bez tam tas atkarīgs no kontrakcijas režīma. Saraušanās fāzes il-

gums var svārstīties robežās no 10 līdz 100 ms. Apmēram tāds pats
ir atslābšanas fāzes ilgums.

Tetāniskas kontrakcijas. Atsevišķas kontrakcijas ilgums vairāk-

kārt (visbiežāk — vismaz desmitkārt) pārsniedz uzbudinājuma il-

gumu (par uzbudinājuma ilgumu visērtāk spriest, ja ir iespēja re-

ģistrēt darbības potenciālus). Gan eksperimentā, ja kairinājumi rit-

miski atkārtojas, gan arī organismā fizioloģiskos apstākļos muskuļu

šķiedrās veidojas ritmisku uzbudinājumu sērijas. Ja intervāli starp
cits citam sekojošiem uzbudinājumiem ir īsāki par atsevišķu kon-

trakciju ilgumu, rodas kontrakciju summācija jeb superpozīcija

(19. att.). Sādu muskuļu darbības veidu sauc par tetānu.

Izšķir divus tetāna pa-
veidus. Zobainais te-

t ā n s veidojas, ja intervāli

starp ritmiskiem kairinā-

jumiem pārsniedz atse-

višķu kontrakciju sarau-

šanās fāzes ilgumu, bet

ir īsāki par kopējo atseviš-

ķas kontrakcijas ilgumu.
Citiem vārdiem, zobainais

tetāns rodas, ja ritmisko

kairinājumu frekvence ir

tāda, ka katrs nākošais uz-

budinājums tiek izraisīts

iepriekšējās kontrakcijas
atslābšanas fāzē. Glu-

dais tetāns veidojas,ja
intervāli starp ritmiskiem

kairinājumiem nepārsniedz
atsevišķas kontrakcijas sa-

raušanās fāzes ilgumu.

19. att. Kontrakciju summācija:
cipari pie līknēm apzīmē ritmisko kairinājumu frek-

venci (imp./s).
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Tetānisko kontrakciju amplitūda var vairākkārt pārsniegt atsevišķu
kontrakciju amplitūdu.

Tas, kādai jābūt impulsācijas frekvencei motoneironā, lai mus-

kuļu šķiedrās rastos vai nu atsevišķas kontrakcijas, vai arī zobainais

vai gludais tetāns, ir atkarīgs no muskuļu šķiedru tipa, noguruma

un citiem faktoriem, kas ietekmē šūnu labilitāti. Organismā atseviš-

ķas kontrakcijas nodrošina vāja un vidēja muskuļa saspringuma
(pastāvīgā tonusa) ilgstošu uzturēšanu (piemēram, pozas saglabā-
šanai), jo šādā darbības režīmā muskuļi praktiski nenogurst. Šajā
gadījumā impulsācijas frekvence motoneironos, kas inervē lēnās

muskuļu šķiedras, nepārsniedz 10 imp./s, bet tajos, kas inervē ātrās

muskuju šķiedras, — 50 imp./s. Ārēji šāds muskuļa saspringums

šķiet vienmērīgs un tā izmaiņas plūdenas, jo daudzās muskuļu šķied-
ras aktivējas un saraujas nevienlaicīgi.

Tetāniskas muskuļu kontrakcijas parasti rodas reti — tikai vei-

dojot īslaicīgas, ļoti spēcīgas kontrakcijas. Tetāns nelabvēlīgi
ietekmē asinsriti muskulī un tā apgādi ar skābekli, šūnās strauji vei-

dojas enerģijas «parāds», iestājas nogurums. Gludais tetāns lēnajās
muskuļu šķiedrās rodas tad, ja impulsācijas frekvence motoneironā

ir vismaz 25—30 imp./s, bet ātrajās muskuļu šķiedrās —, ja impulsā-
cijas frekvence ir vismaz 300—350 imp./s.

Motoriskās vienības

Par motorisko vienību (MV) sauc motoneironu un muskuļu šķied-
ras, ko inervē motoneirona aksona gala zariņi. Vienas motoriskās
vienības muskuļu šķiedrām ir ļoti līdzīgas morfoloģiskās un funkcio-
nālās īpašības.

Pēc morfoloģiskām pazīmēm izšķir lielās un mazās MV.

Mazās MV veido sīki motoneironi, kas inervē dažas vai dažus

desmitus muskuļu šķiedru. Lielo MV motoneironi ir lielāki, to ak-

soni — resnāki, un tie inervē vairākus simtus vai pat vairākus tūk-

stošus muskuļu šķiedru. Ikvienā muskulī ir dažāda lieluma MV, to-

mēr dažādu muskuļu MV vidējie izmēri ir stipri atšķirīgi (5. tab.).
No MV izmēriem atkarīga muskuļa izraisīto kustību precizitāte. Jo

muskulī vairāk sīko MV, jo precīzāka ir kustību virziena un spēka
gradācija.

5. tabula

Motorisko vienību skaits un vidējie izmēri

dažādos cilvēka muskuļos
(pēc E. Chrisfensen, 1959)

Muskulis
Motorisko vienību

skaits muskulī

Vidējais muskuļu
šķiedru skaits moto

riskā vienībā

kšķa atliecējs
Vcābola augšējais taisnais muskulis

Vugšdelma divgalvmuskulis
)rēbniekmuskulis

6047

1779

3552

740

13

23

163

300
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Detalizētāk ir izstrādāta motorisko vienību morfoloģiski funkcio-

nālā klasifikācija, saskaņā ar kuru cilvēka neiromuskulāro aparātu
veido triju tipu MV: I tips — lēnās, nenogurdināmās MV; 11-A

tips — ātrās, lēni nogurdināmās MV; 11-B tips — ātrās, strauji no-

gurdināmās MV. Starptautiskajā nomenklatūrā šo tipu apzīmējumi
ir attiecīgi 50, FR un FF. 6. tabulā tiek dots dažāda tipa MV morfo-

loģiski funkcionālo īpašību salīdzinošs novērtējums.

6. tabula

Motorisko vienību morfoloģiski funkcionālo īpašību
salīdzinošs novērtējums

Lēnās MV izceļas ar visaugstāko oksidatīvās vielmaiņas procesu
efektivitāti un līdz ar to — ar spēju veikt ilgstošu darbu bez izteik-

tām noguruma pazīmēm. Ātrās MV vairāk piemērotas strauju un spē-
cīgu, taču īslaicīgu kontrakciju veikšanai. 11-B tipa motoriskās vie-

nības, kuru motoneironiem raksturīga viszemākā uzbudināmība,
ieslēdzas muskuļu darbībā tikai pašā tās sākumā, lai tiktu panākts

straujāks sākotnējais muskuļa saspringuma pieaugums, kā arī ļoti
lielas fiziskas slodzes gadījumā.

Dažādos cilvēka ķermeņa muskuļos lēno un ātro MV proporcija
ir atšķirīga. Līdz 25—30 gadu vecumam muskuļos relatīvi palielinās
atro MV skaits, bet, cilvēkam novecojot, tas atkal samazinās. Pus-

mūža cilvēkam augšdelma trīsgalvainajā muskulī ir 30—40% lēno

MV, ikru muskulī — 60—70%, plekstveida muskulī — 80—90%.

Motorisko vienību tipi
Morfoloģiski funkcionālās

īpašības
II-A II-B

Motoneironi:

izmēri

uzbudināmība

mpulsu frekvences

diapazons
nogurdināmība

nelieli

augsta
šaurs

vidēji lieli

augsta zema

vidējs visplašākais

viszemākā vidēja augsta

Muskuļu šķiedras:

sīkas šķiedras,
tajās daudz

mitohondriju;
ap šķiedrām
bagāts kapi-
lāru tīkls

liels

resnas šķiedras, tajās daudz

miofibrillu
īiorfoloģiskas īpatnības

mioglobīna daudzums

niozīna ATF-āzes

aktivitāte

aksidācijas fermentu

aktivitāte

glikolītisko fermentu

aktivitāte

<ontrakciju straujums
kontrakciju spēks
nogurdināmība

zema

augsta

niecīgs niecīgs

augsta augsta

vidēja zema

zema vidēja augsta

lēnas

neliels

viszemākā

straujas straujas
neliels liels

vidēja augsta
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Kontrakciju parametri un to regulācija

Muskuļu kontrakciju primārie parametri ir muskuļa spēks, saīsi-

nāšanās pakāpe un saīsināšanās ātrums.

Izolētu muskuļu izotonisku un jaukta režīma kontrakciju maksi-

mālo spēku mēra ar vislielāko nastu, kādu muskulis spēj pacelt. Cil-

vēka muskuļu spēka mērīšanai izmanto dinamometrus — ierīces,

kuru elastīgā elementa (atsperes) deformācijas pakāpe ir proporcio-
nāla ārējā deformējošā spēka lielumam.

Muskuļa spēks lielā mērā atkarīgs no tā izmēriem, galvenokārt
no muskuļa šķērsgriezuma laukuma. Par muskuļa fizioloģisko
šķērsgriezuma laukumu sauc muskuļa visu šķiedru anato-

misko šķērsgriezuma laukumu summu. Spalvveida muskuļiem tas ir

lielāks nekā muskuļiem ar pilnīgi paralēlām šķiedrām. Muskuļa ab-

solūto spēku aprēķina, attiecinot kopējo muskuļa spēku pret muskuļa

fizioloģiskā šķērsgriezuma laukumu. Cilvēkam dažādu muskuļu abso-

lūtais spēks variē robežās no 5 • 102 līdz 1 • 103 kPa.

Muskuļa saīsināšanās pakāpe (izotonisko kontrakciju amplitūda)
ir apgriezti proporcionāla nasta smagumam; kad ārējās pretestības
spēks pārsniedz muskuļa maksimālo spēku, kontrakcijas kļūst izo-

metriskas. Kontrakcijas laikā sarkomēru garums var samazināties

par 15—20%.

Muskuļa saīsināšanas ātruma atkarību no nastas smaguma iz-

saka vienādojums (A. V. Hill, 1938):

u
Po-P

v=b
pT^<

kur v — saīsināšanās ātrums, P — nastas smagums, P
0

— spēks,
kādu muskulis attīsta izometrisku kontrakciju laikā, a, b — konstan-

tes. Šīs atkarības grafiks redzams 20. attēlā.

No nastas smaguma atkarīgs arī darbs, kādu muskulis paveic
atsevišķas kontrakcijas laikā. Izotonisku kontrakciju darbu (A) ap-

rēķina, reizinot muskuļa saīsināšanās pakāpi (/) ar paceltās nastas

20. att. Muskuļa saraušanās

ātruma atkarība no nastas

smaguma.

21. att. Atsevišķas kontrakci-

jas darba (procentos no mak-

simālā) atkarība no nastas

smaguma (pēc J. R. Bendall,

1969).
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smagumu (P): A=P./. Tā kā nastas smagums iespaido gan sarau-

šanās amplitūdu, gan saraušanās ātrumu, tad muskuļa darba atka-

rība no nastas smaguma ir izteikti nelineāra (21. att.):

Ap./ =p./ =P-v-t =b-P.t.^f=5
>

,

Pa +a

kur t — saīsināšanās fāzes ilgums.
Eksperimentāli pārbaudot šo atkarību, ir pierādīts, ka maksimālo

darbu muskulis veic, ja 0,31 P P
Q,

tātad — pārvarot vi-

dēji lielu ārējās pretestības spēku. Šo funkcionālo sakarību dēvē

par vidējo nastu likumu.

Organismā muskuļu darbības regulācija notiek, izmainot vienlai-

cīgi darbojošos muskuļa motorisko vienību skaitu un motoneironu

impulsācijas frekvenci. Kontrakciju parametrus ietekmē arī muskuļa

iestiepums pirms kontrakcijas.
Vienlaicīgi aktivēto MV skaits. Eksperimentos ar izolētiem mus-

kuļiem var pārliecināties, ka noteiktā kairinātāja stipruma diapa-
zonā ir spēkā kairinājuma stipruma likums: kairinājuma
stiprumam pieaugot, palielinās arī muskuļa kontrakciju spēks un

saīsināšanās pakāpe (sk. 43. lpp.). Tas izskaidrojams ar to, ka mus-

kuļu šķiedru uzbudināmība dažādās muskuļa motoriskajās vienībās

ir atšķirīga. Tāpēc stiprāki kairinātāji uzbudina vairāk muskuļu
šķiedru un veidojas spēcīgāka kontrakcija.

Organismā motoneironi aktivējošu ietekmi saņem no dažādiem

CNS apvidiem, kā arī pa aferentiem ceļiem no proprioreceptoriem.
Katra atsevišķa motoneirona reakcija atkarīga no tā uzbudināmības.

Jo spēcīgāka ir impulsācija, kas pienāk motoneironiem, jo lielāks ir

motorisko vienību skaits, kas aktivējas (bieži saka — rekrutējas) un

piedalās muskuļa kontrakcijā.
Motoneironu impulsācijas frekvence. Darbības potenciālu frek-

vence motoriskajās šķiedrās un līdz ar to muskuļu šķiedru kontrak-

ciju veids, spēks un ilgums ir atkarīgs no motoneironu uzbudināmī-

bas, kā arī no aktivējošās ietekmes intensitātes. Pastiprinoties kāda

muskuļa motoneirona stimulācijai, palielinās ne tikai rekrutēto MV

skaits, bet pieaug arī motoneirona impulsācijas frekvence un arvien

lielākā daļā augsti uzbudināmo motorisko vienību veidojas tetānis-

kas kontrakcijas. Tajos retajos gadījumos, kad tetāns muskulī aptver
lielāko daļu šķiedru, rodas ārkārtīgi spēcīgas kontrakcijas. Taču tās

var būt tikai ļoti īsu laiku, jo strauji iestājas nogurums.

Muskuļa iestiepums. Muskuļa kontrakcijas spēks, tā saīsināšanās

pakāpe un ātrums ir atkarīgi no muskuļa iestiepuma pirms kontrak-

cijas. Izolēta atslābuša muskuļa garums ārēja stiepjoša spēka
ietekmē var palielināties 1,5—2,0 reizes. Organismā ekstremitāšu

muskuļu iestiepums atkarīgs no attiecīgo locītavu leņķa: tam samazi-

noties, tiek iestiepti ekstensori, palielinoties — fleksori. Lielākai da-

ļai muskuļu to garums ekstrēmā locītavas stāvoklī pārsniedz ne-

iestiepta muskuļa garumu par apmēram 30—40%.

Kontrakcijas spēka atkarība no muskuļa iestiepuma pirms kon-

trakcijas ir divfāziska: iestiepuma palielināšana līdz noteiktai robežai
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22. att. «Garuma-spēka» sakarība (pēc A. F. Hak-

sli, 1971):
a — protofibrillu savstarpējā novietojuma atkarība no

muskuļa iestiepuma, b — muskuļa aktīvā saspringuma
(% no maksimālā) atkarība no sarkomēra garuma (μm);

1 — pārmērīgi iestiepts muskulis. 2 — vidēji iestiepts
muskulis, 3 — neiestiepts muskulis.

izraisa gan atsevišķas kon-

trakcijas, gan tetānisku

kontrakciju spēka pieau-

gumu, bet, ja iestiepums

kļūst pārmērīgs, kontrak-

cijas spēks atkal samazi-

nās. Muskuļa iestiepums
ir saistīts ar protofibrillu

savstarpējā novietojuma

maiņu (22. att.). Neiestiep-
tā muskulī tievo protofib-
rillu centrālie gali ir daļēji

pārklājušies cits citam, un

šeit nevar veidoties aktīna

un miozīna molekulu kon-

takts; arī tālāka tievo pa-
vedienu ieslīdēšana starp

resnajiem vairs praktiski
nav iespējama. Turpretī

pārmērīgi iestieptos sarko-

mēros aktīna un miozīna

kontakta veidošanās ir ap-

grūtināta sa"karā ar abu

veidu protofibrillu niecīgo
saskari. Optimālais proto-
fibrillu novietojums, kas

nodrošina visefektīvāko

slīdošo pavedienu mehā-

nisma norisi, ir «vidēja»

garuma sarkomērā. Ar to

arī izskaidrojams atkarības

«spēks-garums» divfāzis-

kais raksturs.

Motorisko vienību sinhronizācija. Parastos apstākļos katra mus-

kuļa motoriskās vienības aktivējas asinhroni (nevienlaicīgi) un ko-

pējais makroskopiskais muskuļa saspringums ir samērā vienmērīgs.
Jo vājāk sinhronizētas MV, jo precīzāka ir rezultējošā kustība, sta-

bilāka ķermeņa poza, mazāk izteikta muskuļa trīce (fizioloģiskais
tremors). Muskuļa saspringums kļūst vienmērīgāks arī, palielinoties
kontrakciju spēkam, kad arvien lielāks MV skaits pāriet uz tetāniskas

saraušanās režīmu.

MV aktivitātes sinhronizācija turpretī ir ļoti raksturīga nogu-

ruma pazīme. Noguruma tremors izpaužas kā muskuļu trīce ar mus-

kuļa saspringuma svārstību frekvenci apmēram 6 svārstības sekundē.

Elektromiogrāfija

Par elektromiogrammu (EMG) sauc muskuļa bioelektriskās akti-

vitātes pierakstu. Elektrodus novieto uz ādas virs muskuļa vai arī

ievada muskulī. Elektroda «uztveres zona» aptver vismaz vienas mo-
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23. att. Interferences miogramma, kas reģistrēta, maksimāli sasprindzinot augš-
delma divgalvaino muskuli.

toriskās vienības šķiedras, un elektriskās svārstības, kas tiek reģis-
trētas, minimāli sasprindzinot muskuli, patiesībā ir visu šīs

motoriskās vienības šķiedru darbības potenciālu algebriskā summa —

t. s. motoriskās vienības darbības potenciāls (MV DP).
Tā kā aksona gala zariņu garumi nav pilnīgi vienādi, arī vienas MV

visas šķiedras neuzbudinās pilnīgi vienlaicīgi; tāpēc atsevišķi MV

DP ilgst 5—16 ms un parasti ir polifāziski.
Maksimālas apzināti izraisītas muskuļa kontrakcijas laikā

tiek reģistrēta interferences EMG (23. att.). Tā veidojas, sum-

mējoties daudzu asinhroni aktivējošos MV darbības potenciāliem.
Interferences EMG informatīvie parametri ir svārstību summārā am-

plitūda un svārstību skaits laika vienībā (parasti 100—200 svārstību

sekundē).
Elektromiogrāfijas metodi klīnikā izmanto muskuļu bojājumu un

muskuļu inervācijas traucējumu diagnostikā. Stimulācijas
EMG, ko reģistrē, vienlaikus elektriski kairinot kustību nervu, var

tikt izmantota impulsu pārvades ātruma mērīšanai dažāda tipa nervu

šķiedrās (sk. 63. lpp.).

GLUDIE MUSKUĻI

Gludās muskulatūras šūnas ir sīkākas par skeleta muskuļu šķied-
rām, to garums ir 50—200 um, diametrs — 2—5 p,m.

Dažādos orgānos gludās muskulatūras veidojumi atšķiras gan

pēc šūnu savstarpējā novietojuma (kūlīšos vai slāņos), gan pēc
inervācijas un funkcijas. Vienkāršoti un lielā mērā nosacīti izšķir
divus gludās muskulatūras tipus: multiunitāros un viscerālos (uni-

tāros) muskuļus (24. att.).
Multiunitāros muskuļus veido morfoloģiski un funkcio-

nāli patstāvīgas šūnas. Katra no tām saņem eferento inervāciju no

veģetatīvās nervu sistēmas. Starp šūnām ir plāns pamatvielas slānī-

tis, kas izolē vienu šūnu no otras. Multiunitāro muskuļu šūnām nav

raksturīga spontānā aktivitāte (automātija), tās maz ietekmē audu

humorālie faktori, un šo šūnu darbības regulācijā izšķirošā nozīme
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24. att. Viscerālo (a) un multiuni-

tāro (b) muskuļu uzbūves shēma.

ir tieši neirālai regulācijai. Šī tipa
muskuļi ir matu cēlējmuskuļi, stare-

nes muskuļi, lielo asinsvadu sienu

muskulatūra.

Viscerāliem (unitāriem)

muskuļiem raksturīgi kontakti

starp šūnām — elektriskās sinapses,
kas nodrošina membrānas potenciāla

izmaiņu izplatīšanos no vienas šū-

nas uz otru. Eferento inervāciju ne-

saņem katra šūna. Toties daudzām

šūnām fizioloģiskos apstākļos piemīt
pašuzbudināšanās spēja (spontānā
aktivitāte jeb automātija). Unitārā

gludā muskulatūra ir vairākumā iekšējo orgānu (kuņģa un zarnu

sienā, žultsvados, urīnvados, dzemdē), kā arī vēnu un sīko artēriju
sienās.

Kontrakcijas mehānisma būtība gludajā muskulatūrā ir tāda pati
kā skeleta muskulatūras šķiedrās (slīdošo pavedienu mehānisms).

Atšķirīga ir miofibrillu telpiskā organizācija. Gludās muskulatūras

šūnās tās novietotas haotiskāk, un līdz ar to nav regulāra miofibrillu

sadalījuma sarkomēros, miofibrillas veido lauztas līnijas; tievās pro-

tofibrillas var kontaktēt ar šūnapvalka membrānu. Gludās muskula-

tūras šūnās aktivācijas un inaktivācijas procesi norit 4—lo reizes

lēnāk nekā skeleta muskulatūras šķiedrās, tāpēc darbības potenciālu
(DP) un atsevišķo kontrakciju ilgums ir lielāks. Gludās muskula-

25. att. Viscerālo muskuļu bioelektriskā aktivitāte:

a — smailais darbības potenciāls, b — spontāni aktivējušos šūnu

lēnie viļņi un darbības potenciāli.
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tūras šūnu tipiskais membrānas miera potenciāls ir —55
...

—60 mV

(par apmēram 25 mV mazāks nekā skeleta muskuļos).
Viscerālo muskuļu aktivācija. Tipiskus DP ģenerē tikai viscerālie

muskuļi. Darbības potenciāli var būt divējādi: smailie DP un DP

ar plato (25. att.). Smailo DP ilgums ir apmēram 10 ms, un tie rodas

vai nu spontāni, vai arī kā atbilde uz ārēju kairinājumu.
Spontāni aktivējušos šūnu raksturīga pazīme ir lēnas, ritmiskas

membrānas potenciāla svārstības — t. s. lēnie viļņi. Katru vilni veido

depolarizācijas fāze un repolarizācijas fāze, un tas ilgst vairākas

sekundes vai pat minūtes. Lēno viļņu amplitūda pārsniedz 35 mV,

un, tā kā tāds aptuveni ir šūnu sliekšņa potenciāls, tad viļņu virsot-

nēs rodas viens vai vairāki DP, šūnas uzbudinās, un sākas kontrak-

cija. Šāda tipa spontānā aktivitāte piemīt, piemēram, kuņģa sienas

muskulatūrai.

Otra tipa darbības potenciāla (DP ar plato) līknē saskatāmas

trīs fāzes: depolarizācijas fāze (ilgst 100—200 ms), plato fāze (sta-
bila depolarizācija, kas ilgst vairākas sekundes desmitdaļas) un re-

polarizācijas fāze (ilgst 50—150 ms). Šādi DP raksturīgi dzemdes,
urīnvadu un miokardā šūnām.

Multiunitāro muskuļu aktivācija. Multiunitārie muskuļi aktivējas
neiromediatora (parasti — acetilholīna, retāk — noradrenalīna)
ietekmē. Abi mediatori izraisa membrānas graduālu depolarizāciju.
Darbības potenciāli gan nerodas, taču šūnas ir tik sīkas, ka media-

tora izraisītā graduālā depolarizācija ir pietiekama, lai, elektroto-

niski izplatoties pa šūnas membrānām, ierosinātu uzbudinājumu un

kontrakciju.
Kontrakcijas. Salīdzinājumā ar skeleta muskulatūru gludā mus-

kulatūra spēj veidot ļoti lielas amplitūdas kontrakcijas. Skeleta mus-

kuļi saraujoties saīsinās ne vairāk kā par 25—30% no to sākotnējā
garuma, turpretī gludā muskulatūra, ja tā ir bijusi spēcīgi iestiepta,
saraujoties var saīsināties pat četrkārtīgi. Lielajai kontrakciju ampli-
tūdai ir svarīga fizioloģiska nozīme kuņģa, urīnpūšļa un citu dobo

orgānu darbībā. Viscerālās muskulatūras raksturīga pazīme ir spēja
uzturēt ilgstošu saspringumu — tonusu; tas veidojas, summējoties

atsevišķām kontrakcijām.

NERVU ŠŪNAS

Nervu šūnu kopskaits cilvēka organismā pārsniedz 10". Dažos

centrālās nervu sistēmas (CNS) apvidos to blīvums ir pat 105 šūnu

1 mm
3
.

Neirona morfoloģiskās pazīmes ir sfērisks vai piramīdveida
šūnas ķermenis (tā apjoms variē plašās robežās — no 500 iim

3 līdz

70000 jum3), daudz sīku sazarotu izaugumu (dendrītu) un viens

garš, galā sazarots izaugums (aksons).
Neironi ir šūnas ar ārkārtīgi intensīvu vielmaiņu, gandrīz 1/4 or-

ganisma skābekļa izmanto smadzeņu audi. 70% enerģijas neironā

tiek izlietota jonu koncentrācijas gradienta saglabāšanai. Nervu

šūnas enerģiju deponē kreatīnfosfāta formā, tā rezerves tiek
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nepārtraukti atjaunotas — galvenokārt aerobos oksidatlvās fosfori-

lēšanas procesos. Kā fosforilēšanas substrāts tiek izmantota glikoze,
ko smadzeņu audi saņem no asinīm (glikogēnā rezerves smadzenēs

nepārsniedz 0,1% no smadzeņu kopējās masas). Tāpēc nervu šūnām

ārkārtīgi bīstama ir hipoksija (skābekļa deficīts) un, vēl vairāk, —

hipoglikēmija (samazināts glikozes saturs asinīs).

Centrālās nervu sistēmas neironi funkcionē ciešā mijiedarbībā ar

neiroglijas šūnām. Neiroglijas šūnu skaits galvas smadzenēs apmē-

ram 5 reizes pārsniedz neironu skaitu. Astrocītu izaugumi kontaktē

gan ar asinsvadu endotēlijšūnām, gan neironiem. Neapšaubāmi ir

pierādīta glijas trofiskā un regulācijas iedarbe uz neironiem. Audu

kultūrā augsti diferencētās nervu šūnas normāli un ilgstoši funkcionē

tikai kopā ar glijas elementiem. Bez tam ir konstatēts, ka pastipri-
nātu motoneironu aktivitāti pavada apkārtējās glijas proliferācija.
Fiziskas slodzes laikā motoneironos pieaug, piemēram, RNS dau-

dzums, bet pieguļošajās glijas šūnās tas samazinās. Sie fakti liecina,
ka starp gliju un neironiem notiek intensīva vielu apmaiņa, pie tam

no šūnas uz šūnu tiek transportēti arī augstmolekulāri savienojumi.

Neironu aktivacijas īpatnības

Neironu uzbudinājumu pavada membrānas potenciāla negraduā-
las svārstības — darbības potenciāli (DP). To rašanās saistīta ar

šūnas membrānas Na+ un K+ jonu caurlaidības izmaiņām un šo

jonu nevienlaicīgu un pretēji vērstu plūsmu cauri membrānai (sk.
36. Ipp.) Nervu šūnu bioelektrisko parametru tipiskās vērtības ir

šādas: membrānas miera potenciāls aptuveni ir —90 mV, DP ilgums

muguras smadzeņu motoneironos — I—3 ms, mielinizētās nervu

šķiedrās — 0,4—1,5 ms, DP smailes augstums — 110—120 mV.

Daļai CNS neironu raksturīga spontāna ritmiska aktivitāte, kuras

izcelsme visbiežāk saistīta vai nu ar kādu specifisku humorālu fak-

toru pastāvīgu iedarbību uz šūnu, vai arī ar paša neirona vielmaiņas

īpatnībām. Uzbudinoša un kavējoša citu neironu iedarbe uz spontāni

aktīvajām šūnām izpaužas kā to impulsācijas frekvences palielinā-
šanās vai samazināšanās.

Pārējiem neironiem fizioloģisku kairinātāju funkciju pilda me-

diatori, kas izdalās daudzās uz neirona ķermeņa virsmas esošās si-

napsēs. Dažādos neirona šūnapvalka apvidos lokalizētās sinapsēs
vienlaikus var iedarboties gan depolarizējoši, gan hiperpolarizējoši
mediatori. Postsinaptiskie potenciāli (PSP) elektrotoniski (dziestot)

izplatās pa membrānu šūnapvalku un summējas. Dažādiem neirona

ķermeņa un tā izaugumu virsmas apvidiem ir atšķirīga uzbudinā-

mība. Visaugstākā tā ir pašā aksona sākumā, kur aksonu vēl neap-

ņem mielīna apvalks (trigerzona). Šajā vietā tad arī rodas darbības

potenciāli — kā atbilde uz neirona ķermeņa membrānas pietiekami
spēcīgu depolarizāciju.
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Nervu šķiedru klasifikācija

Nervu šķiedras klasificē atkarībā no to morfoloģiski funkcionālām

īpašībām:
1) pēc funkcionālās nozīmes — jušanas, kustību un sekretorās

šķiedras; somatiskās un veģetatīvās šķiedras,

2) pēc uzbudinājuma pārvades virziena fizioloģiskos apstākļos

organismā — aferentās (pārvada uzbudinājumu virzienā uz CNS)
un eferentās (pārvada uzbudinājumu no CNS) šķiedras,

3) pēc mediatora, ko sintezē un izdala šķiedra — adrenerģiskās,
holīnerģiskās, purīnerģiskās un citas šķiedras,

4) pēc morfoloģiskām īpatnībām — mielinizētas un nemielinizē-

tas šķiedras.

Eksperimentālajā un klīniskajā fizioloģijā plaši izmanto apkopo-
jošu nervu šķiedru iedalījumu A, B un C grupās (7. tab.).

7. tabula

Nervu šķiedru morfoloģiski funkcionālā klasifikācija

Nervu šķiedru funkcionālās īpašības

Uzbudināmība. Visaugstākā uzbudināmība ir resnajām mielinizē-

tajām (Aci) šķiedrām, viszemākā — nemielinizētajām (C grupas)
šķiedrām. Uzbudināmība atkarīga no šķiedras funkcionālā stāvokļa,
kura izmaiņas var būt saistītas ar funkcionālām izmaiņām pašā
šķiedrā (piemēram, pilnīga neuzbudināmība uzbudinājuma laikā, re-

latīvi samazināta uzbudināmība tūlīt pēc tā), kā arī ar ārēju faktoru

iedarbību uz šķiedru (sk. parabiozi).
Uzbudinājuma vadītspēja. Pa anatomiski veselām un funkcionāli

nebojātām nervu šķiedrām uzbudinājums izplatās abos virzienos no

rašanās vietas, nedziestot un nesamazinot savu intensitāti (bezde-
krementa divvirziena vadīšana). Uzbudinājuma izplatīšanās saistīta

ar bioelektriskām norisēm šķiedras membrānā. Nervu šķiedru kūlītī

vienas šķiedras membrānas potenciāla izmainās nekādi neietekmē

Šķiedru
tips

Diametrs,
u,m

Vadīšanas

ātrums,

m/s

Darbības

potenciāla
smailes

ilgums, ms

Funkcionālā nozīme

Aa

A6

Ay

A6

13—22

8—13

4—8

1—4

70—120

40—70

15—40

5-15

0,4—0,5

0,4—0,6
0,5—0,7

0,6—1,0

Kustību šķiedras un aferentās šķiedras no

proprioreceptoriem
Aferentās šķiedras no taustes receptoriem
Aferentās šķiedras no taustes un spiediena

receptoriem; muskuļu vārpstiņu kustību

šķiedras
Aferentās šķiedras no temperatūras un

sāpju receptoriem
Veģetatīvās preganglionārās šķiedras
Aferentās šķiedras no sāpju receptoriem

un termoreceptoriem; veģetatīvās post-
ganglionārās šķiedras

B

C

1—3

0,5—1,0
3—14

0,5—2,0
1—2

2,0
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blakus šķiedru membrānas potenciālu, katra nervu šķiedra funkcionē

pilnīgi patstāvīgi (uzbudinājuma izolēta pārvade).

Starp uzbudinātiem un neuzbudinātiem membrānas virsmas ap-

vidiem veidojas elektrisko potenciālu starpība un rodas cirkulāras

strāvas (jonu plūsmas), kas šķērso membrānu (26. att.). Neuzbu-

dinātajos apvidos šīs strāvas depolarizē membrānu, un, ja depolari-
zācija sasniedz kritisko līmeni, rodas darbības potenciāls. Jo resnāka

ir nervu šķiedra, jo plašākā membrānas apvidū cirkulārā strāva spēj

depolarizēt membrānu virs kritiskā līmeņa. Tātad DP paši neizpla-
tās, katrā nākošā membrānas apvidū tie rodas pilnīgi patstāvīgi —

kā atbilde uz «kairinātāju», kura lomu pilda membrānu šķērsojošās
cirkulārās strāvas.

Ar šāda mehānisma starpniecību uzbudinājums pa nemielinizē-

tām nervu šķiedrām izplatās ar ātrumu 0,5—2,0 m/s. Pa mielinizē-

tajām šķiedrām uzbudinājums izplatās ievērojami straujāk. Tā kā

mielīna apvalks ir jonus necaurlaidīgs, tad cirkulārās strāvas var

šķērsot membrānu tikai isthmus nodi (Ranvjē iežmaugu) vietās, tā-

tad ik pēc 0,5—2 mm. Tikai šajās vietās notiek membrānas kritiskā

depolarizācija un veidojas DP (saltatorā jeb t. s. lēcienveida DP

izplatīšanās). Resnākajās — Aa — šķiedrās uzbudinājuma izplatīša-
nās ātrums sasniedz pat 120 m/s.

Cilvēkam uzbudinājuma izplatīšanās ātrumu (UIA) kustību un

jušanas šķiedrās nosaka, elektriski kairinot nervu divos, savstarpēji

pietiekami tālos punktos un reģistrējot muskuļu šķiedru summāros

DP. UIĀ aprēķina pēc formulas:

UIA-I ,

26. att. Darbības potenciālu izplatīšanās nemielinizētas (a) un mielinizē-

tās (b) nervu šķiedrās:
U — uzbudinātie apvidi, N — neuzbudinātie apvidi.
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27. att. Uzbudinājuma izplatīšanās ātruma noteikšana elkoņa nerva

kustību šķiedrās:
reģistrēta V pirksta atvilcējmuskuļa M atbilde, kairinot nervu virs elkoņa
locītavas (augšējā līkne) un virs plaukstas locītavas (apakšējā līkne); ar

bultiņu atzīmēts kairinājuma moments.

kur s — attālums starp nervu kairinājuma vietām, t— DP latento

periodu starpība.

UIĀ noteikšanas princips elkoņa nerva kustību šķiedrās parādīts
27. attēlā. Izstrādāti paņēmieni, kas ļauj noteikt UIĀ arī jušanas
šķiedrās un viena nerva dažādās šķiedrās ar atšķirīgu uzbudināmību.

Cilvēka organisma agrīnā attīstība saistīta ar UIĀ palielināšanos
gankustību (8. tab.), gan arī jušanas šķiedrās. UIĀ noteikšanu plaši
izmanto nervu slimību diagnostikā.

Labilitāte. No visiem uzbudināmiem audiem nervu šķiedrām ir

visaugstākā labilitāte. Cilvēka kustību nervu šķiedrās absolūtā

refraktārā fāze ilgst apmēram 0,4 ms un maksimālā uzbudinājumu
frekvence var pārsniegt pat 1000 imp./s. Jāuzsver, ka organismā fi-

zioloģiskos apstākļos DP frekvence nervu šķiedrās ir daudz zemāka

8. tabula

Uzbudinājuma izplatīšanās ātrums (m s) perifēro nervu

kustību šķiedrās dažāda vecuma cilvēkiem

(pēc S. Baikuševa un līdzauf., 1974)

Vecums
Elkoņa nervs

(n. ulnaris)

Vidusnervs
(n. medianus)

Kopējais apakšstilba
nervs (n. peroneus

communis)

aundzimušais

mēneši

1 mēneši

2 mēneši

'ieaugušais

28,5—32,5

31,2—37,0

33,1—38,1
37.7—41,4

49.8—78,5

28.0—29,9

31,3—37,0

34.1—41,0

41.0—46,5

48.1—76,5

27.5—33,2

31,4—35,0

35,2—38,7
39,2—48,6

43.6—63,5
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un parasti nepārsniedz 100—200 imp./s. Nervu šķiedru labilitāte ko-

relē ar to uzbudināmību un var tikt izmantota uzbudināmības iz-

maiņu objektīvai novērtēšanai.

Parabioze

Ārējie nelabvēlīgie faktori (pazemināta temperatūra, kaitīgas ķī-
miskas vielas, mehāniska iedarbība) samazina nervu šķiedru elemen-

tāro uzbudinājuma reakciju ātrumu, kā rezultātā pagarinās absolūtā

refraktārā fāze un samazinās labilitāte. Šādus nervu šķiedru normālo

dzīvības norišu atgriezeniskus traucējumus krievu fiziologs N. Ve-

denskis 1902. gadā ieteica apzīmēt ar terminu «parabioze». N. Ve-

denskis pētījumus veica ar vardes nerva-muskuļa preparātu: nervs

tika kairināts proksimāli no tās vietas, kur iedarbojās parabiotizējo-
šais aģents (piemēram, hloroforms). Par nerva labilitātes izmaiņām

viņš sprieda pēc izraisīto muskuļa kontrakciju amplitūdas atkarības

no kairinātāja stipruma. Funkcionāli nebojāta nerva-muskuļa prepa-

rāta darbība pakļaujas kairinājuma stipruma likumam (sk. 43. lpp.).
Pieaugot nerva kairinājuma stiprumam, uzbudinās arvien vairāk

nervu un muskuļu šķiedru un katrā atsevišķā nervu šķiedrā palielinās
izraisīto DP frekvence, kontrakciju summācijas dēļ palielinās mus-

kuļu šķiedru saraušanās amplitūda.
Nerva parabiozes laikā konstatējamas novirzes no tipiskā kairi-

nājuma stipruma likuma. Izšķir trīs parabiozes fāzes.

Provizorai jeb nolīdzinošai fāzei raksturīgi, ka samazinās mus-

kuļa kontrakciju amplitūdas atkarība no nerva kairinājuma stipruma.

Vāju kairinātāju izraisītie mazas frekvences impulsi caur parabio-
tisko nerva apvidu pagaidām tiek pārvadīti netraucēti. Nedaudz sa-

mazinātā nerva labilitāte ierobežo tikai augstas frekvences impulsu
plūsmu, tāpēc šajā fāzē kairinātāja stipruma palielināšana maz

ietekmē muskuļa kontrakciju amplitūdu.
Paradoksālā fāzē vāji un mēreni stipri nerva kairinājumi izraisa

muskuļa atbildes rakciju, bet stipri kairinātāji ir neefektīvi. Augstas
frekvences uzbudinājuma viļņi rada nervā stabilu pārmērīgu mem-

brānas depolarizāciju un pilnīgu uzbudinājuma pārvades bloku.

Kavēšanas fāzē parabiotiskā faktora ietekme uz nervu šķiedrām
ir tik spēcīga, ka tās vispār zaudē spēju pārvadīt uzbudinājumu.

leilgstot šāds stāvoklis var izraisīt neatgriezeniskas izmaiņas šūnā.

Aksonālais transports

Neironu aksonos nepārtraukti norit aksoplazmas plūsma abos

virzienos ar ātrumu aptuveni 0,02—1 mm/h (lēnais plūsmas kompo-
nents) un 4—20 mm/h (ātrais komponents).

Aksonālā transporta mehānismi un fizioloģiskā nozīme pagaidām
izpētīti nepietiekoši. Noskaidrots, ka pa aksoniem (un arī pa dendrī-

tiem) pārvietojas mediatori, olbaltumvielas un šūnā ievadīti sveši
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lielmolekulāri savienojumi. Šajā vielu aktīvajā transportā piedalās
šūnas mikrokanāliņu, mikrošķiedriņu un gludā endoplazmatiskā tīkla

veidojumi citoplazmā. Aksonālo transportu iespējams bloķēt ar kol-

hicīnu — vielu, kas sagrauj fibrilāro olbaltumvielu molekulu agre-

gātus minētajās šūnas struktūrās. Aksonālā transporta noteikšanai

visbiežāk izmanto fluorescējošu krāsvielu (Evansa zilo) saistībā ar

vērša albumīnu vai arī aktīvu mārrutku peroksidāzi. Izsekojot mār-

rutku peroksidāzes retrogrādam transportam (pretēji impulsu pār-
vades virzienam) pa perifēro nervu šķiedrām, izdodas precīzi no

skaidrot attiecīgo neironu ķermeņu lokalizāciju CNS.

Aksonālais transports piedalās mediatora krājumu atjaunošanā

presinaptiskā paplašinājuma pūslīšos. Ne mazāk svarīga ir aksonālā

transporta nozīme nervu šķiedru trofiskās funkcijas realizācijā.

Nervu sistēmas trofiskā funkcija

Nervu sistēmas trofiskā funkcija ietver daudzveidīgu regulācijas
iedarbību uz audu vielmaiņu un asinsapgādi. Deģeneratīvos un atro-

fiskos procesus denervētos audos (piemēram, muskuļos) agrāk sais-

tīja tikai ar šo audu bezdarbību, ko radījis eferentās impulsācijas trū-

kums. Taču pamazām uzkrājās novērojumi, kas liecināja, ka šūnu

vielmaiņas regulācija ir viena no nervu sistēmas funkcijām un tās

realizācija ne vienmēr ir saistīta ar impulsu pārvadi pa nervu šķiedru
un mediatora izdalīšanos perifērajās sinapsēs.

Jau 1887. gadā I. Pavlovs atkāja nervu šķiedras, kuru kairinā-

jums paaugstina vielmaiņas intensitāti miokardā un sirds muskula-

tūras kontrakciju spēku.
Nervu sistēmas trofiskā funkcija realizējas dažādi.

Visos audos veģetatīvās nervu šķiedras inervē prekapilāro pretes-
tības asinsvadu (arteriolu) sienas muskulatūru un regulē šo asins-

vadu caurteci. Asins plūsmas intensitāte audos ir noteicošais fak-

tors šūnu apgādē ar skābekli un barības vielām.

Gludajā muskulatūrā un dziedzeraudos veģetatīvās nervu šķied-

ras uz vielmaiņu iedarbojas ar ciklisko nukleotīdu un proteīnkināžu
fermentatīvās sistēmas starpniecību.

Motorisko un jušanas šķiedru trofiskā funkcija nav saistīta ar

impulsu pārvadi, kaut arī nevar pilnīgi izslēgt, piemēram, acetilho-

līna ietekmi uz šķērssvītroto muskuļu šķiedru vielmaiņu. Tomēr izšķi
rīgā nozīme ir citām vielām, kas izdalās no motoriskām nervu šķied-
rām mioneirālā sinapsē un no jušanas šķiedrām to kontakta vietā ar

recepcijas struktūrām. Šīs vielas ir samērā lielas molekulas, kas tiek

sintezētas neironos un pārvietojas pa nervu šķiedrām kopā ar akso-

plazmu. Kā kustību, tā jušanas šķiedras izdala ne tikai regulētājvie-
las (trofogēnus), kas inducē šūnu metabolismu, bet arī pašu vielmai-

ņas materiālu.

Trofiskā nozīme ir arī lielmolekulāru savienojumu apmaiņai starp
CNS neironiem un glijas šūnām un starp pašiem CNS neironiem —

t. s. starpšūnu kreatorajiem sakariem (G. Kosickis).
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SINAPSES

Sinapses ir īpatnējas morfoloģiskas struktūras, kurās ar speci-
fiskas ķīmiskas vielas — mediatora — starpniecību realizējas
uzbudinoša vai kavējoša nervu šūnu iedarbība uz inervējamām šū-

nām (muskuļu, nervu vai dziedzeru šūnām).

Sinapses var klasificēt

1) pēc to lokalizācijas — aksomuskulārās, neironeironālās, akso-

aksonālās, aksodendrītiskās, dendrodendrītiskās un citas sinapses,

2) pēc darbības efekta — uzbudinātājsinapses un kavētājsinapses,
3) pēc mediatora — adrenerģiskās, holīnerģiskās, purīnerģiskās,

dopamīnerģiskās, glicīnerģiskās un citas sinapses.
Visām sinapsēm neatkarīgi no to lokalizācijas un mediatora ir

vienāda pamatuzbūve (28. att.). Sinapsei pienākošā nervu šķiedra
zaudē mielīna apvalku un sadalās tievos gala zariņos (presinaptis-
kos terminālos), kas beidzas ar presinaptisku paplašinājumu (polu).
Tajā ir daudz mitohondriju un ar mediatoru pildītu pūslīšu (vezi-
kulu). Pret inervējamo šūnu vērsto presinaptiskā paplašinājuma cito-

lemmu sauc par presinaptisko membrānu, bet sinapsei pie-

guļošo uztverošās šūnas citolemmas rajonu — par postsinap-
tisko membrānu. Postsinaptiskā membrānā ietilpst specifisku
uztverošo (recepcijas) olbaltumvielu molekulas — adrenoreceptori,
holinoreceptori v. c. Presinaptiskās un postsinaptiskās membrānas

saskares rajonu sauc par aktīvo zonu, tās laukums ir apmēram
50 |im

2
.

Sinapses sprauga ir pildīta ar šķiedrainu osmiofilu mate-

riālu. Spraugas platums variē no 100 līdz 1000 A (10—100 nm).

Sinaptiskās pārvades mehānisms

Uzbudinājuma process, kas izplatās pa nervu šķiedru, izraisa

presinaptiskās membrānas depolarizāciju un jonu caurlaidības izmai-

ņas. Tā rezultātā presinaptiskajā paplašinājumā no šūnstarpu šķid-
ruma ieplūst Ca2+ joni, kas stimulē mediatora sekrēciju eksocitozes

ceļā. Mediatora molekulas difundē cauri sinapses spraugai un īslai-

cīgi saistās ar postsinaptiskās membrānas receptoriem, izraisot post-
sinaptiskās membrānas jonu caurlaidības un elektriskās polarizācijas

28. att. Aksomuskulārās sinapses uzbūves shēma.
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izmaiņas, ka arī ietekmējot ar postsinaptisko membrānu saistīto

intracelulāro fermentu aktivitāti.

Mediatora saistība ar postsinaptiskās membrānas receptoriem ir

ļoti īslaicīga (dažas sekundes simtdaļas). Pēc tam daļa mediatora

molekulu tiek noārdīta (atbilstoši fermenti ir sinapses spraugas šķid-

rumā), daļa mediatora uzsūcas atpakaļ presinaptiskajā polā (neiro-
nālā reabsorbcija), un pavisam neliela daļa mediatora pa šūnstarpu

telpu aizplūst uz audu šķidrumu. Adrenerģiskās sinapsēs neironālā

reabsorbcija ir galvenais mediatora inaktivācijas mehānisms.

Laika periodu no brīža, kad uzbudinājums pienāk nervu šķiedras
presinaptiskajam paplašinājumam, līdz tam brīdim, kad izmainās

postsinaptiskās membrānas īpašības, sauc par sinaptisko aiz-

turi. Mioneirālā sinapsē aizture ilgst apmēram 0,2 ms, bet veģeta-
tīvās nervu sistēmas sinapsēs tā ir I—61 —6 ms. Visilgākā ir pati media-

tora izdalīšanās.

Postsinaptiskās membrānas potenciāla izmaiņu, kas rodas media-

tora darbības rezultātā, sauc par postsinaptisko potenciālu
(PSP). PSP ir graduāla reakcija, kuras amplitūda ir proporcionāla
izdalītā mediatora daudzumam un kurai, izplatoties pa šūnapvalka

membrānu, amplitūda strauji samazinās (dziest).
Ja mediators izraisa nespecifisku postsinaptiskās membrānas

jonu caurlaidības palielināšanos, tad radušās K+ un Na+ jonu difū-

zijas plūsmas membrānu depolarizē un veidojas uzbudinošais

postsinaptiskais potenciāls (UPSP), un postsinaptiskā šūna aktivē-

jas. Ja mediators izraisa postsinaptiskās membrānas specifisku —

K+ jonu — caurlaidības palielināšanos, membrāna hiperpolarizējas
un rodas kavējošais postsinaptiskais potenciāls (KPSP), un postsi-
naptiskās šūnas uzbudināmība un funkcionālā aktivitāte samazinās.

Mediatora ietekme uz efektorās šūnas funkcionālo stāvokli ne vien-

mēr ir saistīta ar izteiktām membrānas potenciāla izmaiņām. lespē-
jama arī tieša mijiedarbība starp sinapses mediatoru un intracelu-

lārajiem starpniekiem — cikliskajiem nukleotīdiem un kalcija joniem.

Sinapses funkcionālās īpašības

Katrs neirons sintezē un secernē tikai vienu mediatoru (Deila

princips). Mediatora sintēze notiek visā neironā, tomēr visintensī-

vāk — presinaptiskajā polā, kur tas uzkrājas pūslīšos. Presinaptis-

kajā polā atrodas arī mediatoru noārdoši fermenti (monoaminooksi-
dāze, holīnesterāze v. c), kas garantē pastāvīgu mediatora izmanto-

šanas un resintēzes līdzsvaru.

Mediatora sekrēcija notiek porciju (kvantu) veidā: viens pūslī-
tis — viens kvants. Laika vienībā izdalītais mediatora daudzums ir

atkarīgs no impulsācijas frekvences nervu šķiedrā. Nelielus media-

tora daudzumus nepārtraukti sekretē arī neuzbudinātas šķiedras.
Sāda fona sekrēcija labvēlīgi ietekmē efektorās šūnas vielmaiņu un

uzbudināmību. Nervu šķiedrai aktivējoties, sākumā viena uzbudinā-

juma impulsa laikā izdalītais mediatora kvantu skaits pamazām pa-

lielinās — notiek sinaptiskās pārvades vieglināšana, bet
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pēc noteikta laika tas atkal samazinās. Analoģiski mainās arī post-
sinaptiskās membrānas uzbudināmība (jutība pret mediatoru): vis-

pirms tā palielinās, bet vēlāk, sinapsei nogurstot, — spēji samazinās.

Efektorās šūnas atbildes reakcijas raksturu nosaka nevis media-

tora ķīmiskā specifika, bet gan postsinaptisko receptoru funkcionālās

īpatnības. Dažādu šūnu membrānās viena un tā paša mediatora re-

ceptoriem var būt nedaudz atšķirīga molekulārā struktūra; līdz ar

to šos receptorus var aktivēt vai bloķēt ar dažādiem farmakoloģis-
kiem preparātiem. Dažādās šūnās atšķirīga var būt arī receptoru
funkcionālā saikne ar intracelulāriem starpniekiem. Piemēram, iz-

šķir vairākus adrenoreceptoru (01,02, pi, fc) un holinoreceptoru (M
un N) paveidus. Noradrenalīna iedarbība uz a adrenoreceptoriem
visbiežāk izraisa UPSP, Ca2+ jonu caurlaidības palielināšanos un

guanilciklāzes aktivēšanos. Turpretī noradrenalīna iedarbība uz p*
adrenoreceptoriem izraisa KPSP un adenilciklāzes aktivēšanos. Tā-

pēc viens un tas pats mediators dažādos audos var izraisīt pilnīgi
pretēju efektu. Piemēram, noradrenalīns, ko izdala simpātiskās post-

ganglionārās nervu šķiedras, izraisa zarnu sienas un daudzu asins-

vadu gludās muskulatūras kontrakcijas (a efekts), bet koronārajās
artērijās un dzemdē — gluži otrādi — gludās muskulatūras tonusa

pavājināšanos ({5 efekts).

Sinapšu darbības regulācija

Liela daļa sinapšu attiecīga mediatora receptori ir ne tikai post-

sinaptiskajā, bet arī presinaptiskajā membrānā. Ar presinaptisko

29. att. Presinaptisko α unβ

adrenoreceptoru nozīme mediatora

sekrēcijas rugulācijā (shēmā pēc
S. Z. Langer, 1979): ja noradre-

nalīna daudzums sinapses spraugā
ir neliels, tad aktivējas tikai pre-
sinaptiskie β receptori, kas sti-
mulē noradrenalīna atbrīvošanos;

ja mediatora koncentrācija sinap-
ses spraugā kļūst pietiekoši liela,
tad uzbudinās presinaptiskie

α

receptori, kas izraisa mediatora

sekrēcijas kavēšanu.

receptoru starpniecību mediators

pats ietekmē neirosekretoro pro-

cesu, notiek sinapses darbības paš-
regulācijā. Adrenerģiskās sinap-
sēs ar presinaptisko a adrenorecep-
toru starpniecību mediatora sekrēcija
tiek kavēta (negatīvā atgriezeniskā
saite), bet ar presinaptisko p adreno-

receptoru starpniecību — stimulēta

(pozitīvā atgriezeniskā saite; 29. att.).
Arī organismā plaši izplatītā ad-

renerģiskoun holīnerģisko regulācijas
mehānismu mijiedarbība daļēji reali-

zējas jau presinaptisko struktūru

līmenī. Uz adrenerģisko šķiedru pre-

sinaptiskajiem gala zariņiem bieži

mēdz būt aksonaksonālas holīnerģis-
kas sinapses (M holinorecepcija),
kuru funkcija ir noradrenalīna sekrē-

cijas kavēšana. Adrenerģiskās šķied-
ras savukārt nereti izraisa holīn-

erģisko presinaptisko struktūru kavē-

šanu (a adrenorecepcija).
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Presinaptisko struktūru funkcionālo stāvokli ietekmē arī efektoro

šūnu izdalītie prostaglandīni, kālija un kalcija jonu koncentrācijas
izmaiņas starpšūnu šķidrumā un citi humorālie faktori.

Mioneirālā sinapse

Katru skeleta muskuļu šķiedru inervē tikai viens motoriskās nervu

šķiedras gala zariņš, un mioneirālā sinapse parasti atrodas muskuļu

šķiedras vidusdaļā. (Mioneirālās sinapses shēmu sk. 28. att.)
Mediators acetilholīns deponēts presinaptiskā pola pūslīšos sais-

tībā ar specifisku olbaltumvielu vezikulīnu. Vienā presinaptiskajā

polā ir aptuveni 300 000 pūslīšu, un acetilholīna koncentrācija tajos
ir 0,11 —0,15 mol//. Ir vairākas vezikulārā acetilholīna frakcijas:
funkcionāli aktīvā frakcija (pūslīšos pie pašas presinaptiskās mem-

brānas), rezerves jeb mobilizējamā frakcija (pūslīšos ārpus sinap-
ses aktīvās zonas) un stabili deponētā frakcija (apmēram 15%).
Mioneirālā sinapsē nepārtraukti spontāni izdalās 0,15—0,5 ng acetil-

holīna minūtē, izraisot postsinaptiskos miniatūrpotenciālus, kas ir

pārāk niecīgi, lai aktivētu muskuļu šūnu.

Katrs sinapsei pienākošais uzbudinājuma impulss izraisa 200—

300 mediatora kvantu izdalīšanos. Sinapses spraugas platums ir

200—300 A (20—30 nm), sinaptiskās aiztures ilgums — 0,2—1 ms.

Acetilholīna molekulu saistība ar postsinaptiskās membrānas

N holinoreceptoriem ilgst ne vairāk par 2 vai 3 ms, jo mediatoru

inaktivē holīnesterāze, kuras aktivitāte sinapses spraugā ir ārkārtīgi

augsta. Mediatora iedarbībā rodas UPSP, kura parametri aptuveni
ir šādi: amplitūda — 15—20 mV, depolarizācijas fāzes ilgums —

70 ms, repolarizācijas fāzes ilgums — 100—250 ms. Uzbudinošais

postsinaptiskais potenciāls, izplatoties uz sinapsei piegulošajiem šūn-

apvalka apvidiem, izraisa tajā negraduālas membrānas potenciāla

izmaiņas — darbības potenciālus.

Farmakoloģiskos preparātus, kas pārtrauc uzbudinājuma pārvadi
mioneirālā sinapsē, sauc par miorelaksantiem. Daļa miore-

laksantu (kurāres tipa preparāti, piemēram, d-tubokurarīns) kon-

kurē ar acetilholīnu par iespēju saistīties ar postsinaptiskajiem re-

ceptoriem. Citas vielas (piemēram, dekametonijs, nikotīns lielās de-

vās) izraisa postsinaptiskās membrānas pārmēra depolarizāciju un

bloķē DP rašanos. Ir arī jauktas darbības miorelaksanti. Sinaptisko
pārvadi pastiprina holīnesterāzes inhibitori (neostigmīns, fizostig-
mīns v. c). Pārāk lielās devās šie preparāti var izraisīt dzīvībai bīs-

tamus elpošanas muskuļu krampjus. Diizopropil-fluorofosfāts — ār-

kārtīgi spēcīgas un ilgas darbības holīnesterāzes inhibitors — tiek

ražots kā potenciāls masu iznīcināšanas līdzeklis.

RECEPTORI

Arējās un iekšējās vides parametru izmaiņas organismā uztver

speciāli veidojumi — receptori. No morfoloģiskā viedokļa receptori
var būt
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1) atkailināti jušanas šķiedru nervgaji (bez mielīna apvalka),
piemēram, sāpju, temperatūras un dajēji arī taustes receptori, :

2) iekapsulēti jušanas šķiedru nervgaļi, piemēram, Pačini ķerme-
nīši (corpuscula lamellosa), Goldži ķermenīši (corpuscula bulboi-

dea), Meisnera ķermenīši (corpuscula tacta), Krauzes kolbas (clavae

terminales) ādā un kustību aparātā, kā arī muskuļu vārpstiņas (fusa
neuromusculares) skeleta muskuļos,

3) īpatnēji pārveidotas nervu šūnas, piemēram, tīklenes nūjiņas
un vālītes, dzirdes receptori,

4) modificētas epitēlijšūnas, piemēram, garšas receptori.
No funkcionālā viedokļa izšķir primāro recepciju, kad kairinā-

jumu uztver jušanas nervu šķiedras membrānas specializēts apvidus,
un sekundāro recepciju, kad kairinājumu uztver speciāla šūna,
kuru ar jušanas nervu šķiedru saista sinapse.

Kairinātāja ietekmē izmainās uztverošās membrānas jonu caur-

laidība un elektriskā polarizācija, veidojas t. s. receptora potenciāls.
Sekundārā recepcija saistīta ar mediatora sekrēciju, kas, iedarbojo-
ties uz jušanas nervu šķiedras membrānu, izraisa tās depolarizā-
ciju — uzbudinošo postsinaptisko potenciālu (UPSP). Šo UPSP pa-

rasti sauc par ģenerējošo potenciālu, jo tas izraisa darbības potenciā-
lus (DP) jušanas šķiedrā. Primārās recepcijas gadījumā receptora
potenciāls vienlaikus pilda arī ģenerējošā potenciāla funkciju.

Atkarībā no receptoru funkcijas izšķir

a) eksteroreceptorus — uztver ārējās vides kairinātājus^
b) interoreceptorus — uztver organisma iekšējās vides parametru

izmaiņas,

c) proprioreceptorus — kustību un balsta aparāta (muskuļu,, cīp-
slu, locītavu un kaulu) receptori, kas kontrolē šo struktūru mehānis-

kās slodzes raksturu.

Atkarībā no adekvāto kairinātāju enerģijas veida receptorus var

iedalīt himio-, osmo-, mehano-, foto-, termo- un elektrorēceptoros. Par

receptoram adekvātu uzskatāms tas kairinātājs, attiecībā pret kuru

receptora jutība ir visaugstākā. Adekvāto kairinātāju sliekšņa inten-

sitāte ir ārkārtīgi niecīga. Fotoreceptoru uzbudinājumu izraisa daži

redzamās gaismas kvanti, dzirdes mehanoreceptoru uzbudinājumu —■
nobīdes, kas mazākas par 10 nm. Primāro receptoru uzbudināmība

ir ievērojami zemāka nekā sekundāro receptoru uzbudināmība.

Kairinājuma uztverē būtiska nozīme ir palīgstruktūrām — pri-
māro receptoru kapsulām, acābola caurspīdīgām struktūrām, dzir-

des kauliņiem vidusausī v. c. Tās pastiprina, novirza un «koncentrē»

kairinātāja enerģiju.
Receptoru potenciāli (RP) ir atgriezeniskas lokālas membrānas

potenciāla graduālas izmaiņas (depolarizācija vai hiperpolarizācija),
kas rodas sakarā ar uztverošās membrānas jonu caurlaidības izmai-

ņām kairinātāja ietekmē. Gradualitāte izpaužas kā RP rašanās strau-

juma un amplitūdas atkarība no kairinātāja stipruma un kairinātāja
iedarbības pēkšņuma. Pačini ķermenīšu RP latentais periods kairinā-

juma vietā nepārsniedz 0,06 ms, RP ilgums ir aptuveni 2—6 ms,

maksimālā amplitūda var sasniegt 40 mV.
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30. att. Mehanoreceptora atbilde uz kairinājumu:
a — deformācijas virziens, b — recepcijas membrānas polarizācijas
maiņa, c — impulsācija jušanas šķiedrā.

Primārajos receptoros, RP izplatoties pa membrānu, tā amplitūda

strauji samazinās, tomēr tā ir pietiekoša, lai izraisītu DP jušanas

nervu šķiedrā.

Spontāni aktīvos jušanas neironos (piemēram, vestibulārā apa-

rāta receptoros), kuri nepārtraukti, arī bez receptora kairinājuma,
ģenerē noteiktas frekvences DP, depolarizējošs RP izraisa DP frek-

vences palielināšanos, bet hiperpolarizējošs RP — DP frekvences

samazināšanos.

RP polaritāte (depolarizācija vai hiperpolarizācija) var būt at-

karīga no kairinātāja rakstura. Piemēram, mehanoreceptoru uztvero-

šās membrānas deformācija uz vienu pusi var izraisīt tās depolari-

zāciju, bet membrānas deformācija uz pretējo pusi — tās hiperpolari-
zāciju (30. att.). Daļai receptoru pretējas polaritātes RP rodas, kairi-

nātāja iedarbībai sākoties un beidzoties.

Kairinātājam darbojoties ilgstoši, receptoru jutība un līdz ar to

RP amplitūda un DP frekvence jušanas šķiedrā pakāpeniski samazi-

nās. Šādu parādību sauc par receptoru adaptāciju (pielāgoša-

nos). Izšķir ātri adaptējošos (fāziskos) un lēni adaptējošos (tonis-

kos) receptorus (31. att.). Adaptācijas ātrums atkarīgs ne tikai no

31. att. Elektroreceptoru toniskās (a) un fāziskās (b) atbildes reakcijas
pieraksts:
zem impulsācijas jušanas nervu šķiedra redzama kairinājuma atzīme.
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pašas uztverošas membrānas, bet arī no receptora palīgstrukturu
īpašībām.

Tipiski ātri adaptējošies receptori ir Pačini ķermenīši. Ja par kai-

rinātāju izmanto pastāvīgu spiedienu, tad attiecīgajās jušanas šķied-
rās rodas tikai daži DP pašā spiediena sākumā un daži — spiedienu

pārtraucot. Šie receptori ir vispiemērotāki vibrācijas uztverei.

Receptoru darbība ir pakļauta CNS kontrolei. CNS var ietekmēt

pašu receptoru, to palīgstrukturu, apkārtējo audu un jušanas nervu

šķiedru asinsapgādi un funkcionālās īpašības. Cilvēka organismā

visbagātāko eferento inervāciju saņem muskuļu vārpstiņas un iekšē-

jās auss mehanoreceptori.

lespējama arī tuvu novietotu receptoru savstarpēja regulējoša
mijiedarbība, ko realizē receptoru (piemēram, fotoreceptoru, taustes

un garšas receptoru) šūnu izaugumi. Receptoru mijiedarbība izpau-
žas tādējādi, ka uzbudinātais receptors izraisa blakus esošo neuzbu-

dināto receptoru uzbudināmības samazināšanos. Šo regulācijas me-

hānismu sauc par laterālo kavēšanu. Receptoru laterālās kavē-

šanas rezultātā pastiprinās telpiskā kontrasta sajūta, piemēram,
spilgtākas šķiet apskatāmā priekšmeta kontūras.

FIZIOLOĢISKO FUNKCIJU REGULĀCIJA

FIZIOLOĢISKĀS FUNKCIJAS,

TO PĒTĪŠANAS METODES

Ar terminu «fizioloģiskās funkcijas» apzīmē tās specifiskās nori-

ses dzīvajos audos, kas nodrošina atsevišķu šūnu un visa organisma

dzīvotspēju, pielāgošanos vides izmaiņām, cilvēkam — arī indivīda

apzinātu mērķtiecīgu rīcību.

Atkarība no dzīvas struktūras organizētības pakāpes var runāt

par

audu fizioloģiskām funkcijām (piemēram, saistaudu balsta

funkcija un imūnaizsardzības funkcija, dziedzeraudu sekrēcijas fun-

kcija),

orgānu fizioloģiskajām funkcijām (piemēram, sirds asins pār-
sūknēšanas funkcija, gremošanas orgānu uzturvielu mehāniska un

ķīmiska pārstrāde un šķeļproduktu uzsūkšana asinīs),
šūnu fizioloģiskām funkcijām (visu šūnu universāla funkcija ir

vielmaiņa, bez tās šūnas veic arī specifiskas funkcijas, piemēram,

muskuļu šūnas saraujas, nervu šūnas pārvada impulsus un izdala

neirosekrētu),
šūnu organoīdu fizioloģiskām funkcijām (piemēram, oksida-

tīvā fosforilēšana mitohondrijos, olbaltumvielu biosintēze riboso-

mās).

Ikvienas fizioloģiskas funkcijas pamata ir attiecīgie fizikāli ķī-
miskie procesi, kas katrs par sevi norisinās arī nedzīvajā dabā. Taču,
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kad šie procesi realizējas specifiskās bioloģiskās struktūrās un ap-

vienojas, pakļaujoties specifiskiem regulācijas un pašregulācijas me-

hānismiem, rodas jaunas kvalitātes norises, kas raksturīgas tikai dzī-

vajām sistēmām, — fizioloģiskās funkcijas.
No iepriekš teiktā izriet, ka arī fizioloģisko funkciju izpētes lī-

meņi var būt ļoti atšķirīgi. Parasti izšķir sešus līmeņus — moleku-

lāro, šūnu, audu, orgānu, funkcionālo sistēmu un organisma līmeni.

Katrā no tiem izmantojamas savas, atbilstošas pētīšanas metodes.

Norises molekulārā līmenī pēta, izmantojot radioaktīvos izotopus,

rentgenoloģisko struktūranalīzi, elektronu paramagnētiskās un ko-

dolu magnētiskās rezonanses metodes, dažādas optiskās metodes.

Šūnu funkciju pētījumus veic ar izolētām šūnām vai to ilgdzīvojo-
šām kultūrām; plaši izmanto bioelektrisko potenciālu mērīšanu, kā

arī morfoloģiskās, histoķīmiskās un imunoloģiskās metodes.

Audu un orgānu funkcijas jau ir novērojamas makroskopiski, to-

mēr saglabāt izolētu orgānu normālas dzīvības funkcijas siltasiņu
dzīvniekiem ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Tādēļ dažkārt nākas

izdarīt akūtu eksperimentu: ķirurģiski, izmantojot nepiecieša-
mos anestēzijas paņēmienus, tiek radīta iespēja novērot un izzināt

interesējošā orgāna darbību, kaut arī šāda pētījuma laikā, iespējams,
ir izmainītas vai pat pārtrauktas dažu citu audu un orgānu funkcijas.

Organismā vfsas sūnas, audi un orgāni funkcionē saskaņoti un

vienoti, tāpēc visfizioloģiskākie ir pētījumi, kurus veic, būtiski neie-

jaucoties dzīvības norisēs. Par hronisku eksperimentu sauc

pētījumus, ko izdara ar nenarkotizētiem dzīvniekiem, kuri iepriekš
ir tā sagatavoti, lai eksperimentētājs varētu kontrolēt viņu interesējo-
šās fizioloģiskās funkcijas, piemēram, galvas smadzenēs savlaicīgi
ir iestiprināti («iedzīvināti») elektrodi elektrisko potenciālu mērīša-

nai, kuņģa sienā ir iestiprinātas caurulītes sulas izvadīšanai, ap asins-

vadiem ir izvietotas spiediena mērierīces v. tml. Nereti līdztekus tie-

šajiem novērojumiem tiek izveidoti un detalizēti pētīti orgānu modeļi,
kuru uzbūves pamatā tiek likta bioloģisko procesu mehāniskā, hid-

rodinamiskā vai elektriskā analoģija.
Dažādus orgānus un audus kopējās funkcionālās sistēmās ap-

vieno fizioloģisko funkciju regulācijas mehānismi. To izpētē daudz

devušas un dod refleksu metodes, sevišķi I. Pavlova izstrādātās no-

sacījumu refleksu metodes.

Cilvēka organisma fizioloģiskās funkcijas pēta klīniskos novēro-

jumos ar pilnīgi nekaitīgām (neinvazīvām) metodēm, piemēram, no-

vērojot farmakoloģisku vielu izraisītos efektus. Dažkārt pētījumus
izdara operāciju laikā vai arī izmanto pētījumiem ārstnieciskos nolū-

kos izoperētus audus.

Mūsdienās radioelektronikas attīstības rezultātā plaši tiek lieto-

tas telemetriskās metodes un zinātnieki informāciju par dzīvnieka or-

ganismā vai uz ķermeņa virsmas novietoto mēraparātu rādījumiem
var saņemt no attāluma ar radioviļņu starpniecību. Telemetriskās

metodes izmanto arī klīnikā, ievadot cilvēka orgānu dobumos vai

asinsvados miniatūras uztvērējierīces.
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VADĪBAS TEORIJAS PAMATPRINCIPI

Regulācijas norises bioloģiskajās sistēmās pakļaujas vispārīgās

vadības teorijas (kibernētikas) likumiem, analoģiski ir arī vadības

pamatprincipi dzīvajos organismos un tehniskajās automatizētas

vadības sistēmās.

Automātiskās sistēmas

Kibernētikā par automātiskām sistēmām sauc sistēmas, kurās in-

formācijas vākšana, apstrāde un pārraide, vadības komandu veido-

šana un realizēšana notiek pilnīgi automātiski. Bioloģijā tradicionāli

runā par pašregulējošām sistēmām, pašregulācijas
mehānismiem v. tml. Terminoloģijas nesakritība ir arī vairāku

citu jēdzienu un elementu apzīmējumos.
Ikviena automātiskā sistēma (32. att.) sastāv no vadības ierīces

(regulatora), mērīšanas ierīcēm (receptoriem), vadības aparatūras
un vadāmās iekārtas (izpildorgāniem).

Sistēmas t. s. ieejas parametri (x ( ) raksturo tos vides faktorus,
kas specifiski saistīti ar sistēmas funkciju un tieši piedalās tās rea-

lizācijā. Piemēram, sintēzes procesa ieejas parametri ir izejvielu
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, bet locekļa kustības ieejas

parametri — locītavas leņķis un muskuļa saspringuma pakāpe pirms
kustības v. tml. Bez tam parasti uz sistēmu darbojas un tās darbību

ietekmē arī nespecifiski ārējās vides faktori — perturbācijas (zi), pie-
mēram, sintēzes procesu ietekmē vides temperatūras un pH izmaiņas,

32. att. Automātiskās sistēmas blokshēma (apzīmējumus skatīt tekstā).
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bet locekļa kustību izpildi — arēja mehāniska pretestība un muskuļa

asinsapgādes traucējumi.
Sistēmas stāvokli raksturo tas darbības rezultāta parametri, t. s.

izejas parametri (yi).
Ar terminu «vadības aparatūra» bioloģiskajās sistēmās apzīmē

tās struktūras (nervu šūnas un šķiedras, endokrīnos dziedzerus), kas

realizē regulējošās ietekmes (Ui).
Jāuzsver, ka vadības ierīce (regulators) un vadāmā iekārta (iz-

pildorgāni) ir automātiskās sistēmas funkcionāli komponenti.
Tehnikā tie vienlaikus ir arī vairāk vai mazāk kompaktas ierīces,

taču bioloģiskās sistēmās viennozīmīga regulatora un regulējamās
iekārtas strukturāla identifikācija ir apgrūtinoša vai pat (visbiežāk)
neiespējama. Ar terminu «regulators» jeb «regulācijas centrs» fizio-

loģijā apzīmē visu to nervu sistēmas elementu kopumu, kas pilda
regulācijas funkciju. «Vadāmā iekārta» bioloģiskajās sistēmās ir visi

tie audi un orgāni, kas piedalās noteiktas fizioloģiskās funkcijas
realizācijā.

Vadības principi

Automātiskās sistēmās tiek izmantoti divi universāli vadības (re-

gulācijas) principi: vadība, kontrolējot izejas parametrus, un vadība,

kontrolējot neparedzētu vides faktoru (perturbāciju) parametrus.
Līdz ar to obligāta automātisko sistēmu sastāvdaļa ir mērierīces (re-

ceptori) un sakaru kanāli starp tām un vadības ierīci. Ja šādas kon-

troles iespējas nav, tad vadības ierīce regulāciju var veikt tikai sa-

skaņā ar kādu iepriekš nospraustu uzdevumu( programmu), jo nesa-

ņem informāciju par reālajiem izpildorgānu darbības apstākļiem un

reālo darbības rezultātu. Šāda «akla» vadība vienmēr būs mazefek-

tīva — vienalga, vai runa ir par tehnisku procesu, bioloģisku sistēmu

vai cilvēku kolektīva vadību.

Vadība, kontrolējot izejas parametrus, tiek izmantota visās au-

tomātiskās sistēmās (bieži lieto arī terminus — vadība «pēc novir-

zes», vadība ar atgriezenisko saiti). Atgriezeniskā saite nodrošina

vadības ierīci ar informāciju par sistēmas izejas parametriem, tā-

tad — par sistēmas darbības rezultāta atbilstību iecerētajam. Neat-

bilstības gadījumā vadības ierīce, izmantojot atgriezeniskās saites

informāciju, koriģē regulāciju un panāk nepieciešamās funkcijas

realizāciju.
Vadības efektivitāte ievērojami paaugstinās, ja tiek kontrolēta

nespecifisko vides faktoru iedarbība (perturbācijas). Šajā gadījumā
informācija, ko vadības ierīce saņem par sistēmas darbībai nelabvē-

līgu apstākļu veidošanos, apsteidz to iedarbības izraisītos traucēju-
mus un dod iespēju tā mainīt izpildorgānu darba režīmu, lai nelab-

vēlīgā iedarbe nespētu ietekmēt sistēmas darbības rezultātu. Abi va-

dības principi shematiski parādīti 32. attēlā.

Kā piemēru apskatīsim siltasiņu dzīvnieka ķermeņa temperatūru

stabilizējošo regulācijas sistēmu. Tās pamatuzbūve atbilst universālai
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automātiskai sistēmai, taču, konkretizējot atsevišķu bloku darbī-

bas un mijiedarbības būtību, var pārliecināties par fizioloģisko regu-

lācijas mehānismu sarežģītību. Organisma iekšējās vides tempera-
tūras stabilitāte tiek panākta, siltuma producēšanas un siltuma sa-

ņemšanas intensitāti līdzsvarojot ar siltuma atdeves intensitāti. Ter-

moregulācijas centram nepārtraukti jāsalīdzina reālā iekšējās vides

temperatūra ar noteiktu, attiecīgam dzīvnieka tipam raksturīgu tem-

peratūru (atgriezeniskā saite starp termoreceptoriem un regulācijas
centru) un nesakritības gadījumā «mērķtiecīgi» jāietekmē tās fizio-

loģiskās norises, no kurām atkarīga siltuma producēšana un ap-

maiņa ar apkārtējo vidi. Šajā piemērā «vadāmā iekārta» ietver visus

vielmaiņas un darba procesus organismā, jo ikviens no tiem ir sais-

tīts ar siltuma rašanos. Taču galvenā nozīme, bez šaubām, ir tiem

procesiem, kas visefektīvāk ietekmē siltuma producēšanu un ap-

maiņu: skeleta muskulatūras aktivitātei, ādas asinsapgādei, sviedru

sekrēcijai. Atkarībā no izpildorgāna tipa termoregulācijas centra

regulācijas ietekme var realizēties gan ar somatiskās, gan veģetatī-
vās nervu sistēmas, gan arī ar iekšējās sekrēcijas dziedzeru (virs-

nieru, vairogdziedzera v. c.) starpniecību.
Bez ārējās vides temperatūras izmaiņām organisma siltuma ba-

lansu ietekmē arī tādi blakus faktori kā vides siltuma vadītspēja un

pārvietošanās ātrums, apzinātas kustības, uztura režīms, mikrobu

toksīni v. c. Visu dažādo perturbāciju savlaicīgas kontroles iespēju
ierobežo tām specifisku receptoru trūkums. Lai pārvarētu šo nepil-

nību, lai rastu iespēju kontrolēt «nekontrolējamas» ietekmes, orga-

nisms «izmanto» nosacījuma reflektoriskās reakcijas. Cilvēkam pie-
tiek tikai dzirdēt vēja brāzmu šalkoņu vai redzēt aiz loga sniegam

sniegu, lai šie nosacījuma kairinātāji jau «brīdinātu» termoregulā-
cijas centru par nepieciešamību kāpināt siltuma producēšanu un

ierobežot siltuma atdevi, pirms viņš sper soli pāri ārdurvju slieksnim.

Fizioloģiskās informācijas kodēšana

Fizioloģisko funkciju regulācijas pamatā ir informatīvas norises:

ārējās vides parametru novērtējums; informācijas apmaiņa starp
dažādiem regulācijas sistēmas komponentiem, kā arī starp izpild-
struktūrām; informācijas apstrāde regulācijas centrā (centrālajā
nervu sistēmā). Dažādās bioloģiskās struktūrās informācijas signā-
lus nesošie materiālie substrāti ir atšķirīgi un līdz ar to atšķirīgi ir

arī informatīvie signāli. Informācijai izplatoties no vienas biolo-

ģiskas struktūras uz citu, pārveidojas (transformējas) arī signāli —

notiek informācijas pārkodēšana. Informācijas kvalitatīvais

raksturs pārkodēšanas gaitā nemainās, jo tas nav atkarīgs no sig-
nālu fizikāli ķīmiskās dabas (ziņojuma saturs taču nav atkarīgs no

tā, vai tas izklāstīts rakstiski vai pateikts mutiski, vai arī pārraidīts,
izmantojot telegrāfu). Par kodu sauc likumību, saskaņā ar kuru

notiek signālu transformācija no vienas formas otrā, saglabājot sā-

kotnējo informāciju.
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Izšķir divus principiāli atšķirīgus signalizācijas veidus — ne-

pārtraukto un diskrēto signalizāciju. Pirmajā gadījumā sig-
nāla informatīvais parametrs (vai parametri) ir laika funkcija, proti,
mainīgs lielums. Parametra vērtības maiņa notiek pakāpeniski un

nepārtraukti. Tāds informatīvais parametrs, piemēram, ir hormona

koncentrācija asinīs.

Diskrētās signalizācijas gadījumā katrs atsevišķs signāls ir im-

pulsveida (laikā ierobežota, diskrēta) norise, un informatīvie para-

metri, kā likums, ir vienveidīgu impulsu biežums un ritms. Tipisks
diskrētās signalizācijas piemērs bioloģiskās sistēmās ir informācijas
pārvade pa nervu šķiedrām ar darbības potenciālu starpniecību.
Tā kā darbības potenciāli ir impulsveidīgas nervu šķiedru membrā-

nas potenciāla svārstības, kuru amplitūda un ilgums ir atkarīgs ti-

kai no pašas nervu šķiedras morfoloģiskām un funkcionālām īpašī-
bām, tad šie darbības potenciālu parametri nevar tikt izmantoti

informācijas kodēšanai. Informatīva nozīme ir darbības potenciālu
biežumam (frekvencei) un īpatnējam svārstību ritmam darbības po-
tenciālu sērijas robežās.

Nervu sistēmas uztverošajās struktūrās (receptoros), šūnu kon-

taktu apvidos (sinapsēs) un visos humorālās regulācijas mehānis-

mos tiek izmantota nepārtrauktā signalizācija. Sī signalizācijas
veida galvenā priekšrocība ir iespēja «nolasīt» informāciju jebkurā
brīdī, jo informatīvi ir signāla momentānie parametri: receptora po-
tenciāla momentānā vērtība, mediatora momentānā koncentrācija si-

napsē, hormona momentānā koncentrācija pie šūnapvalka membrā-

nas v. tml. Tajos gadījumos, kad informācija jāpārvada salīdzinoši

lielā attālumā — pa nervu šķiedru vai muskuju šķiedru membrā-

nām — tiek izmantota diskrētā signalizācija, jo tā ir drošāka, noturī-

gāka pret traucējumiem, kādi neizbēgami rodas jebkuros, arī biolo-

ģiskajos, sakaru kanālos.

FIZIOLOĢISKO FUNKCIJU REGULĀCIJAS

MEHĀNISMU EVOLŪCIJA

Vienlaikus ar pirmo dzīvo struktūru rašanos veidojās arī to paš-

regulācijas mehānismi.

Ikvienā dzīvā organismā pašregulācijas nolūkā tiek izmantotas

pat pavisam vienkāršas fizikālas un fizikāli ķīmiskas at-

karības (korelācijas).
Piemēram, šūnas augšanas process pats sevi ierobežo jau tā vien-

kāršā iemesla dēļ, ka, šūnas izmēriem palielinoties, samazinās šūnas

relatīvais virsmas laukums un palielinās difūzijas ceļa garums no

šūnas virsmas līdz centram, līdz ar to tālāk kāpināt vielu apmaiņas
intensitāti vairs nav iespējams. (Sfēras tilpumam palielinoties divas

reizes, virsmas laukums palielinās tikai 1,6 reizes, bet rādiuss palie-
linās 1,26 reizes.) Cits pašierobežojošas regulācijas piemērs: biolo-

ģisko molekulāro struktūru sarežģītības un organizētības palielinā-
šanās bagātina šo struktūru funkcionālās iespējas, taču palielinās arī

to nestabilitāte, kļūmju varbūtība, tātad — nedrošums.
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Minēsim vēl divas universālas atkarības. Jebkurā organisma

starp vielmaiņas (pamatmaiņas) intensitāti (Q, kcal/24 h) un ķer-

meņa masu (M, kg) pastāv šāda aptuvena atkarība: Q =k-M 0-
75

.

Konstantes «k» vērtība ir nedaudz atšķirīga augiem, mikroorganis-

miem, aukstasiņu un siltasiņu dzīvniekiem; cilvēkam k~7O. Visiem

dzīvniekiem neatkarīgi no to izmēriem ķermeņa virsmas laukums ir

tādā pašā atkarībā no ķermeņa masas kā pamatmaiņa, un ikvienam

īpatnim tas ir aptuveni divreiz lielāks nekā virsmas laukums sīērai,

kuras masa atbilst ķermeņa masai.

Fizikālas un fizikāli ķīmiskas korelācijas saglabājas un tiek iz-

mantotas arī augsti diferencētu, specifisku fizioloģisko funkciju paš-

regulācijā. Piemēram, asins gāzu transporta funkcijas pašregulācijā
būtiska nozīme ir tam apstāklim, ka, samazinoties vides pH, samazi-

nās hemoglobīna spēja saistīt skābekli. Audu kapilāros līdz ar to

tiek atvieglota skābekļa atdeve no asinīm šūnām, bet plaušu kapilā-

ros, kur asins pH palielinās, palielinās arī asins spēja uzņemt no

plaušām skābekli. Sīs savdabīgās pašregulācijas pamatā ir fizikāli

ķīmisks fenomens, kas saistīts ar to, ka oksigenētais (apskābļotais)

hemoglobīns ir stiprāka skābe nekā neoksigenētais un skābākā vidē

(pie zemāka pH) oksigenācija ir apgrūtināta (saskaņā ar Lešateljē
principu).

Agrīnās evolūcijas stadijās galvenais fizioloģisko funkciju regu-

lācijas mehānisms neapšaubāmi bija nespecifiskā bioķīmisko norišu

regulācija šūnā, ko realizēja dažādi vielmaiņas produkti (metabo-

līti). Vielmaiņas procesu savstarpējā ietekme pamazām pārveidojās
vienotā daudzpakāpju (hierarhiskā) visas šūnas metabolisma pašre-

gulācijas sistēmā. Arī daudzšūnu organismos viens no fizioloģisko

funkciju regulācijas mehānismiem ir nespecifiskā humorala

regulācija ar dažādu metabolītu (ogļskābās gāzes, pienskābes,

kālija jonu un citu) starpniecību, tiem nonākot organisma iekšējās
vides šķidrumos (lat. humor — šķidrums).

Vēlākās evolūcijas stadijās izveidojās iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeri, kas izdala asinīs bioloģiski aktīvas vielas — hormonus (gr.
hormaino — pamudinu, ierosinu). Hormonālās regulācijas
kvalitatīvi jauna iezīme ir augsts regulācijas specifiskums. Katrs

hormons ietekmē tikai noteiktas bioķīmiskas norises kāda noteikta

tipa šūnās.

Evolūcijas aspektā jaunākā — neirālā regulācija pēc savas

būtības arī ir specifiska ķīmiska regulācija, jo izmaiņas efektoro

šūnu darbībā tiek izraisītas ar neirosekrēta (mediatora) starpniecību.
Taču būtiska neirālās regulācijas atšķirība no hormonālās ir savru-

pie, morfoloģiski norobežotie «sakaru kanāli» — nervu šķiedras; sa-

salīdzinoši straujāka ir informācijas pārvade, jo ātrums, ar kādu pa

šķiedrām izplatās darbības potenciāli, ir daudz lielāks nekā ātrums,

ar kādu pa asins straumi un difūzijas ceļā pārvietojas hormoni; pre-

cīzāks ir arī regulācijas efekts, jo katra nervu šķiedra inervē tikai

noteiktu skaitu efektoro šūnu. Informācijas uzglabāšanas un apstrā-
des plašo iespēju dēļ neirālais regulācijas mehānisms ir visefektīvā-

kais, un kopā ar humorālo regulācijas mehānismu tas ļauj veikt vis-
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sarežģītākās organisma pielāgošanās reakcijas. Neirālais regulācijas
mehānisms ir pamatā visām cilvēka psihiskās darbības formām —

domāšanai, valodai, atmiņai, apzinātai mērķtiecīgai rīcībai.

HUMORĀLĀ REGULĀCIJA

Humorālo regulāciju veic paša organisma audu izdalītās biolo-

ģiski aktīvās vielas, kas cirkulē organisma iekšējās vides šķidru-
mos — asinīs, limfā, šūnstarpu šķidrumā. Sakarā ar humorālo fak-

toru daudzveidību un darbības specifiskām īpatnībām tos iedala vai-

rākās grupās: nespecifiskie humorālās regulācijas faktori, hormoni

(«īstie» jeb sistēmdarbības hormoni), audu hormoni un citas speci-
fiskās bioloģiski aktīvās vielas.

Nespecifiskā humorālā regulācija. To realizē šūnu vielmaiņas pro-

dukti (metabolīti), kurus šūnas izdala organisma iekšējā vidē. Vienu

šūnu vielmaiņas produkti ietekmē citu šūnu darbību, tātad veic regu-

lējošu funkciju, pie tam dažkārt visai daudzveidīgu un efektīvu.

Tipisks humorālās regulācijas faktora piemērs ir viens no viel-

maiņas galaproduktiem — ogļskābā gāze (CO2). Pavērosim, cik

daudzpusīgu efektu izraisa ogļskābās gāzes pastiprināta ieplūde asi-

nīs no audiem, kuru funkcionālā aktivitāte ir kāpināta. Pirmkārt,
sakarā ar asins pH samazināšanos un daļēju ogļskābes saistīšanos

pie hemoglobīna tiek veicināta oksihemoglobīna disociācija un līdz

ar to — skābekļa piegāde audiem. Otrkārt, ogļskābā gāze iedarbo-

jas uz asinsvadu sienas gludās muskulatūras šūnām un izraisa arte-

riolu paplašināšanos un prekapilāro sfinkteru atslābšanu, līdz ar

to pastiprinās audu asinsapgāde. Treškārt, ogļskābā gāze, būdama

asinsvadu un centrālās nervu sistēmas himioreceptoru adekvāts kai-

rinātājs, izraisa ārējās elpošanas pastiprināšanos. lespējamas vēl

citas, mazāk izteiktas C0
2

ietekmes uz dažādu orgānu šūnu funkci-

jām.
Nespecifiskās humorālās regulācijas faktori ir arī anaerobās gli-

kolīzes produkti (pienskābe un tās sāļi), kālija joni. Šie metabolīti

piedalās, piemēram, skeleta muskuļu asinsapgādes vietējā regulācijā.
Hormonālā regulācija. Tajā informatīvie faktori ir nevis parasti

šūnu vielmaiņas produkti, bet gan specifiski bioloģiski savieno-

jumi — hormoni.

Endokrīnās funkcijas evolūcija acīmredzot sākās, dažādos audos

rodoties šūnām ar iekšējās sekrēcijas funkciju. Tikai vēlāk izveido-

jās patstāvīgi iekšējās sekrēcijas dziedzeri, kuru šūnas izstrādā un

izdala t. s. īstos hormonus jeb sistēmdarbības hormonus. Taču ir

saglabājies arī pirmatnējais, mazāk specifiskais hormonālās regulā-
cijas veids, kad orgāna funkciju regulāciju veic audu hormoni (his-

tohormoni) — specifiskas bioloģiski aktīvas vielas, ko izstrādā paša

orgāna vai ar to funkcionāli saistītu audu šūnas. Mūsdienās tiek at-

klātas arvien jaunas šāda tipa vielas: prostaglandīnu-tromboksāna
sistēma, kalikreīnu-kinīnu sistēma, histamīns, serotonīns, smadzeņu

oligopeptīdi (endorfīni, enkefalīni), cikliskie nukleotīdi. Audu hor-

monu regulācijas efekts izpaužas galvenokārt tikai tajā orgāna,
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kurā hormons veidojies, jo, nonākot asinsritē, audu hormoni strauji
zaudē bioloģisko aktivitāti, tie tiek noārdīti ar speciālu fermentu pa-

līdzību.

«īstie» hormoni (arī kuņģa un zarnu hormoni, kurus sekretē gļot-
ādā difūzi izkaisītas endokrīnās šūnas) pēc ķīmiskās uzbūves ir vai

nu aminoskābju atvasinājumi, olbaltumvielas un peptīdi, vai arī

steroīdi.

Galvenās hormonu īpašības ir specifiskums un bioloģiskā akti-

vitāte. Par ārkārtīgi augstu bioloģisko aktivitāti liecina niecīgā kon-

centrācija (10~
11—10~6 mol//), kādā šīs vielas jau ir efektīvas. Spe-

cifiska ir gan hormonu ķīmiskā uzbūve, gan iedarbība.

Ikviena hormona molekulā konstatējami fragmenti ar atšķirīgu
funkcionālu nozīmi: haptomērs — fragments, no kura atkarīga hor-

mona molekulas saistīšanās ar specifiskiem regulējamās šūnas cito-

lemmas receptoriem; aktons (efektomērs, ergomērs) — fragments,

kas izraisa specifisko regulācijas iedarbi uz efektoro šūnu; papildu

fragmenti jeb palīgfragmenti, kuriem nav tieša sakara ar hormonālā

efekta realizāciju, taču no kuriem atkarīga molekulas stabilitāte, imu-

noloģiskās īpašības, dažkārt arī bioloģiskā aktivitāte. Multifunkcio-

nālo hormonu molekulās ir vairāku tipu aktoni, haptomeri un pa-

līgfragmenti. Hormona specifika un aktivitāte atkarīga ne tikai no

molekulas primārās struktūras, bet lielā mērā arī no molekulas kon-

formācijas (terciārās struktūras) — no atsevišķo fragmentu savstar-

pējā telpiskā novietojuma.

«īstajiem» hormoniem raksturīga distanta darbība: asinsstraume

šīs vielas, saistītas ar specifiskām transporta olbaltumvielām, iznēsā

pa visu organismu, un regulācijas efekts realizējas orgānos, kas at-

rodas attālu no hormonu producējušā iekšējās sekrēcijas dziedzera, —

tur, kur ir šūnas ar specifiskiem virsmas receptoriem (adresātšūnas

jebmērķšūnas).
Hormonālās regulācijas mehānisms pamatvilcienos atbilst tipis-

kam pašregulācijas mehānismam ar atgriezenisko saiti. Hormonu

sekrēciju var izraisīt noteiktu faktoru tieša ietekme uz endokrīno

dziedzeru šūnām, taču biežāk šī ietekme ir netieša — ar nervu sistē-

mas un speciālu stimulētājhormonu starpniecību. Hormona radītais

efekts savukārt samazina vai pārtrauc to faktoru darbību, kas izraisa

hormona sekrēcijas pastiprināšanos.

NEIRĀLĀ REGULĀCIJA

Reflektoriskā regulācija

Viens no neirālās regulācijas pamatprincipiem ir darbības reflek-

toriskums: ikviena regulācijas norise ir atbilde uz izmaiņām ārējā
vai organisma iekšējā vidē. Šādu pieņēmumu jau 17. gs. pirmajā

pusē izvirzīja franču filozofs un dabaszinātnieks R. Dekarts. Krievu

fiziologs I. Sečenovs savā 1863. gadā publicētajā darbā «Galvas sma-

dzeņu refleksi» nonāca pie slēdziena, ka reflektoriskās darbības prin-

cips ir pamatā visai nervu sistēmas darbībai, arī cilvēka domāšanai.
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Refleksu eksperimentālu izpēti un

vispusīgu teorētisku analīzi veica

h Pavlovs un viņa līdzstrādnieki.

Par refleksu sauc receptora

kairinājuma izraisītu organisma
atbildes reakciju, kuras realizācijā

piedalās centrālā nervu sistēma

(CNS). Refleksa pamatā ir uzbu-

dinājuma izplatīšanās pa neironu

ķēdi — refleksa loku. To vei-

do 1) receptorie neironi, 2) starp-

33. att. Monosinaptiska refleksa loks:

1 — receptors, 2 — jušanas (aferentais)

neirons, 3 — refleksa loka centrālā daļa,
4 — eferentais neirons, 5 — efektors.

neironi un 3) efektorie neironi. Pēdējo ietekme uz izpildorgāna šū-

nām var būt gan aktivējoša (asinsvadu sašaurināšanās, sekrēcijas
pastiprināšanās, muskuļu saraušanās), gan kavējoša (asinsvadu pa-

plašināšanās, sekrēcijas pavājināšanās, muskuļa atslābšana).
Refleksa lokā pieņemts izdalīt šādas secīgas sastāvdaļas: 1) re-

ceptori, 2) aferentais neirons, kas uzbudinājumu novada uz centrālo

nervu sistēmu, 3) refleksa loka centrālā daļa — neironi un sinapses

centrālajā nervu sistēmā, 4) eferentais neirons, kas uzbudinājumu
aizvada prom no centrālās nervu sistēmas, 5) efektors (izpildor-
gāns).

Visvienkāršāko refleksa loku veido divi neironi (33. att.); šadi

monosinaptiski refleksi ir, piemēram, muskuļu cīpslu refleksi. Taču

parasti refleksa loka centrālā daļa sastāv no ļoti daudziem starp-
neironiem. Bez tam jāņem vērā, ka receptoru kairinājuma radītais

uzbudinājums pa aferentiem ceļiem tiek vienlaicīgi novadīts uz da-

žādām CNS daļām, arī uz augstākajiem centriem galvas smadzeņu

pusložu garozā.
Reflektoriskā a t b i 1 d c dabiskos apstākļos vienmēr ir kom-

pleksa, un tikai nosacīti varam izdalīt galvenos (specifiskos) un ma-

zāk svarīgos (nespecifiskos) komponentus. Piemēram, aizsargre-
fleksā uz rokas ādas sāpīgu kairinājumu atbildes galvenais kompo-
nents ir rokas muskuļu kontrakcija. Tā rodas, uzbudinājumam no

jušanas nervu šķiedrām pārslēdzoties uz atbilstošo muskuļu kustību

neironiem muguras smadzenēs. Taču vienlaikus uzbudinājuma
plūsma pa aferentām šķiedrām tiek aizvadīta uz dažādiem veģetatī-
vās nervu sistēmas centriem, kā arī uz sāpju sajūtas centru garozā.
Tāpēc vienlaicīgi ar kustību rodas arī nespecifiskas reflektoriskās

reakcijas — sirdsdarbības, elpošanas un asinsvadu tonusa izmaiņas
(refleksa veģetatīvais komponents) —, sāpju sajūta un emocijas,

apzināts situācijas novērtējums.
Ikviena refleksa kompleksais raksturs vienmēr jāpatur prātā, jo,

uzskatāmības nolūkā vienkāršojot, parasti tiek analizēta tikai re-

fleksu glveno komponentu izcelsme.

Izstrādātas vairākas refleksu klasifikācijas:
1) pēc receptoru novietojuma:
eksteroreceptoru refleksi, ko izraisa ārējās vides kairinātāji; in-

tero- jeb visceroreceptoru refleksi, ko izraisa iekšējo orgānu un asins-

vadu receptoru kairinājums; proprioreceptoru refleksi, ko izraisa
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kustību un balsta aparāta (skeleta muskuju, locītavu, cīpslu un

kaulu) receptoru kairinājums,

2) pēc visaugstākās CNS daļas, kuras līdzdalība ir obligāta ref-

leksa galvenā komponenta realizācijā:
spinālie (muguras smadzeņu), bulbārie (iegareno smadzeņu),

mezencefālie (vidussmadzeņu), diencefālie (starpsmadzeņu), korti-

kālie (pusložu garozas) refleksi,

3) pēc atbildes reakcijas rakstura:

kustību (motoriskie), sekretorie un vazomotoriskie refleksi; pē-

dējie izpaužas kā asinsvadu reakcijas — sašaurināšanās (vazokon-

strikcija) vai paplašināšanās (vazodilatācija),
4) pēc sinapšu skaita refleksa lokā:

monosinaptiski un polisinaptiski refleksi,

5) pēc bioloģiskās nozīmes:

aizsargrefleksi, orientācijas refleksi, dzimumfunkcijas refleksi,
uztura uzņemšanas un gremošanas refleksi,

6) pēc efektorām struktūrām:

somatiskie (skeleta muskuļu) un veģetatīvie (asinsvadu, sekre-

toro audu, iekšējo orgānu) refleksi,

7) pēc izcelsmes mehānisma:

beznosacījuma un nosacījuma refleksi.

Beznosacījuma refleksi ir iedzimtas un pēc savām pamatpazīmēm
visiem cilvēkiem kopīgas atbildes reakcijas uz dažādām ārējās un

iekšējās vides izmaiņām. Tomēr daudzi beznosacījuma refleksi pil-
nībā attīstās tikai dzīves laikā. Piemēram, tie refleksi, kas saistīti

ar ķermeņa pārvietošanos telpā un termoregulāciju, izveidojas pir-
majos dzīves gados, bet dzimumfunkcijas reflektoriskā regulācija —

tikai pubertātes vecumā. Jaundzimušajam jau funkcionē dzīvībai sva-

rīgie beznosacījuma refleksi, kas nodrošina elpošanu, zīšanu, rīšanu,

asinsrites un izvadprocesu regulāciju.
Nosacījuma refleksi veidojas dzīves laikā organisma un vides

mijiedarbības rezultātā, tāpēc tie ir individuāli, var izzust un vienu

un to pašu reflektorisko reakciju var izraisīt pavisam atšķirīgu recep-
toru kairinājums. Pilnvērtīgi nosacījuma refleksi realizējas ar gal-
vas smadzeņu pusložu līdzdalību.

Nosacījuma refleksi ievērojami bagātina organisma spēju pielā-
goties ārējās vides izmaiņām, savā ziņā pat ļauj organismam «ap-

steigt» tā vai cita vides faktora tiešo iedarbību, jo nosacījuma re-

flektorisko reakciju izraisa netiešas gaidāmās iedarbības pazīmes
(nosacījums). Piemēram, gremošanas sulu izdalīšanās nosacījuma
refleksu izraisa jau ēdiena izskats, tā smarža, trauku šķindoņa —

pirms vēl barība nonākusi mutē un iedarbojusies uz garšas recepto-
riem.

Funkcionālās sistēmas

Apkopojot refleksu teorijas atziņas, I. Pavlovam radās savam lai-

kam pārdroša nākošo pētījumu iecere — izzināt dzīvnieku mērķtie-
cīgas rīcības mehānismu. Darbā «Mērķa reflekss» viņš rakstīja:
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34.

att.

Normāla
asins

gāzu

sastāva

nodrošināšanas
funkcionālā
sistēma
(pēc

J.

A.

Jumatova,
1983).
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«Mērķa refleksam ir milzīga bioloģiska nozīme, tas ir galvenais dzī-

vības enerģijas veids katrā no mums... Visa cilvēka dzīve, visi tās

uzlabojumi, visa kultūra ir mērķa refleksa radīta, tādu cilvēku ra-

dīta, kas tiecas sasniegt pašu nosprausto dzīves mērķi... Un otrādi,

līdzko izzūd mērķis, dzīve pārstāj mūs saistīt ...» Tālāk attīstot

I. Pavlova reflektoriskās darbības teoriju, padomju fiziologs P. Ano-

hins izstrādāja mācību par funkcionālām sistēmām, kas realizē bio-

loģiski mērķtiecīgās (lietderīgās) organisma funkcijas.
Fizioloģijā tradicionāla ir dažādu orgānu un audu apvienošana

sistēmās, vadoties pēc to kopīgām anatomiski funkcionālām pazī-
mēm: asinsrites sistēma, elpošanas sistēma, gremošanas sistēma

v. tml. Taču neviena no šādām sistēmām nevar funkcionēt patstāvīgi.

Vispārīgā sistēmu teorijā par sistēmu sauc savstarpēji saistītu

elementu vai procesu apvienojumu tādas kvalitatīvi jaunas darbības

veikšanai, kas nav atsevišķo sistēmas komponentu funkciju vienkārša

summa. Fizioloģijā šādam raksturojumam atbilst jēdziens «funkcio-

nāla sistēma». Par funkcionālu sistēmu sauc fizioloģisko norišu

kopumu kādas noteiktas bioloģiski lietderīgas funkcijas veikšanai;
šādas sistēmas izveidē un nepārtrauktā reorganizācijā vadošā no-

zīme ir sistēmas darbības rezultātam.

Funkcionālo sistēmu teorijas galvenās atziņas formulētas vairāku

pamatpostulātu veidā.

1. Darbības rezultāta vadošā nozīme sistēmas komponentu selek-
tīvā mobilizācijā. Lietderīgās darbības rezultāts ir tas dzinulis, kas

liek formēties sistēmai, nosaka komponentu izvēli un to darbības rak-

sturu. Atbilstoši situācijai un reālām iespējām tiek mobilizēti tie ana-

tomiskie veidojumi, kuru sadarbība Var visefektīvāk (ar mazāku

enerģijas patēriņu, mazāku neirohumorālās regulācijas mehānisma

noslogojumu v. tml.) panākt organismam vēlamo adaptīvo vai arī

apzināti iecerēto rezultātu. 34. attēlā ārējās elpošanas funkcionālās

sistēmas shēmā uzskaitīti visu to fizioloģisko norišu parametri, ku-

ras var tikt mobilizētas adekvāta asins gāzu sastāva nodrošināšanai.

2. Universāla sistēmas funkcionālā uzbūve. No vipārīgās vadības

teorijas viedokļa visas funkcionālās sistēmas ietver analoģiskus
funkcionālos blokus; visās sistēmās līdzīgas ir arī informācijas plūs-
mas un informācijas apstrādes principi. Universāla funkcionālās

sistēmas shēma dota 35. attēlā.

Aferentā sintēze ir tas process, kurā tiek pieņemts lēmums

par organismam vēlamo (derīgo) fizioloģiskās norises rezultātu.

Šajā procesā vienlaikus tiek apkopotas četras informācijas plūsmas:
dominējošā (attiecīgajā momentā valdošā) motivācija, situācijas
aferentācija, ierosinātāja aferentācija un atmiņa (indivīda pieredze).

Dominējošās motivācijas nozīmi ilustrē, piemēram, šāds

novērojums: sātīgi paēdušam cilvēkam siekalu sekrēcijas nosacījuma
refleksi praktiski nerealizējas, jo ir samazināta specifisko hipota-
lāmā neironu aktivitāte un motivācija uztura uzņemšanai ir pārāk
niecīga. Motivācijas pamatā var būt gan nutritīvi, gan hormonāli

procesi, cilvēkam svarīgi arī sociālie stimuli. Situācijas aferen-

tācija ietver visu informāciju par konkrētiem vides apstākļiem, at-
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35. att. Universāla funkcionālās sistēmas struktūra.

bilstoši kuriem jāveido vēlamā pielāgošanās reakcija. Aferentās sin-

tēzes etapā tiek mobilizēti tie atmiņu fragmenti, kas var node-

rēt visefektīvākās rīcības izvēlei. Ar terminu «ierosinātāja afe-

rentācija» apzīmē to ārējās vai iekšējās vides kairinātāju izrai-

sīto aferentāciju, kas kalpo kā signāls fizioloģiskās pielāgošanās
reakcijas sākšanai.

Pamatojoties uz aferentās sintēzes rezultātiem, tiek pieņemts
lēmums par situācijai atbilstošu bioloģiski mērķtiecīgu rīcību. Tas

ir centrālais notikums funkcionālās sistēmas darbībā. Jāuzsver, ka

runa nebūt nav par apzinātu lēmumu. «Lēmums», «mērķtiecība» un

tamlīdzīgi termini funkcionālo sistēmu teorijā tiek lietoti plašākā,
vispārbioloģiskā nozīmē.
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Lēmums ir pamats darbības programmas izstrādāšanai —

viena noteikta rīcības varianta izvēlei no vairākiem (daudziem)

iespējamiem un noteiktu eferento darbību atlasei, lai izraisītu tieši tās

fizioloģiskās reakcijas, kas spēj nodrošināt apstākļiem atbilstošu

darbības rezultātu. Izvēles iespējas vienmēr ir ļoti plašas.
Vienu un to pašu rīcību, piemēram, zīmuļa pacelšanu no grīdas, var

veikt ar dažādu muskuļu palīdzību — atkarībā no sākotnējās ķer-

meņa pozas, apkārtējo priekšmetu radītajiem kustību ierobežojumiem
un daudziem citiem apstākļiem. Nepieciešamo elpošanas minūtes til-

pumu var panākt, dažādi variējot elpošanas frekvenci un dziļumu,

izmantojot pārsvarā tās vai citas elpošanas muskuļu grupas.

Pa eferentām nervu šķiedrām informācija, kas nepieciešama iece-

rētās darbības programmas realizācijai, tiek novadīta uz izpildor-

gāniem — somatiskām, veģetatīvām un endokrīnām struktūrām,
kuras veic savas specifiskās funkcijas. Izpildorgānu darbības rezul-

tātu var ietekmēt ļoti daudzi faktori, to skaitā arī nekontrolējami,
neparedzami. Līdz ar to būtisks funkcionālās sistēmas elements ir

darbības rezultāta akceptors. Tas veidojas pēc lēmuma

pieņemšanas un veic šādas funkcijas: 1) prognozē vēlamā rezultāta

pazīmes, 2) salīdzina tās ar reālā darbības rezultāta parametriem,
3) izvērtē izpildorgāniem adresēto eferento informāciju un koriģē
darbības programmu. Informāciju par darbības rezultātu no recepto-
riem nes atgriezeniskā aferentācija.

3. Rezultātu hierarhija. Organismā nav izolētu, pilnīgi neatkarīgu
funkcionālu sistēmu. Ikviena no tām ir loceklis sistēmu hierarhijā,
kuru nosaka katras sistēmas darbības rezultātu nozīmīgums attiecī-

gajā brīdī. Veidojas savdabīga rezultātu hierarhija — dinamiska,

mainīga, mērķtiecīga. Teiktais attiecas arī uz homeostāzes funkciju
realizāciju. Piemēram, asinsspiediena regulācijas funkcionālās sistē-

mas darbības vēlamais rezultāts parasti ir arteriālā spiediena stabi-

lizācija. Taču tā tas ir ne vienmēr. Fiziskas slodzes laikā vai emocio-

nālu pārdzīvojumu brīžos veidojas adaptācijas reakcija, kurā arte-

riālā spiediena stabilizācija zaudē savu dominējošo nozīmi. Šajās si-

tuācijās bioloģiski lietderīga ir arteriālā spiediena paaugstināšanās
un spiedienu stabilizējošie mehānismi «pakļaujas» jaunajai hierarhi-

jai, kurā tiem atvēlēta pakārtota loma — nepieļaut pārmērīgu spie-
diena paaugstināšanos, tādu, kas varētu izraisīt artēriju sienas bojā-
jumu vai sirds pārslodzi.

Funkcionālo sistēmu hierarhiskās pakļautības princips nodrošina

augstu organisma fizioloģisko norišu efektivitāti un regulācijas me-

hānismu drošumu.

HOMEOSTĀZE

Terminu «homeostāze» ieviesa V. B. Kennons (W. B. Cannon,

1929). Viņš ar šo terminu apzīmēja organisma iekšējās vides fizi-

kāli ķīmisko parametru nemainīgumu, kā arī fizioloģisko mehānismu

kopumu, kas nodrošina šo iekšējās vides nemainību. Vēlākos gados
šī termina nozīme ievērojami paplašinājās.



87

Saskaņā ar mūsdienu priekšstatiem termins «homeostāze» apzīmē
organisma savdabības un tā daudzo funkcionālo sistēmu vienotības

saglabāšanu un pilnvērtīgu fizioloģisko norišu nodrošināšanu mai-

nīgas ārējās vides apstākļos.
Līdz ar to homeostāze būtībā ir evolūcijas gaitā izveidojusies un

ģenētiski fiksēta organisma spēja pielāgoties (adaptēties) ārējās vi-

des apstākļiem, saglabājot, stabilizējot ne tikai iekšējās vides para-

metrus, bet arī organisma struktūru, ģenētisko savdabību un dzīvī-

bai svarīgo orgānu funkcionālās spējas. Homeostāze un adaptācija
ir nešķirami fizioloģiski fenomeni.

Uzskatāmības nolūkā lietderīgi nosacīti izdalīt šādus organisma
homeostāzes komponentus: 1) genotipa homeostāze, 2) ģenētiskā
homeostāze, 3) struktūru (morfoloģiskā) homeostāze, 4) iekšējās
vides fizikāli ķīmisko parametru homeostāze.

Genotipu homeostāze

Genotipa homeostāzes pamatā ir t. s. matrices princips. Tas tiek

izmantots transkripcijas, translācijas un DNS replikācijas procesos
un nodrošina DNS, RNS un polipeptīdu primāro struktūru atbilstību.

DNS makromolekulu dubultspirāles uzbūve no diviem pavedieniem
un komplementāra nukleotīdu secība garantē augstu DNS replikāci-
jas un reparācijas drošumu.

Gadījuma rakstura vai arī mutagēnu faktoru izraisītu DNS struk-

tūras bojājumu izlabošanai (reparācijai) šūnās funkcionē speciāls
mehānisms — bojāto polimēra fragmentu aizvietošana ar normālu

struktūru, par matrici izmantojot komplementārā DNS pavediena
homologo nebojāto apvidu.

Ģenētiskā homeostāze

Sīs homeostāzes uzdevums ir nodrošināt ikviena indivīda šūnu

ģenētisko savdabību un iznīcināt no ārējās vides organismā iekļuvu-
šus mikroorganismus un ģenētiski svešas vielas.

Somatiskām šūnām daloties, iespējamas DNS replikācijas kļū-
das un izmaiņas gēnu nukleotīdu secībā (mutācijas), kas savukārt

var radīt atipisku aminoskābju secību sintezējamo olbaltumvielu mo-

lekulās. Ņemot vērā ārkārtīgi lielo proliferējošo šūnu skaitu cilvēka

organismā (apmēram 1013 šūnu), gēnu mutācijas ik dienas izraisa

miljoniem anomālu šūnu rašanos. Šim procesam ir būtiska nozīme

ļaundabīgo audzēju un autoimūnslimību (mutācijas var skart arī

limfocītus) izcelsmē. Ik dienas organismā nonāk arī tik daudz ģenē-
tiski svešu vielu un dažādu mikroorganismu, ka to kopskaitu pat

grūti novērtēt. Organisma ģenētisko homeostāzi visos šajos gadīju-
mos nodrošina limfoīdie audi, kuru specifiskā fizioloģiskā funkcija
ir humorālās un celulārās imūnreakcijās (sk. 25. Ipp.).
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Struktūru (morfoloģiskā) homeostāze

Morfoloģiskā homeostāze ietver 1) šūnu pašatjaunošanos (fizio-
loģisko reģenerāciju) pēc bojājuma, 2) šūnu vai to atsevišķo kom-

ponentu skaita un uzbūves izmaiņas, kas saistītas ar funkcionālās

aktivitātes maiņu.

Molekulāro struktūru nerimtīgu atjaunošanu šūnas nodrošina

specifiski fermentatīvi mehānismi, kurus pēta bioķīmija.

Šunu un to organoīdu reģenerācijas un strukturālas adaptācijas
mehānismi dažādos audos ir atšķirīgi.

Kuņģa un zarnu traktā šie procesi galvenokārt saistīti ar šūnu

vairošanos — celulārā reģenerācija. Gļotādas šūnas nepār-
traukti atjaunojas, diferencējoties no cilmes šūnām kambiālā zonā,

pēc tam tās pārvietojas uz attiecīgo gļotādas rajonu. Ja patogēns
faktors izraisa gļotādas bojājumu vai arī ja spēji pieaug funkcionālā

slodze, piemēram, sakarā ar daļēju orgāna rezekciju, tad tūlīt palie-
linās cilmes šūnu mitotiskā aktivitāte, paātrinās šūnu diferenciācija

un migrācija. Līdzīgas norises vērojamas asinsrades orgānos, kaul-

audos, epitēlijā, kas izklāj elpceļus, urīnceļus, žultsceļus.

Miokardā un centrālajā nervu sistēmā pārsvarā darbojas cits —

intracelulārās reģenerācijas mehānisms. Miokardā fun-

kciju kompensācija pēc perēkļbojājuma vai ilgstošas slodzes laikā

saistīta ar hiperplastiskiem procesiem pašās muskuļu šūnās. Palieli-

nās specifisko ultrastruktūru — mitohondriju, miofibrillu, endoplaz-
matiskā tīkla veidojumu un citu — skaits, arī pašu šūnu izmēri.

Sūnu dalīšanās iespēja miokardā nav pierādīta. Arī nervu šūnas

postnatālā periodā nespēj dalīties, un centrālās nervu sistēmas mor-

foloģiski funkcionālās homeostāzes pamatā ir intracelulāri mehā-

nismi.

Aknās, nierēs un vairākumā citu iekšējo orgānu, kā arī iekšējās

sekrēcijas dziedzeros un neiroglijā iespējama abējāda reģenerācija.
Piemēram, parastos apstākļos aknu audu funkcionālās aktivitātes iz-

maiņas plašās robežās nodrošina intracelulārie mehānismi un mito-

zes notiek reti. Turpretī aknu parenhīmas sākotnējā apjoma atjauno-
šanās pēc daļēja aknu bojājuma saistīta ar aknu šūnu mitotiskās

aktivitātes ievērojamu pastiprināšanos.

lekšējās vides fizikāli ķīmisko parametru homeostāze

Asins un citu iekšējās vides šķidrumu fizikāli ķīmisko parametru
stabilitāti nodrošina daudzveidīgi, savstarpēji saistīti regulācijas
mehānismi, un tiek pieļautas tikai nelielas, šūnu dzīvības norisēm

nekaitīgas fizikāli ķīmisko parametru svārstības. Galvenie stabilizē-

jamie parametri ir asins gāzu sastāvs (9. tab.), jonu koncentrācija
(10. tab.), osmotiskais spiediens (6,8—7,0 kPa), pH (7,32—7,45)
un ķermeņa «serdeņa» audu temperatūra (36,5—38,5 °C).
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9. tabula

Gāzu sastāva parametri cilvēka asinīs

Asins gāzu sastāva homeostāzi nodrošina divējāds mehānisms:

ārējās elpošanas izmaiņas un hemoglobīna gāzu saistītspējas izmai-

ņas. Elpošanas minūtes tilpuma un alveolārās ventilācijas regulā-
cija noris reflektoriski, pieskaņojot ārējo elpošanu organisma viel-

maiņas intensitātei un gāzu parciālā spiediena svārstībām ārējā
vidē.

Hemoglobīna spēja saistīt skābekli un ogļskābo gāzi ir ļoti mai-

nīga, to ietekmē asins temperatūra, sāļu koncentrācija, pH un abu

gāzu daudzumu savstarpējā attiecība. Evolūcijas gaitā šī elementārā

fizikāli ķīmiskā atkarība ir pilnveidojusies un ieguvusi lietderību

adaptācijas un homeostāzes procesos.

Asins pH pieļaujamo izmaiņu diapazons ir ļoti šaurs — apmēram
no 7,32 līdz 7,45. Šūnu šķidrās fāzes reakcija ir par 0,5—0,7 vienī-

bām skābāka nekā asins pH, bet šūnstarpu šķidruma pH salīdzinā-

jumā ar asins pH svārstās ievērojami plašākās robežās.

Asins pH stabilizācijā piedalās 1) bufersistēmas — plazmas kar-

bonātu, fosfātu un olbaltumvielu bufersistēmas, kā arī hemoglobīna
bufersistēma eritrocītos, 2) ārējā elpošana, kas nodrošina ogļskābes
izvadīšanu no organisma ogļskābās gāzes veidā, 3) nieres, kas iz-

vada no organisma skābos vielmaiņas produktus un aiztur sārmai-

nos.

Asins osmotisko spiedienu nosaka galvenokārt plazmas neorga-
niskās vielas. Osmotiskā spiediena stabilizācijā galvenā nozīme ir iz-

vadprocesiem nierēs, kuru neirohumorālā regulācijā piedalās speciāli
osmoreceptori hipotalāmā.

10. tabula

Jonu koncentrācija cilvēka asins plazmā

Koncentrācija,
ml/100 ml

Parciālais spriegums,

mm Hg

Gāze

arteriālās

asinīs

venozās

asinīs

arteriālas

asinīs

venozās

asinīs

kabeklis

•gļskābā gāze

16,4—23,5
44,9—50,3

13,6—17,1

49,0—56,1

86—101

36,0-43,8

33—46

42,7—53,6

Katjoni
Koncentrācija,

mmol/7 Anjoni
Koncentrācija,

mmol/7

Nla+

:a2+

Ag2+
iti

142

5

2,5

0,5

1,5

ci-

HC03-
olbaltumvielas

P0
4
3-

S0
4
2-

org. skābes

103

27

7,5—9,0
1,5

0,5

5,0
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FIZIOLOĢISKO FUNKCIJU IZMAIŅAS ONTOĢENĒZĒ

Individuālās attīstības periodi

Individuālās attīstības (ontoģenēzes) periodizācija (11. tab.)

pamatojas uz tām kvalitatīvajām pārmaiņām, kādas vērojamas or-

ganismā un tā mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Jāuzsver, ka pāreju

no viena ontoģenēzes perioda otrā rada nevis pārmaiņas vidē, bet

gan tas, ka paša organisma attīstībai nepieciešami jauni apstākļi,
jaunas mijiedarbības formas ar vidi.

//. tabula

Ontoģenēzes periodi

Jaundzimušā periods pirmās 4 nedēļas
Zīdaiņa periods līdz 1 gada vecumam

Agrīnā bērnība (mazbērna vecums) no 1 līdz 3 gadiem
Pirmā bērnība (pirmsskolas vecums) no 4 līdz 7 gadiem
Otrā bērnība (jaunākais skolas vecums) zēni no 8 līdz 12 gadiem

meitenes no 8 līdz 11 gadiem
Pusaudža gadi zēni no 13 līdz 16 gadiem

meitenes no 12 līdz 15 gadiem
Jaunība ■ jaunieši no 17 līdz 21 gadam

jaunietes no 16 līdz 20 gadiem
Brieduma gadi vīrieši no 22 līdz 60 gadiem

sievietes no 21 līdz 55 gadiem
Padzīvojuša cilvēka periods vīrieši no 61 līdz 74 gadiem

sievietes no 56 līdz 74 gadiem
Vecums no 75 līdz 90 gadiem

Ilgdzīvotāja periods vecāki par 90 gadiem

Ķermeņa masas pieauguma absolūtais ātrums dažādos dzīves pe-

riodos ir atšķirīgs, bez tam tas ir ļoti atkarīgs no indivīda absolūta-

jiem izmēriem. Tāpēc anabolisko procesu intensitātes novērtēšanai

un dažādu indivīdu ķermeņa masas pieauguma (augšanas) salīdzi-

nāšanai izmanto relatīvo ātrumu (X), ko aprēķina šādi:

AM At
K=

"īvr"
: T'

kur t un M -bioloģiskais vecums un ķermeņa masa novērojumu pe-

rioda sākumā, At un AM — novērojumu perioda ilgums un ķermeņa
masa novērojumu perioda beigās.

Cilvēka individuālās attīstības gaitā vairākkārt notiek lēcienvei-

dīgas relatīvā augšanas ātruma izmaiņas — tūlīt pēc dzimšanas un

apmēram viena, divpadsmit un deviņpadsmit gadu vecumā. Šie bio-

loģiskā vecuma periodi indivīda attīstībā ir savā ziņā kritiski, jo

krasi mainās vielmaiņas un neirohumorālās regulācijas raksturs.

Dažādu audu un orgānu postnatālās attīstības temps nav vie-

nāds. Izšķir četrus audu un orgānu augšanas tipus (36. att.).
I. Lim'foīdais tips — raksturīgs limfoīdai sistēmai (aizkrūtes dzie-

dzerim, perifēriem limfmezgliem).
11. Cefāliskais tips — raksturīgs galvas un muguras smadzenēm,

kā arī acīm un galvai.
111. Vispārīgais tips — raksturīgs ķermenim kopuma, elpošanas

un gremošanas orgāniem, muskuļiem, nierēm, asinsvadiem.
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36. att. Audu un orgānu augšanas tipi:
1 — limfoīdais, 2 — cefāliskais, 3 — vispārīgais, 4 — repro-
duktīvais; 100% — attiecīgā orgāna masa pieaugušam cil-
vēkam.

IV. Reproduktīvais tips — raksturīgs dzimumorgāniem, priekš-
dziedzerim.

Dažādu audu un orgānu augšanas un attīstības īpatnības lielā

mērā ir ģenētiski determinētas, taču šūnu diferenciācijas un prolife-
rācijas konkrētie regulācijas mehānismi vēl ir maz izpētīti.

Faktori, kas ietekmē organisma attīstību

Indivīda augšana un attīstība nav iespējama bez noteiktu ārējās
vides faktoru iedarbības uz organismu. Šie faktori ir sava veida fi-

zioloģiski stresori (pēc I. Aršavska terminoloģijas), kas aktivē ana-

boliskos procesus.
Antenatālā attīstībā galvenā nozīme ir diviem faktoriem: mātes

organisma radītai videi un paša augļa kustību aktivitātei. Arteriālo

asiņu nedaudz pazeminātais skābekļa saturs (fizioloģiskā hipoksē-

mija) kairina augļa asinsvadu himioreceptorus un reflektoriski uz-

tur pastāvīgu muskulatūras saspringumu un augļa ortotonisko pozu.

Skābekļa un barības vielu deficīts, kas epizodiski rodas sakarā ar

placentas ierobežoto difūzijas virsmu, izraisa arī augļa kustības un
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tādējādi veicina fetālo un placentāro asinsriti. Auglim nobriestot, ša-

jās pielāgošanās reakcijās iesaistās arī hipotalāma-hipofīzes-virs-
nieru sistēmas (HHVS) neirohumorālās regulācijas mehānisms.

Auglim raksturīga salīdzinoši augsta adrenerģiskās regulācijas ak-

tivitāte, par to liecina lielā kateholamīnu un holīnesterāzes koncen-

trācija augļa asinīs. Augļa augstais muskulatūras tonuss un reflek-

toriskās kustības ir galvenie faktori, kas stimulē anaboliskos pro-

cesus.

Tūlīt pēc piedzimšanas organisms nonāk vidē, kuras temperatūra
ir par 15—18 °C zemāka nekā ķermeņa temperatūra. Šī temperatūras

starpība kļūst par galveno fizioloģisko stresoru. Vēl vairāk aktivējas
HHVS. Attīstību veicinoši faktori ir arī pāreja uz patstāvīgu uztura

uzņemšanu, antigravitācijas reakciju veidošanās, muskuļu darbības

pilnveidošanās un — tas nav mazāk svarīgi — pozitīvas emocijas.

Zīdaiņa vecumā pakāpeniski samazinās adrenerģiskās regulācijas

aktivitāte, toties pieaug klejotājnerva tonuss un līdz ar to kļūst re-

tāka sirdsdarbība un elpošana.
Arī talaka attīstība viens no galvenajiem somatiskās un arī psi-

hiskās attīstības veicinātājfaktoriem ir skeleta muskulatūras aktivi-

tāte.

Nākamais krasu pārmaiņu («lūzuma») periods indivīda ontoģe-
nēzē saistīts ar dzimumgatavības iestāšanos (pubertāti). Izmaiņas

neirohumorālajā regulācijā skar ne tikai reproduktīvo funkciju, bet

ietekmē praktiski visus vielmaiņas procesus un arī psihiskās norises.

Viena no pubertātes perioda iezīmēm ir relatīvā augšanas ātruma

krasa palielināšanās.

Novecošanas fizioloģiskais mehānisms

Novecošana ir neizbēgama norise, tas gaita samazinās organisma
adaptācijas spējas un palielinās patoloģisko procesu varbūtība.

Vienotas novecošanas teorijas, tāpat kā visaptverošas individuā-

lās attīstības teorijas, nav. Ikviena no esošajām teorijām pievērš uz-

manību kādam atsevišķam ontoģenēzes faktoram, kuram — pēc au-

toru domām — ir būtiska nozīme novecošanas procesā.
Pirmās — mehānistiskās — teorijās novecošana tika saistīta ar

šūnu un audu nolietošanos un dzīvās enerģijas izlietošanu. Ikdienas

pieredze rāda, ka jebkurš mehānisms, jebkura ierīce nolietojas, ja
tos nepārtraukti lieto. Šis apgalvojums tomēr pilnīgi ignorē būtisko

atšķirību starp dzīvo un nedzīvo dabu, atšķirību, kas ietverta jau
klasiskajā, F. Engelsa dotajā dzīvības definīcijā: «Dzīvība ir olbal-

tuma ķermeņu eksistences veids, un šis eksistences veids savā būtībā

ir šo ķermeņu ķīmisko sastāvdaļu pastāvīga pašatjaunošanās.»
(F. Engelss. Anti-Dīrings. R., 1978, 86. lpp.) Nolietošanās teorija
nav spējīga izskaidrot arī progresīvo attīstību ontoģenēzes sākumā.

Eksperimentāli ir iegūts apstiprinājums teorētiskajam priekšsta-
tam par genoma izmaiņām kā būtisku ontoģenēzes faktoru. Saskaņā
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ar šo priekšstatu primārās novecošanas pazīmes parādās regulētāj-
gēnos, kas ir visnodarbinātākais un visneaizsargātākais ģenētiskā
mehānisma komponents. Izmaiņas regulētājgēnos var būt par
iemeslu tam, ka vienu olbaltumvielu biosintēze pastiprinās, bet

citu — tiek aizkavēta. Struktūrgēnu bojājumi jau rada kļūdas pašā
olbaltumvielu sintēzē.

Novecošanu vienmēr pavada organisma imūnreaktivitātes pavā-

jināšanas. Bez tam vecumā palielinās varbūtība, ka tiek sintezētas

imūnvielas pret paša organisma olbaltumvielām, un līdz ar to biežāk

attīstās autoimūnslimības.

Sekundāra novecošanas pazīme ir neirohumoralas regulācijas
efektivitātes un adaptācijas spēju samazināšanās.

Ikviena indivīda mūža ilgums ir ierobežots, un novecošana ir

neizbēgama. Fantāzija par cilvēka mūža absolūtā ilguma ievēro-

jamu pagarināšanu ir neauglīga. Dzīves līmeņa paaugstināšanas un

traumatisma un saslimstības samazināšanas rezultātā attīstītajās
valstīs pēdējā gadsimtā ievērojami pagarinājies iedzīvotāju vidē-

jais, nevis cilvēka absolūtais mūža ilgums (37. att.). Par vidējo
mūža ilgumu sauc to vecumu, kādu sasniedz 80% iedzīvotāju. Nā-

kotnē sociālo un veselības aizsardzības dienestu pienākums ir visā

pasaulē tuvināt cilvēku vidējo dzīves ilgumu absolūtajam (apmēram
100—120 gadi).

Salīdzinot dažādu sugu dzīvnieku mūža ilgumu, noskaidrots, ka

augstāk attīstīto sugu pārstāvjiem tas ir lielāks, jo to organismā
dzīvībai svarīgās funkcijas realizē nevis atsevišķas specializētas
struktūras, bet gan daudzpakāpju (hierarhiskas) funkcionālās sistē-

mas. Tādējādi tiek panākta pietiekami ilgstoša organisma spēja iz-

dzīvot, saglabāt savu savdabību, pielāgoties vides izmaiņām.

37. att. Iedzīvotāju mūža ilguma izmaiņas 20. gs. pirmajā pusē ASV

(pēc L. Hayflick, 1976):
ar pārtrauktu līniju apzīmēta hipotētiska ideāla situācija, kad cilvēku nāves

cēlonis ir tikai novecošanas izraisīti fizioloģisko funkciju traucējumi.
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CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS DARBĪBAS

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ārējā vide, kurā eksistē dzīvais organisms, ir daudzveidīga un

Joti mainīga. Mainās apgaismojuma intensitāte, gaisa mitrums un

temperatūra, atmosfēras spiediens un citi ārējās vides parametri.

Arējās vides izmaiņas uz organismu darbojas kā kairinātāji, un šo

kairinātāju iedarbību uztver receptori. No receptoriem uzbudinājums

pa aferentajām nervu šķiedrām nonāk centrālajā nervu sistēmā

(CNS), kur notiek aferento impulsu kodētās informācijas analīze un

sintēze. Atkarībā no kairinātāja veida, stipruma un bioloģiskās no-

zīmes, kā arī atkarībā no CNS stāvokļa formējas eferento impulsu

plūsma un tiek izraisīta reflektoriska atbildes reakcija.
Ja ārējā vidē atrodas tādi kairinātāji kā, piemēram, barības vie-

las, kas nepieciešamas organisma eksistencei, tad organisms cenšas

tās iegūt. Barības vielas izraisa barības refleksus — reflektorisku

barības satveršanu, sasmalcināšanu un sagremošanu. Ja ārējā vidē

atrodas kairinātāji, kas apdraud organisma veselumu vai eksistenci,

novērojami aizsargrefleksi, kuru rezultātā organisms izvairās no

kaitīgiem kairinātājiem vai tos likvidē.

Visās organisma pielāgošanās reakcijās mainīgajai ārējai videi

piedalās CNS. Dzīvais organisms eksistē tik ilgi, kamēr tas spēj pie-

lāgoties mainīgajai ārējai videi.

CNS piedalās arī atsevišķos orgānos noritošo procesu regulācijā
un tādējādi saskaņo to darbību.

Reflektoriskās reakcijas, kas ir organisma funkciju regulācijas
pamatā, norisinās ar dažādu CNS daļu līdzdalību. Tāpēc pieņemts
runāt par organisma funkciju regulācijas dažādiem līmeņiem. Vis-

vienkāršākā neirālā regulācija realizējas caur muguras

bet sarežģītās regulācijas reakcijas norisinās ar galvas smadzeņu
līdzdalību.

Pat samērā vienkāršās reflektoriskās reakcijās piedalās vairākas

CNS daļas. Piemēram, uzbudinājums, kas rodas kā atbilde uz sāpju

kairinājumu, izplatās gan uz smadzeņu stumbra kodoliem, gan uz

pusložu pēc tam — pa eferentajiem ceļiem uz muguras

smadzeņu cerftriem. Tā kā aizsargreakcijā uz stipru sāpju kairinā-

jumu piedalās smadzeņu stumbra un pusložu garozas neironi, rodas

sāpju sajūta, ko pavada veģetatīvās reakcijas — mainās sirdsdar-

bības ritms, elpošanas dziļums un biežums, asinsvadu lūmens.

Nervu centrs. Ar to saprot neironu kopu, kas piedalās kāda no-

teikta refleksa vai kādas noteiktas organisma funkcijas regulācijā.
Dabiskos apstākļos organismā jebkuras funkcijas reflektoriska jā re-

gulācijā piedalās īsts neironu «zvaigznājs» (A. Uhtomskis). Tas no-

zīmē, ka nervu centrā ietilpstošās šūnas atrodas dažādās CNS daļās.

Piemēram, elpošanas centra neironi atrodas muguras smadzenēs

(motoneironi, kuru aksoni inervē elpošanas muskuļus), iegarenajās

smadzenēs, smadzeņu tiltā, hipotalāmā un pusložu garozā.

Nervu centra lokalizāciju nosaka, balstoties uz eksperimentiem,
kuros kairina, izloba vai pārgriež kādu atsevišķu galvas vai mugu-
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ras smadzeņu daļu. Ja, kairinot kādu CNS daļu, parādās noteikta

reflektoriska reakcija, kas izzūd, ja šo daļu izloba, tad pieņem, ka

šajā CNS daļā atrodas nervu centrs, caur kuru realizējas novērotā

reflektoriskā reakcija.
Katru nervu centru veido miljoni neironu, dažos gadījumos pat

miljardi neironu — atkarībā no regulējamās funkcijas sarežģītības.
Starp viena nerva centra neironiem pastāv ģenētiski noteikta sais-

tība. Dzīves laikā, veidojoties nosacījuma refleksiem, rodas funkcio-

nāli sakari. Jo komplicētāks ir reflekss vai sarežģītāka regulējamā
funkcija, jo komplicētāka ir nervu centra morfoloģiskā uzbūve un

sarežģītāka mijiedarbība starp atsevišķiem šī centra neironiem.

Jo augstākā CNS daļā lokalizēts nervu centrs, jo komplicētāka
ir regulācija, ko tas veic. Nervu centri, kas atrodas zemākās CNS

daļās, ir pakļauti augstāko nervu centru koriģējošai iedarbei. To

sauc par subordinācijas principu.
Visvienkāršākā neirālā regulācija realizējas caur muguras sma-

dzenēm. Muguras smadzeņu centri ir pakļauti galvas smadzeņu ko-

riģējošai iedarbei. Sarežģītāka organisma funkciju regulācija notiek

ar galvas smadzeņu līdzdalību. Galvas smadzenes piedalās, piemē-

ram, arteriālā spiediena, elpošanas, gremošanas sulu sekrēcijas,
asins osmotiskā spiediena, ķermeņa temperatūras regulācijā. Vispre-
cīzākā regulācija norisinās, piedaloties pusložu garozai. Tas ir vis-

augstākais neirālās regulācijas līmenis. Garozas darbībai ir pa-

kļauta zemgarozas un muguras smadzeņu darbība.

Tā kā starp visām CNS daļām pastāv plaša savstarpēja saistība,
tad šo daļu darbība noris stingri saskaņoti.

UZBUDINĀJUMA PĀRVADE CENTRĀLAJĀ NERVU SISTĒMĀ

Uzbudinājuma pārvade centrālajā nervu sistēmā atšķiras no uz-

budinājuma izplatīšanās pa nervu šķiedru. Uzbudinājuma pārvades
īpatnības centrālajā nervu sistēmā ir saistītas ar to, ka uzbudinā-

jums tiek vadīts cauri sinapsēm.

Centrālajā nervu sistēmā ir ļoti daudz sinapšu. Atkarībā no dar-

bības rakstura tās iedala uzbudinātājsinapsēs un kavētājsinapsēs.
Šeit apskatīsim tikai uzbudinājuma pārvadi uzbudinātājsinapsē. Ka-

vētājsinapšu darbības mehānismu analizēsim, aplūkojot kavēšanu

centrālajā nervu sistēmā.

Pēc tam kad uzbudinājuma impulss nonāk līdz presinaptiskajam
polam, no tā pūslīšiem atbrīvojas acetilholīns. Tas difundē cauri

presinaptiskajai membrānai un sinapses spraugai un nonāk postsi-

naptiskajā membrānā. Postsinaptiskajā membrānā acetilholīns reaģē

ar tur esošo holīnreaktīvo sistēmu. Šīs reakcijas rezultātā mainas

postsinaptiskās membrānas olbaltumvielu molekulu konformacija
;

Līdz ar to palielinās postsinaptiskās membrānas caurlaidība un cauri

tai sākas intensīva jonu plūsma, kas izraisa membrānas depolariza-

ciju, — rodas uzbudinošais postsinaptiskais potenciāls (UPSP). Šī

potenciāla lielums ir atkarīgs no mediatora daudzuma, kas izdalās
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sinapsē. Ja tas ir pietiekams, UPSP sasniedz kritisko līmeni un spēj

ģenerēt darbības potenciālu aksona sākumā (trigerzonā). Darbības

potenciāls jeb kustīgā depolarizācija izplatās tālāk. Tā kā UPSP ir

diezgan ilgstošs, tad tas ģenerē vairākus darbības potenciālus, kas

seko cits citam. Vairākumā CNS sinapšu mediators ir acetilholīns,
taču ir atrastas arī tādas CNS sinapses, kurās mediators ir noradre-

nalīns, serotonīns, glutamīnskābe vai citas vielas.

Vienvirziena pārvade. Pa nervu šķiedru uzbudinājums no kairinā-

juma vietas var izplatīties divos virzienos, bet centrālajā nervu

sistēmā tas tiek vadīts tikai vienā virzienā — no aferentā neirona uz

eferento neironu, pretējā virzienā uzbudinājums nevar izplatīties. Uz-

budinājuma vienvirziena vadīšana CNS notiek tāpēc, ka sinapses uz-

budinājumu laiž cauri tikai virzienā no presinaptiskā pola uz post-

sinaptisko membrānu, jo mediators veidojas tikai presinaptiskajā
polā.

Par uzbudinājuma vienvirziena vadīšanu centrālajā nervu sis-

tēmā var pārliecināties eksperimentā. Dzīvniekam pārgriež kāda mu-

guras smadzeņu segmenta priekšējo un mugurējo saknīti (priekšējā
saknītē iet eferentās, bet mugurējā saknītē — aferentās nervu šķied-

ras). Ja ar elektrisko strāvu kairina mugurējās saknītes centrālo

galu, tad no priekšējās saknītes centrālā gala var reģistrēt darbības

potenciālu. Ja kairina priekšējās saknītes centrālo galu, tad no mu-

gurējās saknītes centrālā gala darbības potenciālu reģistrēt neizdo-

das. Tātad uzbudinājums cauri muguras smadzenēm tiek pārvadīts
tikai virzienā no mugurējām saknītēm uz priekšējām, bet ne pretēji
(Bella—Mažandī jeb saknīšu likums).

Lēna impulsa vadīšana. Uzbudinājuma pārvade centrālajā nervu

sistēmā ir lēnāka nekā nervu šķiedrā. Ar to izskaidrojams diezgan
ilgais refleksa laiks, t. i., laiks, kas paiet no kairinātāja darbī-

bas sākuma līdz reflektoriskās atbildes reakcijas sākumam. Tajā

ietilpst laiks, kas vajadzīgs uzbudinājuma izraisīšanai, laiks, kurš

nepieciešams uzbudinājuma pārvadei vispirms pa aferento nervu

šķiedru, pēc tam cauri CNS un tad — pa eferento nervu šķiedru, kā

arī laiks, kas tiek patērēts uzbudinājuma pārvadei uz izpildorgānu.
Laiku, kas nepieciešams uzbudinājuma pārvadei cauri CNS, sauc par

reducēto refleksa laiku.

Cilvēkam visīsākais refleksa laiks ir cīpslu refleksiem, piemēram,
cejgala refleksam tas ir 0,0196—0,0238 s. Cīpslu refleksu reducētais

laiks ir 0,003 s. Garāks refleksa laiks ir mirkšķināšanas refleksam,
ko izraisa, kairinot plakstiņu vai ari apgaismojot aci ar spilgtu
gaismu. Šī refleksa laiks ir 0,05—0,2 s. Vēl garāks ir veģetatīvo ref-

leksu laiks. Piemēram, asinsvadu paplašināšanās refleksa laiks ir

apmēram 20 s.

Refleksa laiks ir atkarīgs no sinapšu skaita, caur kurām uzbudi-

nājums tiek pārvadīts centrālajā nervu sistēmā: jo lielāks sinapšu

skaits, jo garāks refleksa laiks. Tāpēc domā, ka cīpslu refleksi, kam

ir visīsākais refleksa laiks, ir monosinaptiski refleksi. Refleksa laiks

ir atkarīgs no nervu šķiedru resnuma, pa kurām uzbudinājums izpla-
tās refleksa lokā: jo tievākas ir nervu šķiedras, jo lēnāk izplatās uz-
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budinājums un garāks ir refleksa laiks. Tāpēc pa veģetatīvās nervu

sistēmas nervu šķiedrām uzbudinājums izplatās diezgan lēni. Ref-

leksa laiks ir atkarīgs no kairinātāja stipruma: jo stiprāks ir kairi-

nātājs, jo īsāks refleksa laiks. Refleksa laiku ietekmē arī kavēšana

un nogurums centrālajā nervu sistēmā.

Uzbudinājuma pārvadē cauri uzbudinātājsinapsei izšķir trīs pos-
mus: 1) mediatora atbrīvošanos no presinaptiskā pola pūslīšiem,
2) mediatora difūziju cauri presinaptiskajai membrānai un sinapses

spraugai, 3) uzbudinošā postsinaptiskā potenciāla (UPSP) rašanos

postsinaptiskajā membrānā. Mērījumi rāda, ka no tā brīža, kad uz-

budinājuma impulss sasniedz presinaptisko polu, līdz brīdim, kad

rodas UPSP, paiet apmēram 0,5 ms. šo laiku sauc par sinaptisko
aizturi. Tā kā no UPSP rašanās brīža līdz darbības potenciāla
rašanās brīdim paiet vēl 1,5—2 ms, tad uzbudinājuma pārvade cauri

vienai sinapsei ilgst 2—3 ms. Zinot kāda refleksa reducēto laiku un

to, ka uzbudinājuma pārvadei cauri vienai sinapsei vajadzīgas 2—

3 ms, viegli aprēķināt, cik sinapšu ir šī refleksa loka centrā. Tā kā

lielākai daļai cīpslu refleksu reducētais refleksa laiks ir apmēram
3 ms, tad uzskata, ka šiem refleksu lokiem centrā ir tikai viena si-

napse. Tāpēc cīpslu refleksus sauc par monosinaptiskiem ref-

leksiem. Vairākumam citu refleksu to loku centros ir pa 2 vai 3 si-

napsēm, vai pat vairāk, un šos refleksus sauc par polisinaptis-
k i c m refleksiem.

Ritma transformācija. Uzbudinājumam ejot cauri CNS, notiek

uzbudinājuma ritma transformācija. To konstatē, salīdzinot uzbudi-

nājuma impulsu frekvenci aferentajās un eferentajās nervu šķied-

rās, — tā ir atšķirīga. Tātad nervu centriem piemīt spēja transformēt

uzbudinājuma ritmu.

Ritma transformācija var notikt gan no mazākas frekvences uz lie-

lāku, gan otrādi. Ja aferentā nervu šķiedra tiek kairināta ar vienu

īslaicīgu stimulu, tad pa eferento nervu šķiedru uz efektoru aiziet

nevis viens uzbudinājuma impulss, bet virkne impulsu. Šī ritma

transformācija ir izskaidrojama ar to, ka UPSP ir ilgstošs un tāpēc
ģenerē nevis vienu, bet vairākus darbības potenciālus. Turpretī, ja
aferentā nervu šķiedra tiek mākslīgi kairināta ar biežiem impulsiem

(tādējādi tajā tiek sasniegta liela uzbudinājuma impulsa frekvence,

jo nervu šķiedrai raksturīga liela labilitāte), tad eferentajā nervu

šķiedrā uzbudinājuma impulsu frekvence ir mazāka nekā aferentajā
nervu šķiedrā. Šāda ritma transformācija izskaidrojama ar to, ka

nervu centru labilitāte ir diezgan neliela.

Summācija. Ar summāciju apzīmē CNS spēju apvienot un pastip-
rināt vājus — vienlaicīgus vai secīgus — aferentus impulsus vienā

pietiekami stiprā uzbudinājumu sērijā, kas var ierosināt reflektorisko

atbildes reakciju. Summāciju pirmais atklāja I. Sečenovs (1863), pē-
tot vardes kājas fleksijas refleksu, ko izraisa ritmiski zemsliekšņa
ādas kairinājumi.

Summācija ir iespējama gan biežu zemsliekšņa kairinājumu ga-

dījumā, gan arī tad, ja zemsliekšņa kairinājumi vienlaicīgi notiek

vairākās vietās. Tāpēc izšķir summāciju laikā un summāciju telpā.
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38. att. Uzbudinājuma
izplatīšanās pa nei-

ronu kopām centrālajā

nervu sistēmā (bulti-
ņas rāda uzbudinā-

juma virzienu).

Summācija laikā iestājas tad, ja nervu

centrā pa vienu un to pašu aferentc nervu

šķiedru pienāk bieži impulsi, ko izraisa receptoru
zemsliekšņa kairinājumi, — tādi, kuri katrs

atsevišķi nespēj ierosināt reflektorisku atbildes

reakciju.

Summācija telpā iestājas tad, ja vie-

nam un tam pašam motoneironam vienlaikus

pa daudziem aferentiem neironiem pienāk im-

pulsi, ko izraisa zemsliekšņa kairinātāji.

Summācija telpā ir saistīta ar recepcijas
lauka palielināšanos. Palielinoties recepcijas
laukam, palielinās mediatora daudzums, kas iz-

dalās sinapsēs, un UPSP sasniedz kritisko lī-

meni un spēj ģenerēt darbības potenciālu, kurš

aiziet līdz efektoram un izraisa reflektorisko at-

bildes reakciju. Summācija laikā arī ir atkarīga
no UPSP palielināšanās līdz kritiskam līme-

nim. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai zemsliekšņa
kairinājumi ritmiski sekotu viens otram ar īsiem

laika intervāliem. Tad mediators uzkrājas si-

napsēs, jo ferments acetilholīnesterāze to nepa-

gūst noārdīt, un tikko mediatora daudzums ir

pietiekami liels, UPSP sasniedz kritisko līmeni

un spēj ģenerēt darbības potenciālu, kas izraisa

reflektorisko atbildes reakciju.

Pēcdarbība. Nerva-muskula preparātā mus-

kuļa kontrakcija izbeidzas reizē ar nerva kairi-

nājuma pārtraukšanu. Organismā reflektoriskā

kustība, ko izraisa aferentā nerva vai receptora

kairinājums, turpinās vēl kādu laiku pēc kairi-

nājuma izbeigšanās. Šo fenomenu apzīmē par
pēcdarbību. To izskaidro, pirmkārt, ar to, ka

UPSP momentāni neizzūd un saglabājoties tas

vēl kādu laiku turpina ģenerēt darbības potenciālus, kas plūst uz

efektoru un izraisa tā darbību. Otrkārt, centrālajā nervu sistēmā

uzbudinājums tiek pārvadīts pa neironu kopām (38. att.), kurās var

būt diezgan liels sinapšu skaits. Tā kā katrā sinapsē uzbudinājuma

pārvade nedaudz aizkavējas (sinaptiskā aizture), tad uzbudinājums
efektorā nonāk diezgan vēlu un uztur tā darbību vēl samērā ilgi pēc
kairinātāja darbības izbeigšanās. Uzbudinājuma saglabāšanos CNS

neironu kopās vēl pēc kairinājuma izbeigšanās sauc par uzbudi-

nājuma prolongēšanu. (Uzbudinājuma prolongēšana ir iz-

skaidrojama arī ar uzbudinājuma cirkulēšanu centrālajā nervu sis-

tēmā pa noslēgtiem neironu lokiem.)

Iradiācija. Stipri receptoru vai aferentā nerva kairinājumi izraisa

uzbudinājumu ne tikai tā paša refleksa loka centrā, bet arī citos

nervu centros. Šo norisi sauc par uzbudinājuma iradiāciju. Piemē-

ram, stiprs ādas kairinājums spinālai vardei var radīt visu četru
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ekstremitāšu un vidukļa kustības. Morfoloģiskie un elektrofizioloģis-
kie pētījumi liecina, ka uzbudinājuma iradiācija centrālajā nervu

sistēmā ir iespējama tāpēc, ka CNS nervu šūnas plaši kontaktē savā

starpā. Šīs saistības pamatā ir nervu šūnu izaugumu (aksonu un

dendrītu) sazarojumi, kā arī starpneironu ķēdes. Liela nozīme uzbu-

dinājuma iradiācijā centrālajā nervu sistēmā ir retikulārai formā-

cijai.

Uzbudinājuma iradiāciju centrālajā nervu sistēmā ierobežo ka-

vētājneironi un kavētājsinapses, kas ietilpst dažādu nervu centru sa-

stāvā. Tāpēc uzbudinājuma iradiāciju ļoti viegli novērot vardei pēc
nelielas strihnīna devas, jo tas bloķē kavētājsinapses muguras sma-

dzenēs.

Konverģence. Uzbudinājuma impulsi, kas centrālajā nervu sis-

tēmā nonāk pa dažādām aferentām nervu šķiedrām, var saplūst kopā
vienos un tajos pašos starpneironos vai eferentajos neironos.

C. S. Šeringtons uzbudinājuma impulsu konverģenci centrālajā
nervu sistēmā uzskata par vienu no apstākļiem, kas nodrošina dau-

dzu CNS neironu koordinētu darbību. Uzbudinājuma impulsu kon-

verģence ir izskaidrojama ar to, ka katra CNS nervu šūna un tās

dendrīti kontaktē ar daudzu citu CNS nervu šūnu aksoniem. Ar

konverģenci ir saistīta arī uzbudinājuma summācija centrālajā nervu

sistēmā. levērojama uzbudinājuma impulsu konverģence notiek CNS

augstākajās daļās, sevišķi galvas smadzeņu pusložu garozā, kur no-

nāk impulsi no dzirdes, redzes, ādas un citām receptīvajām zonām.

Oklūzija un vieglināšana. Jebkurā nervu centrā pie refleksa loka

centra neirona beidzas ne tikai nervu šķiedras no šī refleksa loka

aferentā neirona, bet arī zariņi no blakus loku aferentajiem neiro-

niem. Šāda morfoloģiska konstrukcija ir pamatā tādiem fenomeniem

kā oklūzija un vieglināšana.

Oklūzijas būtība ir šāda: vienlaicīgi kairinot divu refleksa loku

aferentos neironus, kairinājuma efekts ir mazāks nekā kairinājumu
efekta aritmētiskā summa, ja abi aferentie neironi tiek kairināti

atsevišķi.

Vieglināšana izpaužas pretēji: vienlaicīgi kairinot divu refleksa

loku aferentos neironus, kairinājuma efekts ir lielāks nekā kairinā-

jumu efekta aritmētiskā summa, ja šie neironi tiek kairināti atsevišķi.

Nogurums. Nervu centrā nogurums iestājas ātrāk nekā nervu

šķiedrā. Ja ilgstoši kairina aferentās nervu šķiedras, reflektoriskā

atbildes reakcija pakāpeniski samazinās, līdz pilnīgi izbeidzas. To,

ka šajā gadījumā nogurums ir iestājies nervu centrā, var pierādīt,

pievienojot kairinātāju eferentajām nervu šķiedrām. Par atbildi uz

šādu kairinājumu muskulis saraujas arī tad, kad aferentā nerva kai-

rinājums muskuļa saraušanos vairs neizraisa.

Noguruma iestāšanās nervu centros saistāma ar uzbudinājuma
pārvades traucējumiem starpneironu sinapsēs. Ja uzbudinājums

cauri sinapsei tiek vadīts ilgstoši, uzbudinājuma pārvades traucē-

jumus var izraisīt mediatora krājumu izsīkšana presinaptiskaja polā,
Bez tam samazinās postsinaptiskās membrānas jutība pret media-

toru, kā arī šīs membrānas enerģētiskie resursi.
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Visi reflektoriskie akti nogurumam nepakļaujas vienādi ātri. Ir

tādi refleksi, kas realizējas ilgstoši — bez noguruma iestāšanās, pie-
mēram, toniskie proprioceptīvie refleksi, kuri ilgstoši nodrošina mus-

kuļu tonusu.

KAVĒŠANA CENTRĀLAJĀ NERVU SISTĒMĀ

Kavēšanu centrālajā nervu sistēmā atklāja I. Sečenovs (1862).

Eksperimentējot ar talāmisku vardi, viņš novēroja, ka talāma kai-

rinājuma laikā (uz talāma tika uzlikts vārāmā sāls kristāls) paga-

rinās pakaļkājas liecējrefleksa laiks. I. Sečenovs pieņēma, ka vardei

talāmā ir centri, kuru uzbudinājums kavē spinālos refleksus. Mūsdie-

nās uzskata, ka I. Sečenova eksperimenti atklāja retikulārās formā-

cijas kavētājsistēmas iespaidu uz muguras smadzeņu refleksiem.

Kavēšana ir atgriezeniska nervu šūnu uzbudināmības un funkcio-

nālās aktivitātes samazināšanās. Pēc kavēšanas lokalizācijas sinapsē

izšķir presinaptisko kavēšanu un postsinaptisko kavēšanu. Pēc dar-

bības mehānisma kavēšana var būt saistīta vai nu ar hiperpolarizā-
ciju, vai arī ar depolarizāciju.

Pētot kavēšanu centrālajā nervu sistēmā, tika atklāts, ka gan

muguras, gan galvas smadzenēs bez uzbudinātājneironiem ir arī

kavētājneironi. Muguras smadzenēs pie kavētājneironiem pieder
Renšo šūnas.

Muguras smadzenēs no motoneironu aksoniem bieži atiet kolate-

rales, kas kontaktē ar Renšo šūnām (39. att.). Savukārt Renšo šūnu

aksonus ar motoneironiem saista kavētājsinapses. Uzbudinājums,
kas rodas motoneironā, pa tā aksonu aiziet uz skeleta muskuli, bet

pa aksona kolaterāli — uz kavētājšūnu (Renšo šūnu). Uzbudinā-

39. att. Dažādi kavēšanas veidi muguras smadzeņu
motoneironos (bultiņas rāda impulsu virzienu):
A — aferentā nervu šķiedra, M — motoneirons; 1 — motonei-
ronā aksons, 2 — kavētājneirons, 3 — starpneirons, 4 — rodas

postsinaptiskais kavētājpotenciāls, 5 — Renšo šūna: A — 3 —

presinaptiskā kavēšana.
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jums, kas nonāk Renšo šūnā, to aktivizē, un tā apspiež uzbudinājumu
motoneironā. Jo intensīvāks ir motoneirona uzbudinājums un līdz ar

to biežāki impulsi, kas tiek raidīti uz perifēriju, jo spēcīgāk uzbudi-

nās Renšo šūnas, kas kavē motoneirona aktivitāti. Ar šī mehānisma

palīdzību nervu šūnas automātiski tiek pasargātas no pārmērīga

uzbudinājuma.
Tātad centrālajā nervu sistēmā blakus uzbudinājumam pastāv

kavēšana, kas apspiež vai pilnīgi izslēdz uzbudinājumu un līdz ar

to vājina vai pilnīgi aptur reflektorisko darbību. Kavēšana nosaka

uzbudinājuma izplatīšanās ceļu centrālajā nervu sistēmā un līdz ar

to ierobežo tā iradiāciju.
Postsinaptiskā kavēšana ir saistīta ar kavētājneirona uzbudinā-

jumu. Tā rezultātā kavētājneirona sinapsēs ar citiem neironiem —

kavētājsinapsēs — izdalās kavētājmediatori (glicīns, y aminosviest-

skābe, kā arī citi aminoskābju derivāti), kas reaģē ar postsinaptis-
kās membrānas receptoru. Sīs reakcijas rezultātā mainās postsinap-
tiskās membrānas olbaltumvielu konformācija un līdz ar to — post-

sinaptiskās membrānas caurlaidība. Postsinaptiskajā membrānā gal-
venokārt palielinās hlora un kālija jonu caurlaidība, un tie plūst no

nervu šūnas ārā. Tāpēc rodas elektriskā strāva, kuras virziens si-

napsē ir vērsts uz āru no nervu šūnas, bet blakus rajonos — uz

iekšu. Rezultātā iestājas postsinaptiskās membrānas hiperpolarizā-

cija un rodas kavējošais postsinaptiskais potenciāls (KPSP). Līdz

ar to neirona membrānas postsinaptiskā apvidus uzbudināmība sa-

mazinās un neironam pienākošā uzbudinošā impulsācija kļūst maz

efektīva vai pilnīgi neefektīva.

Katrai nervu šūnai ir daudz sinapšu — gan uzbudinātājsinapšu,
gan kavētājsinapšu, un šis apstāklis stipri ietekmē nervu šūnas dar-

bību.

KPSP samazina UPSP, un līdz ar to UPSP nevar sasniegt kri-

tisko līmeni, kas vajadzīgs darbības potenciāla ģenerēšanai. Tāpēc
tajos gadījumos, kad kāda aferentā nerva kairinājums, kas izraisa

kavēšanu, apsteidz uzbudinošo stimulu, darbības potenciāls nervu

šūnā nerodas. Ja kavēšanu izraisošais kairinātājs sāk darboties, kad

uzbudinājums jau ir sasniedzis nervu šūnu, t. i., uz ritmisku uzbu-

dinājuma impulsu fona, tad uzbudinājuma impulsācija kļūst retāka

vai arī pilnīgi izbeidzas.

Šūnas darbības kavēšanas efekts ir atkarīgs no UPSP un KPSP

lielumu attiecības, kā arī no kavētājsinapšu un uzbudinātājsinapšu
skaita, kuras ir iesaistītas šūnas darbībā.

KPSP, tāpat kā UPSP, var summēties gan laikā, gan telpā. Post-

sinaptisko kavēšanu var novērst ar strihnīnu, jo tas bloķē kavētājsi-
napses.

Presinaptiskā kavēšana atklāta centrālajā nervu sistēmā nesen,

un tāpēc tā ir mazāk izpētīta nekā postsinaptiskā kavēšana. Presi-

naptiskā kavēšana lokalizējas aferento neironu aksonu sīkajos gala

zariņos jeb presinaptiskajos terminālos. Pie presinaptiskajiem ter-

mināliem pienāk citu neironu aksoni, kas ar tiem kontaktē īpatnējās
aksoaksinālās kavētājsinapsēs. Mediatori, kas izdalās šajās kavētāj-
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sinapsēs, depolarizē presinaptisko terminālu membrānu. Līdz ar to

rodas depolarizējoša presinaptisko terminālu blokāde un uzbudinā-

juma impulsācija šo neironu vairs nesasniedz. Rezultātā samazinās

šī neirona funkcionālā aktivitāte.

Pesimālā kavēšana. Kavēšana centrālajā nervu sistēmā var reali-

zēties arī bez speciālu kavētājstruktūru līdzdalības, tā var attīstīties

parastajās uzbudinātājsinapsēs sakarā ar postsinaptiskās membrā-

nas pārmērīgu depolarizāciju, ko izraisa bagātīgā uzbudinājuma im-

pulsācija, kas rodas pārāk stipra kairinātāja iedarbības rezultātā.

Pesimālā kavēšana notiek muguras smadzeņu un retikulārās formā-

cijas starpneironos.
Seku kavēšana jeb kavēšana pēc uzbudinājuma. Tā attīstās tad,

ja pēc darbības potenciālu sērijas rodas stipra membrānas hiperpo-
larizācija, kas izraisa neirona membrānas uzbudināmības samazinā-

šanos.

REFLEKTORISKO AKTU KOORDINĀCIJA

Atsevišķi neironi, neironu grupas un nervu centri darbojas sav-

starpēji saskaņoti jeb koordinēti. Nervu sistēmas darbības koordinā-

cijā liela nozīme ir kavēšanai. Kavēšana novērš plašu uzbudinājuma
iradiāciju smadzenēs. Bez tam tā pārtrauc noteiktā momentā nevaja-

dzīgo šūnu grupu darbību, radot optimālus apstākļus bioloģiski sva-

rīgāko reakciju norisei.

Arī kustību koordinācijas pamatā ir uzbudinājuma un kavēšanas

mijiedarbība centrālajā nervu sistēmā. Pirmo reizi abu procesu vien-

laicīgu iestāšanos antagonistiskos kustību centros galvas smadzeņu

pusložu garozā novēroja N. Vedenskis (1896), kairinot suņiem eks-

tremitāšu kustību centrus pusložu garozā. Viņš novēroja, ka tiešs pus-

ložu garozas motoriskās zonas kairinājums izraisa koordinētas kus-

tības ne tikai pretējās puses, bet arī tās pašas puses ekstremitāšu

muskuļos. N. Vedenskis arī novēroja, ka muskuļu antagonistisko
kustību centru mijiedarbību nosaka impulsi no pašu muskuļu recep-

toriem un ādas taustes receptoriem.
Visi eksperimenti liecināja, ka kavēšanu, tāpat kā uzbudinājumu,

izraisa kairinājums. Kavēšanas rašanos tajos pašos motoneironos,

kur bijis uzbudinājums, nosaka acīmredzot kādi apstākļi pašā nervu

šūnā.

Reciprokā inervācija. C. S. Šeringtons eksperimentos ar spināliem
dzīvniekiem pētīja uzbudinājuma un kavēšanas savstarpējo iedar-

bību muguras smadzenēs. Spināliem dzīvniekiem neliels spiediens uz

pakaļkājas pēdas spilventiņu izraisa krustoto ekstenzoru refleksu:

kairinātā kāja saliecas, bet pretējā — izstiepjas. Ja kairinājums ir

pietiekami stiprs, refleksā iesaistās visas četras ekstremitātes, tur-

klāt kājas ritmiski vairākas reizes pamīšus saliecas un iztaisnojas

(atgādina iešanu). Šādu uzbudinājuma pārslēgšanos no vieniem

neironiem uz citiem C. S. Šeringtons apzīmēja par reciproko iner-

vāciju un to izskaidroja ar hipotētisku priekšstatu par aferentās

nervu šķiedras kolaterāļu sadali kustību centros.
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40. att. Reciprokās kavēšanas mehānisma shēma (pēc Ekkla) refleksiem, kurus

novēro, kairinot muskuļu vārpstiņu (pa kreisi) vai corpusculum bulboideum mus-

kuļu cīpslā (pa labi):

1 — četrgalvainais muskulis, 2 — muskuļu vārpstiņa, 3 — corpusculum bulboideum cīpslā,
4 — receptoršūnas spinālajā ganglijā (4a — nervu šūna, kas uztver impulsus no muskuļu
vārpstiņas, 4b — nervu šūna, kas uztver impulsus no corpusculum bulboideum), 5 — moto-
neironi. kas inervē atliecējmuskuļus, 6 — kavētājstarpneironi, 7 — uzbudinātājstarpneirons,
8 — motoneironi, kas inervē saliecējmusku|us, 9 — saliecējmuskulis, 10 — kustību nervu šķied-
ras nervgaļi muskulī, 11 — nervu šķiedra no corpusculum bulboideum.

Elektrofizioloģisko pētījumu rezultāti liecina par šādu reciprokās
inervācijas morfoloģisko struktūru: aferento nervu šķiedra muguras
smadzenēs ne tikai iet līdz motoneironam, bet arī veido kolaterāles

uz kavētājiem starpneironiem, kuru impulsi kavē antagonistiskos
motoneironus (40. att.).

Reaferentācija. Jebkura kustību akta laikā tiek kairināti muskuļu
un cīpslu receptori un uzbudinājums no tiem aiziet uz CNS. Ja kus-

tības tiek kontrolētas ar redzi vai dzirdi, tad centrālajā nervu sistēmā

uzbudinājuma impulsiem no muskuļu un cīpslu receptoriem pievie-

nojas arī impulsi no redzes un dzirdes receptoriem. Aferentos impul-
sus, kas rodas organismā kāda orgāna darbības rezultātā, sauc par

reaferentāciju jeb sekundāro aferentāciju — atšķirībā no primārās
aferentācijas, kas ir izraisījusi šī orgāna reflektorisko darbību. Rea-

ferentācija nodrošina atgriezenisko saikni un tādējādi padara iespē-
jamu CNS kontroli pār reflektoriskajām reakcijām, ļaujot tās precīzi

pieskaņot organisma vajadzībām. To, ka refleksu centri ar reaferen-

tācijas palīdzību kontrolē paši savas darbības izpildi, savos darbos

ir uzsvēruši I. Sečenovs, C. S. Šeringtons, P. Anohins un citi
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fiziologi. Sevišķi svarīga nozīme reaferentācijai ir arteriālā spie-

diena un elpošanas regulēšanā, kā arī citos pašregulācijas procesos

(ar tiem sīkāk iepazīsimies attiecīgās grāmatas nodaļas).

Kopīgais beigu ceļš. Vienu un to pašu reflektorisko atbildes reak-

ciju var izraisīt dažādu receptoru kairinājums. Tas liecina par to,

ka vieni un tie paši eferentie neironi ir daudzu refleksa loku kopīgais

beigu ceļš. Ir noskaidrots, ka aferento neironu ir daudz vairāk neka

eferento neironu, tāpēc arī viens eferentais neirons vada impulsus,
kas pienāk no vairākiem aferentiem neironiem. Piemēram, muguras

smadzeņu priekšējo ragu motoneironiem, kas impulsus vada uz ske-

leta muskulatūru, impulsi pienāk ne tikai no eksteroreceptoriem un

proprioreceptoriem, bet arī no piramidālajiem un ekstrapiramidala-

jiem ceļiem, no smadzenītēm, retikulārās formācijas un citām struk-

tūrām.

Refleksus, kuriem ir kopīgs beigu ceļš, iedala apvienojošos

un antagoniskos refleksos. Pirmo refleksu gadījumā atbildes

reakcija pastiprinās, turpretī otrie refleksi cits citu kavē, tie it kā

konkurē savā starpā («cīnās» par kopīgo beigu ceļu). Kā apvieno-

jošo refleksu piemēru var minēt izteiktu siekalu sekrēcijas palielinā-
šanos, ja vienlaicīgi tiek kairināti taktilie receptori un garšas recep-

tori mutē. Ja minētos receptorus kairina atsevišķi, siekalu sekrēcija
ir mazāka. Kā refleksu antagonisma piemēru var minēt kasīšanās

refleksu un kājas saliekšanas refleksu. Ja kasīšanās refleksa laikā

dzīvnieks saņem sāpīgu ādas kairinājumu, tad kasīšanās reflekss

tiek kavēts un notiek kājas saliekšanas reflekss — «cīņā» par kopīgo
beigu ceļu uzvar bioloģiski svarīgākais reflekss, šajā gadījumā aiz-

sargreflekss.

Dominante. Kairinātāji, kas ierosina kādu bioloģiski svarīgu or-

ganisma reakciju, izraisa uzbudināmības pārmaiņas visā centrālajā

nervu sistēmā, bet vienā no centriem rodas valdošais jeb dominējo-
šais uzbudinājums, kas sev pakļauj pārējo centru darbību.

Savas eksperimentālās darbības sākumā N. Vedenskis novēroja,
ka paaugstināta uzbudināmība kādā CNS daļā var novest pie «pil-
nīgas normālo attiecību apvēršanās», t. i., kairinājums vairs neiz-

raisa parasto reflektorisko reakciju, bet gan pilnīgi citu.

A. Uhtomskis, pētot sarežģītu ķēdes refleksu, piemēram, rīšanas

refleksa (izslāpušam sunim) ietekmi uz pusložu garozas motoriskās

zonas darbību, novēroja, ka tiešs motoriskās zonas kairinājums tam

neizraisa parasto vienkāršo kājas kustību — saliekšanu, bet tikai

pastiprina rīšanas kustības. Tātad uzbudinājums slāpju centrā ir tik

stiprs, ka nomāc pat tiešu garozas motoriskās zonas kairinājumu.
Sādu īpatnēju, stipru uzbudinājumu centrālajā nervu sistēmā, kas

uz laiku maina reflektorisko aktu parasto gaitu, A. Uhtomskis no-

sauca par dominanti. Dominantei ir svarīga nozīme organisma reflek-

torisko reakciju koordinācijā.

Ārēji dominante izpaužas ar ilgstošu kāda orgāna darbību vai

arī ar visa organisma stacionāru pozu kādas funkcijas veikšanai.

Dominante nepakļaujas nogurumam un nepazūd, pat ievadot lielas

broma devas.
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Dominantes īpašības A. Uhtomskis pētīja šādās reflektoriskās no-

risēs: izsalkuša vai izslāpuša dzīvnieka rīšanas kustībās, defekāci-

jas un mikcijas refleksos un varžu tēviņu apkampšanās refleksos.

Kamēr urīnpūslis vai zarna nav iztukšota, kaķis nereaģē ar paras-

tajiem aizsargrefleksiem un nebēg, kad tuvojas cilvēks. Sarežģītie
reflektoriskie akti ir instinkti, un ar vārdu «dominante» apzīmē no-

rises centrālajā nervu sistēmā instinktu laikā.

Katras dabiskās dominantes pamatā, pēc A. Uhtomska domām,
ir īpatnējs uzbudinājuma stāvoklis daudzās nervu šūnu grupās jeb
veselā centru zvaigznājā. Dominējošajam centram ir raksturīgas

četras īpašības: 1) paaugstināta uzbudināmība; 2) stabils (ilgstošs)
uzbudinājums; 3) paaugstināta uzbudinājumu summācijas spēja;

4) inerce.

Katrā dominantē var izšķirt trīs secīgus posmus: 1) sagatavo-

šanu; 2) iestāšanos; 3) izbeigšanos. īpatnējo uzbudinājuma stāvokli

centrālajā nervu sistēmā jeb dominanti sagatavo pārmaiņas iekšējā
vidē vai kādā orgānā, piemēram, dzimumhormonu paaugstināta kon-

centrācija asinīs, urīnpūšļa piepildīšanās v. tml. Dominanti izraisa

tiešs kairinājums: varžu tēviņiem priekškāju liecējmuskuļu tonisko

kontrakciju izraisa priekškāju tulznu mehānisks kairinājums un mā-

tītes ķermeņa smarža. Mikcijas reflekss iesākas, tikko spiediens urīn-

pūslī pārsniedz noteiktu lielumu.

Dominantes laikā visi vienkāršie refleksi, kas nav ar to savieno-

jami (tāpēc, ka norisinās pa to pašu kopīgo beigu ceļu), pārslēdzas
uz citiem motoriskajiem neironiem vai arī tiek pilnīgi aizturēti, bet

pati dominante pastiprinās. Piemēram, varžu tēviņu apkampšanās
refleksa laikā visi kairinājumi, kas parasti izraisa priekškāju kustī-

bas, vai nu paliek bez atbildes, vai arī varde kustību izdara ar pakaļ-
kājām, turklāt ievērojami pastiprinās priekškāju toniskā kontrakcija.
Tātad līdz ar dominantes izveidošanos centrālajā nervu sistēmā ir

radušies apstākļi, kādi nepieciešami tās optimālai norisei. Refleksi,
kas ar dominanti ir savienojami, piemēram, mirkšķināšanas reflekss,
norisinās netraucēti. Dominante izbeidzas tad, kad beidzas reflekto-

riskā darbība, ar kuru saistīta dominante, vai arī tad, ja dominanti

pārtrauc kāda cita — spēcīgāka dominante.

Dominantes principam pakļaujas visu CNS daļu darbība, arī pus-
ložu garozas darbība. Dominantes principam pakļaujas arī nosacī-

juma refleksu veidošanās. I. Pavlovs noskaidroja, ka nosacījuma ref-

leksu veidošanās pamatā ir pagaidu sakara rašanās starp divām

galvas smadzeņu augstākajām daļām un ka vienā no tām uzbudinā-

jumam turklāt jābūt dominējošam, lai spētu piesaistīt uzbudinājumu
no citiem centriem. Piemēram, siekalu sekrēcijas nosacījuma refleksu

var izstrādāt tikai tādam dzīvniekam, kas ir izsalcis, t. i., tādam,
kam ir barības dominante. Paēdušam sunim siekalu sekrēcijas nosa-

cījuma refleksu izstrādāt neizdodas.

Pēc A. Uhtomska domām, dominante ir uzmanības un priekšme-
tiskās domāšanas fizioloģiskais pamats. Grūti pat iedomāties CNS

darbībā stāvokli bez dominējoša uzbudinājuma. Dominanti izraisa

ne tikai fizioloģiski kairinājumi, bet arī patoloģiski procesi dažādās
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ķermeņa daļās. Piemēram, atstarotās sāpes ādā A. Uhtomskis iz-

skaidro ar muguras smadzeņu sensoro dominanti — stipri paaugsti-
nātu uzbudināmību pelēkās vielas mugurējo ragu šūnās attiecīgajos
segmentos.

Cilvēkam izšķir zemākās un augstākās dominantes. Zemākās do-

minantes ir saistītas ar bioloģisko vajadzību apmierināšanu, bet

augstākās — ar sociālo vajadzību apmierināšanu. Cilvēkam zemā-

kās dominantes ir pakļautas augstākajām dominantēm.

VEĢETATĪVĀS NERVU SISTĒMAS

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Organisma funkcijas ir pieņemts iedalīt animālajās jeb somatis-

kajās un veģetatīvajās. Par animālajām jeb somatiskajām
funkcijām uzskata kairinājumu uztveršanu un kustību reakcijas,
kuras veic skeleta muskulatūra. Veģetatīvās funkcijas ir tās,

no kurām atkarīga vielmaiņa organismā, kā arī augšana un vairoša-

nās. Atbilstoši šādam franču fiziologa M. F. Bišā ieviestam orga-

nisma funkciju dalījumam arī nervu sistēmu dala somatiskajā un

veģetatīvajā nervu sistēmā.

Somatiskā nervu sistēma (SNS) nodrošina organisma
sensorās (jušanas) un motoriskās (kustību) funkcijas.

Veģetatīvā nervu sistēma (VNS) nodrošina visu iekšējo

orgānu (gremošanas, asinsrites, elpošanas orgānu, izvadorgānu un

dzimumorgānu) inervāciju. Bez tam VNS nodrošina skeleta mus-

kuļu, receptoru un pašas nervu sistēmas trofisko inervāciju.
Protams, šāds nervu sistēmas iedalījums ir visnotaļ analītisks,

jo organisma reakcijās uz kairinājumiem piedalās gan skeleta mus-

kulatūra, gan iekšējie orgāni, tātad saskaņoti kopā darbojas gan so-

matiskā, gan arī veģetatīvā nervu sistēma. Taču organisma reakciju
somatiskie komponenti, ko veic skeleta muskulatūra, atšķirībā no

veģetatīvajiem komponentiem var tikt apzināti izraisīti, pastiprināti
vai kavēti. Veģetatīvie komponenti netiek apzināti kontrolēti, tāpēc
VNS dēvē arī par autonomo nervu sistēmu.

Veģetatīvā nervu sistēma no somatiskās nervu sistēmas atšķiras
gan ar centru novietojumu, gan ar nervu šķiedru īpatnībām, sevišķi
refleksa loka eferentajā daļā. VNS eferentās nervu šķiedras ir smal-

kākas nekā SNS eferentās nervu šķiedras. VNS nervu šķiedru uzbu-

dināmība ir zemāka nekā SNS nervu šķiedru uzbudināmība, un uz-

budinājums pa veģetatīvajām nervu šķiedrām izplatās lēnāk (tās

pieder B un C grupai).
Pec struktūras un funkcijas īpatnībām veģetatīvai nervu sistēmai

izšķir divas daļas — simpātisko un pa r a s i m p ā t i sko daļu.

Veģetatīvās nervu sistēmas zemākie centri atrodas muguras

smadzenēs un galvas smadzeņu stumbrā — iegarenajās smadzenēs

un smadzeņu tiltā, kā arī vidussmadzenēs. No nervu šūnām, kas

atrodas minētajās smdazeņu daļās, sākas VNS eferentās (centr-
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bēdzes) nervu šķiedras, kuras vada

uzbudinājumu uz iekšējiem orgā-
niem.

Simpātiskās nervu sistēmas ze-

mākie centri atrodas muguras sma-

dzeņu krūšu un jostas segmentos,
bet parasimpātiskās nervu sistē-

mas zemākie centri — muguras
smadzeņu krustu segmentos, kā arī

iegarenajās smadzenēs, smadzeņu
tiltā un vidussmadzenēs (41. att.).

Parasimpātiskās nervu šķied-

ras, kas nāk no vidussmadzenēm,

ietilpst acs muskuļu nervā (111,
n. oculomotorius). Šīs šķiedras
inervē acs gludos muskuļus, un

impulsi, kas pienāk pa šīm šķied-
rām, izraisa acs zīlītes sašaurinā-

šanos. legarenajās smadzenēs un

smadzeņu tiltā sākas parasimpā-
tiskās nervu šķiedras, kas ietilpst

sejas nerva (VII, n. facialis), mēles

un rīkles nerva (IX, n. glussopha-

njngeus) un klejotā jnerva (X.
n. vagus) sastāvā. Sejas nervā un

mēles un rīkles nervā ietilpstošās

parasimpātiskās nervu šķiedras
inervē siekalu dziedzerus. Klejo-
tājnervs sazarojoties inervē sirdi,

barības vadu, bronhus, kuņģi, tievo

zarnu, resnās zarnas augšējo daļu,

aizkuņģa dziedzeri, virsnieres, nie-

res, aknas, liesu. Parasimpātiskās
nervu šķiedras, kas sākas no mu-

guras smadzeņu krustu segmen-

tiem, ietilpst iegurņa nerva sa-

stāvā, šīs šķiedras inervē S veida

zarnu un taisno zarnu, dzimumor-

gānus un urīnpūsli.

Veģetatīvās nervu sistēmas ze-

mākie centri ir pakļauti hipo t a-

-1ā m a koordinējošai ietekmei. Ja

dzīvniekam ar elektrisko strāvu

kairina hipotalāma mugurējos ko-

dolus, novēro efektus, kas rakstu-

41. att. Veģetatīvā nervu sistēma:

a — parasimpātiskā daļa, b — simpātiskā
daļa: 1 — acs, 2 — asaru dziedzeris, 3 —

augšējie elpceļi, 4 — zemžokļa siekalu dzie-

dzeris, 5 — zemmēles siekalu dziedzeris,

6 — pieauss siekalu dziedzeris, 7 — sirds,

8 — traheja, bronhi, 9 — barības vads,

kuņģis, 10 — aknas, 11 — aizkuņģa dzie-
dzeris, 12 — tievā zarna, 13 — resnā zarna,

14 — nieres, 15 — urīnpūslis, 16 — dzemde.

rīgi simpātiskās nervu sistēmas kairinājumam. Tāpēc uzskata, ka hi-

potalāma mugurējos kodolos ir simpātiskās nervu sistēmas augstākie
zemgarozas centri. Ja turpretī ar elektrisko strāvu kairina hipo-
talāma priekšējos kodolus, novēro efektus, kas raksturīgi
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parasimpātiskās nervu sistēmas uzbudinājumam. Tātad parasimpā-
tiskās nervu sistēmas augstākie zemgarozas centri atrodas hipota-
lāma priekšējos kodolos.

Hipotalāms funkcionē ciešā saistībā ar citām smadzeņu daļām.

Veģetatīvo un somatisko funkciju integrācijas centri atrodas limbis-

kajā sistēmā. Bez tam limbiskā sistēma kopā ar hipotalāmu veģeta-
tīvās un somatiskās reakcijas saskaņo ar emocionālajām reakcijām.

Simpātiskā nervu sistēma ir saistīta ar smadzenītēm — ir pierā-
dīta smadzenīšu ietekme uz iekšējo orgānu darbību ar simpātiskās
nervu sistēmas starpniecību.

Regulējoša ietekme uz VNS ir bāzālajiem ganglijiem. Šiem vei-

dojumiem ir nozīme veģetatīvo un somatisko funkciju koordinācijā.
L Pavlovs un viņa skolnieki pierādīja, ka iekšējo orgānu darbība

(tātad arī VNS darbība) ir pakļauta pusložu garozas kontrolei.

Spilgts pierādījums tam ir iekšējo orgānu darbības izmaiņas nosacī-

juma refleksu rezultātā.

Simpātiskā inervācija salīdzinājumā ar parasimpātisko inervā-

ciju ir daudz plašāka. Simpātiskās nervu šķiedras inervē faktiski vi-

sus organisma orgānus un audus, turpretī parasimpātiskā inervācija
visos orgānos nav konstatēta (tās nav, piemēram, skeleta muskuļos).

Atšķirībā no somatiskās inervācijas veģetatīvās eferentās inervā-

cijas gadījumā ceļš no CNS līdz inervējamam orgānam sastāv no

diviem neironiem: preganglionārā un postganglionārā
neirona. Vieta, kur abi neironi kontaktē, ir ganglijs. Pirmā nei-

rona šūna atrodas CNS, bet otrā — ganglijā.

Simpātiskās nervu sistēmas gangliji atrodas tuvu muguras sma-

dzenēm un izveido simpātisko stumbru abās pusēs mugurkaulam.
Lai gan simpātiskās nervu sistēmas centri muguras smadzenēs at-

rodas tikai C7—L 3 segmentā, gangliju virkne stiepjas visgarām mu-

gurkaulam, un tajā izšķir kakla, krūšu, jostas un krustu ganglijus.
Kakla daļā ir 3 gangliji — augšējais, vidējais un apakšējais (pēdē-
jais nereti ir saplūdis kopā ar pirmo krūšu gangliju un izveido

zvaigžņveida gangliju). Vēdera dobumā bez simpātiskā stumbra jeb

paravertebrālajiem ganglijiem vēl atrodas trīs vai vairāk gangliju,
kurus sauc par prevertebrālajiem ganglijiem.

Parasimpātiskie gangliji atrodas tuvu inervējamam orgānam vai

paša orgāna sienā. Intramurālie gangliji ir mikroskopiski.
Sakarā ar simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas gan-

gliju atšķirīgo novietojumu atšķiras arī preganglionāro un postgan-
glionāro šķiedru garums. Simpātiskās inervācijas preganglionārā
šķiedra ir īsa, bet postganglionārā šķiedra — gara. Parasimpātiskās
inervācijas gadījumā ir otrādi.

Preganglionārās šķiedras ir mielinizētas, bet postganglionārās —

bez mielīna apvalka.

Simpātiskās nervu sistēmas preganglionārās šķiedras atstāj mu-

guras smadzenes pa priekšējām saknītēm un ieiet simpātiskā stum-

bra ganglijos. Tās var izbeigties (veidot sinapsi) tā paša segmenta
ganglijā vai arī iet augšup vai lejup pa simpātisko stumbru un tad
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pārslēgties, tās var arī atstāt simpātisko stumbru, aiziet uz kādu no

vēdera dobuma ganglijiem un pārslēgties tajā. Bez tam simpātiskās
preganglionārās šķiedras veido kolaterāles, kas tā paša vai cita seg-

menta ganglijos saistās ar postganglionāriem neironiem. Tādējādi
impulsi no viena un tā paša simpātiskās nervu sistēmas preganglio-
nārā neirona nonāk dažādos orgānos vai dažādu ķermeņa daļu un

orgānu asinsvados un izraisa plaši lokalizētu efektu.

Parasimpātiskā inervācija nav saistīta ar tik plašu uzbudinājuma
izplatīšanos, jo katra parasimpātiskā preganglionārā šķiedra kon-

taktē tikai ar vienu vai nedaudziem postganglionāriem neironiem.

Piemēram, n. oculomotorius (III) parasimpātiskās šķiedras inervē

tikai acs gludos muskuļus — zīlītes sašaurinātājmuskuli un akomo-

dācijas muskuli.

Caur dažiem veģetatīvajiem ganglijiem, kā to ir pierādījuši pa-

domju fiziologi M. Sergijevskis un I. Buligins, realizējas «vietējie» jeb
«perifērie» refleksi; veģetatīvajos ganglijos saslēdzas šo refleksu

loks — uzbudinājums no aferentā neirona pārslēdzas uz eferento. Šie

refleksi noris bez CNS līdzdalības, tāpēc tiem dots speciāls apzīmē-

jums. G. Kosickis ir aprakstījis perifēros refleksus sirdī.

Veģetatīvajos ganglijos ir sinapses (kontaktvietas starp di-

viem neironiem), caur kurām uzbudinājums tiek pārvadīts ar ķīmis-
kas vielas — mediatora starpniecību. Veģetatīvo gangliju sinapsēs
mediators ir acetilholīns. Šīs vielas nozīmi impulsu pārvadē no

preganglionārajām šķiedrām uz gangliju šūnām atklāja padomju fi-

ziologs A. Kibjakovs (1933). (Acetilholīns izdalās arī parasimpātisko
postganglionāro šķiedru nervgaļos un to simpātisko postganglionāro
šķiedru nervgaļos, kas inervē sviedru dziedzerus.)

Ir noskaidrotas vielas, ar kurām var pārtraukt uzbudinājuma
pārvadi veģetatīvajos ganglijos. Šīs vielas sauc par gangliob lo-

katoriem, un ar tām var pārtraukt VNS ietekmi uz orgāniem un

audiem. Šīs vielas izmanto arī ārstniecības nolūkā. Pie gangliobloka-
toriem pieder benzoheksonijs un citi preparāti.

Uzbudinājuma pārvade no postganglionārās šķiedras uz inervē-

jamo orgānu arī notiek ar ķīmiskas vielas starpniecību. Visu para-

simpātisko postganglionāro šķiedru nervgaļos izdalās acetilho-

līns, bet simpātisko postganglionāro šķiedru nervgaļos vairumā

gadījumu — noradrenalīns. Daļa noradrenalīna ātri metilējas
un veido adrenalīnu, tāpēc audu sinapsēs parasti atrod noradrena-

līna un adrenalīna maisījumu.

Bioķīmiskā sistēma, ar kuru reaģē acetilholīns inervējamā orgāna

audos, ir nosaukta par holinoreceptoru jeb holīnreaktīvo sis-

tēmu, bet bioķīmiskā sistēma, ar kuru inervējamā orgāna audos

reaģē noradrenalīns — par adrenoreceptoru jeb adrenoreaktīvo

sistēmu. Holinoreceptors inervējamā orgāna audos atšķiras no ho-

linoreceptora veģetatīvajā ganglijā, kur arī uzbudinājuma pārvadē

piedalās acetilholīns. Veģetatīvajos ganglijos ir tā sauktais nikotīn-

jutīgais holinoreceptors jeb N holinoreceptors, bet inervējamā orgāna

audos, kur pienāk parasimpātiskās postganglionārās šķiedras, ir
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muskarīnjutīgais jeb M holinoreceptors. Farmakoloģiski ir konsta-

tēts, ka ir divu veidu adrenoreceptori: a un p adrenoreceptori. Nor-

adrenalīnam saistoties ar a receptoriem, notiek asinsvadu sašaurinā-

šanās, bet, saistoties ar p receptoriem, — paplašināšanās.
Ir atrastas vielas, ar kurām var bloķēt M holinoreceptorus un līdz

ar to pārtraukt uzbudinājuma pārvadi no parasimpātiskajām šķied-
rām uz inervējamo orgānu, tādējādi pārtraucot parasimpātisko nervu

sistēmas ietekmi uz orgāniem un audiem. Šīs vielas sauc par M ho-

linoblokatoriem (atropīns un skopolamīns). Ir atrastas arī vie-

las, ar kurām var bloķēt a vai p adrenoreceptorus un pārtraukt uzbu-

dinājuma pārvadi no simpātiskajām šķiedrām uz inervējamo orgānu.
Šīs vielas sauc par adrenoblokatoriem. Atkarībā no tā, kādi

adrenoreceptori tiek bloķēti, izšķir a un p adrenoblokatorus (a adre-

noblokators ir dihidroergotamīns, bet p adrenoblokators — anapri-
līns). Gan M holinoblokatorus, gan adrenoblokatorus lieto praktis-

kajā medicīnā, lai pārtrauktu vai mazinātu simpātiskās vai parasim-

pātiskās nervu sistēmas ietekmi uz orgāniem.
Ir noskaidrotas arī vielas, kas stimulē holinoreceptorus un adre-

noreceptorus, — holinomimētiskās un adrenomimētis-

kās vielas. Praktiskajā medicīnā ar tām stimulē VNS ietekmi uz

orgāniem. Pie holinomimētiskām vielām, kas ierosina kā M holino-

receptorus, tā N holinoreceptorus, pieder acetilholīns un karbaholīns.

Vielas, kas ierosina tikai M holinoreceptorus, ir muskarīns un pilo-
karpīns; tikai N holinoreceptorus ierosina lobelīns un nikotīns.

Adrenomimētiskās vielas iedala tiešas un netiešas darbības adre-

nomimētiskās vielās. Tiešas darbības adrenomimētiskās vielas dar-

bojas tieši uz a vai p adrenoreceptoriem. Netiešas darbības adreno-

mimētiskās vielas veicina noradrenalīna un adrenalīna izdalīšanos

nervgaļos, kā arī traucē to inaktivāciju.

Tiešas darbības adrenomimētiskās vielas ir noradrenalīns, adre-

nalīns, naftazīns. Noradrenalīns darbojas galvenokārt uz a adreno-

receptoriem, turpretī adrenalīns darbojas gan uz a, gan uz p adreno-

receptoriem — atkarībā no tā koncentrācijas organismā. Mazās de-

vās adrenalīns ierosina p adrenomimētisku efektu, bet lielās devās

tas ierosina galvenokārt cc adrenomimētisku efektu. Kā noradrena-

līns, tā arī adrenalīns, ievadīts organismā, darbojas īslaicīgi, jo de-

ponējas adrenerģiskajās nervu šķiedrās un izpildorgānu šūnās, kā

arī noārdās fermentu — katehīn-o-metiltransferāzes un monoamīn-

oksidāzes ietekmē. Netiešas darbības adrenomimētiskās vielas ir

efedrīns un fenamīns.

Mūsdienās ārsta rīcībā ir daudzi un dažādi farmakoloģiskie lī-

dzekļi, ar kuriem vai mainīt VNS ietekmi uz orgāniem un audiem.

Visus orgānus (ar nelieliem izņēmumiem) inervē abējādas veģetatī-
vās šķiedras — simpātiskās un parasimpātiskās. Eksperimentā to

stimulācija izraisa pilnīgi pretējus efektus. Piemēram, parasim-
pātisko šķiedru kairinājums palēnina sirdsdarbību, sašau-

rina zīlītes, stimulē siekalu atdalīšanos un sekrēciju kuņģī un aiz-

kuņģa dziedzerī, sašaurina bronhus, pazemina glikozes daudzumu
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asinīs. Simpātisko šķiedru kairinājums izraisa sirdsdar-

bības paātrināšanos, zīlīšu paplašināšanos, siekalu atdalīšanās sa-

mazināšanos un sekrēcijas samazināšanos kuņģī un aizkuņģa dzie-

dzerī, bronhu paplašināšanos, glikozes daudzuma palielināšanos asi-

nīs un muskuļu spēka palielināšanos.
Analizējot izmaiņas, kādas iestājas orgānos simpātiskās un para-

simpātiskās nervu sistēmas ietekmē, redzam, ka simpātiskā nervu

sistēma sagatavo organismu intensīvai darbībai, kas saistās ar ener-

ģijas un spēka patēriņu, bet parasimpātiskā nervu sistēma nodrošina

enerģijas resursu atjaunošanu. Diennakts laikā abu VNS daļu akti-

vitāte un ietekme uz orgāniem mainās. Nomodā pārsvarā ir simpā-
tiskā nervu sistēma, bet miegā — parasimpātiskā nervu sistēma.

Simpātiskās nervu sistēmas aktivitāte sevišķi palielinās tajos gadīju-

mos, kad organisms tiek sagatavots lielam enerģijas patēriņam — in-

tensīvam fiziskam darbam un ļoti stipriem psihoemocionāliem pār-
dzīvojumiem.

L. Orbeli ir radījis teoriju par simpātiskās nervu sistēmas adap-
tīvi trofisko funkciju. Pēc šīs teorijas simpātiskajai nervu

sistēmai organismā ir divējāda nozīme: ietekmējot vielmaiņu musku-

ļos, tā veic trofisko funkciju (gr. trophē — barošana), bet, izraisot

audos un orgānos virkni pārmaiņu, kas tos sagatavo darbam jaunos,
izmainītos apstākļos, simpātiskā nervu sistēma veic adaptīvo fun-

kciju (lat. adaptare — pielāgot, piemērot).
lekšējā orgāna reakciju nenosaka tikai vienas vai otras VNS da-

ļas pārsvars, bet arī paša orgāna funkcionālais stāvoklis un orga-
nisma iekšējās vides (asins, limfas, audu šķidruma) sastāvs. To

uzskatāmi pierāda šādi novērojumi. Ja kuņģa ieeja ir atvērta, tad

parasimpātisko nervu šķiedru kairinājums izraisa tās aizvēršanos,

bet, ja tā ir slēgta, tad — atvēršanos. Parasimpātisko nervu šķiedru

kairinājums parasti pastiprina zarnu kustības, bet, ja zarnu gludā
muskulatūra ir stipri tonizēta, tad šo nervu šķiedru kairinājums
zarnu kustības kavē.

Abu VNS daļu darbība ir cieši saistīta arī ar iekšējās sekrēcijas
dziedzeru aktivitāti. Simpātiskās nervu sistēmas stimulācija kombi-

nējas ar pastiprinātu virsnieru serdes hormonu producēšanu, bet
pa-

rasimpātiskās nervu sistēmas stimulācija — ar pastiprinātu insulīna

(aizkuņģa dziedzera saliņu hormons) producēšanu.

Veģetatīvos refleksus jeb iekšējo orgānu darbības reflektoriskās

izmaiņas izraisa nervu impulsi no tiem pašiem receptoriem, kas iero-

sina somatiskos refleksus. Piemēram, fiziskā darbā vai arī sāpju kai-

rinājumu gadījumā novēro gan skeleta muskuļu kustības, gan iekšējo

orgānu darbības izmaiņas.

Veģetatīvo refleksu ir ļoti daudz. Praktiskajā medicīna ļoti nozī-

mīgi ir visceroviscerālie, viscerokutānie un kutanovisceralie refleksi.

Šie refleksi atšķiras pēc tā, kur lokalizēts receptors, kura kairinā-

jums izraisa refleksu, kā arī pēc izpildorgāna.
Visceroviscerālie refleksi ir atbildes reakcijas, ko iz-

raisa iekšējo orgānu receptoru kairinājums un kuru izpildorgāns jeb
efektors arī ir iekšējais orgāns. Piemēram, mainoties asinsspiedienam
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maiņu, reflektoriski mainās sirdsdarbība un asinsvadu stāvoklis. Si-

tiens pa vēdera sienu kairina vēdera dobuma orgānu receptorus un

izraisa reflektorisku sirdsdarbības palēnināšanos vai pat īslaicīgu
apstāšanos.

Viscerokutānie refleksi rodas tad, ja tiek kairināti iek-

šējo orgānu receptori, un kairinājuma rezultātā reflektoriski mainās

sviedru sekrēcija, ādas elektriskā pretestība un ādas jutība. Piemē-

ram, dažu iekšējo orgānu slimību gadījumos pastiprinās ādas jutība
kādā noteiktā ķermeņa rajonā; pašam cilvēkam tas ir pirmais sig-
nāls par iestājušos slimību, bet ārstam tas sniedz svarīgu informā-

ciju par tā vai cita orgāna patoloģiju.

Kutanoviscerālie refleksi izpaužas tādā veidā, ka pēc
kāda ādas rajona kairināšanas iestājas reflektoriskās asinsvadu reak-

cijas kādā iekšējā orgānā, kā arī mainās šī orgāna darbība. Uz to pa-

matojas daudzas ārstnieciskās iedarbes, sevišķi fizikālās procedūras
(komprešu, siltuma vai aukstuma procedūras, ultravioletā apstaro-

šana), ar kurām var panākt kāda iekšējā orgāna darbības izmaiņas.

Jāuzsver arī tas, ka iekšējo orgānu darbības reflektoriskā maiņa,
kas noris ar veģetatīvās nervu sistēmas starpniecību, ir pastāvīgs

komponents visos sarežģītajos organisma izturēšanās aktos. Visi

organisma izturēšanās akti ir saistīti ar skeleta muskuļu kustībām,

kas vienmēr pavada iekšējo orgānu darbības izmaiņas. Šīs iekšējo
orgānu (sirds, elpošanas orgānu un iekšējās sekrēcijas dziedzeru)
darbības izmaiņas nodrošina efektīvāku un ilgstošāku skeleta mus-

kuļu darbu un tādējādi pilnveido organisma pielāgošanās reakcijas.

Veģetatīvajai nervu sistēmai ir svarīga nozīme iekšējās vides ne-

mainīguma nodrošināšanā, mainoties ārējai videi. Kā piemēru var

minēt pastāvīgo cilvēka ķermeņa temperatūru, kaut arī ārējā vidē

notiek krasas temperatūras svārstības. Mainoties ārējās vides tem-

peratūrai, reflektoriski ar VNS starpniecību mainās sviedru sekrē-

cija, ādas asinsvadu stāvoklis (āda piesarkst vai nobāl), mainās arī

siltuma producēšanas intensitāte. Lielāka asins zaudējuma gadīju-
mos reflektoriski paātrinās sirdsdarbība, sašaurinās asinsvadi un iz-

tukšojas asins depo orgāni, un tādējādi normas robežās tiek uzturēta

svarīga iekšējās vides konstante — arteriālais asinsspiediens.

Sevišķi spilgti VNS līdzdalība izpaužas bioloģiski svarīgās orga-

nisma pielāgošanās reakcijās, piemēram, kad rodas organisma bo-

jājumi, ārkārtīgi lielas sāpes. Tādos un līdzīgos gadījumos iestājas

spriedze jeb stress. Spriedzes reakcijām raksturīga plaša uz-

budinājuma izplatīšanās galvas smadzeņu pusložu garozā un visā

centrālajā nervu sistēmā, tas izraisa intensīvu skeleta muskuļu dar-

bību, kā arī izteiktas veģetatīvās reakcijas: pastiprinās sirdsdarbība,
paaugstinās asinsspiediens, palielinās glikozes daudzums asinīs, pa-
lielinās skeleta muskuļu spēks, paplašinās zīlītes. Šo veģetatīvo reak-

ciju rezultātā notiek visu organisma resursu mobilizācija draudošo

briesmu pārvarēšanai.
Veģetatīvā nervu sistēma kopā ar somatisko nervu sistēmu no-

drošina precīzu organisma pielāgošanos videi.
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III.

SPECIĀLĀ FIZIOLOĢIJA

UN BIOFIZIKA

ASINIS, LIMFA, AUDU ŠĶIDRUMS,

SMADZEŅU ŠĶIDRUMS

Asinis

Asinis ir organisma iekšējās vides sastāvdaļa. Asinis sastāv no

formelementiem un šķidrās daļas — plazmas, kurā izšķīdušas orga-
niskas un neorganiskas vielas. Asins formelementi ir eritrocīti, leiko-

cīti un asins plātnītes — trombocīti. Asins šķidrā daļa, kas paliek
pāri pēc asins sarecēšanas, ir asins serums.

Asins formelementi nav pašu asiņu produkts, bet tie veidojas
asinsrades orgānos — sarkanajās kaulu smadzenēs, liesā, limfmez-

glos. No šiem orgāniem formelementi nonāk asinīs, kur dzīvo no-

teiktu laiku, pēc tam tie sairst. Asins formelementu sairšana arī ne-

notiek pašās asinīs, bet gan ārpus tām. Tādējādi starp asinīm un

tiem orgāniem, kuros norit formelementu veidošanās un sairšana,
ir nepārtraukta saistība un perifēro asiņu sastāvs atspoguļo asins

formelementu sairšanas un jaunveidošanās norisi. Tāpēc F. Langs
ieviesa jēdzienu «asiņu sistēma», ar to saprotot asinis kopā ar orgā-
niem, kuros norit asins formelementu veidošanās un sairšana, un šo

orgānu regulāciju.
Asinīm kā organisma iekšējās vides audiem raksturīgas šādas

īpatnības: 1) asins sastāvdaļas veidojas ārpus pašām asinīm,

2) asinis ir organisma šķidrie audi, 3) asins daudzuma lielākā daļa
atrodas pastāvīgā kustībā, tādējādi nodrošinot humorālo saistību

organismā.
Asinis organismā veic transportfunkciju. Tās pārnes gāzes, ba-

rības vielas, vielmaiņas galaproduktus, hormonus, fermentus un citas

vielas. (Šīs vielas asinīs var saistīties ar kādu no asins sastāvda-

ļām, piemēram, hemoglobīnu, plazmas olbaltumvielām.)
Asinis piedalās termoregulācijā, tās pārnes siltumu un sadala to

pa visu organismu.
Asinis organismā veic regulācijas funkciju. Asinis pārnes hormo-

nus no to ražošanas vietas uz hormonu iedarbības vietu. Tās pārnes
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arī citas fizioloģiski aktīvas vielas, kas, iedarbojoties uz receptoriem,
reflektoriski iespaido orgānu darbību. Asinīs ir arī fermenti, kas ak-

tivē vai inaktivē bioloģiski aktīvās vielas un līdz ar to ietekmē or-

gānu darbību.

Asinis organismā veic aizsargfunkciju. Asinīs ir dažādas antivie-

las. Antivielas ir asins plazmas globulīni, un to veidošanos ierosina

organismā iekļuvušie mikroorganismi, vīrusi, toksīni. Bez antivie-

lām asins plazmā ir dažādi lizīni, kā arī daži fermenti, kam piemīt
aizsargīpašības. Ar asins olbaltumvielu properdīnu ir saistīta da-

biskā (iedzimtā) imunitāte. Aizsargfunkcija ir arī leikocītiem. Daži

no tiem spēj fagocitēt patogēnus mikroorganismus un svešķermeņus;
limfocīti un monocīti producē antivielas; eozinofilie leikocīti spēj
noārdīt svešas olbaltumvielas.

Asinīm kā vienai no iekšējās vides sastāvdaļām raksturīgs rela-

tīvs pastāvīgums. Asins sastāvs (ūdens un sāļu daudzums, olbal-

tumvielu un glikozes saturs, skābju un bāzu koncentrācijas attiecība)
ir relatīvi nemainīgs, tāpēc arī asins osmotiskais spiediens un asins

reakcija (pH) ir pastāvīgi lielumi.

Asins fizikāli ķīmiskā sastāva regulācijā piedalās dažādi orgāni.
Pēc asins sastāva var spriest par visu orgānu funkcijām, tāpēc asins

izmeklēšana daudzos gadījumos palīdz ārstam atklāt patoloģisko
procesu.

Asins sastāva relatīvais pastāvīgums nodrošina organisma šūnu

darbībai nepieciešamos nemainīgos apstākļus. Izteiktas iekšējās vi-

des pārmaiņas rada šūnu darbības traucējumus, un organisms iet

bojā.
Asins daudzums. Pieauguša cilvēka organismā asinis ir apmēram

7 % no ķermeņa masas. 70 kg smagam vīrietim ir 5—5,5 / asiņu,
sievietei — nedaudz mazāk. Bērniem asiņu ir relatīvi vairāk nekā

pieaugušajiem, piemēram, jaundzimušiem asins daudzums sasniedz

apmēram 15% no ķermeņa masas.

Asins daudzums ir atkarīgs no cilvēka fiziskās attīstības, aroda,
klimata un citiem apstākļiem. Asins daudzums organismā tiek uztu-

rēts samērā nemainīgs. Ja liela asins zuduma rezultātā asins dau-

dzums strauji samazinās (vairāk par trešdaļu), var iestāties nāve.

Šādos gadījumos ir steidzami jāpārlej asinis vai to aizstājēji.
Fizioloģiskā miera apstākļos organismā necirkulē visas asinis,

bet tikai daļa asiņu, pārējās atrodas asins depo (aknās, liesā, plau-

šās, zemādas asinsvados). Cilvēkam miera stāvoklī līdz 45—50% no

visa asins daudzuma atrodas depo. Šo daļu organisms mobilizē, kad

rodas nepieciešamība palielināt cirkulējošo asiņu daudzumu — psi-
hoemocionāla pārdzīvojuma brīžos, liela asins zuduma gadījumos.
Fizioloģiskā miera apstākļos asins deponēšanai ir svarīga nozīme,

jo, samazinoties asins daudzumam, kāds sirdij jāpārsūknē asinsvadu

sistēmā, ievērojami tiek atvieglots sirds darbs.

Asins daudzumu organismā nosaka ar indirektām metodēm —

pēc plazmas tilpuma (nosaka ar krāsvielām pēc to atšķaidījuma) vai

pēc eritrocītu tilpuma (nosaka ar radioaktīviem izotopiem, parasti ar

51Cr).
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Asins viskozitāte jeb stīgrība (iekšējā berze) ir atkarīga no plaz-
mas un formelementu daudzuma attiecības. Viskozitāte palielinās, ja

palielinās formelementu daudzums. Praksē asins viskozitāti izsaka

relatīvās vienībās, salīdzinot asins un destilētā ūdens tecēšanas āt-

rumu noteikta garuma kapilārā. Asins viskozitāte ir 5—6 reizes, bet

plazmas — 1,8—2,1 reizi lielāka par destilēta ūdens viskozitāti. Plaz-

mas viskozitāte ir atkarīga no olbaltumvielu kocentrācijas — jo vai-

rāk plazmā olbaltumvielu, jo lielāka tās viskozitāte.

Asins blīvums ir 1,050—1,060, eritrocītu — 1,090, bet plazmas —

1,025—1,034.

Asins osmotiskais spiediens galvenokārt ir atkarīgs no nātrija
hlorīda daudzuma. Osmotiskais spiediens ir spēks, kas nosaka šķīdi-

nātāja plūsmu caur puscaurlaidīgu membrānu. Asins osmotiskais

spiediens ir relatīvi nemainīgs lielums, un to pieskaita pie asins kon-

stantēm. Pastāvīgu osmotisko spiedienu palīdz uzturēt izvador-

gāni — nieres un sviedru dziedzeri. Ūdenim un sāļiem ieplūstot no

gremošanas kanāla asinīs, asins osmotiskais spiediens gan mainās,

bet šīs izmaiņas ir īslaicīgas: speciāli deceptori (osmoreceptori) uz-

tver osmotiskā spiediena svārstības, un reflektoriski izmainās izvad-

orgānu darbība — pastiprinās vai samazinās liekā ūdens izvadīšana

no organisma, līdz asins osmotiskais spiediens normalizējas.
Osmotiskā spiediena pastāvīgumam ir svarīga nozīme — šūnu

struktūra un funkcija saglabājas tikai tad, ja ir normāls asins osmo-

tiskais spiediens. Šķīdumus, kuru osmotiskais spiediens ir vienāds

ar asins osmotisko spiedienu, sauc par izotoniskiem šķīdumiem.

Izotonisks, piemēram, ir 0,85—0,9% nātrija hlorīda šķīdums (to dēvē

arī par fizioloģisko vāramā sāls šķīdumu). Par h i p ert o n i s k i cm

sauc sāļu šķīdumus, kuru osmotiskais spiediens ir augstāks par asins

osmotisko spiedienu, bet par hipotoniskiem — tādus šķīdumus,
kuru osmotiskais spiediens zemāks par asins osmotisko spiedienu.

Ja asins pilienu ievieto hipotoniskā šķīdumā, tad ūdens ieplūst
eritrocītos, tie uzbriest un pārplīst, bet hemoglobīns izdalās no eritro-

cītiem plazmā, un tā kļūst sarkana. Eritrocītu sairšanu un hemoglo-
bīna izdalīšanos no tiem plazmā sauc par h c m o 1 ī z i. Asinis, kurās

iestājusies hemolīze, kļūst caurspīdīgas. Tādas asinis sauc par «lakas»

asinīm.

Ja eritrocīti nonāk vāji hipotoniskā šķīdumā, tie tikai uzbriest,
bet hemolīze nesākas. Eritrocītu spēju pretoties šķīduma osmotiskā

spiediena maiņai sauc par eritrocītu osmotisko rezistenci.

Hipotoniskos šķīdumos izturīgāki ir jaunie eritrocīti — vecie eri-

trocīti sāk hemolizēties jau 0,48% nātrija hlorīda šķīdumā. Norma

eritrocītu hemolīze sākas 0,44% nātrija hlorīda šķīdumā.

Hemolīze ir bīstama tāpēc, ka tās rezultātā organisms zaudē

hemoglobīnu un saindējas ar kālija joniem. levadot asinīs šķidrumus,

jāraugās, lai ievadāmā šķidruma osmotiskais spiediens atbilstu asins

osmotiskajam spiedienam.

Hemolīzi izraisa visi faktori, kas boja eritrocītu šūnapvalku: vie-

las, kas šķīdina lipīdus (ēteris, hloroforms), straujas temperatūras
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11. tabula

Dažādu fizioloģisko šķīdumu sastāvs

(gramos uz litru destilēta ūdens)

maiņas (asins sasaldēšana un atkausēšana), staru enerģija un īpašas
vielas — hemolizīni, ko producē daži augi un dzīvnieki.

levietojot audus, piemēram, no organisma izgrieztu vardes sirdi

vai skeleta muskuli, izotoniskā (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā, tie

kādu laiku vēl saglabā savu funkciju. Tāpēc šādu nātrija hlorīda šķī-
dumu dēvē arī par fizioloģisko šķīdumu. Taču tas nav pilnīgi fiziolo-

ģisks šķīdums. Par īstiem fizioloģiskiem šķīdumiem uzskata

Ringera, Ringera—Loka un Tirodes šķīdumus, kas ir ne tikai izoto-

niski sāļu šķīdumi, bet satur ari galvenos asins sāļus (NaCl, XCI,
CaCl

2,
NaHC0

3,
MgCl2,

NaH
2
P04 ) pareizās attiecībās (11. tab.).

levietojot izolētus audus kādā no īstajiem fizioloģiskajiem šķīdumiem,
to funkcijas saglabājas daudz ilgāku laiku, sevišķi, ja šķīdumu pie-
sātina ar skābekli.

Asins reakcija ir vāji sārmaina, pH ir vidēji 7,36. Fizioloģiskos
apstākļos pH svārstās ļoti šaurās robežās, kaut gan asinīs no audiem

nepārtraukti ieplūst skābi vielmaiņas produkti (ogļskābā gāze, pien-

skābe, fosforskābe v. c). Pastāvīgu asins reakciju palīdz uzturēt asins

bufersistēmas. Tās sastāv no vielām, kas neitralizē lielu daļu skābju
un sārmu, kas ieplūst asinīs un tādējādi novērš asins reakcijas
maiņu. Pie asins bufervielām, kas veido bufersistēmas, pieder hemo-

globīns, hidrogēnkarbonāti, fosfāti un asins olbaltumvielas. Kon-

stanto asins reakciju palīdz uzturēt ari izvadorgāni — plaušas un

nieres. Asins reakciju, tāpat kā asins osmotisko spiedienu un sāļu

savstarpējo attiecību, pieskaita pie asins konstantēm. Asins reakcijas
novirzīšanās uz skābo vai sārmaino pusi izraisa organisma funkciju

traucējumus, pat organisma nāvi. Asins rakcijas novirzi uz skābo

pusi sauc par aci dozi, bet novirzi uz sārmaino pusi — par alka-

-1 o zi.

Asins plazma ir iedzeltens, puscaurspīdīgs šķidrums. Ja traukā

asinīm pievieno vielu, kas novērš sarecēšanu, un tad ļauj asinīm no-

stāties vai arī tās centrifugē, asinis sadalās divos krasi atšķirīgos
slāņos. Augšējais slānis ir šķidrums — asins plazma, bet apakšē-
jais — tumši sarkanas krāsas nogulsnes, kuras veido sarkanie asins-

ķermenīši jeb eritrocīti. Nogulšņu virspusē ir redzama bāla kārtiņa,
kas sastāv no baltajiem asinsķermenīšiem jeb leikocītiem. Šis slānī-

tis ir plāns, jo balto asinsķermenīšu ir daudz mazāk nekā sarkano.

Šķīduma
nosaukums NaCl KC1 CaCl 2 NaHCQ3 MgCh NaH2P0 4 Glikoze

Ringera
šķīdums

lingera—Loka
šķīdums

irodes

šķīdums

9,0

9,0

0,10

0,42

0,20

0,24

0,20

0,15

1,00 0,1

1,0

8,0 0,20 0,20 0,05 1,0
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Asins plazmas un formelementu tilpumu attiecību izsaka h c m a-

tokrīta indekss (HI). Veselam pieaugušam cilvēkam HI ir

40—45% (pārējie 55—60% asins tilpuma ir plazma). Vīriešiem he-

matokrīta indekss ir 49%, bet sievietēm — 41%, jo vīriešiem ir lie-

lāks eritrocītu daudzums nekā sievietēm.

Plazma sastāv no ūdens, organiskiem savienojumiem un neorga-
niskiem sāļiem. No plazmas kopējā daudzuma 90—92% ir ūdens,
B—lo%8—10% — sausna (olbaltumvielas un citi organiskie savienojumi, kā

arīminerālsāļi).
Kopējais plazmas olbaltumvielu daudzums ir 7±1%. Vidēji smaga

pieauguša cilvēka asins plazmā ir apmēram 200 g olbaltumvielu, ko

organisms nepārtraukti izlieto un sintezē atkal no jauna. Diennaktī

pieauguša cilvēka organismā noārdās apmēram 100 g olbaltumvielu

un tikpat daudz sintezējas. Galvenās plazmas olbaltumvielas ir albu-

mīni, globulīni, fibrinogēns. Visvairāk ir albumīnu, vismazāk fibrino-

gēna. Normā attiecība starp albumīniem un globulīniem ir 2,8. Tā

nosaka eritrocītu suspensijas stabilitāti. Ja šī attiecība samazinās,

palielinās eritrocītu grimšanas ātrums.

Olbaltumvielas galvenokārt tiek sintezētas aknās (albumīni, fibri-

nogēns, transferīns, ceruloplazmīns, protrombīns un citas olbaltum-

vielas), kā arī limfātiskajos audos liesā un limfmezglos (y globulīni
un daļa p globulīnu).

Plazmas olbaltumvielas veic daudzas svarīgas funkcijas. Plazmas

olbaltumvielas, īpaši albumīni, uztur koloīdosmotisko jeb

onkotisko spiedienu un nodrošina normālu ūdens un sāļu

apmaiņu kapilāros. Ja asinīs samazinās olbaltumvielu daudzums,
samazinās koloīdosmotiskais spiediens un ūdens netiek aizturēts

plazmā. Ūdens caur kapilāru sienu iziet audos, un rodas tūska.

Olbaltumvielas asinis ari transportē dažādas vielas (lipidus, vit-

amīnus, dažus hormonus).

Plazmas olbaltumvielas veido vienu no asins bufersistemam, kas

palīdz uzturēt nemainīgu asins reakciju (pH).

Plazmas olbaltumvielām ir arī aizsargnozīme. Antivielas ir plaz-
mas globulīni, sevišķi y globulīni. Atkarībā no antigēna rakstura var

rasties ļoti dažādas antivielas: lizīni (šķīdina organismā iekļuvušās
svešās šūnas), aglutinīni (salipina tās), antitoksīni (neitralizē mik-

robu izdalītos toksīnus), precipitīni (izgulsnē organismā iekļuvušās
svešās olbaltumvielas). Dažu slimību gadījumos organismā ievadī-

tais y globulīns paaugstina organisma pretestības spējas. Aizsarg-
nozīme ir arī plazmas fibrinogēnam un protrombīnam, kas nepie-
ciešami asinsreces procesā, kurš pasargā organismu no asins zu-

duma.

Plazmas olbaltumvielas ir organismā vienīgā olbaltumvielu re-

zerve, kas regulāri jāpapildina, nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu

ik dienas uzņemot ar uzturu.

Bez olbaltumvielām plazmā ir arī citas organiskās vielas: amino-

skābes, glikoze, lipīdi, urīnviela, vitamīni, hormoni. Vesela cilvēka

asinīs tukšā dūšā glikozes koncentrācija ir konstants lielums —
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80—120 mg%, nosakot ar Hagedorna un Jensena metodi, vai arī no

60—100 mg%, nosakot ar ortotoluidīnu.

Minerālsāļi sastāv no katjoniem, t. i., pozitīvi lādētiem nātrija,
kalcija, magnija, dzelzs un citiem joniem, un anjoniem, t. i., negatīvi
lādētiem hlora, joda, sēra un fosfora joniem.

Plazmas sastāvs fizioloģiskos apstākļos ir relatīvi pastāvīgs.

Asins funkcionālās spējas nosaka ne tikai plazmas sastāvs un

fizikāli ķīmiskās īpašības, bet arī asinsķermenīšu — eritrocītu, lei-

kocītu un trombocītu daudzums tilpuma vienībā.

Eritrocīti jeb sarkanie asinsķermenīši ir apaļas, abpusēji ieliektas

šūnas bez kodola. To vidējais diametrs ir 7 mikrometri (|im). Eritro-

cīti veidojas un nogatavojas sarkanajās kaulu smadzenēs. Attīstības

procesā tie zaudē kodolu un tikai pēc tam pāriet asinīs. Eritrocītu

dzīves ilgums ir apmēram 120 dienas. Pēc tam eritrocīti sairst un

to vietā asinīs no kaulu smadzenēm ieplūst jauni eritrocīti. Vecie, no-

lietojušies eritrocīti ir ļoti neizturīgi pret mehāniskiem kairināju-

miem, piemēram, liesā, kur eritrocītiem jāiet cauri šaurām pulpas
spraugām, tie sairst un atbrīvo hemoglobīnu (notiek fizioloģiska
hemolīze). Eritrocīti sairst arī speciālu lizīnu ietekmē. Eritrocītu sa-

iršanas vieta ir arī aknas un sarkanās kaulu smadzenes.

Eritrocītu dzīves ilguma noteikšanai izmanto radioaktīvo hromu

( 51Cr). Par eritrocītu sairšanas ātrumu spriež pēc radioaktivitātes

samazināšanās.

Vīrietim 1 mm
3

asiņu ir 4—5 miljoni eritrocītu, bet sievietei —

3,5—4,5 miljoni. Jaundzimušam eritrocītu skaits ir lielāks. Eritro-

cītu daudzumu cirkulējošās asinīs veselam cilvēkam ietekmē daudzi

faktori. Eritrocītu veidošanos sekmē uztura olbaltumvielas un vit-

amīni, fizisks darbs, retināts gaiss ar zemu skābekļa parciālo spie-
dienu (paceļoties augstu virs jūras līmeņa, piemēram, kalnos), pa-

augstināta āra temperatūra, organisma atūdeņošana (stipra svī-

šana, vemšana, caureja), neliels asins zaudējums v. c. Normālai

eritrocītu veidošanās norisei (eritropoēzei) nepieciešams olbaltum-

vielām bagāts uzturs, B grupas vitamīni, sevišķi B[ 2 vitamīns un

folijskābe, daži mikroelementi (kobalts, varš) un dzelzs (hemoglo-
bīna sintēzei). Eritropoēzi stimulē arī gastromukoproteīds, kas veido-

jas kuņģa gļotādā. Tas kopā ar B ]2 vitamīnu veido kompleksu, kam

piemīt bioloģiska aktivitāte. Eritropoēzi stimulē arī eritropoetīni —

vielas, kas galvenokārt veidojas nierēs. Eritropoetīnu daudzums asi-

nīs ievērojami palielinās liela un strauja asins zaudējuma un skā-

bekļa trūkuma gadījumos. Eritrocītu skaita palielināšanos sauc par

p o 1 i c itē m i j v, bet samazināšanos — par eritropēniju.
Eritrocītus skaita speciālās skaitāmās kamerās. Visbiežāk izmanto

Gorjajeva skaitāmo kameru. Lai eritrocītus varētu precīzi saskaitīt

un lai novērstu asins sarecēšanu, asinis ir jāatšķaida.
Eritrocītu skaitīšanai izmanto arī dažādas konstrukcijas foto-

metrus un elektroniskos skaitītājus. Fotoelektrokolorimetriskā me-

tode ir mazāk darbietilpīga, un to izmanto masveida izmeklējumos.
Ar šo metodi eritrocītus var saskaitīt 3—4 reizes īsākā laikā. Šīs
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metodes trūkums ir tas, ka iegūtais rezultāts ir atkarīgs ne tikai

no eritrocītu skaita, bet arī no to morfoloģiskajām īpatnībām — for-

mas, izmēriem un hemoglobīna satura. Ar šo metodi precīzu rezul-

tātu var iegūt tad, ja eritrocītu skaits ir tuvs normai; ja ir maz eri-

trocītu, labāk lietot skaitāmo kameru. Pēdējā laikā tiek izmantoti

dažādi celoskopi, kuros elektroniskie skaitītāji eritrocītus var saskai-

tīt 25—30 sekunžu laikā. Šī metode ir apmēram tikpat precīza kā

fotoelektrokolorimetriskā metode (V. Sokolovs, I. Gribova, 1972).

Hemoglobīns ir eritrocītu krāsviela, kurā ietilpst divvērtīgā dzelzs.

Hemoglobīns piešķir eritrocītiem un asinīm sarkano krāsu. Vienā

eritrocītā ir apmēram 300 miljoni hemoglobīna molekulu. Hemoglo-
bīna molekulu veido olbaltumviela globīns un hēms.

Cilvēka organismā ir apmēram 750 līdz 800 g hemoglobīna. 1 g

hemoglobīna saista 1,36 ml skābekļa. Hemoglobīns veido nestabilus

savienojumus ar skābekli un ogļskābo gāzi. Pateicoties šai hemoglo-
bīna īpašībai, tas kalpo skābekļa un ogļskābās gāzes pārnešanai
organismā. Plaušu kapilāros, kuros skābekļa parciālais spiediens ir

relatīvi augsts, bet ogļskābās gāzes — zems, hemoglobīns piesaista
skābekli un atdod ogļskābo gāzi; audu kapilāros notiek pretējais.
Hemoglobīnu, kas savienojies ar skābekli, sauc par oksi hemo-

globīnu, bet hemoglobīna savienojumu ar ogļskābo gāzi — par

karbohemoglobīnu. Oksihemoglobīns no karbohemoglobīna
nedaudz atšķiras pēc krāsas, tāpēc arteriālās asinis, kas ir piesātinā-
tas ar skābekli, ir gaiši sarkanā krāsā, bet venozās asinis, kuras pie-
sātinātas ar ogļskābo gāzi, — tumši sarkanā krāsā.

Hemoglobīns var savienoties ne tikai ar skābekli un ogļskābo

gāzi, bet arī ar tvana gāzi. Šo savienojumu sauc par karboksi-

hemoglobīnu. Tas pretēji oksihemoglobīnam un karbohemoglo-
bīnam ir loti stabils savienojums. Hemoglobīns tvana gāzi atdod

lēni, diezgan ilgā laikā un tikai tad, ja ieelpo tīru gaisu. Tāpēc sain-

dēšanās ar tvana gāzi apdraud dzīvību un, sniedzot pirmo palīdzību,
cietušais jānogādā svaigā gaisā.

Hemoglobīns piedalās ne tikai skābekļa un ogļskābās gāzes pār-
nešana organismā, bet arī asins pH regulācijā, jo hemoglobīns ir

viena no asins bufersistēmām.

Hemoglobīna daudzumu asinīs nosaka ar Sali hemometru. Pē-

dējā laikā izmanto arī fotoelektrokolorimetrisko metodi. Hemoglo-

bīna daudzumus vīrieša asinīs ir 13—18 g%, bet sievietes asinīs —

12—16 g %. Samazinoties asinīs eritrocītu vai hemoglobīna daudzu-

mam (mazasinība), pasliktinās organisma apgāde ar skābekli.

Eritrocītu grimšanas ātrums (EGĀ) Jauj spriest par eritrocītu

suspensijas stabilitāti. Eritrocītu grimšana ir to nosēšanās smaguma

spēka ietekmē. Vīriešiem eritrocītu grimšanas ātrums ir 2—6 mm

stundā, bet sievietēm — 6—12 mm stundā. Eritrocītu grimšana pa-

ātrinās vienmēr, kad plazmā samazinās albumīnu daudzums vai pa-

lielinās globulīnu daudzums, tāpēc eritrocītu grimšana paātrinās
visos patoloģijas gadījumos, kad pavairojas globulīni (infekcijas
slimības, tumori, asins slimības). Eritrocītu grimšana ir paātrināta
arī grūtniecēm.



120

Leikocīti ir bezkrāsainas šūnas ar kodolu un citoplazmu. Leiko-

cītus iedala divās lielās grupās: graudainajos leikocītos jeb granulo-
cītos un bezgraudainajos jeb agranulocītos.

Granulocīti no pārējiem leikocītiem atšķiras ar savu grau-

daino citoplazmu. Granulocītus iedala trīs grupās: neitrofilos, eozino-

filos un bazofilos. Atkarībā no kodola formas izšķir stabiņkodolainos
un segmentkodolainos neitrofilus. Tie veidojas sarkanajās kaulu

smadzenēs.

Agranulocītus savukārt iedala limfocītos un monocītos.

Limfocīti ir nelielas šūnas ar lielu kodolu, ko apņem plāna kārtiņa

bezgraudainas citoplazmas. Ar antigēnu nesaistītā limfocītu attīs-

tība norit centrālajos asinsrades orgānos (sarkanajās kaulu smadze-

nēs un aizkrūtes dziedzerī). Perifērajos limfātiskajos orgānos limfo-

cītu attīstība var noritēt tikai antigēna klātbūtnē. Monocīti ir šūnas

ar lielu kodolu, ko apņem neliels protoplazmas slānis. Monocītu

attīstība norit sarkanajās kaulu smadzenēs un ir cieši saistīta ar

graudainajiem leikocītiem.
12. tabula

Leikocitārā formula (procentos)

Starp leikocītu atsevišķiem veidiem ir noteikta procentuāla attie-

cība; to izsaka leikocitārā formula (12. tab.).
Leikocitārās formulas noteikšanai ir liela nozīme klīnikā. Pie-

mēram, eozinofilu skaits ievērojami palielinās dažādu alerģisku reak-

ciju gadījumos, bet neitrofilu skaits palielinās, ja organismā ir iekai-

suma process.
Leikocītiem organismā ir aizsargnozīme. To galvenās funkcijas

ir 1) fagocitoze, 2) antivielu producēšana, 3) olbaltumvielu izcelsmes

toksīnu noārdīšana un izvadīšana.

Leikocīti pārvietojas līdzīgi amēbām, izlaižot māņkājiņas (psei-

dopodijas). Tie iziet caur kapilāra sienu, atstājot asins gultni, un

nonāk dažādās ķermeņa daļās. Leikocīti virzās uz vietu, kurā iekļu-
vuši organismam sveši ķermeņi. Nonācis pie mikroorganisma, leiko-

cīts izlaiž māņkājiņas, aptver to no visām pusēm un aprij. Leikocīta

fermenti aprīto mikroorganismu noārda un sagremo. Šai cīņā leiko-

cīti paši bieži iet bojā, tad veidojas strutas (strutu ķermenīši). Šo

leikocītu funkciju — organismā iekļuvušo kaitīgo mikroorganismu
iznīcināšanu — sauc par fagocitozi (I. Mečņikovs), bet pašus
leikocītus — par fagocītiem.

Leikocīti aprij ne tikai organismā iekļuvušās baktērijas, bet arī

mirstošās šūnas. Cilvēka dzīves laikā milzīgs skaits šūnu noveco un

atmirst, un to vietā veidojas jaunas šūnas. Ja atmirstošās šūnas ne-

tiktu iznīcinātas, organisms piesārņotos. Leikocīti to nepieļauj.

Bazofili Eozinofiii

Ne

stabiņko-

dolainie

Neitrof iiieitrojflH

segment-
kodolainie

Limfocīti Monocīti

0,5-1 2—4 1—3 60—70 25—45 4—6
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Uz bojāto audu apvidu leikocīti virzās tāpēc, ka to citoplazmu

pozitīvi kairina ķīmiskas vielas, kas rodas mikroorganismu dzīvības

norisēs. Šo parādību — šūnu vai visvienkāršāko organismu pārvie-
tošanos ķīmiskā kairinātāja virzienā — sauc par pozitīvo he-

rci o t ak s i.

Baktērijas, kas iekļuvušas organismā, izstrādā un izdala indes,
kuras sauc par toksīniem. Pret šiem toksīniem organismā izstrādājas

pretinde — antitoksīni, kas tos neitralizē. Daži antitoksīni kā

pastāvīga asins sastāvdaļa saglabājas gadiem ilgi, tāpēc cilvēks ar

dažām infekcijas slimībām atkārtoti nesaslimst. Tādu neuzņēmību

pret infekcijas slimībām sauc par imunitāti. Imunitāti var iz-

raisīt ar vakcīnām, ievadot organismā mazu toksīna devu. Rezultātā

organismā izstrādājas antitoksīni. Ārstnieciskā nolūkā tiek ievadīts

attiecīgo slimību pārslimojuša cilvēka vai dzīvnieka asins serums,

kurā jau ir antitoksīni, kas palīdz organismam cīnīties ar tajā iekļu-
vušiem toksīniem.

Dažādu leikocītu veidu funkcijas ir atšķirīgas. Eozinofili padara
nekaitīgus un iznīcina olbaltumvielu izcelsmes toksīnus un svešas

olbaltumvielas. Uzskata, ka eozinofili absorbē un inaktivē histamīnu.

Bazofili producē heparīnu un histamīnu. Neitrofiliem raksturīga iz-

teikta spēja amēbveidā kustēties, kā arī pozitīvā hemotakse. Neitro-

filu galvenā funkcija ir fagocitoze; tie aktīvi virzās uz vietām, kur ir

iekaisums, bojāti vai sabrūkoši audi. To citoplazmā ir fermenti, kas

piedalās organismā iekļuvušo mikrobu, svešu audu, kā arī paša orga-

nisma bojāto audu sagremošanā.
Limfocīti sintezē p un y globulīnus un tādējādi piedalās imunitā-

tes realizācijā. Limfocīti arī neitralizē toksīnus, jo izstrādā pretvie-
las — antitoksīnus. Monocīti spēj pārvietoties tāpat kā neitrofili un

piedalās fagocitozē, noārdot šūnu atliekas, svešķermeņus, tuberku-

lozes baciļus v. c.

Leikocītu daudzums 1 mm
3 asiņu svārstās no 4000 līdz 8000. Tas

mainās pat dienas laikā. Leikocītu skaits ievērojami pieaug pēc ēša-

nas, fiziski strādājot, kā arī dažādu slimību laikā.

Palielinātu leikocītu skaitu sauc par leikocitozi, bet sama-

zinātu — par 1 c i kop ē n i j v.

Leikocītu skaitīšanai, tāpat kā eritrocītu skaitīšanai, izmanto

Gorjajeva skaitāmo kameru. Lieto arī elektroniskos skaitītājus.

Trombocīti jeb asinsplātnītes pēc lieluma ir vismazākie asins form-

elementi. To diametrs ir 2—5 um. Trombocītu skaits 1 mm3 asiņu ir

150000—350 000. Tie veidojas sarkanajās kaulu smadzenēs. Sama-

zinātu trombocītu skaitu sauc par trombopēniju.

Ļoti daudz trombocītu uzkrājas plaušās, liesā un dažādu audu

kapilāros. Trombocītu dzīves ilgums ir apmēram 8 dienas. Trombo-

cīti satur histamīnu, serotonīnu, tromboplastīnu un trombocītu fak-

torus. Saskaroties ar nelīdzenu virsmu, notiek t. s. viskozā metamor-

foze — trombocīti veido pseidopodijas, ar kurām pielīp pie nelīdze-

nas virsmas, kā arī salīp savā starpā. Ar to sākas asinsrece. Sero-

tonīns, kas atrodas trombocītos, izraisa asinsvadu sašaurināšanos.

Tromboplastīns un trombocītu faktori nepieciešami asinsrecē.
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Asinsrece. Asinis saglabā savu konsistenci un veic dažādas fun-

kcijas tikmēr, kamēr tās cirkulē asinsvados. Izplūstot no asinsvadiem

un saskaroties ar bojātiem audiem vai svešķermeņiem, asinis pārvēr-
šas receklī. Asinsrecei ir liela bioloģiska nozīme, jo tā pasargā orga-

nismu no lieliem asins zudumiem. Cilvēka asinis sarec 3—4 mi-

nūtēs.

Asinis sarec tāpēc, ka plazmā esošais fibrinogēns pārvēršas ne-

šķīstošā formā — fibrīnā, kas izkrīt pavedienu veidā. Fibrinogēna

pārvēršanās fibrīnā norisinās trombīna ietekmē. Asinīs gatava trom-

bīna nav, bet ir tā neaktīvā forma — protrombīns, kuru trombīnā pār-
vērš tromboplastīns — viela, kas atbrīvojas no trombocītiem tajā

brīdī, kad tie sairst, pieskaroties brūces nelīdzenajām malām. Asins-

rece ir ļoti sarežģīts fermentatīvs process, bez tromboplastīna, pro-

trombīna un fibrinogēna tajā vēl piedalās vairāk nekā desmit fak-

tori. No tiem sevišķi nozīmīgi ir kalcija sāļi, kuri nepieciešami visās

asinsreces fāzēs. Asinsrecei izšķir trīs fāzes.

Pirmajā fāzē no neaktīvā tromboplastinogēna veidojas aktī-

vais tromboplastīns. Ir divi tromboplastīni — asins (trombocītos un

leikocītos) un audu (atbrīvojas no bojātām audu šūnām) tromboplas-
tīns. Trombocīti, saskardamies ar bojātu endotēliju (asinsvada sienas

iekšējo slāni) un audu šūnām, salīp un izšķīst, līdz ar to atbrīvojas
trombocītu faktori, kas kopā ar kalcija joniem un plazmas faktoriem

piedalās aktīvā asins tromboplastīna veidošanā.

Otrajā fāzē tromboplastīns kopā ar kalcija joniem un citiem

plazmas faktoriem pārvērš neaktīvo plazmas fermentu protrombīnu
aktīvajā formā — trombīnā. Protrombīns pieder pie glikoproteīdiem,
tas sintezējas aknās X vitamīna klātbūtnē.

Trešajā fāzē aktīvais trombīns kalcija jonu klātbūtnē pār-
vērš fibrinogēnu fibrīnā. Fibrīna diegos saķeras asins formelementi

un veidojas asins receklis jeb trombs.

Shematiski asinsreces fāzes var attēlot šādi:

Pēc kāda laika asins receklis sarūk un no tā izspiežas caurspī-

dīgs iedzeltens šķidrums — serums. Serums ir asins šķidrā daļa
bez fibrinogēna. Fibrinogēnu var atdalīt no asinīm, kuļot tās ar zaru

slotiņu. Pie slotiņas zariem pieķeras fibrīna diegi, un pāri palikušās
asinis vairs nesarec. Tās sauc par defibrinētām asinīm.

Asins recekļa retrakcija (sarukšana) notiek ar trombocītos

ieslēgtā fermenta — retraktozīma līdzdalību, kas izdalās, trombocī-

tiem sabrūkot. Tromba retrakcijai ir svarīga fizioloģiska nozīme, jo,
saīsinoties fibrīnā diegiem, kas ir pieķērušies brūces malām, brūce

daļēji noslēdzas.
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Tālāk seko tromba izšķīšana jeb fibrinolīze, kas arī ir fer-

mentatīvs process. To sekmē asinis plazmā esošais ferments — fibri-
nolizīns.

Faktori, kas piedalās asinsrecē, tiek apzīmēti ar romiešu cipariem
tādā secībā, kādā tie atklāti. Pašlaik sīkāk ir izpētīti 13 faktori:

I — fibrinogēns, II — protrombīns, 111 — tromboplastīns, IV — kal-

cija joni, V — proakcelerīns, VI — akcelerīns, VII — prokonvertīns,
VIII — antihemofilais globulīns A, IX —antihemofilais globulīns B,
X — Stjuarta faktors, XI — plazmas tromboplastīna priekštecis,
XII

— Hagemana faktors, XIII — fibrīnu stabilizējošais faktors.

Vissarežģītākā ir pirmā asnisreces fāze, tajā piedalās lielākā daja no

minētajiem faktoriem (no IV līdz XII).

Cilvēkiem, kam trūkst trombocītu, un tiem, kuri slimo ar A hemo-

filiju neveidojas tromboplastīns. A hemofilijas slimniekiem trūkst

VIII faktora, tāpēc viņiem asinis nesarec, pat neliels ievainojums vi-

ņiem rada stipru asiņošanu, kas var būt bīstama dzīvībai.

Medicīnas praksē bieži rodas nepieciešamība mākslīgi veicināt

asinsreci, sevišķi tajos gadījumos, kad sākusies iekšējo orgānu
(plaušu, nieru, dzemdes vai citu) asiņošana. Taču asinsrecē var būt

arī nevēlama, ja asinis sarec pašā asinsvadā. Tas notiek tad, ja asins-

vada sienas iekšējā kārta — endotēlijs — kļūst nelīdzena iekaisuma

vai sklerotisku pārmaiņu dēļ. Saskaroties ar nelīdzeno endotēlija vir-

smu, trombocīti sabrūk un sākas asinsrecē — veidojas trombs. Šādu

parādību sauc par trombozi. Tromboze ir bīstama, jo trombs var

atrauties no asinsvada sienas un kopā ar asinīm ceļot pa asinsvadiem.

Trombu, kas atrāvies no asinsvada sienas un tiek nests ar asinīm,

sauc par embolu. Ja tas nosprosto dzīvībai svarīga orgāna vai vei-

dojuma asinsvadu, var iestāties nāve. Tāpēc, lai trombs neatrautos

no asinsvada sienas, trombozes slimniekam obligāti nepieciešams
miers un gultas režīms, viņam jāsaņem vielas, kas mazina asins Te-

cēšanas spēju. Tātad medicīnas praksē ir arī gadījumi, kad asinsrecē

jāaizkavē, jāsamazina vai pat pilnīgi jānovērš. Asinsrecē ir jāno-
vērš, arī uzglabājot asinis ārpus organisma.

Mūsdienās ir atrastas un tiek sintezētas vielas, ar kurām var va-

dīt asinsreci — vai nu sekmēt, vai arī aizkavēt. Asinsreci sekmē kal-

cija hlorīds, X vitamīns, vikasols (sintētiska viela, kurai piemīt X vit-

amīna īpašības), hemofobīns, kā arī paaugstināta temperatūra (kar-
stas kompreses), marles pārsējs, audu ekstrakti.

Vielas, kas kavē asinsreci, sauc par antikoagulantiem. Tos

iedala lēnas un ātras darbības antikoagulantos. Pie ātras darbības

antikoagulantiem pieder nātrija citrāts, nātrija oksalāts, hirudīns,

heparīns. Pie lēnas darbības antikoagulantiem pieder fenilīns, diku-

marīns, pelentāns. Asinsreci kavē arī zema temperatūra.

Antikoagulantu atklāšana deva iespēju saglabāt asinis šķidrā
veidā ārpus organisma ilgāku laiku un pārliet cilvēkam, kam tās ne-

pieciešamas. Asins pārliešanas stacijās no donoriem saņemtās asinis

konservē, pievienojot tām antikoagulantu, kā arī vielas, kas stimulē

eritrocītu un leikocītu dzīvotspēju. Asins konservēšana un uzglabā-
šana dod iespēju asins pārliešanu plaši izmantot ārstēšanā.
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Organismā bez asinsreces faktoriem jeb koagulantu sistēmas ir

arī faktori, kas kavē asinsreci, jeb antikoagulantu sistēma. Abas šīs

sistēmas organismā atrodas līdzsvarā, tāpēc asinis asinvados nesa-

rec. Šo līdzsvaru nodrošina un asinsreci regulē centrālā nervu sistēma

ar iegareno smadzeņu un hipotalāma līdzdalību. Asinsvados ir hemo-

receptori, kas uztver trombīnā un plazmīna (fibrinolizīna) daudzuma

pārmaiņas asinīs. Palielinoties asinīs trombīnā daudzumam, reflekto-

riski caur iegarenajām smadzenēm tiek stimulēta antikoagulantu
(heparīna, plazmīna v. c.) producēšana. Palielinoties asinīs plazmīna
daudzumam, reflektoriski caur hipotalāmu tiek stimulēta koagulantu
producēšana. Asinsreces regulācijā piedalās arī veģetatīvā nervu

sistēma. Simpātiskās nervu sistēmas uzbudinājums sekmē asinsreci,
bet parasimpātiskās — to kavē. Koagulantu un antikoagulantu sistē-

mas cilvēkam mainās līdz ar gadiem. Gados veciem cilvēkiem asinīs

ir palielināts fibrinogēna daudzums. Kā atbildes reakcija uz fibrino-

gēna koncentrācijas palielināšanos vienlaicīgi palielinās arī heparīna
un fibrinolizīnu daudzums.

Asins grupas. Garš, grūts, šaubu un neveiksmju pilns meklējumu
cejš noiets no 1666. gada, kad pirmo reizi tika pārlietas asinis, līdz

mūsu gadsimta sākumam, kad tika noskaidrotas asins grupas — gal-
venais nezināmais, kas līdz tam bija šķērslis sekmīgai asins pārlie-
šanai. Pirms asins grupu atklāšanas daudzi asins pārliešanas mēģi-

nājumi beidzās traģiski, jo, pārlejot nesaderīgas asinis, eritrocīti sa-

līp piciņās, piciņas nosprosto sīkos asinsvadus un iestājas nāve.

K. Landšteiners un J. Janskis atklāja (1901 —1907), ka eritrocītos

ir speciālas aglutinējamās (salipināmās) vielas — aglutinogēni,
bet plazmā — aglutinētājas (salipinātājas) vielas — aglutinīni.
Plazmā var būt divējādi aglutinīni — a un p aglutinīni, bet eritrocī-

tos divējādi aglutinogēni — A un B aglutinogēni. Eritrocītu salip-
šana jeb aglutinācija notiek tad, ja a aglutinīns satiekas ar

A aglutinogēnu vai p aglutinīns — ar B aglutinogēnu, t. i., ja sasto-

pas aglutinācijas pāris. Citās kombinācijās aglutinācija nenotiek. Ag-
lutinogēna sastapšanās ar atbilstošu aglutinīnu, tātad aglutinācija,
notiek tad, ja pārlej nesaderīgas grupas asinis. Aglutinācijai seko

hemolīze.

Pēc eritrocītu aglutinogēniem un plazmas aglutinīniem cilvēka

asinis iedala četrās grupās. Asins grupas apzīmē pēc eritrocītu ag-

lutinogēniem (13. tab.).

13. tabula

Asins grupas

Asins grupas

apzīmējums

Aglutinogeni
(eritrocītos)

Aglutinīr.i
(plazmā)

0 (I)
A (II)
B (III)
B (IV)

nav

A

B

A, B

a,P
P
a

nav
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Visbiežāk cilvēkiem ir O (I) un A (II) grupas asinis. Asins grupu
cilvēks pārmanto, un dzīves laikā tā nemainās.

Pārlejot asinis, galvenā uzmanība jāveltī donora eritrocītiem.

Donors ir cilvēks, kas dod asinis, bet recipients ir cilvēks, kam

asinis pārlej. Jāraugās, lai donora eritrocītos nebūtu aglutinogēna,
kas varētu reaģēt ar recipienta aglutinīnu. Pretējā gadījumā var iestā-

ties pārlieto asiņu eritrocītu aglutinācija. Visdrošāk ir pārliet tās

pašas grupas asinis, kādas ir recipientam.
Asins grupas noteikšanai izmanto standartserumus, kas satur

aglutinīnus, un ar tiem meklē, kādu aglutinogēnu satur izmeklējamo
asiņu eritrocīti.

Bez A un B aglutinogēniem ir atklāti vēl citi aglutinogēni, no

tiem vislielākā nozīme ir rēzus faktoram (Rh), kuru 1940. gadā
atklāja K. Landšteiners un A. S. Vīners. Sāds nosaukums aglutino-
gēnam dots tāpēc, ka pirmo reizi to atklāja pērtiķa Macacus rhesus

eritrocītos. Rēzus faktors ir aglutinogēns, kam plazmā nav atbilstoša

aglutinīna gatavā veidā. Konstatēts, ka rēzus faktors ir 85% cilvēku

(rezus pozitīvi cilvēki, kuru asinis apzīmē par rēzus pozitīvām asi-

nīm). 15% cilvēku rēzus faktora asinīs nav (rēzus negatīvi cilvēki,
kuru asinis apzīmē par rēzus negatīvām asinīm).

Rēzus faktoram (aglutinogēnam) atbilstošs aglutinīns jeb antirē-

zus rodas tad, ja rēzus negatīva cilvēka organismā nokļūst rēzus po-
zitīva cilvēka asinis vai eritrocīti. Rēzus negatīvās asinīs rēzus fak-

toram atbilstošais aglutinīns parādās 3—4 mēnešus pēc rēzus pozitīva
cilvēka asiņu vai eritrocītu masas pārliešanas. Pārlejot rēzus pozitī-
vas asinis vai eritrocītus atkārtoti, var iestāties pārlieto eritrocītu ag-

lutinācija. Rēzus faktors dažreiz ir par cēloni eritrocītu aglutinācijai,
hemolīzei, anēmijai un pēc tam augļa bojāejai grūtniecības periodā,
ja mātei ir rēzus negatīvas asinis, bet auglim ir no tēva pārmantoti
rezus pozitīvi eritrocīti. Mūsdienās šādas grūtnieces atrodas ārsta

kontrolē.

Organismā notiek nepārtraukta asins atjaunošanās, tāpēc neliela

asins zaudējuma gadījumā ātri atjaunojas normālais asins daudzums.

Ja zaudēts daudz asiņu, tad, lai glābtu dzīvību, jāpārlej asinis. Pār-

liet var ne tikai asinis, bet arī kādu no asins sastāvdaļām: eritrocītu,
leikocītu vai asins plātnīšu masu, plazmu. Asins plazmu pārlej, ja ir

asiņošana, apdegumi, olbaltumvielu trūkums. Asins pārliešanas sta-

cijās sagatavo arī tādu plazmu, kas lielā daudzumā satur faktorus,
kuri sekmē asins sarecēšanu (fibrinogēns, trombīns). Sādu plazmu
lieto asiņošanas apturēšanai. Eritrocītu masu izmanto mazasinības

ārstēšanā, leikocītu masu — slimniekiem, kuriem ir samazināts lei-
kocītu daudzums asinīs. Asins plātnīšu masu pārlej slimniekiem, kam

ir traucēta asins sarecēšana. Atsevišķu asins sastāvdaļu pārliešana
dod iespēju palīdzēt slimniekam efektīvāk, nekā pārlejot asinis.

Sevišķi plaši asins pārliešanu izmanto mūsu valstī, kurā donoriem

veltī lielu vērību. Donori, kas brīvprātīgi nodod savas asinis bez atlī-

dzības, pilda cildenu pilsoņa pienākumu.
Asinsrade un tas regulācija. Konstantu asins morfoloģisko sastāvu

nodrošina divu pretēju procesu — asinsrades un asinsķermenīšu
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nolietošanās un sairšanas līdzsvars. So līdzsvaru uztur sarežģīts
neirohumorāls regulācijas mehānisms, kurā viens no galvenajiem
komponentiem ir hipotalāms (apvidus zem redzes uzkalna starpsma-

dzenēs). Formelementu skaita relatīvo pastāvigumu nodrošina orgāni,
kuros veidojas un noārdās asinsķermenīši. Pie tādiem orgāniem pie-
der sarkanās kaulu smadzenes, aknas, liesa un limfmezgli.

Asinsradi stimulē eritropoetīni, leikopoetīni un trombopoetīni.
Eritropoetīnu daudzums asinīs palielinās lielu un strauju asins zau-

dējumu gadījumos, kā arī skābekļa trūkuma apstākļos. Leikopoēzi
stimulē leikocītu sairšanas produkti, kā arī mikrobi un to toksīni.

Uzskata, ka tie leikopoēzi neietekmē tieši, bet gan ar leikopoetīnu
starpniecību (leikopoetīnu rašanās vieta un to ķīmiskais sastāvs vēl

nav noskaidroti). Trombocītu veidošanos stimulē trombopoetīni, kas

rodas liesā. Bez vielām, kas stimulē asinsradi, organismā tiek produ-
cētas arī vielas, kuras to kavē, — eritropoēzes, leikopoēzes un trom-

bopoēzes inhibitori.

Kaulu smadzenēs, liesā un limfmezglos ir receptori, kas uztver

asins formelementu daudzuma izmaiņas. No šiem receptoriem tiek

ierosinātas pārmaiņas asinsrades orgānu darbībā.

Domu, ka nervu sistēma regulē asins sastāvu, pirmo reizi izteica

izcilais krievu terapeits S. Botkins. Viņa laboratorijā konstatēja, ka,
kairinot nervus, kuri vada uzbudinājumu uz kaulu smadzenēm, palie-
linās eritrocītu daudzums asinīs. V. Cerņigovska, A. Jaroševska un

G. Jankovska pētījumi rāda, ka asinsrades orgānos ir liels skaits re-

ceptoru, no kuriem nākošās nervu šķiedras vada uzbudinājumu uz

centrālo nervu sistēmu un izraisa pārmaiņas tās darbībā. Tātad pastāv

abpusējs neirāls sakars starp centrālo nervu sistēmu un asinsrades

orgāniem, kas nodrošina asinsrades neirālo regulāciju.

Limfa

Limfa ir ekstracelulārais šķidrums, kas atrodas limfvados. Pieau-

gušam cilvēkam miera stāvoklī tukšā dūšā limfvados ir 1200—

1500 ml limfas. Limfas blīvums ir 1012—1023.Pēc sava sastāva limfa

atšķiras no kapilāru filtrāta un asins plazmas. Limfa satur vairāk

ūdens nekā asins plazma. Olbaltumvielu daudzums limfā vidēji ir

4,8%; no aknām atplūstošā limfa satur vairāk olbaltumvielu. Limfa,

kas atplūst no zarnām, gremošanas laikā iegūst pienainu izskatu, jo

tajā pāriet resorbētie tauku hilomikroni.

Limfas sastāvā ir dažādi fermenti — amilāze, maltāze, diastāze,

lipāze v. c. Limfa satur gan katjonus (Na +
,

K+
,

Ca2+
, Mg2+ ), gan

anjonus (Cl~, HC0
3~, HP0

4
2_). Limfa, tāpat kā asins plazma, sarec.

Limfas veidošanās un cirkulācija aprakstīta nodaļā par asinsriti.

Audu šķidrums

Audu šķidrums ir starpnieks starp asinīm un audu šūnām. Tā til-

pums ir 30—35% no kopējā šķidruma daudzuma organismā. Audu

šķidruma sastāvs atkarīgs no asins plazmas sastāva (starp audu
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šķidrumu un asins plazmu nepārtraukti notiek apmaiņa ar tajos eso-

šajām vielām), kā arī no šūnu sastāva un tajās notiekošās vielmaiņas

(audu šķidrums apskalo šūnas, un tās no audu šķidruma patērē dažā-

das vielas, kā arī izdala tajā dažādus produktus). Tā kā dažādu audu

šūnām ir sava raksturīga vielmaiņa, tad audu šķidruma sastāvs visos

audos nav vienāds.

Audu šķidrums sastāv no ūdens, neorganiskajām un organiska-
jām vielām. Tajā ietilpst katjoni (Na+, K+

,
Ca 2+

, Mg 2+ ) un anjoni

(Cl
-

,
HC03~, HP04

2- ). No katjoniem dominē Na+, no anjoniem —

Cl - . Atšķirībā no asins plazmas audu šķidrumā ir mazāk olbaltum-

vielu, taču audu šķidrumā ir lielāka olbaltumvielu dažādība nekā

asins plazmā.

Smadzeņu šķidrums

Smadzeņu šķidrums (likvors) ir caurspīdīgs iedzeltens šķidrums,
tā blīvums 1007—1008. Organismā ir 90—180 ml smadzeņu šķid-
ruma. Tā sastāvā ietilpst ūdens (99%), neorganiskās vielas — an-

joni (Cl
-

,
HC0

3
-

,
HP04

2~) un katjoni (Na+ K+
,

Ca2+
, Mg2+ ), kā

arī organiskās vielas — olbaltumvielas, glikoze v. c. Smadzeņu šķid-
rums ir starpnieks starp asinīm (smadzeņu šķidrumu no tām atdala

kapilāru endotēlijs) un nervu šūnām. Smadzeņu šķidrums piepilda
smadzeņu ventrikulus, muguras smadzeņu centrālo kanālu un sub-

arahnoidālo telpu gan galvas, gan muguras smadzenēs.

ASINSRITE

Asinsrites sistēmu veido sirds un asinsvadi. Galvenā jeb centrālā

asinsrites sistēmas daļa ir sirds, kura, darbojoties līdzīgi sūknim,
uztur asins kustību asinsvados. Sirds ar asinsvadiem veido vienotu

noslēgtu cirkulācijas sistēmu, tāpēc normāla asinsrite ir iespējama
tikai tad, ja pareizi funkcionē abas šīs sistēmas daļas. Domu par

asinsrites sistēmu kā noslēgtu loku jau 1628. gadā izteica zinātniskās

fizioloģijas pamatlicējs Viljams Hārvijs.

Asinsrites sistēma uztur nepārtrauktu asins plūsmu organismā,

piegādājot šūnām un audiem skābekli, barības vielas un citas vielas,
kas nepieciešamas dzīvības norisēm, kā arī aizvadot uz izvadorgāniem

vielmaiņas galaproduktus.
Cilvēka un siltasiņu dzīvnieku organismā asinsrites sistēma palīdz

uzturēt pastāvīgu ķermeņa temperatūru: ādas un zemādas asinsva-

diem paplašinoties, organisms pastiprināti atdod siltumu apkārtējai
videi, bet, tiem sašaurinoties, siltuma atdeve samazinās.

Asinsrites sistēma organismā nodrošina ķīmisko jeb humorālo

regulāciju, jo ar asinīm orgāniem un šūnām tiek piegādātas fiziolo-

ģiski aktīvas vielas, kuru ietekmē mainās orgānu un šūnu darbība.
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Lielais un mazais asinsrites loks. Asinsrites sistēmā izšķir divus

asinsrites lokus — lielo un mazo, kurus savā starpā saista un vieno

sirds.

Lielais asinsrites loks sākas no sirds kreisā kambara ar aortu —

organisma lielāko artēriju. No tās atiet mazākas artērijas, kas tālāk

sazarojas loti sīkās artērijās — arteriolās, pa kurām asinis pieplūst or-

gāniem un audiem. Tajos veidojas kapilāru tīkls. Caur plānajām ka-

pilāru sienām notiek vielu apmaiņa starp asinīm un organisma šū-

nām. Atdevušas skābekli un barības vielas un uzņēmušas ogļskābo
gāzi un citus vielmaiņas produktus, arteriālās asinis, kas ir gaiši sar-

kanas, pārvēršas venozajās asinīs, kas ir tumši sarkanā krāsā. Veno-

zās asinis pa lielā asinsrites loka vēnām aizplūst uz sirdi. Lielais

asinsrites loks beidzas sirds labajā priekškambarī, kurā ieiet augšējā
un apakšējā dobā vēna. No sirds labā priekškambara venozās asinis

ieplūst labajā kambarī, no kura ar plaušu stumbru (plaušu artēriju)
sākas mazais asinsrites loks.

Pa mazā loka artērijām venozās asinis plūst uz plaušām. Plaušās

asinis plūst pa mazā loka kapilāru tīklu, kurā notiek gāzu apmaiņa
starp venozajām asinīm un alveolu gaisu: caur plaušu kapilāru sienām

skābeklis no alveolās esošā gaisa pāriet asinīs, bet ogļskābā gāze no

asinīm — alveolās. Tādējādi venozās asinis pārvēršas par arteriāla-

jām. Arteriālās asinis pa plaušu vēnām atgriežas sirds kreisajā

priekškambarī, kur beidzas mazais asinsrites loks.

Asins plūsmu asinsrites sistēmā uztur spiediens, kuru rada gal-
venokārt sirdsdarbība. Asinīm plūstot pa asinsvadiem, sirdsdarbības

radītais spiediens krītas, jo tā enerģija tiek izlietota pretestības pār-
varēšanai. Spiediena kritums pastāv abos asinsrites lokos. Visaugstā-
kais spiediens ir loku sākuma daļās: aortā un plaušu stumbrā, bet

viszemākais — dobajās un plaušu vēnās. Abos asinsrites lokos spie-
diens nav vienādi augsts. Lielajā asinsrites lokā spiediens ir aug-

stāks nekā mazajā, un tāpēc runā par augstā un zemā spiediena loku.

Asinsvadus pēc to fizioloģiskās nozīmes iedala trīs grupās: pre-

testības, vielu apmaiņas un tilpuma asinsvados.

Artērijas ir asinsvadi, pa kuriem asinis aizplūst no sirds. Ar-

tērijas ir pretestības asinsvadi, no tām ir atkarīga pretestība asinsri-

tes sistēmā un līdz ar to asins pieplūde orgāniem un lielā mērā ari

asins plūsma organismā vispār.

X ap i 1 ā r i ir organisma vissīkākie asinsvadi, to diametrs ir apmē-
ram 8 (xm. Kapilāru siena ir ļoti plāna. Caur to notiek vielu apmaiņa

starp asinīm un audiem, tāpēc kapilārus pēc to fizioloģiskās nozīmes

sauc par vielu apmaiņas asinsvadiem. Vielu apmaiņa caur kapilāru
sienu var notikt tādēļ, ka kapilāru siena ir plāna, kapilāru kopējais
virsmas laukums ir liels un asins plūsmas ātrums kapilāros ir mazs.

Vēnas, pa kurām asinis atgriežas sirdī, pēc fizioloģiskās nozī-

mes pieder pie kapacitātes jeb tilpuma asinsvadiem, jo vēnu siena ir

viegli iestiepjama, un tāpēc tajās var uzkrāties samērā liels asins

daudzums. Vēnām piepildoties vai iztukšojoties, tiek regulēta asins

pieplūde sirdij un līdz ar to arī arteriālajā sistēmā izgrūstais un or-

gāniem pieplūstošais asins daudzums.
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SIRDS

Sirds lielums, tās masa un uzbūve

Sirds atrodas krūšu dobumā, pie tam sirds 1/3 atrodas pa labi,
bet 2/3 — pa kreisi no ķermeņa viduslīnijas. Cilvēka sirdi pēc lie-

luma salīdzina ar viņa dūri. Sirds lielums ir saistīts ar skeleta mus-

kuļu attīstību un treniņu. Regulāra intensīva fiziskā slodze rada

kreisā kambara fizioloģisku hipertrofiju. Sirds masa mainās dzīves

laikā. Bērniem tā pakāpeniski palielinās, bet vecumā — nedaudz sa-

mazinās. Pieaugušam vidēji garam un smagam vīrietim sirds sver

aptuveni 300 g, bet sievietei — 250 g.

Cilvēkam sirds lielumu nosaka, perkutējot (apklauvējot) krūš-

kurvja priekšējo sienu. Sirds ir blīvs orgāns, kas sastāv no muskula-

tūras, un tās dobumi ir pildīti ar asinīm. Sirdi norobežo plaušas, kas

satur gaisu, tāpēc perkutējot pēc skaņas var noteikt sirds robežas un

tās lielumu. Pareizākas ziņas par sirds lielumu iegūst ar rentgeno-

loģiskās izmeklēšanas metodēm — rentgenoskopiju un rentgeno-

grāfiju.
Sirdi apņem sirds somiņa jeb perikards. Dobumā starp sirds

somiņu un sirdi ir šķidrums, kas mazina berzi.

Cilvēka sirds ir dobs četrkameru orgāns, kam ir divi priekškam-
bari un divi kambari. Abi priekškambari, tāpat abi kambari ir atda-

līti viens no otra ar starpsienu. Atvere, kuru norobežo vārstulis,
savieno labo priekškambari ar labo kambari, tāpat kreiso priekškam-
bari — ar kreiso kambari.

Sirds sienu veido trīs kārtas. Arējā kārta ir plāna seroza plē-
vīte — epikards, kas apņem visu sirdi. Zem epikarda atrodas

muskuļu slānis — miokards. Miokards ir visbiezākā sirds sienas

kārta, to veido sirds šķērssvītru muskulatūra. No iekšpuses sirdi klāj
plāna, ļoti gluda kārtiņa — endokards. Endokards piedalās arī

vārstuļu veidošanā.

Sirds siena nav vienādi bieza visās sirds daļās. Visplānākā tā ir

priekškambaros. Sirds sienas biezums ir atkarīgs no darba, ko veic

attiecīgā sirds daļa. Vismazāk darba ir priekškambariem, jo tie dzen

asinis tikai uz kambariem, tāpēc priekškambaru sienas ir plānas.
Vairāk darba ir kambariem, jo tie dzen asinis pa lielo un mazo asins-

rites loku, tāpēc kambaru sienas ir biezākas. Vislielāko darbu veic

kreisais kambaris, kam jādzen asinis pa lielo asinsrites loku, kura

asinsvadi ir garāki nekā mazā loka asinsvadi un kurā pretestība ir

lielāka un asinsspiediens augstāks nekā mazajā lokā. Tāpēc kreisa

kambara siena ir visbiezākā, tā ir apmēram trīs reizes biezāka par

labā kambara sienu.

Sirds muskuļa fizioloģiskās īpašības

Sirdi veido galvenokārt muskuļaudi, tāpēc sirdij piemīt muskuļ-

audu īpašības: uzbudināmība, uzbudinājuma vadīšana, kontraktUitāte.

Sirds muskulim kā visiem uzbudināmiem audiem uzbudināmība

mainās. Sirdij tā mainās līdz ar sirds cikla fāzēm. Nosakot sirds
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42. att. Kambara miokardā šūnas

darbības potenciāla līkne (I), sa-

raušanās līkne (II) un uzbudinā-

mības fāzes (III):

0 — depolarizācijas fāze, 1 — ātrā repo-

larizācija, 2 — lēnā repolarizācija, 3 —

ātrā beigu repolarizācija, 4 — diastole;
IIa — saīsināšanās, IIb — atslābšana;

IIIa — absolūtā refraktārā fāze, IIIb —

relatīvā refraktārā fāze, IIIc — super-

normālā fāze.

uzbudināmību pēc kairinājuma sliek-

šņa, E. Marejs jau 1876. gadā no-

skaidroja, ka sistoles laikā sirds mus-

kulis nespēj atbildēt uz kairinājumu,
šo periodu nosauca par absolūto re-

fraktāro periodu. Miokardā uzbudi-

nāmības dinamika parādīta 42. attēlā.

Sirdī uzbudinājums rodas speci-
fiskās muskulatūras šūnās — sirds
ritma noteicējšūnās, kas ietilpst sirds

vadītājsistēmas veidojumos. Sirdī uz-

budinājumu vada gan sirds vadītāj-
sistēmas veidojumi, gan miokards.

Uzbudinājums miokardā izplatās
elektriskā cejā — ar darbības poten-
ciāla smaili. Uzbudinājuma izplatīša-
nās ātrums priekškambaru un kam-

baru muskulatūrā ir apmēram vie-

nāds — aptuveni 1 m/s.

Sirds muskuļa specifiskā funkcija
ir kontrakcija. Kontrakcija parasti
seko uzbudinājumam. Sirds muskuļa

spēju kontrahēties sauc par kontr-

aktilitāti. Sirds muskulis saraujas pēc
atsevišķu kontrakciju tipa: katra nā-

košā saraušanās sākas tad, kad pēc
iepriekšējās kontrakcijas muskulis ir pilnīgi atslābis. Sirds muskuļa
saraušanos sauc par sisto li, atslābšanu — par d i asto li. Kam-

baru diastoles pagarināšanās pagarina asins piegādes laiku miokar-

dam un līdz ar to rada labvēlīgus apstākļus vielmaiņai. Vielmaiņu
veicina arī sirds muskulatūras iestiepuma palielināšanās pagarinātās
diastoles laikā. Tāpēc pēc garākas pauzes nākošā sistole parasti ir

spēcīgāka. Tādējādi izpaužas Stārlinga «sirds likums». Pēc šī likuma,
sirds un skeleta muskuļa kontrakcijas mehāniskā efekta lielums ir

atkarīgs no muskuļa izejas garuma pirms kontrakcijas vai, pēc taga-

dējiem uzskatiem, no «ķīmiski aktīvu virsmu laukuma» un aktīna un

miozīna pavedienu savstarpējās saistības.

Stārlinga likumu var pārbaudīt eksperimentā ar izolētu sirdi. Pa-

lielinot Ringera šķīduma pieplūdi izolētai sirdij, tas vairāk iestiepj
miokardā šūnas, un sirds saraujas spēcīgāk, bet, samazinot šķīduma
pieplūdi, sirds kontrakcijas ir vājākas. Tā kā parādība, kas ir pamatā
Stārlinga likumam, novērojama eksperimentos ar izolētu sirdi un pat
ar izgrieztām miokardā sloksnītēm, tad to izskaidro ar miokardā paš-
regulāciju. Šī pašregulācija nodrošina sirds saraušanās pielāgošanos
asins pieplūdei: jo lielāka ir asins pieplūde, jo spēcīgāk notiek sirds

muskuļa saraušanās, līdz ar to viss asins daudzums tiek izgrūsts
arteriālajā sistēmā. Minēto pašregulāciju sauc par heteromet-

risko pa šre gu lācijv,jo tā ir saistīta ar miokardā šūnu garuma

pārmaiņām. Sirdij piemīt ari otra — homojometriskā pašre-
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gvl ā c i ja, kuras gadījumā miokardā šūnu garums nemainās. Paātri-

noties sirds saraušanās ritmam, sākumā pastiprinās sirds saraušanās

spēks.
Heterometriskās pašregulācijas mehānisms ir saistīts ar sarko-

mēru. Neiestieptā sarkomērā tievo protofibrillu centrālie gali pārklāj
cits citu, tāpēc aktīna un miozīna saskare ir ierobežota. Šajā gadī-
jumā ir samazināta arī iespēja kalcija joniem saistīties ar troponīna
molekulām tievajās protofibrillās. Par optimālu uzskata tādu sarko-

mērā garumu (muskuļa iestiepumu), kad abu protofibrillu mijiedar-
bības laukumi ir vislielākie. Tad vērojama maksimāla kontrakcija.
Pārmērīga muskuļa iestiepšana, kas notiek eksperimenta apstākļos,
samazina kontrakcijas spēju, jo samazinās protofibrillu mijiedarbī-
bas laukumi. Ar heterometrisko pašregulāciju ir saistīts arī kreisā

kambara muskulatūras kontrakcijas spēka pieaugums un šī pieau-
guma ātruma palielināšanās, paaugstinoties arteriālajam spiedienam
aortā. Paaugstinoties spiedienam aortā, pieaug slodze, kas jāpārvar

miokardam, un tāpēc pirmās sistoles vēl nav pietiekami spēcīgas.
Līdz ar to palielinās kambaru sistoles beigu tilpums jeb sistoliskā

rezerve — kambaru diastoliskā pildījuma pakāpe. Tas savukārt pa-

lielina miokardā šūnu iestiepumu diastoles beigās. Rezultātā palieli-
nās protofibrillu mijiedarbības laukumi un miokardā kontrakcijas
spēks pieaug.

Homojometriskā pašregulācija ir saistīta ar membrānu-miofibrillu

saiknēm. Palielinoties sirdsdarbības frekvencei, pirmie sirdsdarbības

cikli ir ar saīsinātu diastoli, kuras laikā kālija-nātrija sūknis nespēj
izsūknēt no šūnas visu nepieciešamo nātrija jonu daudzumu. Nātrija

joni sāk uzkrāties šūnā un aktivē sarkolemmas kālija-nātrija sūkni;
notiek pastiprināta nātrija jonu saistīšanās pie sarkolemmas iekšējās
virsmas un sarkoplazmatiskā tīkla membrānām (nātrija joni saistās,

konkurējot ar kalcija joniem). Līdz ar to turpmāko periodisko depo-

larizāciju laikā sarkoplazmā atbrīvojas lielāki kalcija jonu daudzumi,

un tāpēc kontrakcijas kļūst spēcīgākas un straujākas.

Tātad miokardā kontraktilitāte nav konstanta. Tā mainās sakarā

ar diastoliskā pildījuma pārmaiņām, spiediena izmaiņām aortā un

sirdsdarbības frekvences izmaiņām, un to nodrošina miokardā paš-

regulāeijas mehānismi, garantējot adekvātu kontrakcijas spēku un

ātrumu attiecīgajiem hemodinamikas apstākļiem.

Līdztekus miokardā kontrakcijas spēka un ātruma pieaugumam

vienmēr notiek arī atslābšanas procesa paātrināšanās. Ir noskaidrots,

ka pastāv pašregulācijas mehānisms, kas, slodzei pieaugot, nodrošina

atslābšanas ilguma saīsināšanos un pietiekami garas pauzes sagla-

bāšanos. Šis mehānisms ir saistīts ar kalcija joniem. Paši kalcija joni
aktivizē tos transporta mehānismus, kas samazina kalcija jonu kon-

centrāciju miofibrillu tuvumā. Tādējādi kontraktilo olbaltumvielu ak-

tivāciju un atjaunošanās procesu intensitāti regulē brīvo kalcija jonu

koncentrācija sarkoplazmā. Novērojumi rāda, ka dažos gadījumos

paaugstinātas kontraktilitātes cikliem ir raksturīgs pat pārāk liels

diastoliskais atslābums. Šīs pašregulācijas fizioloģiskā nozīme ir ta,

ka pietiekami ilga diastole nodrošina sirds dobuma piepildīšanos un
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līdz ar to efektīvu izgrūšanu. Bez tam pilnvērtīga atslābšana ir sais-

tīta ar pilnīgu sākotnējā jonu sadalījuma atjaunošanos šūnas mem-

brānu abās pusēs.

Sirds muskuļa fizioloģiskās īpatnības

Pie sirds muskuļa fizioloģiskajām īpatnībām, ar kurām tas atšķi-
ras no skeleta muskuļiem, pieskaitāma tā automātija, pakļaušanās
«visu vai neko» likumam, kā arī garā neuzbudināmības fāze.

Automātija ir sirds spēja ritmiski uzbudināties un sarauties, at-

bildot uz impulsiem, kurus neizraisa ārēji kairinātāji, bet kuri rodas

pašā sirdī. Par sirds automātiju var pārliecināties, ja sirdi izgriež
no organisma vai iznīcina dzīvniekam centrālo nervu sistēmu; visla-

bāk to var parādīt ar vardes sirdi. Lai novērotu siltasiņu dzīvnieku

sirds automātiju, no ķermeņa izgrieztas sirds aortā ar spiedienu
ievada siltu fizioloģisko šķīdumu. Izmantojot šādu metodi, A. Ku-

ļabko 1902. gadā pirmo reizi atdzīvināja miruša bērna sirdi vairākas

stundas pēc nāves.

Sirds automātija izskaidrojama ar to, ka uzbudinājums, kas iz-

raisa sirds saraušanos, rodas pašā sirdī. Uzbudinājuma rašanās sirdī

ir saistīta ar sirds vadītā j sistēmu. Sirds vadītājsistēmu veido

specifiskas miokardā šūnas, kas ģenerē un vada uzbudinājumu. Sīs

šūnas ir tievas, tajās ir daudz sarkoplazmas un glikogēna, bet maz

miofibrillu.

Vardes sirds vadītajsistema sastāv no diviem veidojumiem — si-

nusa mezgla un atrioventrikulārā mezgla. Sinusa mezgls atrodas var-

43. att. Cilvēka sirds

vadītājsistēmas shēma:

1 — sinusatriālais mezgls,
2 — atrioventrikulārais

mezgls, 3 — atrioventriku-
lārais kūlītis, 4 — atrio-

ventrikulārā kūlīša kājiņas
(a — Bekmena kūlītis, b —

Kīsa—Fleka kūlītis).

des sirds venozajā sinusā, bet atrioventrikulā-

rais mezgls —

uz robežas starp priekškam-
bariem un kambari.

Cilvēka sirds vadītājsistēma ir sarežģī-

tāka, tā sastāv no sinusatriālā mezgla, atrio-

ventrikulārā mezgla, atrioventrikulārā (Hisa)

kūlīša un tā divām kājiņām (43. att.). Sinus-

atriālais mezgls atrodas labā priekškambara
sienā, tuvu pie dobo vēnu ietekām. Atrioven-

trikulārais mezgls atrodas labā priekškam-
bara lejas daļā tuvu pie priekškambaru starp-
sienas. No atrioventrikulārā mezgla sakas

kūlītis, kas pa kambaru starpsienu ieiet kam-

baros un sadalās, veidojot divas kājiņas —

labo un kreiso.

Dabiskā uzbudinājuma rašanās vieta var-

des sirdī ir sinusa mezgls. Par to var pārlieci-

nāties, izdarot Stanniusa eksperimentu. Pēc

pirmā Stanniusa pārsēja uzlikšanas (starp
venozo sinusu un priekškambariem) venozais

sinuss turpina ritmiski sarauties, bet priekš-
kambari un kambaris vairs nesaraujas. Pēc
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tam uzliek otro Stanniusa pārsēju (uz robežas starp priekškamba-
riem un kambari). Šis pārsējs darbojas kā mehānisks kairinātājs,
kas kairina atrioventrikulāro mezglu, un pēc tā uzlikšanas priekš-
kambari un kambaris, vai arī viens no tiem sāk sarauties, tikai to

saraušanās ritms ir lēnāks nekā venozā sinusa saraušanās ritms. No

tā izriet secinājums, ka atrioventrikulārā mezgla automātijas spēja ir

mazāka nekā sinusa mezglam. Ja pēc otrā pārsēja uzlikšanas sarau-

jas kambaris, var uzlikt trešo pārsēju, kas atdala kambara trešo daļu

(sirds galotni), un pārliecināties, ka atdalītā sirds galotne nekon-

trahējas. Tas pierāda, ka vardes sirds galotnē nav vadītājsistēmas
elementu. Tādējādi ar Stanniusa eksperimentu tiek pierādīts automā-

tijas gradients vardes sirdī: automātijas spēja samazinās virzienā no

venozā sinusa uz sirds galotni.
Cilvēka un siltasiņu dzīvnieka sirdī dabiskos apstākjos uzbudinā-

jums rodas labajā priekškambarī — sinusatriālajā mezglā. No šī

mezgla uzbudinājums pa Bekmena kūlīti pāriet uz kreiso priekškam-
bari un vienlaicīgi pa Kīsa —Fleka kūlīti uz atrioventrikulāro mezglu.

Tas, ka uzbudinājums priekškambaros izplatās tieši pa šiem kūlīšiem,
nevis difūzi pa priekškambaru muskulatūru, ir pierādīts elektrofizio-

loģiski, ar mikroelektrodiem novadot biopotenciālus no atsevišķām
priekškambaru šūnām.

No atrioventrikulārā mezgla uzbudinājums izplatās pa atrioventri-

kulāro kūlīti, un pa šo kūlīti uzbudinājums pāriet no priekškambariem
uz kambariem. Tālāk tas pa atrioventrikulārā kūlīša kājiņām iet uz

labo un kreiso kambari. Rezultātā uzbudinājums sasniedz visu kam-

baru muskulatūras masu un izraisa tās saraušanos.

Vislēnāk uzbudinājums izplatās atrioventrikulārajā mezglā — ar

ātrumu 0,05—0,1 m/s. Šo lēno uzbudinājuma izplatīšanos šajā mez-

glā sauc par atrioventrikulāro aizturi, sakarā ar to priekškambaru
un kambaru sistoles ir atdalītas. Visātrāk uzbudinājums izplatās

atrioventrikulārajā kūlītī — apmēram 4 m/s.

Tas, ka uzbudinājums dabiskos apstākļos siltasiņu dzīvnieku sirdī

rodas sinusatriālajā mezglā, ir pierādīts dažādos eksperimentos. Pār-

liecinoši rezultāti iegūti, novadot biopotenciālus no sinusatriālā

mezgla šūnām. Noskaidrots, ka elektriskā aktivitāte un tātad uzbu-

dinājums vispirms rodas šī mezgla šūnās un tikai pēc tam citos

priekškambaru un kambaru apvidos.

Sinusatriālajā mezglā atrodas sirds ritma noteicēj šūnas,

kas ar savām īpašībām atšķiras no pārējām sirds vadītājsistēmas

veidojumu šūnām, kā arī no darba muskulatūras. Šajās šūnās_ ir

samērā daudz nātrija jonu, bet maz kālija jonu. Tām ir palielināta
šūnapvalka membrānas caurlaidība, sevišķi viegli tā laiž cauri nāt-

rija jonus. Šīm šūnām nav arī konstanta membrānas miera poten-

ciāla, jo tām ir raksturīga spontāna depolarizācija; tām piemīt paš-

uzbudināšanās spēja. Šo šūnu darbības potenciāla līkne atšķiras no

darba muskulatūras šūnu darbības potenciāla līknes (44. att.). Sirds

ritma noteicējšūnu darbības potenciāla līknē raksturīga ir lēnā

diastoliskā depolarizācija (tā saistīta ar šo šūnu spontāno depolari-

zāciju), kas pāriet ātrajā.
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44. att. Sirds vadītājsistēmas shēma

(a) ar darbības potenciāliem no sinus-

atriālā mezgla (SA), priekškambara
muskulatūras (A), atrioventrikulārā

mezgla (AV), kambara muskulatūras

(V) un sinusatriālā mezgla darbības

potenciāls (b): pēc repolarizācijas
šūnās sākas spontāna depolarizācija
(1), kura, sasniedzot šūnas membrānas

depolarizācijas kritisko līmeni (pār-
trauktā līnija), izraisa darbības po-
tenciāla smaili (2).

Intervālā starp divām kontrak-

cijām, t. i., diastoles laikā, sirds

ritma noteicējšūnās notiek pakāpe-
niska membrānas potenciāla sama-

zināšanās. Kad šī spontānā depo-
larizācija sasniedz kritisko līmeni,
pēkšņi sākas īstais depolarizācijas
vilnis — rodas smaile, kas izplatās
impulsa veidā. Lai rastos īstais

depolarizācijas vilnis, membrānas

potenciālam jāsamazinās par 20—

30 mV. Lēnajai diastoliskajai depo-
larizācijai ir ģenerētājpotenciāla
nozīme. No lēnās diastoliskās de-

polarizācijas ilguma ir atkarīgs
sirdsdarbības ritms. Jo īsāks ir

laiks, līdz depolarizācija sasniedz

kritisko līmeni, jo biežāk sirds

ritma noteicējšūnās rodas uzbudi-

nājums un biežāk uzbudinās un

saraujas sirds. Sirds ritma notei-

cējšūnu miera potenciāls ir mazāks

(tā voltāža 50—60 mV) nekā mio-

kardā vai pārējo sirds vadītājsistē-
mas veidojumu šūnās (to miera

potenciāla voltāža ir 80—90 mV).
Arī darbības potenciāla voltāža

sirds ritma noteicējšūnām ir ma-

zāka. Novērojumi rāda, ka vienlai-

cīgi uzbudinās vairākas sinus-

atriālā mezgla šūnas.

Automātijas spējas piemīt arī citiem vadītājsistēmas veidoju-
miem — atrioventrikulārajam mezglam un Purkinjē šķiedrām kam-

baros. Šo veidojumu šūnas ir potenciāli sirds ritma noteicēji, kas var

veikt šo funkciju tad, kad īstā ritma noteicēja funkcija ir traucēta.

Tomēr šo veidojumu automātijas spējas ir mazākas, uzbudinājums
tajos rodas retākā ritmā. Atrioventrikulārā mezgla automātijas frek-

vence ir 40 impulsu minūtē, bet atrioventrikulārajam kūlītim un tā

kājiņām vidēji 30 impulsu minūtē.

Dabiskos apstākjos darbojas īstais ritma noteicējs — sinusatriā-

lais mezgls, kura šūnās pieaugušam veselam cilvēkam uzbudinājums
rodas 60—80 reizes minūtē. Potenciālie ritma noteicēji nedarbojas.
To automātiju nomāc sinusatriālais mezgls, kas impulsus raida bie-

žākā ritmā, nekā spēj ģenerēt potenciālie ritma noteicēji. Ja eksperi-
menta apstākļos pārtrauc uzbudinājuma rašanos sinusatriālajā mez-

glā vai arī uzbudinājuma pārvadi uz atrioventrikulāro mezglu un

Purkinjē šķiedrām, tad sāk darboties potenciālie ritma noteicēji, tikai

paiet noteikts laiks — no dažām sekundēm līdz desmit sekundēm,
kamēr parādās atrioventrikulārā mezgla vai Purkinjē šķiedru auto-
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matija, un šaja laika vērojama asistolija jeb kambaru darbības apstā-
šanās.

Mūsdienu pētījumi skaidri pierāda, ka automātijas substrāts

ir nevis nervu, bet gan specifiskie muskuļu elementi, un tātad auto-

mātija ir miogēnas dabas. To pārliecinoši apstiprina arī pētījumi ar

sirds atsevišķām šūnām, kas tiek kultivētas ārpus organisma.
Normālais sirdsdarbības ritms ir sinusa ritms, t. i., katru uz-

budinājuma impulsu rada sinusatriālais mezgls. Gadījumos, kad

sinusatriālā mezgla darbība ir nomākta vai bojāts atrioventrikulā-

rais kūlītis, vai arī priekškambaros vai kambaros kāda vieta ģenerē

impulsus, rodas vadīšanas un sirdsdarbības ritma traucējumi. Ja im-

pulsu vadīšana atrioventrikulārajā kūlītī ir pilnīgi pārtraukta, priekš-
kambari turpina darboties sinusa ritmā, bet kambari darbojas paši
savā — lēnākā ritmā. Šādu stāvokli sauc par pilnīgu atrioven-

trikulāro blokādi. Ja impulsu vadīšana atrioventrikulārajā kū-

lītī ir tikai traucēta, nevis pilnīgi pārtraukta, tad uzbudinājuma pār-
vade uz kambariem tiek kavēta vai arī uz kambariem tiek pārvadīts
tikai katrs otrais vai trešais sinusatriālā mezgla ģenerētais impulss.
Attiecība starp priekškambaru un kambaru kontrakcijām ir 2: 1 vai

3:1. Tādus stāvokļus sauc par daļēju atrioventrikulāro

blokādi. Var būt bojāta tikai labā vai tikai kreisā atrioventrikulārā

kūlīša kājiņa. Tad blokāde ir tikai vienā pusē.
Uzbudinājuma rašanās sirds ritma noteicējšūnās ir saistīta ar šo

šūnu īpatnējo vielmaiņu — to membrāna viegli laiž cauri nātrija
jonus, bet kavē kālija jonu caurplūšanu. Uzbudinājuma rašanos

ietekmē arī pavājinātā nātrija sūkņa darbība.

Otra sirds muskuļu fizioloģiska īpatnība ir tā, ka tas pakļaujas
«visu vai neko» likumam. Par to var pārliecināties, kairinot sirds

muskuli ar dažāda stipruma kairinātājiem. Laboratorijas apstākļos

visnoderīgākais kairinātājs ir elektriskā strāva. Kairinot sirds muskuli

ar zemsliekšņa stipruma kairinātāju, sirds muskulis nesaraujas, bet,

lietojot sliekšņa kairinātāju, tas saraujas maksimāli spēcīgi. Palielinot

kairinātāja stiprumu, kontrakcijas stiprums nemainās. Kamēr kairi-

nātājs nav sasniedzis sliekšņa stiprumu, tikmēr nav «nekā», bet, tam

sasniedzot sliekšņa stiprumu, ir «viss» uzreiz.

Skeleta muskulis nepakļaujas «visu vai neko» likumam. Tā kontr-

akcijas stiprums noteiktās robežās ir atkarīgs no kairinātāja stipruma.
Sirds muskuļa pakļaušanās «visu vai neko» likumam izskaidrojama

ar to, ka visām miokardā šūnām ir aptuveni vienāda uzbudināmība

un uzbudinājums pāriet no vienas šūnas uz otru. Taču jāpatur prātā,
ka sirds muskuļa saraušanās visos apstākļos nav vienādi stipra. Mai-

noties vielmaiņai sirdī, mainās arī sirds kontrakcijas spēks: vielmai-

ņai pasliktinoties, sirds muskuļa kontrakcijas spēks samazinās. Sirds

muskuļa kontrakcijas spēks ir atkarīgs arī no miokardā šunu

iestiepuma.

Trešā sirds muskuļa fizioloģiskā īpatnība ir tā,_ka sirds musku-

lim salīdzinājumā ar skeleta muskuli ir gara absolūtā refraktārā jeb

neuzbudināmības fāze. Sirds muskulim tā ilgst apmēram 0,27 s, bet
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45. att. Vardes kardiogramma, kurĀ redzamas kambara

ekstrasistoles (ES) un pagarinātā pauze (PP).

skeleta muskulim tikai 0,005 s. Absolūtā refraktārā fāze sirds musku-

lim ilgst visu sistoles laiku un vēl nedaudz diastoles laika (sk.
42. att.). To, ka sirds visu sistoles laiku ir neuzbudināma, var konsta-

tēt eksperimentāli, dodot sirdij ārpuskārtas kairinājumu jeb ekstrakai-

rinājumu dažādās sirdsdarbības cikla fāzēs (45. att.). Ekstrakairinā-

tājs sistoles laikā vai diastoles pašā sākumā atbildes reakciju

neizraisa, turpretī diastoles laikā tas izraisa ekstrasistoli.

Kambaru ekstrasistolei seko pagarināta pauze. Pagarinātā

pauze pēc kambaru ekstrasistoles rodas tāpēc, ka izkrīt kārtējā kam-

baru sistole: kārtējais impulss no sinusatriālā mezgla pienāk kamba-

riem to ekstrasistoles laikā, kad tie ir neuzbudināmi. Priekškambaru

ekstrasistolei pagarinātā pauze neseko. Tā kā sirds muskulim ir gara

absolūtā refraktārā fāze, tad tas nevar tetāniski kontrahēties, bet sa-

raujas pēc atsevišķu kontrakciju tipa.
Ekstrasistoles var izraisīt mākslīgi, dzīvniekiem ar elektriskās

strāvas impulsiem kairinot sirdi. Cilvēkam ekstrasistoles visbiežāk

rodas endokardīta vai miokardīta gadījumā. Dažreiz tās var rasties

arī veselam cilvēkam. Tā kā pēc kambaru ekstrasistoles iestājas pa-

garināta pauze, tad kambaru ekstrasistoli cilvēks dažkārt izjūt kā

sirds papildu saraušanos, kam seko it kā īslaicīga sirds apstāšanās.

Sirds reakcija uz mehāniskiem, elektriskiem

un ķīmiskiem kairinātājiem

Sirds uz mehānisku kairinātāju reaģē ar kontrakciju. To izmanto,
lai atjaunotu sirdsdarbību tad, kad tā ir apstājusies. Šajā nolūkā iz-

dara netiešo vai tiešo sirds masāžu.

Efektīvāka ir tiešā sirds masāža, taču to var izdarīt tikai

tad, ja ir atvērts krūškurvis. Ritmiski ar roku saspiežot un atslābinot

sirdi apmēram 80 reizes minūtē, tiek sekmēta sirdsdarbības atjauno-
šanās; bez tam asinis no kambaru dobumiem tiek iespiestas artērijās,
un tādējādi dzīvībai svarīgiem orgāniem tiek piegādāts minimālais

asins daudzums.

Medicīnas praksē biežāk tiek izdarīta netiešā sirds masāža.

To izdara, krūškurvi neatverot. Cietušo nogulda uz muguras uz cieta

pamata un satausta krūšu kaulu. Vienas rokas plaukstas pamatu uz-

liek uz krūšu kaula tā apakšējā trešdaļā, virsū uzliek otras rokas

plaukstas pamatu un izdara straujus ritmiskus grūdienus apmēram
80 reizes minūtē. Grūdieniem jābūt tik spēcīgiem, lai tiktu saplacināts
krūškurvis un tādējādi izdarīts spiediens uz sirdi.
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Sirds reaģē ar saraušanos ari uz elektrisku kairinātāju. Cilvēkam

sirds elektrisko stimulāciju izdara, lai atjaunotu sirdsdar-

bību, kā arī lai novērstu fibrilāciju (nevienlaicīgu miokardā šūnu sa-

raušanos) vai citus ritma traucējumus. Sirds elektrisko stimulāciju
izdara arī tad, ja sirdsdarbības ritms ir pārāk lēns un organisma ap-

gāde ar asinīm ir nepietiekama, piemēram, pilnīgas atrioventrikulā-

ras blokādes gadījumā. Tādiem slimniekiem operācijas laikā sirdij

pievieno vienu vai divus elektrodus atkarībā no sirds stimulācijas
veida (bipolārā vai unipolārā) un zem ādas iešuj miniatūru sirds

elektrisko stimulatoru, kas pastāvīgi raida uz sirdi elektriskos impul-
sus, mākslīgi uzturot normālu sirdsdarbības ritmu. Ar šādiem elek-

triskiem stimulatoriem jeb mākslīgajiem sirds ritma noteicējiem slim-

nieki dzīvo daudzus gadus.
Sirds elektrisko stimulāciju izdara arī tad, ja sirdsdarbības ritms

ir pārāk ātrs, piemēram, paroksismālās tahikardijas gadījumā, kad

sirds saraušanās biežums ir 150—200 reizes minūtē, un tādējādi pa-

nāk sirdsdarbības ritma normalizāciju.

Sirds reaģē uz ķīmiskiem kairinātājiem, ar kuriem var mainīt gan

sirds muskuļa saraušanās spēku, gan sirdsdarbības ritmu. Te vis-

pirms jāmin adrenalīns — virsnieru serdes hormons, kas palie-
linātā daudzumā nonāk asinīs stipru psihoemocionālu pārdzīvojumu
laikā. Adrenalīns paātrina sirdsdarbību un palielina sirds muskuļa

saraušanās spēku. Pretēji darbojas acetilholīns. Acetilholīns ir

mediators, kas izdalās parasimpātisko nervu galos sirdī un arī citās

sinapsēs. Acetilholīns palēnina sirdsdarbību un samazina sirds mus-

kuļa saraušanās spēku. Lielāks acetilholīna daudzums sirdsdarbību

apstādina pavisam.
Sirdsdarbību ietekmē arī elektrolīti, kas maina gan sirds au-

tomātiju, gan sirds muskuļa saraušanās spēku. Palielināts kālija jonu
daudzums nomāc sirdsdarbību, samazina tās ritmu un saraušanās

spēku, kā arī uzbudināmību un uzbudinājuma pārvadi. Ja kālija jonu
daudzums ir stipri palielināts, sirds apstājas diastolē.

Palielināts kalcija jonu daudzums sirdsdarbību paātrina, palie-
lina sirds saraušanās spēku, veicina uzbudinājuma pārvadi sirdī un

paaugstina uzbudināmību. Ja kalcija jonu daudzums ir pārāk liels,
sirds apstājas sistolē. Samazinoties kalcija jonu daudzumam, sirds-

darbība pavājinās.

Sirdsdarbības cikls un tā fāzes

Sirds ritmisko darbību iedala ciklos. Katrs sirdsdarbības cikls sa-

stāv no atsevišķām fāzēm.

Cilvēka sirdsdarbības cikls sākas ar priekškambaru sis-

to li. Priekškambaru muskulatūras saraušanās sākas no vēnu iete-

kām. Saraujoties cirkulārai muskulatūrai, kas apņem vēnu ietekas,

tās tiek aizspiestas, un asinis no priekškambariem nevar iekļūt atpa-
kaļ vēnās, bet tiek iedzītas kambaros. Abi priekškambari saraujas
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46. att. Spiediena maiņa kreisajā sirds pusē

un aortā sirds cikla laikā:

I — spiediena maiņa aortā, II — spiediena maiņa

kreisajā priekškambarī, III — spiediena maiņa

kreisajā kambarī, IV — fonokardiogramma (1, 2,

3, 4 — sirds toņi), V — kambaru tilpuma maiņa,

VI — elektrokardiogramma; AV —

_

atrioventriku-

lārais vārstulis, PV — pusmēness vārstulis (baltie

segmenti apzīmē atvērtus, melnie — aizvērtus vār-

stuļus).

praktiski vienlaicīgi. Priekš-

kambaru sistoles laikā kam-

baros ieplūst 30% no visām

asinīm, kas nonāk kambaros

viena cikla laikā. Pārējie 70%

asiņu kambaros ieplūst sirds

pauzes laikā. Priekškambaru

sistoles laikā tajos paaugsti-
nās spiediens — labajā priekš-
kambari līdz 2—3 mm Hg,

kreisajā — līdz 5 mm Hg.
Priekškambaru sistole ilgst
vidēji 0,1 s (ja sirdsdarbības

cikla ilgums ir 0,8 s, resp., ja
sirds saraušanās biežums ir

75 reizes minūtē). Sajā laikā

uzbudinājums, izplatīdamies
caur atrioventrikulāro mez-

glu uz atrioventrikulāro kū-

līti un pa tā kājiņām uz Pur-

kinjē šķiedrām, aptver kam-

barus, un sākas kambaru

sistole.

Spiediens kambaros kļūst
lielāks par spiedienu priekš-
kambaros un tiek aizvērti

atrioventrikulārie vārstuļi

(46. att.). Tātad kambaru do-

bumi ir noslēgtas ar šķidrumu

(asinīm) pildītas telpas, jo
arī semilunārie vārstuļi ir

aizvērti. Tā kā šķidrums nav

saspiežams, tad kambaru

muskulatūra nevar saīsinā-

ties, bet tikai sasprindzināties.
So kambaru sistoles fāzi sauc

par izometriskās kontrakcijas
fāzi. Izometriskās kontrak-

cijas fāzes laikā kambaru

dobumos strauji ceļas spiediens. Šīs fāzes ilgums ir vidēji 0,04 s.

Kad spiediens kambaru dobumos pārsniedz spiedienu aortā un

plaušu stumbrā, sākas kambaru sistoles otrā fāze — asins izgrū-
šanas fāze.

Cilvēkam asins izgrūšana no sirds sākas tad, kad spiediens krei-

sajā kambarī sasniedz 65—75 mm Hg, bet labajā kambarī 5—12 mm

Hg. Šī fāze sākas ar semilunāro vārstuļu atvēršanos, kad sirds mus-

kuļa sasprindzinājumu nomaina tā saīsināšanās. Spiediens kambaru

dobumos turpina palielināties, tas palielinās arī aortā un plaušu
stumbrā. Spiediens kreisajā kambarī sasniedz 125 mm Hg, bet labajā
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kambari — 25 mm Hg. Šīs fāzes sākumā notiek strauja asins izgrū-
šana no kambariem, bet pēc tam — lēna. Visa asins izgrūšanas fāze

ilgst vidēji 0,26 s. Kad spiediens aortā un plaušu stumbrā kļūst aug-
stāks par spiedienu kambaru dobumos, tiek aizvērti semilunārie vār-

stuļi. Ar semilunāro vārstuļu aizvēršanos beidzas asins izgrūšanas
fāze un visa kambaru sistole, kuras kopējais ilgums ir vidēji 0,3 s.

Jāpatur prātā, ka asins izgrūšanas fāzes laikā kambaru dobumi pil-
nīgi neiztukšojas, tajos paliek noteikts asins atlikums — reziduālais

tilpums.
Pēc kambaru sistoles iestājas kopīgā sirds diastole jeb pauze.

Tās sākumā ir aizvērti gan atrioventrikulārie, gan semilunārie vār-

stuļi, un tātad kambaru dobumi ir noslēgtas telpas. Šai laikā, atslāb-

stot kambaru muskulatūrai, tās garums nemainās. Šo fāzi sauc par
izometrisko atslābšanas fāzi. Tās ilgums ir vidēji 0,08 s. Šo fāzi no-

maina fāze, kurā sirds pildās ar asinīm. Tā sākas ar to brīdi, kad

spiediens priekškambaros kļūst augstāks nekā kambaros un līdz ar

to atveras atrioventrikulārie vārstuļi. Šīs fāzes ilgums ir 0,32 s, un

viss pauzes ilgums ir 0,4 s.

Paātrinoties sirdsdarbībai, cikls saīsinās, un vispirms saīsinās

pauze. Kambaru sistoles atsevišķo fāžu ilgumu nosaka pēc pol i ka r-

diogrammas — vienlaicīgi pierakstītas elektrokardiogrammas,

fonokardiogrammas un kopējās miega artērijas sfigmogrammas. Pēc

šī pieraksta kambaru sistolē bez sasprindzinājuma un asins izgrū-
šanas fāzēm vēl atšķirama asinhronās saraušanās fāze — no elektro-

kardiogrammas Q zoba sākuma līdz fonokardiogrammas pirmā toņa
sākumam. Šīs fāzes laikā kontrakcijā cita pēc citas iesaistās kambaru

muskuļšūnas.

Sirdi mēdz salīdzināt ar sūkni, kas veic gan spiedējsūkņa, gan

sūcējsūkņa funkciju. Kā spiedējsūknis sirds darbojas kambaru sisto-

les asins izgrūšanas fāzes laikā. Taču kambaru sistoles laikā sirds

darbojas arī kā sūcējsūknis, jo šajā fāzē atrioventrikulārā plakne tu-

vojas sirds galotnei un līdz ar to palielinās priekškambaru tilpums.

Tāpēc asinis no vēnām tiek iesūktas priekškambaros. Sirds cikla laikā

mainās gan sirds muskulatūras aktivitāte un spiediens sirds dobu-

mos, gan vārstuļu stāvoklis un sirds dobumu tilpums (sk. 46. att.).
Pirmās ziņas par spiedienu un tā svārstībām sirds dobumos, deva

A. Šovo un E. 2. Marejs 1861. gadā. Šie zinātnieki izdarīja sirds zon-

dēšanu zirgam un reģistrēja spiedienu tās dobumos ar Mareja kap-

sulu. Cilvēkam sirds pirmo reizi tika zondēta 1929. gadā

(V. T. O. Forsmans), taču medicīnas praksē šo metodi sāk plaši lie-

tot tikai mūsdienās.

Sirds zondēšana un spiediena mērīšana un reģistrēšana

sirds dobumos tiek izdarīta visos sirds ķirurģijas centros. Biežāk tiek

zondēta sirds labā puse. Šai nolūkā vietējā anestēzija atver lielo kā-

jas zemādas vēnu (v. saphena magna) un tajā ievada sirds zondi,

kas pildīta ar fizioloģisko šķīdumu, kuram pievienots antikoagulants.
Bīdot zondi pa vēnām sirds virzienā, tās gals nonāk labajā priekš-
kambarī, pēc tam labajā kambarī. Kreiso sirds pusi zonde pa artēriju.

Spiediena mērīšanai un reģistrēšanai sirds dobumos lieto elektro-
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manometrus, kuros spiediena svārstības tiek pārvērstas elektriskos

signālos.

Kāpēc jāizdara sirds zondēšana, un kādu informāciju iegūst, mē-

rot un reģistrējot spiedienu sirds dobumos? Pierakstot spiediena svār-

stību līkni sirdsdarbības cikla laikā, kā arī paņemot asins paraugus

no sirds dobumiem un nosakot asins gāzu sastāvu tajos, var konsta-

tēt, vai sirds starpsienā ir atvere vai ne, un noteikt tās atrašanās

vietu un lielumu.

Sirds vārstuļi

Sirds cikla laikā, mainoties spiedienam sirds dobumos, notiek

sirds vārstuļu kustības — aizvēršanās un atvēršanās. Sirds vārstuļi
ir endokarda veidojumi, un to darbība ir atkarīga no spiediena starpī-
bas abās vārstuļu pusēs. Sirds vārstuļi nodrošina asins plūsmi asins-

rites sistēmā tikai vienā virzienā. Ar to tiek panākta normāla asins

piegāde orgāniem un audiem. Ja asinis atplūst pretējā virzienā, or-

gānu normāla apgāde ar asinīm ir traucēta. Sirds vārstuļi sekmē arī

sirds dobumu pildīšanos un iztukšanos. Ja vārstuļi ir bojāti, šī no-

rise ir traucēta.

Atrioventrikulārie vārstuļi jeb viru vārstuļi nošķir
priekškambaru dobumus no kambaru dobumiem. Pie viru brīvajām
malām ir piestiprinātas papillāro muskuļu cīpslainās stīgas. Papillā-
rie muskuļi uzbudinās un kontrahējas, pirms kontrahējas kambaru

sienas, un līdz ar to cīpslaino stīgu garums atbilst kambaru formas

un tilpuma maiņām sistoles fāzēs. Sasprindzinātās stīgas fiksē viras

un neļauj tām pieaugošā spiediena ietekmē izvērsties uz priekškam-
bariem. Diastolē cīpslainās stīgas notur vārstuļus piltuvei līdzīgā stā-

voklī, caur tām asinis no priekškambariem ieplūst kambaros.

Kreisā kambara atvere uz aortu un labā kambara atvere uz plaušu
stumbru ir relatīvi mazas apaļas atveres, kuras noslēdz pusmē-
ness vārstuļi. Šie vārstuļi atgādina kabatiņas, kuru brīvās malas

ir biezākas, ar mezglu vidū. Mezgli, pamīšus saķerdamies, nodrošina

vārstuļu virsmu precīzu un ciešu sakļaušanos, kad uz tām spiež aor-

tas vai plaušu stumbra asinis.

Vārstuļi veic savu ventiļa funkciju tik ilgi, kamēr tajos nav ne-

kādu bojājumu. Vārstuļu defekti var būt gan iedzimti, gan arī rasties

kādas slimības, visbiežāk reimatisma rezultātā.

Sirds toņi

Sirds mehāniskā darbība rada noteiktas skaņas sirds toņus. Tos

var sadzirdēt, ar fonendoskopu vai stetoskopu izklausot krūškurvi.

Vislabāk sirds toņi dzirdami tajās vietās, kur asins straume atrodas

vistuvāk krūškurvja sienai.

Izšķir pirmojeb sistolisko un otro jeb diastolisko sirds

toni. Pirmais tonis dzirdams kambaru sistoles sākumā, tāpēc to sauc
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par sistolisko toni. Tas ir zemāks un laika ziņā ilgāks nekā otrais

tonis. Pirmais tonis ilgst 0,05 s, un to veido svārstības ar frekvenci

30—120 Hz. Otrais tonis dzirdams diastoles sākumā, un tāpēc to

sauc par diastolisko toni. Tas ir īsāks un augstāks nekā pirmais to-

nis. Otrais tonis ilgst 0,025 s, un to veido svārstības ar frekvenci 70—

150 Hz. Pirmā toņa rašanās cēlonis ir atrioventrikulāro vārstuļu aiz-

vēršanās, kambaru muskulatūras sasprindzinājuma vibrācijas un

pusmēness vārstuļu atvēršanās. Otrā toņa rašanās cēlonis ir vibrā-

cijas, kas sākas, aizcērtoties pusmēness vārstuļiem. Reizē ar vārstuļu
kabatiņām svārstās arī asinsvadu sienas un asinis asinsvados.

Izklausot sirds toņus, var pārliecināties par sirds vārstuļu dar-

bību. Ja tajos ir kādi bojājumi, sirds toņi nav skaidri, tie ir pārmai-
nījušies un sadzirdami trokšņi — skaņas ar augstāku frekvenci.

Sirds toņus un trokšņus var gan saklausīt, gan arī reģistrēt, un

to grafisko attēlu sauc par fonokardiogrammu. Fonokardio-

grāfs ir aparāts, ar kuru reģistrē sirds toņus. Tam ir šādas sastāv-

daļas: mikrofons, pastiprinātājs, frekvenču filtri un reģistrējošā
iekārta. Lai reģistrētu sirds toņus, pie krūškurvja sienas piespiež mik-

rofonu, kas uztver sirds radītās skaņas un pārvērš tās elektriskajos
signālos, kuri tiek pastiprināti, sadalīti frekvenču diapazonos un re-

ģistrēti.
Bez pirmā un otrā toņa dažreiz izdodas reģistrēt vēl divus toņus:

trešo un ceturto. Trešo toni visbiežāk izdodas reģistrēt bērniem, daž-

reiz trešo toni var reģistrēt arī sportistiem. Trešais tonis rodas sa-

karā ar atrioventrikulāro vārstuļu atvēršanos, kad asinis strauji
ieplūst kambaros. Fonokardiogrammā tas parādās kā divas nelielas

amplitūdas svārstības pēc otrā toņa. Ceturtais tonis rodas priekškam-
baru sistoles laikā, kad paātrinās asins ieplūde kambaros. Tas iezī-

mējas pirms pirmā toņa kā divas zemas amplitūdas svārstības. Ce-

turto toni arī visbiežāk var reģistrēt bērniem un sportistiem.

Fonokardiogrāfija nevar aizstāt sirds toņu izklausīšanu, jo pat
ar vislabākajiem fonokardiogrāfiem nav iespējams uztvert visas sirds

toņu patoloģiskās pārmaiņas, ko uztver labi trenēta terapeita auss.

Kā funkcionālās diagnostikas metode fonokardiogrāfija palīdz objek-
tīvi novērtēt vārstuļu darbības uzlabošanos pēc vārstuļu defektu labo-

šanas operācijas.

Sirds sistoles un minūtes tilpums

Par sistoles tilpumu sauc asins daudzumu mililitros, ko katrs

kambaris izgrūž attiecīgajā asinsvadā vienas sistoles laikā. Kreisais

un labais kambaris izgrūž vienādu asins daudzumu. Veselam pieau-
gušam cilvēkam miera stāvoklī sistoles tilpums ir 50—80 ml, bet in-

tensīva fiziska darba laikā — līdz 160 ml.

Sistoles tilpums ir atkarīgs no sirds muskuļa saraušanās spēka:
tam pieaugot, sistoles tilpums palielinās. Sirds muskuļa saraušanās

spēks savukārt ir atkarīgs no sirdij pieplūstošo asiņu daudzuma un

vielmaiņas miokardā. Pasliktinoties vielmaiņai, samazinās sirds mus-

kuļa saraušanās spēja un līdz ar to samazinās arī sistoles tilpums.
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Par minūtes tilpumu sauc asins daudzumu litros, ko vienas minū-

tes laikā sirds izgrūž aortā vai plaušu stumbrā. Veselam pieaugušam
cilvēkam miera stāvoklī minūtes tilpums ir 4—5 /. Intensīva fiziska

darba laikā netrenētam cilvēkam tas sasniedz 25 /, bet labi trenē-

tam — 35 /. Sirds minūtes tilpums ir atkarīgs gan no sistoles til-

puma, gan sirdsdarbības frekvences.

Minūtes tilpums ir atkarīgs arī no ķermeņa virsmas. Šo savstar-

pējo attiecību izsaka ar sirds indeksu, t. i., ar minūtes tilpuma attie-

cību pret ķermeņa virsmas vienību (m 2). Sirds indekss individuāli

svārstās daudz mazāk nekā minūtes tilpums un vidēji ir 3,25 l/m2
.

Par precīzāko cilvēka sirds minūtes tilpuma noteikšanas metodi ir

atzīta Fika metode. Lai ar šo metodi noteiktu minūtes tilpumu, ir

jāzina skābekļa daudzuma starpība arteriālajās un venozajās asinīs

un skābekļa daudzums, ko cilvēks patērē vienas minūtes laikā. Pie-

mēram, ja vienā minūtē caur plaušām asinīs nonāk 400 ml skābekļa
un ja skābekļa daudzums arteriālajās asinīs ir par 8 tilpuma % vai-

rāk nekā venozajās asinīs, tad katri 100 ml asiņu uzņem plaušās
8 ml skābekļa; tātad, lai uzņemtu visu skābekļa daudzumu, kas caur

plaušām nonāk asinīs vienas minūtes laikā (mūsu piemērā 400 ml),
nepieciešams, lai caur plaušām izplūstu

100-400 .
5

= 5000 ml asiņu.
o

Tātad ar Fika metodi noteiktais sirds minūtes tilpums ir 5 /. Nosakot

minūtes tilpumu ar Fika metodi, jāņem jauktas venozās asinis no

labā priekškambara, jo perifēro vēnu asinīs skābekļa daudzums nav

vienāds; tas atkarīgs no tā, cik intensīvu darbu veic orgāns, no kura

atplūst venozās asinis. Tā kā minūtes tilpuma noteikšanai ar Fika

metodi ir jāņem arteriālo un venozo asiņu paraugi, tad sevišķi plaši
šo metodi nelieto.

Sistoles tilpumu visbiežāk nosaka ar Bremzera—Rankes metodi,
kas gan ir mazāk precīza metode, taču nav traumatizējoša. Lai ar šo

metodi noteiktu sistoles tilpumu, sinhroni jāreģistrē kopējās miega

artērijas un ciskas artērijas sfigmogrammas un jāizmēra sistoliskais

un diastoliskais asinsspiediens. Pēc sfigmogrammu pierakstiem var

aprēķināt pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā, kā arī noteikt sisto-

les, diastoles un visa sirds darbības cikla ilgumu.
Sistoles tilpumu aprēķina pēc formulas

v
Q-(P,-P d )-Z-C-S

Vs = '

kur Q — aortas šķērsgriezuma laukums (cm2
, pēc nomogram-

mas),
P

s
— sistoliskais spiediens,

Pd — diastoliskais spiediens,
P

s
—Pd — pulsa spiediens (mm Hg; spiediens jāpārrēķina no

mm Hg uz din/cm2
, pareizinot ar 1332),

Z — korekcijas faktors (0,6),
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C — sirdsdarbības cikla ilgums (s),
S — sistoles ilgums (s),
P — asins blīvums (1,06),
a — pulsa vijņa izplatīšanās ātrums aortā (cm/s),
D — diastoles ilgums (s).

Pēdējā laikā sistoles un minūtes tilpuma noteikšanai bieži iz-

manto krūškurvja integrālās reogrāfijas metodi.

Sirds ārējais darbs

Sirds savu ārējo darbu veic sistoles laikā. Kambaru tilpuma un

spiediena diagrammā ārējā darba grafiskais ekvivalents ir laukums,
ko ierobežo līkne.

Sirds arejo darbu apeķina pec formulas

AW =P
V

• AV,

kur Pv — spiediens kambari, AV — sistoles tilpums.
Sistoles izgrūšanas fāzes laikā sirds ārējais darbs ir

W =JPv-dV.

Kambaru miokardā kopējais darbs veidojas no diviem secīgiem
komponentiem — no darba izometriskās kontrakcijas fāzē jeb t. s.

potenciālā komponenta un no darba asins izgrūšanai jeb t. s. kinē-

tiskā komponenta:

w=w
pot +wkin

Vienkāršotam aprēķinam lieto šadu formulu

W=ST-ASvid +

kur ST — sistoles tilpums, AS
Vid — vidējais asinsspiediens, m —

izgrūstā asins masa, v — izgrūsto asiņu vidējais lineārais ātrums.

Elektrokardiogrāfija

Sakarā ar uzbudinājuma rašanos un izplatīšanos sirdī rodas po-

tenciālu starpība starp tās uzbudināto un neuzbudināto apvidu. Uz-

budinātais sirds apvidus kļūst elektronegatīvs salīdzinājumā ar

neuzbudināto apvidu. Šo sirdī radušos potenciālu starpību var kon-

statēt, ne tikai pievienojot elektrodus sirdij, bet arī pievienojot tos

ķermeņa virsmai, jo potenciālu diference, kas rodas sirdī, elektriskā

lauka veidā izplatās pa visu ķermeni. Sirds biopotenciālu pierakstu
sauc par elektrokardiogrammu (EKG). Reģistrējot EKG, ādai pie-

stiprina elektrodus un savieno tos ar elektrokardiogrāfu — aparātu,
kas sirds biopotenciālus pastiprina un pieraksta līknes veidā. EKG

vizuālai novērošanai izmanto elektrokardioskopus, kuru galvenā



144

sastāvdaļa ir katodstaru lampa ar fluorescējošu ekrānu, uz kura krīt

katodstaru kūlis.

Elektrokardiogrāfija ir medicīnā visplašāk lietotā sirds objektīvās
izmeklēšanas metode. Šīs metodes pamatlicējs ir V. Einthovens. Sa-

karā ar sirds nesimetrisko stāvokli krūškurvī un savdabīgo cilvēka

ķermeņa formu sirds elektriskās spēka līnijas pa ķermeņa virsmu

sadalās nevienmērīgi. Tāpēc atkarībā no punktiem, no kuriem novada

elektrokardiogrammu, tās forma un zobu voltāža atšķiras.

EKG novadījumus iedala pēc elektrodu pievienošanas vietas un

novadīšanas veida. Pēc elektrodu pievienošanas vietas izšķir novadī-

jumus no ekstremitātēm un no krūškurvja. Pēc novadījuma veida ir

vienpola un divpolu novadījumi. Ja novadījuma abi elektrodi ir ak-

tīvie, runā par divpolu novadījumu, turpretī, ja tikai viens no elek-

trodiem ir aktīvais, bet otrs ir indiferents, — runā par vienpola no-

vadījumu.

Divpolu novadījumus no ekstremitātēm ieviesa V. Einthovens. Tos

sauc par standartnovadījumiem un apzīmē ar romiešu cipariem: I,

11, 111. Pirmajā (I) standartnovadījumā vienu elektrodu pievieno
labajai, otru — kreisajai rokai. Elektrodus savieno ar elektrokardio-

grāfu. Otrajā (II) standartnovadījumā vienu elektrodu pievieno la-

bajai rokai, otru — kreisajai kājai. Trešajā (III) standartnovadījumā
vienu elektrodu pievieno kreisajai rokai, otru — kreisajai kājai
(47. att.).

Vienpola jeb unipolāros novadījumus ieviesa F. Vilsons. Indife-

rento (ar nulles potenciālu) elektrodu iegūst, savienojot visus trīs

ekstremitāšu elektrodus. Praksē bieži lieto arī pastiprinātos vienpola
novadījumus no ekstremitātēm: aVR; aVL; aVF. Pirmajā gadījumā
aktīvais elektrods ir pie labās rokas, otrajā — pie kreisās rokas, bet

trešajā — pie kreisās kājas.
Lai novadītu elektrokardiogrammu no krūškurvja pēc vienpola

novadījuma veida, aktīvo elektrodu novieto noteiktā vietā uz krūš-

kurvja priekšējās sienas. Šos novadījumus apzīmē ar latīņu burtu V,

ar cipariem norādot aktīvā

47. att. Elektrodu pievienošana EKG reģistrēšanai
(standartnovadījumos).

elektroda novietojuma po-

zīciju (Vi—V 6). Šais no-

vadījumos EKG formu no-

saka elektriskā lauka iz-

maiņas, kas notiek tikai

krūšu elektroda pievieno-
šanas apvidū. EKG Vi un

V 2 novadījumā tiek atspo-

guļota galvenokārt labā

kambara elektriskā aktivi-

tāte, V 3 novadījumā —

kambaru starpsienas elek-

triskā aktivitāte, bet V4
—

V 6 novadījumos — kreisā

kambara elektriska aktivi-
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48. att. Normāla EKG II standartnovadījumā (shēma):
K— kalibrāžas signāls (1 mV); skaitļi apzīmē intervālus (s); skaitļi pie EKG zobiem norāda

EKG zobu amplitūdu (mm).

tāte. Krūšu novadījumi Jauj vieglāk lokalizēt bojājumu miokardā

infarkta un citos gadījumos.

Sporta un darba fizioloģijā EKG novadīšanai lieto divpolu nova-

dījumus no krūškurvja, kurus ieviesa V. Nēbs. Nēba novadījumos
viens elektrods ir novietots labajā ķermeņa pusē tai vietā, kur otrā

riba piestiprinās pie krūšu kaula, otrs elektrods — sirds galotnes
rajonā, bet trešais — uz paduses pakaļējās līnijas. Tāds elektrodu

novietojums {auj izmeklējamās personas locekļiem brīvi kustēties.

Raksturīgā EKG forma vislabāk redzama II standartnovadījumā
(48. att.). Tā ir atkarīga no cilvēka vecuma, ķermeņa uzbūves, sirds

stāvokļa un citiem faktoriem.

V. Einthovens EKG zobus apzīmēja ar latīņu alfabēta burtiem P,

Q, R, S, T. II standartnovadījumā trīs EKG zobi — P, R, T — normā

ir vērsti uz augšu no izoelektriskās līnijas, un tos sauc par pozitī-
viem zobiem, bet divi zobi — Q un S — ir negatīvi — vērsti uz leju
no izoelektriskās līnijas. Novērtējot EKG, jānosaka gan zobu vir-

ziens, gan arī to amplitūda (voltāža), kā arī platums (ilgums),
forma un attālums jeb intervāls starp atsevišķiem zobiem. EKG zobu

amplitūdu aprēķina milivoltos (mV), par mērogu lietojot 1 mV ka-

libru, bet zobu platumu un intervālu garumu — sekundēs. Attā-

lums starp diviem viens otram sekojošiem R zobiem vai citiem vien-

nosaukuma zobiem ir sirds cikls, pēc kura nosaka sirds ritmu —

ciklu biežumu un periodiskumu.
Sirds elektriskais cikls iesākas ar P zobu. P zobs atspo-

guļo uzbudinājuma rašanos un izplatīšanos priekškambaros. Inter-

vāls no P zoba beigām līdz Q zoba sākumam atspoguļo uzbudinā-

juma pārvadi no priekškambariem uz kambariem. Tas ir izoelektriskās
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līnijas posms, kas rāda, ka tajā laikā sirdī nav potenciālu
diferences, jo uzbudinājums aizkavējas atrioventrikulārajā mezglā. Šī

EKG daļa tātad atspoguļo atrioventrikulārās aiztures ilgumu. Normā

tā nedrīkst pārsniegt 0,2 s, un visbiežāk tās ilgums ir 0,12—0,18 s.

Komplekss QRST atspoguļo uzbudinājumu kambaros, tāpēc to sauc

par kambaru kompleksu jeb elektrisko sistoli, kas vienmēr ir garāka
par mehānisko sistoli. Tieši uzbudinājumu kambaros atspoguļo zobi

QRS, bet T zobs — repolarizāciju. Repolarizācija ir atkarīga no viel-

maiņas norises ātruma un kvalitātes. T zobs ir vismainīgākais EKG

elements. Šī zoba amplitūda mainās fizioloģisku faktoru ietekmē.

Cilvēkam novecojot, T zoba amplitūda samazinās. Lielas amplitūdas
T zobi ir raksturīgi sportista EKG. Kambaru kompleksa sarežģītā
forma izskaidrojama ar to, ka uzbudinājuma izplatīšanās kambaros

ir komplicēta; jāņem vērā gan tas, ka uzbudinājums izplatās pa va-

dītājsistēmas veidojumiem un miokardu, gan tas, ka uzbudinājums
abus kambarus nepārņem vienlaicīgi. Q zobs atspoguļo uzbudinā-

juma izplatīšanos kambaru starpsienā, endokardiālajā virsmā un pa-

pillārajos muskuļos. R zoba augšupejošā daļa rāda galvenokārt uz-

budinājuma izplatīšanos labajā kambarī, R zoba lejupejošā daļa
un S zobs — uzbudinājuma izplatīšanos kreisajā kambarī.

Eksperimentos ar dzīvniekiem A. Samoilovs, V. Zeļeņins un A. Vē-

bers pierādīja, ka kambaru kompleksu var uzskatīt par divu atse-

višķu monofāzisku līkņu — kambaru pamatnes un galotnes vai labā

un kreisā kambara biopotenciālu — algebrisku summu.

V. Einthovens, reģistrēdams EKG trīs standartnovadījumos, novē-

roja, ka R zoba amplitūda visos trīs novadījumos nav vienāda, ka vai-

rumā gadījumu tā ir vislielākā otrajā novadījumā. Viņš šo parādību
izskaidroja ar vienādmalu trijstūra hipotēzi. V. Einthovens cilvēka

ķermeni pielīdzināja vienādmalu trijstūrim, kura centrā ir elektro-

dzinējspēka ģenerators — sirds. Elektrodzinējspēka virziens sakrīt

49. att. Vienādmalu trīsstūra shēma

(pēc Einthovena):

LR — labā roka, KR — kreisā roka, KK—

kreisā kāja, PQ — sirds elektriskā ass,

P1Q1 — sirds elektriskās ass projekcija
I novadījumā, P 2Q2—sirdselektriskās
ass projekcija II novadījumā, P3Q 3—

sirds elektriskās ass projekcija IIInova-

dījumā.

ar sirds elektriskas ass virzienu,

ko var attēlot kā vektoru.

Par sirds elektrisko asi

sauc iedomātu līniju, kura sirdī

savieno divus punktus, starp ku-

riem noteiktā momentā pastāv
vislielākā potenciālu diference.

Vislielākā potenciālu diference

sirdī ir starp pamatni un galotni.
Normāli sirds elektriskā ass gan-
drīz sakrīt ar sirds garenisko
anatomisko asi. Vienādmalu trij-
stūra centrā ar vektoru attēlojot
normālas sirds elektriskās ass

virzienu un projicējot šo vektoru

uz trijstūra malām, redzams, ka

vislielākā projekcija ir uz tās trij-
stūra malas, kas atbilst otrajam
novadījumam (49. att.).
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Tāpēc otrajā standartnovadījumā ir vislielākā R zoba amplitūda.
Mainoties sirds novietojumam, mainās arī sirds elektriskās ass vir-

ziens un līdz ar to vektora projekcija uz trijstūra malām un R zoba

amplitūda standartnovadījumos. Tādēļ pēc R zoba amplitūdas trīs

standartnovadījumos var spriest par sirds novietojumu. Normāla

sirds stāvokļa gadījumā vislielākā R zoba amplitūda ir II novadī-

jumā. Sirds elektriskās ass pagarinājums uz augšu krusto trijstūra
horizontālo malu un izveido leņķi a. Pēc šī leņķa lieluma spriež par

elektriskās ass virzienu.

EKG rāda uzbudinājuma rašanos un izplatīšanos sirdī. Tajā at-

spoguļojas uzbudinājuma pārvades palēnināšanās pa sirds vadītāj-
sistēmu, daļējā atrioventrikulārā blokāde. EKG parādās arī pilnīgā
atrioventrikulārā blokāde vai arī atsevišķu atrioventrikulārā kūlīša

kājiņu blokāde. EKG redzama uzbudinājuma rašanās vieta un bie-

žums. Uzbudinājuma rašanās biežumu nosaka, izmērot attālumu

starp divu blakus esošu R zobu virsotnēm sešās dažādās EKG vie-

tās. Pēc tam aprēķina vidējo intervāla R—R garumu. Uzbudinājuma
rašanās biežumu vienā minūtē uzzina, 60 dalot ar vidējo intervāla

R—R garumu (cikla ilgumu).

Pēc EKG var spriest par vielmaiņu miokardā. Viens no šādiem

netiešiem rādītājiem ir T zoba amplitūda. Pasliktinoties vielmaiņai,
T zoba amplitūda samazinās. EKG atspoguļojas arī miokardā hi-

poksija un tādi spilgti vielmaiņas traucējumi kā miokardā infarkts.

EKG palīdz noteikt infarkta lokalizāciju un apjomu.

EKG parādās sirds ritma traucējumi: tahikardija, bradikardija,

aritmija. Pēc EKG, kas reģistrēta trīs standartnovadījumos, var

spriest arī par sirds novietojumu.

Sirdsdarbības regulācija

Sirdij piemīt automātija — spēja ritmiski darboties to impulsu
ietekmē, kas rodas pašā sirdī, — bez centrālās nervu sistēmas līdz-

dalības. Tomēr novērojumi rāda, ka organismā sirdsdarbības para-
metri var ļoti strauji mainīties samērā plašās robežās. Tas liecina,
ka organismā ir tādi mehānismi, kas maina galvenos faktorus, kuri

nosaka sirds produktivitāti, — sirdsdarbības ritmu, saraušanās

spēku, miokardā atslābšanas ātrumu un pakāpi.

Sirdsdarbību strauji maina neirālie regulācijas mehānismi.

Ekstrakardiālie neirālās regulācijas mehānismi spēj maksimāli ātri

un maksimāli stipri mainīt sirdsdarbības ritmu, saraušanās spēku un

miokardā atslābšanas ātrumu un pakāpi.

Fakts, ka arī ekstrakardiāli denervēta sirds spēj pielāgot savu

darbību organisma stāvoklim, liecina, ka bez ekstrakardiālajiem jeb

centrālajiem regulācijas mehānismiem ir arī intrakardiālie jeb auto-

regulācijas mehānismi, kuru darbību nodrošina intrakardiālā
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50. att. Sirds inervācijas shēma:

A — iegarenās smadzenes, B — muguras smadzenes; 1 —

intrakardiālais aferentais neirons, 2 — intrakardiālais efe-

rentais neirons, 3 — kavētājneirons; a — bulbārā aferenta

šķiedra, b — parasimpātiskā šķiedra, kas iet klejotājnerva
sastāvā, c — spinalā aferentā šķiedra, d — simpātiskā
šķiedra; G — simpātiskais ganglijs.

nervu sistēmā. Sirdsdarbības pielāgošanās organisma stāvoklim ar

intrakardiālajiem regulācijas mehānismiem notiek nedaudz gausāk
un pārmaiņas nav tik plašas kā ar ekstrakardiālajiem regulācijas
mehānismiem. Tāpēc normālos apstākļos vispilnīgāko sirds adaptā-

ciju nodrošina ekstrakardiālie regulācijas mehānismi saskaņā ar cen-

trālo nervu sistēmu, bet intrakardiālajai regulācijai ir rezerves mehā-

nisma nozīme.

Neirālā sirdsdarbības regulācija ir saistīta ar recepciju. Orga-
nismā ir receptori, kuru kairināšana reflektoriski maina sirdsdarbību.

Pastāvēja uzskats, ka galvenie ir aortas loka un karotīdes sinusa re-

ceptori. Tagad pierādīts, ka ievērojama nozīme kā refleksogēnai zo-

nai ir pašai sirdij un ka sirdsdarbības reflektoriskās pārmaiņas to

impulsu ietekmē, kas nāk no aortas loka un karotīdes sinusa recep-
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toriem, ir tikai viens no komponentiem sarežģītajā asinsspiediena
pašregulācijā.

Ekstrakardiālā nervu sistēma. Ekstrakardiālās aferentās nervu

šķiedras no sirds receptoriem uz centrālo nervu sistēmu iet klejotāj-
nerva (n. vagus) un spinālo nervu sastāvā. Tās vada uzbudinājumu
uz iegarenajām un muguras smadzenēm (50. att.). Ekstrakardiālās

eferentās nervu šķiedras iedala simpātiskajās un parasimpātis-
kājās

Parasimpātiskās šķiedras nāk no iegarenajām smadzenēm kle-

jotājnerva sastāvā. Sirds intramurālajā ganglijā beidzas pregan-
glionārā šķiedra un sākas otrais neirons, kura šķiedras inervē sinus-

atriālo mezglu priekškambaru muskulatūru un atrioventrikulāro

mezglu. Pēc dažu autoru datiem kambari parasimpātisko inervāciju

nesaņem. Noskaidrots, ka labās puses klejotājnervs galvenokārt
inervē sinusatriālo mezglu, bet kreisās puses nervs — atrioventriku-

lāro mezglu. Tāpēc, ja dzīvniekam eksperimentā kairina labās puses

klejotājnervu, galvenokārt novēro sirdsdarbības ritma pārmaiņas, jo
sinusatriālais mezgls ir sirds ritma noteicējs, bet, ja kairina kreisās

puses klejotājnervu, galvenokārt mainās uzbudinājuma pārvade

atrioventrikulārajā mezglā.
Gan parasimpātiskajā ganglijā sirdī, gan postganglionāro para-

simpātisko šķiedru galos sirdī izdalās mediators acetilholīns.

Simpātiskās šķiedras, kas inervē sirdi, nāk no muguras smadze-

nēm. Preganglionārās šķiedras nāk no muguras smadzeņu piecu aug-

šējo krūšu segmentu pelēkās vielas sānu ragu šūnām un lielākoties

izbeidzas zvaigžņveida ganglijā (g. stellatum). Šajā ganglijā uzbu-

dinājuma pārvade notiek ar mediatora acetilholīna palīdzību. No šī

ganglijā sākas postganglionārās šķiedras, kas vada uzbudinājumu
uz sirdi. Simpātiskās šķiedras inervē galvenokārt sirds kambarus.

Postganglionāro simpātisko šķiedru galos sirdī izdalās mediators

noradrenalīns.

Klejotājnerva mākslīga kairinājuma ietekmi uz sirdsdarbību

pirmo reizi aprakstīja A. Folkmans un brāļi Vēberi. Viņi novēroja,
ka šī nerva kairināšana kavē sirdsdarbību un var pat to pilnīgi apstā-
dināt diastolē.

Noskaidrots, ka, mākslīgi kairinot pārgriezta klejotājnerva peri-
fēro galu, kairinājuma efekts ir atkarīgs no kairinātāja stipruma.

Vājš klejotājnerva kairinājums sirdsdarbību palēnina, to sauc par

negatīvo hronotropiju. Stiprs klejotājnerva kairinājums sirdsdarbību

apstādina. Mākslīgi kairinot klejotājnervu, novērojama arī negatīvā

inotropija — kontrakciju amplitūdas samazināšanās, negatīvā bat-

motropija — uzbudināmības pazemināšanās un negatīvā dromotro-

pija — uzbudinājuma pārvades palēnināšanās sirdī. Labās puses kle-

jotājnerva kairinājums galvenokārt izraisa negatīvo hronotropiju, bet

kreisās puses kairinājums — negatīvo dromotropiju vai pat daļēju
atrioventrikulāro blokādi.

Simpātisko šķiedru mākslīga kairināšana izraisa pretējus efektus.

Simpātiskā nerva kairinājuma ietekmi uz sirdsdarbību pētīja brāļi
Cioni un vēlāk L Pavlovs. Brāļi Cioni novēroja sirdsdarbības



150

paātrināšanos, kairinot sirds simpātisko nervu, bet I. Pavlovs atrada

šķiedras, kas sirdsdarbības pastiprināšanos izraisa bez tās ievēroja-
mas paātrināšanās. Pēc I. Pavlova domām, sirdsdarbības pastiprinā-

tājšķiedras ir īpašas trofiskas šķiedras, kuru impulsi stimulē viel-

maiņu sirdī.

Klejotājnerva pakajējo kodolu mēdz saukt par sirdsdarbības regu-

lācijas centru. Šis centrs nepārtraukti atrodas uzbudinājuma stā-

voklī un raida impulsus uz sirdi. Tā impulsu ietekmē sirdsdarbība

tiek kavēta. Pastāvīgu uzbudinājumu nervu centros sauc par tonusu.

Klejotājnerva centra tonuss attīstās līdz ar skeleta muskulatūras at-

tīstību un fizisko aktivitāti. Jaundzimušam klejotājnerva centra to-

nusa nav, un viņa sirdsdarbības ritms ir ļoti ātrs. Attīstoties skeleta

muskulatūrai un kustībām, sāk veidoties arī klejotājnerva centra to-

nuss, un sirdsdarbības ritms kļūst lēnāks.

Klejotājnerva ietekme uz sirdsdarbību parādās arī Golca refleksa

laikā. Šo refleksu viegli var izraisīt t. s. bulbārai vai talāmiskai var-

dei. Uzsitot šādai vardei pa vēderu ar pinceti, sirdsdarbība tai stipri
palēninās vai pat uz īsu brīdi apstājas. Šai gadījumā tiek kairināti

receptori vēdera dobuma orgānos. Aferentie impulsi pa iekšu nervu

izplatās līdz muguras smadzenēm un tālāk līdz klejotājnerva kodo-

lam iegarenajās smadzenēs, bet no tā pa klejotājnervu nonāk

sirdī.

Intrakardiālā nervu sistēma. Intrakardiālo sistēmu veido gangliji
un no tiem uz visām sirds muskuļa struktūrām ejošās nervu šķiedras.
Šie gangliji veido sakopojumus. Vardei lielākie gangliju sakopojumi
ir venozajā sinusā, bet siltasiņu dzīvniekiem — labajā priekškambarī,
kā arī priekškambaros pie atrioventrikulārās robežas. Ilgu laiku do-

māja, ka intrakardiālie gangliji ir vietas, kur rodas ritmisks uzbudi-

nājums, kas izraisa sirds ritmisko saraušanos. Tagad ir pierādīts, ka

intrakardiālā nervu sistēma darbojas kā regulētāja. Pašā sirdī no

receptoriem sākas intrakardiālās aferentās šķiedras, kam gan-

glijā ir sinapse ar eferento neironu. Eferentiem intrakardiāliem nei-

roniem pienāk arī ekstrakardiālās eferentās parasimpātiskās šķiedras

(sk. 50. att.).

Kardiokardiālie refleksi. Kardiokardiālu refleksu mākslīgi var iz-

raisīt, imitējot palielinātu venozo asiņu pieplūdi sirdij un tādējādi

stimulējot sirds receptorus. Šādu reflektorisku reakciju, iestiepjot

vēnas, novērojis F. A. Beinbridžs — kā atbilde uz vēnu iestiepšanu
sākusies sirdsdarbības paātrināšanās. Vēlāk citi zinātnieki šādā

mēģinājumā novērojuši sirdsdarbības palēnināšanos. Tagad noskaid-

rots, ka reakcija ir atkarīga no vēnu iestiepuma pakāpes. Neliela un

pakāpeniska labā kambara iestiepšana izraisa sirdsdarbības paātri-
nāšanos (darbojas adrenerģiskās nervu šķiedras), bet stipra un

strauja iestiepšana — reflektorisku bradikardiju (darbojas holīner-

ģiskās šķiedras). Šis reflekss ir atkarīgs arī no sirds sākuma ritma.

Ja sākuma ritms ātrs, atbildē dominē bradikardija, bet, ja tas ir

lēns, — novērojama sirdsdarbības paātrināšanās.
Sirds svešrefleksi. Sirdsdarbība reflektoriski mainās arī to im-

pulsu ietekmē, kas nāk no aortas loka un karotīdes sinusa barorecep-
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toriem. Šīm reflektoriskajām pārmaiņām ir svarīga nozīme arteriālā

spiediena pašregulācijā. Asinsspiedienam paaugstinoties, sirdsdar-

bība reflektoriski palēninās un spiediens atgriežas atpakaļ normas

robežās, bet, asinsspiedienam pazeminoties, sirdsdarbība paātrinās
un asinsspiediens tādējādi tiek normalizēts. Jāpiebilst, ka asinsspie-
diena pašregulācijā bez sirdsdarbības pārmaiņām svarīga nozīme ir

arī asinsvadu reakcijām.
V. Parins ir aprakstījis reflektorisku sirdsdarbības palēnināšanos,

ja tiek paaugstināts spiediens plaušu stumbrā. Reflektoriskās sirds-

darbības pārmaiņas ir novērojamas arī tad, ja tiek kairināti citu or-

gānu receptori ārpus asinsrites sistēmas. Apskatot sirds eferento

inervāciju, mēs jau minējām Golca refleksu, ko izraisa sitiens pa

vēderu. Klīnicistiem labi pazīstams arī acu un sirds jeb Ašnera—Da-

nini reflekss. Uzspiežot ar pirkstiem uz acāboliem un strauji tos no-

ņemot, novērojama reflektoriska sirdsdarbības palēnināšanās par 10

un vairāk sitieniem minūtē. Šo paņēmienu dažkārt lieto, lai likvidētu

paroksismālo tahikardiju. Šis reflekss ir saistīts ar receptoriem ac-

ābolā; ja tos mehāniski kairina, uzbudinājums pa n. opthalmicus
tiek aizvadīts uz smadzeņu tiltu, kur tas pāriet uz klejotājnerva kodo-

liem un pa klejotājnerva šķiedrām nonāk sirdī. Ar šo refleksu cilvē-

kam mēdz pārbaudīt klejotājnerva centra tonusu. Jo izteiktāks ir kle-

jotājnerva centra tonuss, jo lielāka ir sirdsdarbības palēnināšanās šī

refleksa laikā.

Reflektoriskās sirdsdarbības pārmaiņas izraisa arī spēcīgi redzes,
dzirdes, ožas un ādas receptoru kairinājumi. Šīs reflektoriskās sirds-

darbības pārmaiņas ir viens no veģetatīvajiem komponentiem salik-

tajās orientācijas reakcijās, kas saistītas ar organisma aizsargfun-
kciju. Arī organisma psihoemocionālās reakcijas ir saistītas ar

pārmaiņām iekšējo orgānu darbībā, arī sirdsdarbībā. Šīs reakcijas
norisinās ar hipotalāma un limbiskās sistēmas līdzdalību.

Svarīga bioloģiska nozīme ir nosacījuma refleksiem, kas saga-
tavo asinsrites sistēmu gaidāmajam organisma stāvoklim. Piemēram,

tiesneša komanda, ko sportists izdzird, ieejot sporta laukumā vai iz-

ejot uz skrejceja, viņam izraisa reflektoriskās sirdsdarbības pārmai-
ņas; tās saistītas ar nosacījuma refleksu, kas ir izstrādājies sportis-
tam. Nosacījuma reflekss maina sirdsdarbību arī studentam, ieejot

eksaminācijas telpā, vai strādniekam, tuvojoties darba galdam. No-

sacījuma refleksu izraisītās sirdsdarbības pārmaiņas, kas noris pa-

ralēli ar reflektoriskām asinsvadu reakcijām, ļoti precīzi pielāgo
asinsrites sistēmu attiecīgam organisma stāvoklim.

Beidzot sirdsdarbības neirālās regulācijas apskatu, jāuzsver, ka

tā ir saistīta gan ar nosacījuma, gan beznosacījuma refleksiem. Bez-

nosacījuma refleksi ir pamatā sirdsdarbības autoregulācijai, kas no-

rit ar intrakardiālās nervu sistēmas līdzdalību, kā arī sirdsdarbības

regulācijai, kurā piedalās centrālā nervu sistēma. Bez neirālās sirds-

darbības regulācijas pastāv arī humorālā regulācija, kas saistīta

ar asinīm un asinīs cirkulējošām ķīmiskām vielām, kā arī miogēnā

pašregulācijā (heterometriskā un homojometriskā), kas aplūkota
iepriekš.
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ASINSVADI

Hemodinamikas pamatprincipi

Asins pieplūde kādam orgānam ir atkarīga no asinsspiediena un

no šī orgāna asinsvadu pretestības. Pastiprinoties orgāna darbībai,
tā asinsvadi paplašinās, to pretestība samazinās un asins pieplūde
palielinās.

No asinsspiediena un asinsvadu pretestības ir atkarīga ne tikai

asins pieplūde orgāniem, bet arī asins plūsma asinsrites sistēmā vis-

pār. Saskaņā ar hidrodinamikas likumiem šķidruma plūsmu pa cau-

rulēm nosaka divi spēki: spiediens (spiediena diference caurules sā-

kumā un beigās), kā ietekmē šķidrums pārvietojas, un pretestība,
kura apgrūtina šķidruma plūsmu. Abu šo spēku mijiedarbība nosaka

šķidruma daudzumu, kas laika vienībā izplūst caur attiecīgās cauru-

les šķērsgriezuma laukumu. Matemātiski šo trīs lielumu savstarpējo
attiecību var izteikt ar formulu

0 =W
R

'

kur Q ir šķidruma daudzums, Pj—P2
— spiediena diference caurules

sākumā un beigās, R — pretestība.
Nepārtrauktu asins plūsmu slēgtā asinsrites sistēmā uztur sirds

muskuļa darbības radītais spiediens.

Pretestība asinsrites sistēmā ir komplekss spēks, kas atkarīgs
no asins viskozitātes, asinsvadu dimensijām (garuma un diametra)
un asinsvadu sienas īpašībām (elastības, kontraktilitātes). Asinsvadu

garums pieaugušam cilvēkam ir konstants. Asinsvadu diametrs tur-

pretim mainās loti ātri; asinsvadi gan sašaurinās, gan paplašinās.
Aortas elastīgās sienas līdzīgi kamerai ar saspiestu gaisu izlī-

dzina krasās spiediena svārstības. Kreisajā kambarī sirds cikla laikā

spiediens svārstās no nulles vai dažiem mm Hg līdz 120—130 mm

Hg, bet aortā un visās lielajās un vidējās artērijās tikai starp 120 un

80 mm Hg.
Asins viskozitāte veselam cilvēkam praktiski ir konstanta. Tā

atkarīga galvenokārt no asinsķermenīšu daudzuma. Jo lielāka ir

asins viskozitāte un garāks un šaurāks asinsvads, jo lielāka ir pre-
testība. Šo lielumu savstarpējo attiecību matemātiski izsaka Puazeila

formula, kas aprēķināta, pamatojoties uz eksperimentiem ar fizikā-

liem modeļiem un homogēniem šķidrumiem:

P-
8/T1

kur R ir pretestība, rj
— šķidruma viskozitāte, / — caurules garums,

r — caurules rādiuss.

Arteriolu un sīko artēriju lūmena maiņa ir galvenais faktors, kas

izraisa ātru pretestības maiņu un asins pieplūdes intensitātes maiņu
dažādos ķermeņa apvidos vai orgānos. Arteriolas un sīkās artērijas
rada perifēro pretestību. Aortas un tās lielo zaru sienu elastība ir
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faktors, kas nosaka elastīgo pretestību. Tā mainās lēni, līdztekus cil-

vēka dzīves posmiem. Elastībai samazinoties, elastīgā pretestība
palielinās.

Pretestību asinsvados tieši izmērīt nav iespējams. To var aprēķi-
nāt ar tikko minēto formulu, ja ir zināmi divi lielumi — asins tilpum-
ātrums un asinsspiediena diference:

p
p.-Ps

Asinsrites kopējo pretestību izsaka pretestības vienībās. Par pre-
testības vienību tiek pieņemta tāda pretestība, kas rada arteriālā spie-
diena pazemināšanos par 1 mm Hg, ja asins tilpumātrums ir 1 ml/s.
To aprēķina, dalot vidējo dinamisko spiedienu ar sirds sekundes til-

pumu (sirds minūtes tilpumu dala ar 60):

d
=

Pm (mmHg)
X

MT/60 (ml)

Veselam cilvēkam asinsrites kopējā pretestība svārstās no 0,85 R

līdz 0,9 vai 1 R (V. Parins, 1960).

Runājot par asins plūsmas ātrumu asinsrites sistēma, izšķir til-

pumātrumu un lineāro ātrumu. Asins tilpumātrums ir tas asins

daudzums, kas laika vienībā izplūst pa asinsvada šķērsgriezumu.
Kopējais asins tilpumātrums atbilst sirds minūtes tilpumam. Asins

tilpumātrumu dzīvniekiem nosaka tieši, ar dažādiem elektromagnē-
tiskiem vai cita veida straumes mērītājiem. Cilvēkam asins pieplūdi
dažādiem orgāniem, resp., asins tilpumātrumu, nosaka netieši, ar

Fika metodi vai arī ar indikatoru dilūcijas metodi. Asins pieplūdi eks-

tremitātēm nosaka ar pletismogrāfu. Pletismogrāfija ir tilpuma svār-

stību (asins pildījuma) grafiska reģistrācija ķermeņa daļās un orgā-
nos. Ja aizspiež, piemēram, apakšdelma vēnas, apakšdelma tilpuma
palielināšanās rāda arteriālā pildījuma palielināšanos apakšdelmā.
Šo metodi sauc par venozās oklūzijas pletismogrāfiju.

Visos lielā vai mazā asinsrites loka līmeņos kopējais asins til-

pumātrums ir vienāds. Asins daudzums, kas vienā minūtē izplūst pa

aortu vai dobajām vēnām, ir tāds pats kā caur plaušu stumbru un

plaušu vēnām. Veselam cilvēkam asins atplūde no sirds atbilst asins

pieplūdei sirdij. Tas nozīmē, ka asins daudzums, kas vienā minūtē

izplūst caur visām artērijām vai visiem kapilāriem, vai arī caur vi-

sām vēnām kā lielajā, tā mazajā asinsrites lokā, ir vienāds.

Asins straumes lineārais ātrums ir attālums, kādu laika vie-

nībā noiet viena asins daļiņa. To izsaka cm vai mm sekundē. Atšķi-
rībā no asins tilpumātruma asins lineārais ātrums ir atkarīgs no

asinsvadu kopējā šķērsgriezuma laukuma. Tā kā asinsvadu kopējais

šķērsgriezuma laukums dažādos asinsrites sistēmas līmeņos ir nevie-

nāds, tad asins lineārais ātrums tajos ir atšķirīgs; jo lielāks ir asins-

vadu kopējais šķērsgriezuma laukums, jo mazāks ir asins lineārais

ātrums. Tā kā aortas šķērsgriezuma laukums ir daudz mazāks nekā

kapilāru kopējais šķērsgriezuma laukums, tad aortā asins lineārais

ātrums (apmēram 0,5 m/s) ir daudz lielāks nekā kapilāros (aptuveni
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51. att. Asinsvadu kopējā šķērsgriezuma lau-

kuma, asinsspiediena un asinsstraumes lineārā

ātruma savstarpējā atkarība dažādās lielā asins-

rites loka daļās:
a — asinsspiediens, b — lielā asinsrites loka šķērs-
griezums (K — kreisā sirds puse, L — labā sirds

puse), c — asins straumes lineārais ātrums.

0,5 mm/s). Asins lineā-

rais ātrums vēnās salīdzi-

nājumā ar kapilāriem pa-

lielinās, jo, vēnām saplūs-
tot kopā, kopējais šķērs-

griezuma laukums sama-

zinās. Dobajās vēnās

asins lineārais ātrums

(apmēram 0,2 m/s) tomēr

ir mazāks nekā aortā, jo
šo vēnu kopējā šķērsgrie-
zuma laukums ir lielāks

nekā aortas. Asinsvadu

kopējā šķērsgriezuma
laukums, asins lineārā

ātruma un asinsspiediena

savstarpējā attiecība lie-

lajā asinsrites lokā parā-
dīta 51. attēlā.

Lineāro ātrumu klī-

nikā nosaka ar asins da-

ļējās aprites laiku. Bez

asins daļējās aprites laika izšķir arī pilnīgās aprites laiku, kurā

viena asiņu daļiņa izdara pilnu apriti pa abiem lokiem — lielo un

mazo. Asins aprites laiks ir atkarīgs no cilvēka vecuma; ar gadiem
tas pagarinās. 20 gadus vecam cilvēkam asins pilnīgas aprites laiks

ir apmēram 20 sekundes.

Asins straume asinsvados normāli ir lamināra. Pirmais ir mikro-

skopiski plāns asins slānis, kas piekļaujas asinsvada sienas iekšējai
virsmai un nekustas. Nākamais slānis jau ļoti lēni virzās, un, jo tu-

vāk centram, jo asinis rit ātrāk.

Jau Puazeils aizrādīja, ka liela šķidruma plūsmas ātruma gadī-

jumā sakars starp spiedienu un plūsmu zaudē lineāro raksturu. Pir-

mais ar šī jautājuma sīkāku analīzi nodarbojās O. Reinolds (1883).

Viņš pierādīja, ka šķidruma plūsma saglabājas lamināra, kamēr nav

sasniegts kāds kritisks ātrums, pēc tam plūsma kļūst turbulenta —

sāk rasties virpuļi. Turbulence novērojama kambaros un nelielā mērā

arī priekškambaros. Turbulence var rasties arī aortā; cilvēkam, pat
atrodoties miera stāvoklī, asins izgrūšanas laikā aortā ir iespējama
neliela turbulence. Smagas slodzes laikā, kad minūtes tilpums pār-
sniedz 25 //min, maksimālais asins izgrūšanas ātrums aortā palieli-
nās vairāk nekā 5 reizes, un tad pieaug tendence rasties turbulencei.

Normāli organismā asins plūsma artērijās gan ir lamināra, to-

mēr tai pat laikā tā ir arī pseidoturbulenta. Par pseidoturbulentu to

sauc eritrocītu plūsmas īpatnību dēļ, jo, eritrocītiem pārvietojoties
asins straumē, tie rotē ap savu asi un nedaudz svārstās. Pseidoturbu-

lences cēlonis ir tas, ka asins plūsmas lineārais ātrums asinsvada

šķērsgriezuma dažādos punktos nav vienāds. Pie asinsvada sienas

tas līdzinās nullei, bet vislielākais tas ir asinsvada centrā.



155

īstā turbulence ir fizioloģiski nevēlama parādība, jo tās gadījumā
tiek traumēti asins formelementi un asinsvada siena. Bez tam šādas

turbulentas plūsmas gadījumā tiek patērēts vairāk enerģijas asins

pārnešanai.

Asins plūsmu asinsrites sistēmā uztur asinsspiediens jeb, precī-
zāk, — spiediena gareniskais gradients (asinsrites sistēmas sākumā

spiedienam jābūt augstākam nekā tās beigās). Savukārt asinsspie-
diena rašanās priekšnoteikums ir sirdsdarbība.

Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens uz asinsvadu

sienu. Izšķir arteriālo (artērijās), kapilāro (kapilāros) un venozo

(vēnās) spiedienu.
Aparātus, ar kuriem mēra asinsspiedienu, sauc par manometriem.

Praksē asinsspiedienu visbiežāk izsaka dzīvsudraba staba milimetros

(mm Hg). Atbilstoši SI sistēmai (angl. — Standard International)

asinsspiedienu izsaka paskālos (Pa); 1 mm Hg= 0,13 kPa.

Visas asinsspiediena mērīšanas metodes iedala divās lielās gru-

pās: tiešajās jeb direktajās un netiešajās jeb indirektajās. Mērot

asinsspiedienu tieši, manometru savieno ar asinsvada lūmenu. Šai

nolūkā asinsvads jāpārgriež un tajā jāievada stikla vai plastmasas
caurule (kanula), ko savieno ar manometru. Asinsvadu var arī pun-

ktēt, ievadot tajā injekcijas adatu, ko tāpat savieno ar manometru.

Spiediena mērīšanai artērijās visbiežāk lieto dzīvsudraba mano-

metrus.

Netieši mērot asinsspiedienu, nosaka to spiedienu, ar kuru no ār-

puses var aizspiest asinsvadu. Jo lielāks ir spiediens asinsvadā, jo
lielāks spiediens jāpieliek no ārpuses, lai pārtrauktu asins plūsmu
tajā. Netiešā veidā spiedienu visbiežāk mēra artērijās, taču ar šo

paņēmienu spiedienu var mērīt arī vēnās un kapilāros. Ir vairākas

arteriālā spiediena netiešās mērīšanas un reģistrēšanas metodes.

Asinsrite artērijās

Artērijas ir asinsrites sistēmas sākuma daļa, pa tām asinis aiz-

plūst no sirds. Artērijas savā starpā atšķiras gan ar diametru, ganar

sienas uzbūvi. Aorta un tās lielie zari ir asinsvadi ar lielu diametru.

To sienās ir relatīvi daudz elastīgo elementu, tāpēc tās pieskaita pie

elastīgā tipa artērijām. Muskuļu tipa artērijās ir mazāk elastīgo
elementu, pie tām pieder ekstremitāšu un orgānu artērijas. Visvairāk

gludās muskulatūras elementu un vismazāk elastīgo šķiedru ir arte-

riolās.

Elastīgā tipa artēriju, sevišķi aortas nozīme ir tā, ka šie asinsvadi

izlīdzina asins plūsmu un padara to nepārtrauktu. Aortas sienas elas-

tība nejauj kambaru diastoles laikā spiedienam artērijās nokrist līdz

nullei un uztur to minimālā līmenī. Tāpēc veselam pieaugušam cU-

vēkam spiediens kreisajā kambarī sirdsdarbības cikla laikā svārstās

apmēram 120 mm Hg robežās, bet lielajās artērijās vairs tikai 40—

50 mm Hg robežās. Aortas sienas elastība lielā mērā atvieglo
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arī sirds darbu. Aortas sienas elastība ar gadiem mainās. Cilvē-

kam kļūstot vecākam, aortas un citu artēriju sienu elastība sama-

zinās, un līdz ar to palielinās elastīgā pretestība. Novērojumi rāda,
ka ar gadiem arvien vairāk samazinās aortas un pārējo elastīgā tipa
artēriju sienu elastība, bet mazāk — muskuļu tipa artēriju elastība.

Sevišķi stipri artēriju sienu elastība samazinās aterosklerozes gadī-
jumā.

Par artēriju sienu elastību organismā spriež pēc pulsa viļņa iz-

platīšanās ātruma. Tālāk šis jautājums būs apskatīts sīkāk.

Funkcionāli ļoti svarīgas arteriālajā sistēmā ir sīkās artērijas un

arteriolas, kuru sienās ir relatīvi daudz gludās muskulatūras ele-

mentu. Šie gludās muskulatūras elementi ir novietoti tā, ka, tiem

saraujoties, stipri mainās asinsvada iekšējais rādiuss un līdz ar to

perifērā pretestība un asins pieplūde orgāniem. Sīkajām artērijām un

arteriolām sašaurinoties, perifērā pretestība palielinās un, pārējiem
hemodinamikas parametriem nemainoties, asins pieplūde orgāniem
samazinās. Perifērā pretestība var mainīties ļoti strauji un samērā

plašās robežās, līdz ar to stipri ietekmējot arteriālā spiediena lielumu.

Perifērajai pretestībai pieaugot, arteriālais spiediens palielinās. Peri-

fērā pretestība ir tas pretestības veids, kas ļoti strauji maina arteriālo

spiedienu.

Arteriālais spiediens, ta mērīšana

un reģistrēšana

K. Ludvigs (1847) spiediena mērīšanai un reģistrēšanai artērijās
ieteica lietot U veida dzīvsudraba manometru un spiediena lielumu

izteikt dzīvsudraba staba milimetros. Šai nolūkā U veida izliektā

stikla caurulē iepilda dzīvsudrabu. Caurules vienu galu savieno ar

artērijas lūmenu, bet otrā galā virs dzīvsudraba līmeņa novieto plu-

diņu (korķi vai mazu stikla baloniņu), ko savieno ar rakstītāju. Rak-

stītājs pieskaras kimogrāfa cilindram, un uz tā tiek reģistrēts spie-
diena lielums un tā svārstības.

Spiediena reģistrēšanai U veida dzīvsudraba manometrus lieto arī

mūsdienās, lai gan dzīvsudraba lielās inerces dēļ spiediena svārstību

līkne ir izmainīta. Mazāk spiediena līkni pārmaina membrānas jeb
atsperes manometri, kurus bieži lieto fizioloģijas laboratorijās, lai

iegūtu arteriālā spiediena svārstību pierakstu akūtajā eksperimentā.
Neizmainītas spiediena svārstību līknes iegūst ar elektromanomet-

riem, kuros spiediena svārstības tiek pārvērstas elektriskos signālos.
Elektromanometri ir ļoti jutīgi, un to jutība ir maināma. Lietojot šī

veida manometrus, šķidruma pārvietošanās, mainoties spiedienam
asinsvadā, ir ļoti niecīga.

Arteriāla spiediena līkne izšķir trīs veida svārstības jeb viļņus

(52. att.).
Pirmās pakāpes viļņi jeb pulsatoriskas svārstības atbilst sirds-

darbības ritmam. Pulsatoriskās svārstības augšupejošā daļa ir sais-
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52. att. Miegartērijas arteriālā spiediena līkne:

1
— pirmās pakāpes (pulsatoriskie) viļņi, 2 — otrās pakāpes (respiratoriskie) viļņi, 3 —

trešās pakāpes (vazomotoriskie) viļņi.

tīta ar kambaru sistoli, bet lejupejošā daļa — ar diastoli. Sakarā ar

šīm pulsatoriskajām arteriālā spiediena maiņām runājam par sisto-

lisko jeb maksimālo spiedienu un diastolisko jeb minimālo spiedienu.
Otrās pakāpes viļņi jeb respiratoriskās svārstības atbilst elpoša-

nas ritmam. leelpas laikā asinsspiediens artērijās pazeminās, bet iz-

elpas laikā — paaugstinās. Arteriālā spiediena pazemināšanās ieel-

pas laikā ir saistīta ar plaušu izplešanos un asins uzkrāšanos mazā

loka asinsvados, sevišķi vēnās. Līdz ar to samazinās asins ieplūde
kreisajā sirds pusē, kā arī lielā loka artērijās iegrūsto asiņu dau-

dzums, un spiediens lielā loka artērijās pazeminās. Izelpas laikā plau-
šas saplok un asinis, izspiestas no mazā loka asinsvadiem, sevišķi
vēnām, nonāk kreisajā sirds pusē. Līdz ar to asins daudzums, kas

tiek izgrūsts lielā loka artērijās, palielinās, un spiediens tajās pa-

augstinās.
Trešās pakāpes viļņi jeb vazomotoriskās svārstības ietver sevī

vairākus otrās pakāpes viļņus. Trešās pakāpes viļņi rodas sakarā ar

vazomotoriskā centra uzbudināmības ritmiskām maiņām. Vazomoto-

riskā centra uzbudināmībai paaugstinoties, asinsspiediens sakarā ar

asinsvadu tonusa pieaugumu paaugstinās; vazomotorā centra uzbu-

dināmībai pazeminoties, iestājas pretējs stāvoklis. Trešās pakāpes
viļņi dzīvniekiem parādās dziļā narkozē, asfiksijā, stipru hemorāģiju
gadījumā, pārkāršanas un citos stāvokļos.

Cilvēkam arteriālo spiedienu biežāk mēra netiešā veidā. Ir vairā-

kas arteriālā spiediena netiešās mērīšanas un reģistrēšanas metodes.

Visvienkāršākā ir palpatoriskā jeb Riva-Roči metode, taču ar šo me-

todi var noteikt tikai sistoliskā jeb maksimālā spiediena lielumu

artērijā.
Visbiežāk lieto ausk vll āci ja s jeb Korotkova metodi, ar kuru

iespējams noteikt gan sistolisko, gan diastolisko spiedienu. Arteriālā

spiediena mērīšanai ar Korotkova metodi nepieciešams sfigmomano-
metrs un fonendoskops jeb stetoskops Korotkova skaņu saklausīšanai.
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Korotkova metodes pamatā ir fizikā labi pazīstams fenomens: ja cau-

ruli vienā vietā deformē (asinsvadu saspiež ap roku apliktā man-

šete), tad laminārā straume pārvēršas turbulentā, t. i., sākas virpuļi,
kas iesvārsta asinsvada sienas straumes paātrinājuma laikā sistolē.

Tādējādi rodas skaņas (Korotkova skaņas), kas labi sadzirdamas

distāli no deformācijas vietas. Skaņu nav tad, kad artērija pilnīgi
aizspiesta, vai arī tad, kad tās lūmens vairs nav deformēts.

Arteriālā spiediena netiešai reģistrēšanai izmanto arteriālās osci-

logrāfijas metodi, ar kuru var noteikt ne tikai sistolisko un diasto-

lisko, bet arī vidējo asinsspiedienu. Pirmā lielākā svārstība oscilo-

grammā atbilst sistoliskajam spiedienam artērijā. Vislielākā
svārstība atbilst vidējam spiedienam artērijā. Pēdējais zobs oscilo-

grammā atbilst diastoliskajam spiedienam artērijā.
Arteriālā spiediena reģistrēšanai lieto arī tahooscilogrāfijas me-

todi. Ar šo metodi var noteikt minimālā un (ar lielu precizitāti)
vidējā spiediena lielumu, kā arī īsto sistolisko, sānu un gala
spiedienu.

Diferenci starp sistolisko un diastolisko spiedienu sauc par pulsa
spiedienu jeb asinsspiediena amplitūdu (Pp). Pulsa spiediens, ja pā-

rējie apstākļi ir vienādi, ir proporcionāls asins daudzumam, ko iz-

grūž sirds sistoles laikā, un zināmā mērā raksturo sistoles tilpuma
lielumu. Vidējais arteriālais spiediens ir integrāls lielums, ko aprē-
ķina no visiem mainīgajiem spiediena lielumiem sirds cikla laikā.

Tā kā diastole ir sirds cikla garākā fāze, tad vidējais spiediens nav

vienlīdzīgs vidējam aritmētiskajam, bet gan tuvāks diastoliskajam
spiedienam (Pd). Cilvēkam vidējo dinamisko spiedienu (Pm ) var no-

lasīt no arteriālās oscilogrammas un tahooscilogrammas vai arī aprē-
ķināt aptuveni pēc dažādām formulām, piemēram, ar Vigersa for-

mulu:

Pm =Pd+l/3Pp

Vidējais dinamiskais spiediens atspoguļo artēriju sienu pastāvīgo
slodzi un ir samērā pastāvīgs.

Galvenie faktori, kas nosaka arteriālā spiediena lielumu, ir asins

daudzums, ko sirds iegrūž arteriālajā sistēmā, arteriālās sistēmas

pretestība, cirkulējošo asiņu daudzums un asins viskozitāte. Palieli-

noties asins daudzumam, ko sirds iegrūž arteriālajā sistēmā, arteriā-

lais spiediens paaugstinās, pie tam galvenokārt paaugstinās sisto-

liskais spiediens.
Otrs faktors, kas nosaka arteriālā spiediena lielumu, ir arteriālās

sistēmas pretestība. Izšķir divus pretestības veidus: elastīgo un peri-
fēro. Perifēro pretestību rada sīkās artērijas un arteriolas. Ja tās sa-

šaurinās, perifērā pretestība palielinās un arteriālais spiediens pa-

augstinās. Sašaurinoties arteriolām, asins ieplūde kapilāros ir stipri

apgrūtināta un paaugstinās diastoliskais spiediens.

Elastīgo pretestību rada aorta un citas lielās artērijas. Cilvēkam

kļūstot vecākam, un jo sevišķi aterosklerozes slimniekiem, zūd artē-

riju elastība un pieaug elastīgā pretestība, līdz ar to paaugstinās
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arteriālais spiediens. Informāciju par elastīgās pretestības lielumu

iegūst, nosakot pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā.

Pie faktoriem, kas nosaka arteriālā spiediena līmeni, pieder asins

viskozitāte, lai gan veselam cilvēkam tā ir relatīvi nemainīga. Tikai

slimību gadījumos, kad palielinās asins viskozitāte, tā izraisa arte-

riālā spiediena paaugstināšanos.
Lielu asins zaudējumu gadījumos, kad samazinās cirkulējošo

asiņu daudzums, asinsspiediens artērijās pazeminās.
To faktoru analīze, kas nosaka arteriālā spiediena lielumu, rāda,

ka visvairāk mainās asins daudzums, ko sirds izgrūž arteriālajā sis-

tēmā, un perifērā pretestība. Šie faktori ir tie, kas ik brīdi ietekmē

asinsspiediena lielumu un var izraisīt tā ātru maiņu.
Arteriālais spiediens ir atkarīgs no cilvēka vecuma, emocionālā

noskaņojuma, ķermeņa stāvokja telpā, darba, kādu tas veic, un vese-

lības stāvokļa. Tā kā arteriālais spiediens ir cieši saistīts ar ķermeņa
funkcionālo stāvokli, tad tā normālo lielumu var noteikt tikai pamat-

maiņas apstākļos, t. i., ievērojot visus tos pašus noteikumus, kas jāie-
vēro, nosakot pamatmaiņu. Simtiem tūkstošu cilvēku izmeklēšana

ir pierādījusi, ka asinsspiediens ir tieši atkarīgs no vecuma. Z. Vo-

linskis (1954) noskaidrojis, ka normālo, vecumam atbilstošo arteriālo

spiedienu, kā sistolisko (P
s
), tā diastolisko (Pd), var aprēķināt ar

šādām formulām:

P
s
= 102+ (o,6Xvecums gados);

Pd =63+ (o,4Xvecums gados).

Praksē arteriālo spiedienu parasti mēra pleca artērijā. Veselam

cilvēkam vecumā no 15 līdz 30 gadiem par sistoliskā spiediena normu

uzskata spiedienu no 110 līdz 130 mm Hg, bet par diastoliskā spie-
diena normu — spiedienu no 60 līdz 80 mm Hg (Z. Volinskis).

Artēriju pulss

Par artēriju pulsu sauc artēriju sienu ritmiskas svārstības, kuru

tiešais ierosinātājs ir sirds mehāniskā darbība. Tāpēc, taustot artēriju

pulsu, var pārliecināties par sirdsdarbību. Izskaitot pulsa sitienus,

uzzina sirds saraušanās biežumu vienā minūtē. Taustot pulsu, iegūst

informāciju par to, cik spēcīgi sirds saraujas: ja sirds saraujas vāji,

pulss ir vājš. Pēc artēriju pulsa spriež par sirdsdarbības ritmu. Taus-

tot pulsu, var konstatēt arī ekstrasistoles un cita veida aritmiju.

Pulsu vislabāk var sataustīt vietās, kur artērija ir tuvu pie adas un

kur zem artērijas ir cietie audi (kauls), jo, piespiežot artēriju pie

kaula, pulss ir labi sataustāms.

Sakarā ar asins iegrūšanu aorta rodas pulsa vilnis. Kad asinis

no kreisā kambara tiek iegrūstas aortā, spiediens aorta paaugstinās
un tiek iestiepta aortas siena. Šis aortas sienas iestiepums kā svār-

stību vilnis izplatās pa artērijām līdz arteriolām un kapilariem, kur

šīs svārstības izzūd.

Artēriju pulsu var gan sataustīt, gan arī reģistrēt. Artēriju pulsa

pieraksta līkni sauc par sfigmogrammu, bet aparātu, ar kuru



160

53. att. Miegartērijas sfigmogram-
mas (apzīmējumus skatīt tekstā):
1 — 18 gadus vecam vīrietim, 2 —

48 gadus vecam vīrietim.

artēriju pulsu reģistrē, — par sfig-
mogrāfu. Visus sfigmogrāfus, kādus

mūsdienās lieto artēriju pulsa reģis-
trēšanai, var iedalīt mehāniskajos
un elektriskajos sfigmogrāfos.
Praksē biežāk lieto elektriskos sfig-
mogrāfus, kuri artēriju sienu mehā-

niskās svārstības pārvērš elektris-

kos signālos, tad pastiprina un pēc
tam pārvērš atpakaļ reģistrētājierī-
ces rakstītāja mehāniskajās svārstī-

bās. Jebkuram elektrosfigmogrāfam
ir trīs sastāvdaļas: pārveidotājs, pa-

stiprinātājs un reģistrēšanas
iekārta. Elektrosfigmogrāfos lieto

dažāda tipa pārveidotājus, bet visbiežāk — pjezoelektriskos un kon-

densatoriskos jeb kapacitātes pārveidotājus.

Sfigmogrammas forma ir atkarīga no artērijas, kuras pulsu re-

ģistrē. Tomēr visas sfigmogrammas var iedalīt divās atšķirīgās gru-

pās: centrālās un perifērās sfigmogrammās.
Pie centrālām sfigmogrammām pieder miegartērijas,

zematslēgas artērijas, deniņu un spieķkaula artēriju sfigmogrammas.
Vēl šai grupai pieder aortas sfigmogrammā. No centrālajām sfigmo-
grammām visbiežāk reģistrē miegartērijas pulsa līkni (53. att.).

Sfigmogrammas augšupejošā daļa rāda artērijas sienas iestiep-
šanu, bet lejupejošā daļa — tās atgriešanos iepriekšējā stāvoklī. Artē-

rijas siena tiek iestiepta, kad sakarā ar asins izgrūšanu no kreisā

kambara aortā paaugstinās asinsspiediens. Punktā a sākas asins iz-

grūšana, bet punktā b orientējoši beidzas straujā un sākas lēnā asins

izgrūšana. Punktā c asins izgrūšana beidzas (beidzas kambaru sis-

tole). Tātad laiks no punkta a līdz punktam c rāda kreisā kambara

asins izgrūšanas ilgumu. Tad, kad spiediens kreisajā kambarī kļūst
zemāks par spiedienu aortā, asinis virzās atpakaļ uz kreiso kambari

un aizver pusmēness vārstuli. Punktam c atbilst aortas pusmēness
vārstuļa aizvēršanās sākums, bet punktam i — vārstuļa pilnīga aiz-

vēršanās. Ar punktu d apzīmē dikrotiskā viļņa virsotni. Par dikro-

tisko vilni sauc artēriju sienu otrreizējā iestiepuma vilni, kas rodas,

asinīm atsitoties pret aizvērtu aortas pusmēness vārstuli. Sakarā ar

asiņu virzīšanos atpakaļ uz kreiso kambari un pusmēness vārstuļa

aizvēršanos, kā arī sakarā ar asiņu atkārtotu virzīšanos uz priekšu
centrālajā sfigmogrammā rodas raksturīga ierobe c—i—d jeb inci-

zūra, kuras nav perifērajā sfigmogrammā. Pēc punkta d līkne slīd uz

leju, jo sakarā ar to, ka, asinīm aizplūstot uz kapilāriem un vēnām,

spiediens artērijā samazinās, artērijas siena ieņem savu iepriekšējo
stāvokli. Līkne slīd uz leju līdz nākošajam punktam a, kas rāda, ka

sākas jauns sirdsdarbības cikls. Tātad attālums sfigmogrammā starp
diviem a punktiem rāda sirdsdarbības cikla ilgumu.

Cilvēkiem līdz 30—40 gadu vecumam centrālās sfigmogrammas
virsotni veido punkts b, bet vecākiem cilvēkiem — punkts c. Tātad,
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palielinoties cilvēka vecumam,

c punkta augstums palielinās
un b punkta augstums samazi-

nās. Ar gadiem palielinās ari i

punkta augstums un samazi-

nās dikrotiskā viļņa amplitūda.
Centrālās, sevišķi miegartē-

rijas sfigmogrammas forma at-

spoguļo attiecību, kāda pastāv
starp miokardā saraušanās

spēju un arteriālās sistēmas

pretestību. Jo lielāka ir mio-

kardā saraušanās spēja un ma-

zāka arteriālās sistēmas pre-

testība, jo zemāks ir punkts c

sfigmogrammā un dziļāka inci-

zūra — zemāks punkts i. Cilvē-

kam kļūstot vecākam, mio-

kardā saraušanās spēja sama-

zinās un arteriālās sistēmas

pretestība palielinās. Sevišķi
strauji minētās pārmaiņas
iestājas vecumā pēc 40 gadiem,
un tāpēc šajā vecumā vēroja-
mas būtiskas pārmaiņas arī

centrālajā sfigmogrammā. Cil-

vēkam novecojot, palielinās

54. att. Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma

noteikšana aortā un ekstremitāšu artēri-

jās pēc vienlaicīgi reģistrētām miegartē-
rijas (1), spieķartērijas (2), ciskas artē-

rijas (3) un pēdas virsas artērijas sfig-
mogrammām:
t1, t2, t3

— pulsa vi|ņa nokavēšanās laiks.

gan arteriālās sistēmas elastīgā, gan perifērā pretestība.
Pie perifērām sfigmogrammām pieder kājas artēriju

pulsa līknes. Perifēro sfigmogrammu forma salīdzinājumā ar cen-

trālo sfigmogrammu formu ir daudz vienkāršāka. Lai gan visām peri-
fērām sfigmogrammām ir kopīgas iezīmes, tomēr tās savā starpā ne-

daudz atšķiras. Līknes augšupejošo daļu sauc par anakrotu, lejup-
ejošo — par katakrotu. Augšupejošā daļa atspoguļo artērijas sienas

iestiepumu, spiedienam paaugstinoties, lejupejošā daļa — tās atgrie-
šanos iepriekšējā stāvoklī, spiedienam pazeminoties. Pēc būtības pe-

rifērā sfigmogrammā veidojas no divām svārstībām jeb viļņiem: gal-
venā viļņa un dikrotiskā viļņa. Galvenā viļņa virsotne ir punkts b.

Dikrotiskā viļņa virsotne tiek apzīmēta ar punktu d. Pirms dikro-

tiskā viļņa ir predikrotiskais padziļinājums c. Perifērā sfigmo-
grammā nav redzams asins izgrūšanas fāzes beigu punkts, un tādēļ

pēc šīs sfigmogrammas nevar noteikt asins izgrūšanas fāzes ilgumu.
Dikrotiskā viļņa izcelsme perifērā sfigmogrammā atšķiras no šī viļņa
rašanās centrālā sfigmogrammā, un tā vēl nav pilnīgi noskaid-

rota.

Perifērās sfigmogrammas formu nosaka tie paši faktori, kas no-

saka centrālās sfigmogrammas formu. Taču, tā kā perifērās artēri-

jas atrodas tālāk no sirds, tad šo artēriju sfigmogrammās vairāk pa-

rādās perifēro un mazāk centrālo faktoru ietekme. Perifēro sfigmo-
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grammu formu mazāk ietekme cilvēka vecums salīdzinājuma ar cen-

trālo sfigmogrammu formu.

Centrālā (miegartērijas) sfigmogrammā ir viena no polikar-
diogrammas sastāvdaļām. Polikardiogramma dod iespēju izdarīt

sirds cikla fāžu analīzi un līdz ar to novērtēt miokardā saraušanās

spēju.

Visvairāk sfigmogrāfiju izmanto, lai noteiktu pulsa viļņa izpla-
tīšanās ātrumu artērijās. Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikša-

nas paņēmieni ir dažādi; par precīzāko no tiem, ko lieto visbiežāk,
ir jāuzskata paņēmiens, ar kuru šo ātrumu nosaka pēc divām sinhroni

pierakstītām sfigmogrammām no artērijām, kas atrodas dažādos at-

tālumos no sirds. Apskatot vienlaicīgi pierakstītas miegartērijas un

ciskas artērijas sfigmogrammas (54. att.), redzam, ka ciskas artērijas

sfigmogrammā anakrota (punkts a) sākas vēlāk nekā miegartērijas

sfigmogrammā. Tas tāpēc, ka ciskas artērija atrodas tālāk no sirds

nekā miegartērija un paiet noteikts laiks, kamēr pulsa vilnis sasniedz

šo artēriju. Nosakot ciskas artērijas sfigmogrammas anakrotas sā-

kuma nokavēšanās laiku (t2 ) salīdzinājumā ar miegartērijas sfigmo-
grammas anakrotas sākumu un izmērot artērijas garumu, var aprēķi-
nāt pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu (V):

v

t '

kur V ir pulsa viļņa izplatīšanās ātrums (m/s), s — artērijas garums

(m), t — pulsa viļņa nokavēšanās laiks (s).
Pēc sinhroni pierakstītām miegartērijas un ciskas artērijas sfig-

mogrammām var noteikt pulsa viļņa izplatīšanās ātrumu aortā, bet

pēc miegartērijas un spieķkaula artērijas sfigmogrammām — pulsa
viļņa izplatīšanās ātrumu rokas artērijās. Lai noteiktu pulsa viļņa

izplatīšanās ātrumu kājas artērijās, sinhroni jāreģistrē ciskas un

pēdas virsas artēriju sfigmogrammas.
Pulsa viļņa izplatīšanās ātrums objektīvi atspoguļo artēriju sienu

elastību. Jo lielāka artēriju sienu elastība, jo mazāks pulsa viļņa iz-

platīšanās ātrums. Jauniem cilvēkiem artēriju sienas ir elastīgākas,
tādēļ viņu artērijās pulsa viļņa izplatīšanās ātrums ir mazāks. Ve-

ciem cilvēkiem artēriju sienu elastība ir mazāka, tādēļ pulsa viļņa
izplatīšanās ātrums viņiem ir lielāks. Pulsa viļņa izplatīšanās āt-

rums elastīgā un muskuļu tipa artērijās ir dažāds. Muskuļu tipa ar-

tērijās tas ir lielāks, jo šo artēriju elastība ir mazāka. Cilvēkiem

16—20 gadu vecumā pulsa viļņa izplatīšanās ātrums aortā vidēji ir

5,47 m/s, roku artērijās 7,12 m/s, bet kāju artērijās 8,12 m/s. Tas,

ka kāju artērijās pulsa viļņa izplatīšanās ātrums ir lielāks nekā roku

artērijās, izskaidrojams ar to, ka kāju artēriju sienas ir biezākas nekā

roku artēriju sienas. Artēriju sienu elastība un līdz ar to pulsa viļņa
izplatīšanās ātrums ir atkarīgs no intraarteriālā spiediena. Palieli-

noties arteriālajam spiedienam, artērijas siena tiek vairāk iestiepta
un tās elastība samazinās; līdz ar to palielinās pulsa viļņa izplatīša-
nās ātrums. Tāpēc cilvēkiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens,
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pulsa viļņa izplatīšanās ātrums artērijās ir lielāks. Artēriju sienu

elastība stipri samazinās un pulsa viļņa izplatīšanās ātrums palieli-
nās aterosklerozes slimniekiem, sevišķi, ja ateroskleroze kombinējas
ar hipertonisko slimību.

Asinsrite kapilāros

Kapilāros norisinās asinsrites galvenā funkcija — vielu apmaiņa
starp asinīm un audiem. Caur kapilāru sienu vielas pārvietojas no

asinīm audu šķidrumā un no audu šķidruma asinīs.

Kapilāru asinsriti var izmeklēt ar mikroskopu, turklāt cilvēkam

viegli var apskatīt ienadžu kapilārus. Spiedienu kapilāros mēra tieši

un netieši. Ādas kapilāru reakcija uz mehānisku kairinātāju cilvēkam

vislabāk redzama apakšdelma ādā. Ar trulu priekšmetu novelkot

svītru, kairinājuma vietā var novērot kapilāru reakciju: baltu vai

sārtu svītru.

Par adas kapilāru stāvokli var spriest pec adas krasas un arī

pēc ādas temperatūras. Kapilāri pieder pie mikrocirkulācijas asins-

vadiem. Ar terminu «mik

rocirkulācija» apzīmē
asinsplūsmu pa terminā-

lajām arteriolām, metaar-

teriolām, prekapilārajiem
sfinkteriem, kapilāriem un

postkapilārajām vēnulām

(55. att.).

Parasti pieņem, ka ka-

pilāru siena sastāv no

vienas endotēlija šūnu

kārtas. Caur šādu plānu
kapilāra sieniņu ir iespē-

jama intensīva transmu-

rāla vielu apmaiņa. Caur

kapilāra sienu viegli iet

cauri gan vienā, gan otrā

virzienā kā šķīdinātājs, tā

arī izšķīdušās vielas.

Pamatojoties uz elek-

tronmikroskopiskajiem pē-
tījumiem, izšķir trīs

galvenos kapilāru tipus
(G. Majno, 1965): nepār-
trauktos kapilārus, kapi-
lārus ar lodziņiem un pār-
trauktos kapilārus.

Nepārtrauktie ka-

pilāri ir visos muskuļos, 55. att. Mikrocirkulācijas apvidus komponenti.
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plaušās, centrālajā nervu sistēmā, taukaudos un saistaudos. To

sienu veido viena endotēlija šūnu kārta, ko uzskata par nepār-
trauktu.

Kapilāri ar lodziņiem ir atrodami nieru kamoliņos, dzie-

dzeros, zarnu gļotādā, dažos acs veidojumos. To endotēlija šūnām ir

daudz intracelulāro atveru, kuru diametrs ir mazāks par 0,1 v.m. Šo

atveru «funkcionālais» lielums pārsniedz nepārtraukto kapilāru poru

lielumu, jo caur tām var izsūkties pat olbaltumvielas. Caur šiem kapi-
lāriem ir iespējama ātra šķīdinātāja un izšķīdušo vielu apmaiņa lie-

los daudzumos. To uzskatāmi pierāda intensīvā vielu plūsma nieru

kamoliņos.
Pārtrauktie kapilāri jeb «sinusoīdi» ir atrodami kaulu

smadzenēs, aknās un liesā. Šo kapilāru endotēlija slānī ir lielas šūn-

starpu spraugas. Caur šādu kapilāru sienu var notikt ne tikai makro-

molekulu, bet pat asins šūnu apmaiņa.
Visu kapilāru kopējais skaits lielajā asinsrites lokā ir vairāki mil-

jardi, tāpēc kapilāru līmenī kopējā asinsvadu gultne ir stipri palie-
lināta. Visu funkcionējošo kapilāru kopējā šķērsgriezuma summa

500—600 reizes pārsniedz aortas šķērsgriezumu. Tāpēc asins plūsmas
lineārais ātrums kapilāros ir ļoti mazs — apmēram 0,5 mm/s.

Katra kapilāra garums ir apmēram 0,3—0,7 mm, bet diametrs —

aptuveni 8 um. Kapilāru forma ir dažāda, un to daudzums orgānos
arī ir dažāds. Orgānos, kuros notiek intensīva vielu apmaiņa, kapi-
lāru tīkls ir daudz plašāks.

Spiediens dažādu asinsrites rajonu kapilāros nav vienāds. Vai-

rākumam lielā asinsrites loka kapilāru spiediens arteriālajā galā ir

32 mm Hg, bet venozajā galā — 15 mm Hg. Izņēmums ir Malpīgi
kamoliņa kapilāri nierē, kuros spiediens ir 50 mm Hg. Zems spiediens
ir mazā asinsrites loka kapilāros — tikai 6 mm Hg.

Jebkurā orgānā miera stāvoklī asinis neplūst pa visiem kapilā-
riem. Daļā no tiem ir tikai asins plazma, bet daļa ir pilnīgi slēgti.
Orgāna darbības laikā, piemēram, muskulim kontrahējoties vai dzie-

dzerim izdalot sekrētu, kad vielmaiņa tajā pastiprinās, funkcionē-

jošo kapilāru skaits stipri palielinās.
Asins pieplūdi kapilāros regulē prekapilārie sfinkteri, kuru to-

nusu maina neirohumorālie faktori. Visstiprākais kapilāru paplašinā-
tājs ir histamīns. Kapilārus paplašina arī visi skābie metabolīti (CO 2,

pienskābe, adenilskābe). Kapilāriem paplašinoties, parasti paaugsti-
nās arī to sienu caurlaidība. Histamīns ne tikai paplašina kapilārus,
bet arī ievērojami palielina to caurlaidību.

Dažās ķermeņa dalās, piemēram, ādā, plaušās un nierēs, ir arī

tieši arteriolu savienojumi ar vēnām. Šos savienojumus sauc par ar-

teriovenozajām anastomozēm.

Vielu apmaiņa caur kapilāru sienu notiek trejādā veidā: ar filtrā-

ciju un reabsorbciju, difūziju un mikropinocitozi.
E. Starlings (1896) izvirzīja filtrācijas un reabsorbcijas hipotēzi,

kas skaidro audu šķidruma veidošanos un atpakaļuzsūkšanos kapi-
lāros. Filtrācija un reabsorbcija ir atkarīga no hidrostatiskā un

koloīdosmotiskā spiediena starpības abās kapilāra sienas pusēs. Hid-
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rostatiskais spiediens ir spēks, kas sekmē filtrāciju, bet koloīdosmo-

tiskais spiediens — spēks, kas sekmē reabsorbciju.
Kapilāru arteriālajā galā hidrostatiskais spiediens ir apmēram

32 mm Hg. Asins plazmas koloīdosmotiskais spiediens ir apmēram
25 mm Hg, un tas galvenokārt ir atkarīgs no plazmas olbaltumvie-

lām, pirmām kārtām — albumīniem, kuru koncentrācija asins plazmā
ir lielāka nekā globulīnu koncentrācija. Kapilāru arteriālajā galā
notiek filtrācija — galvenokārt caur kapilāru porām. Kapilāru veno-

zajā galā notiek reabsorbcija: filtrāta viena daja, ko sauc par audu

jeb intersticiālo šķidrumu, uzsūcas atpakaļ asinīs, jo kapilāru veno-

zajā galā plazmas koloīdosmotiskais spiediens, kas veicina reabsorb-

ciju, ir lielāks par hidrostatisko spiedienu. Reabsorbcija arī notiek

caur kapilāru porām.
Difundējot vielas var pārvietoties caur visu sienu, vai caur porām.

Caur visu sienu difundē vielas, kas šķīst lipīdos un iet caur endo-

tēlija šūnām (02 un C02). Arī ūdens molekulas, kaut arī lēni, tomēr

iet caur endotēlija šūnām, kā arī caur šūnas membrānām vispār.
Caur porām difundē vielas, kas šķīst ūdenī un kas nevar iziet cauri

endotēlija šūnu membrānām; tāpēc to vienīgais pārvietošanās cejš
ir caur porām.

Mikropinocitoze atšķirībā no pasīviem procesiem — filtrācijas un

difūzijas — ir aktīvs process.Vairāki autori ir izteikuši domu, ka

mikropinocitoze ir viens no makromolekulu aktīvā transporta vei-

diem. Ja nebūtu mikropinocitozes, piemēram, y globulīna, nokļūšana
audos būtu ierobežota un notiktu tikai pa kapilāru «atverēm». lespē-

jams, ka mikropinocitoze ir transporta mehānisms, kas nodrošina mo-

lekulu aktīvu pārvietošanos pretējā virzienā koncentrācijas gradien-
tam. Var būt, ka šādā veidā tiek transportētas olbaltumvielas no

intersticiālā šķidruma uz asinīm, kaut arī pagaidām konkrētu ziņu

par šādu mehānismu nav.

Audu jeb intersticiālais šķidrums, kas veidojas no asins plazmas,
tai ejot cauri kapilāru sienai, piepilda šūnstarpu spraugas. Daļa šī

šķidruma uzsūcas atpakaļ asinīs kapilāru venozajā galā, bet dala uz-

sūcas limfātiskajos kapilāros, kas atrodas starp audu šūnām. Histolo-

ģiski limfātiskie kapilāri ir endoteliālas caurules «ar noslēgtu galu»,
kuru siena labi laiž cauri makromolekulas un vielu daļiņas. Limfā-

tiskie kapilāri savienodamies veido lielākus limfvadus, kuru sienās

sāk parādīties gludās muskulatūras elementi. Pakāpeniski elastīgo
un muskuļu komponentu daudzums palielinās, un gludie muskuļi

iegūst adrenerģisko inervāciju. Limfvadu raksturīga īpatnība ir to

endoteliālie vārstuļi, kas limfai ļauj plūst tikai centrālo vēnu vir-

zienā. Filoģenētiski limfvadi ir izmainītas vēnas.

Lielo limfvadu ceļā atrodas limfmezgli, kuriem cauri tek limfa.

Limfmezgli satur fagocitārās šūnas, kas noārda svešķermeņus, ja tie

ar limfu nonāk limfmezglos. Te noris ar antigēnu saistīta limfocītu

attīstība, veidojas plazmas šūnas, kā arī notiek antivielu sintēze.

Limfmezgli ir ļoti svarīga aizsargbarjera pret baktērijām, kas iekļu-

vušas organismā.
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Limfa pa diviem lieliem kanāliem — krūšu limfvadu un labās pu-

ses krūšu vadu — nonāk labajā un kreisajā zematslēgas vēnā. Dien-

nakts laikā pieaugušam cilvēkam pa abiem lielajiem limfvadiem asi-

nīs ieplūst 2—4 / limfas.

Limfas plūsmas ātrums, kas noteikts slimniekiem ar atveri krūšu

limfvadā, ir 0,5—1 ml/min (1 —2 / 24 stundās). Limfas daudzums

labās puses krūšu vadā ir mazāks, jo tas saņem limfu no mazākas

ķermeņa daļas. Limfas plūsmu sekmē limfvadu muskulatūras — lim-

fangionu — ritmiska saraušanās. Limfas plūsmu ietekmē arī negatī-
vais spiediens krūšu dobumā un krūškurvja tilpuma palielināšanās

ieelpas laikā, kas izraisa krūšu dobuma limfvadu paplašināšanos un

līdz ar to limfas iesūkšanu no limfvadiem.

Asinsrite vēnās

No kapilāriem asinis pa vēnulām ieplūst vēnās, kuru diametrs pa-

kāpeniski palielinās. Lielās vēnas beidzas sirdī. Sīkās vēnulas ir en-

dotēlija caurulītes, ko apņem saistaudu elementi. Tālāk palielinoties
asinsvada diametram, tā sienā parādās muskuju elementi. Vēnulām

saplūstot, veidojas vēnas, kuru diametrs ir 0,3—1 mm, un tieši šāda

diametra asinsvados, sevišķi ekstremitātēs, parādās vārstuļi, kurus

veido intīmas krokas. Šie vārstuļi ļauj asinīm vēnās plūst tikai sirds

virzienā. Cilvēkam šie vārstuļi labāk izveidoti apakšējo nekā augšējo
ekstremitāšu vēnās.

Vēnulu un sīko vēnu kopējā šķērsgriezuma laukums ir ievērojami
lielāks nekā atbilstošu arteriālo asinsvadu šķērsgriezuma laukums.

Vēnu sienas ir plānākas par artēriju sienām, jo tajās ir mazāk elas-

tīgo un muskuju elementu. Gan šo iemeslu dēļ, gan arī tādēļ, ka vē-

nās ir diezgan zems spiediens, vēnas viegli saplok un līdz ar to gan-
drīz apaļais vēnu šķērsgriezuma laukums pārvēršas eliptiskā.

Cilvēkam mierīgi stāvot, to vēnu tilpums, kuras atrodas uz leju
no sirds, palielinās par 500 ml un vairāk, ja ādas vēnas ir paplaši-
nātas. Tieši tas var būt par cēloni reibonim vai pat samaņas zaudēša-

nai, ja ilgi jāstāv. Visbiežāk tas notiek tad, kad termiskais stress

izraisījis reflektorisku ādas asinsvadu paplašināšanos. Nepietiekamā
venozo asiņu atgriešanās šādos gadījumos nav saistīta ar to, ka asi-

nīm jāceļas pa vēnām uz augšu, bet gan ar to, ka ir paaugstināts
transmurālais spiediens, kura ietekmē vēnas tiek iestieptas, un tajās
uzkrājas asinis.

Galvas smadzeņu asinsvados, pārejot no horizontālā stāvokļa ver-

tikālā, spiediens pazeminās kā artērijās, tā vēnās, un vienlaicīgi pa-

zeminās arī smadzeņu šķidruma spiediens. Tā kā smadzenes atrodas

galvaskausā — cietā apvalkā, tad spiediens minētajos asinsvados

mainās vienādā mērā un intramurālais spiediens gandrīz nemaz

nemainās.

Asins atgriešanos pa vēnām sirdī sekmē skeleta muskuļu kontrak-

cijas.
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Spiediens krūšu dobuma vēnās ir zemāks nekā vēdera dobuma

vēnās, kas izskaidrojams ar to, ka krūšu dobumā ir negatīvs spie-
diens. leelpas laikā, kad spiediens krūšu dobumā kļūst negatīvāks un

palielinās spiediens vēdera dobumā, palielinās arī spiediena gradients
vēnās, kas atvieglo asins ieplūdi krūšu dobuma vēnās un sirdī.

Asins atgriešanos pa vēnām sirdī, ko galvenokārt sekmē sirds ra-

dītā asins pieplūšana (visa tergo), sekmē arī sirds sūcējdarbība (vis
a fronte) sakarā ar kambaru saraušanos, kā arī lielo artēriju pulsā-
cijas, jo lielās vēnas parasti iet blakus ar artērijām un artēriju pulsā-
cija «masē» vēnas, veicinot tajās asins plūsmu.

Asinsrites venozajā ceļā ieslēgti arī visi lielākie asins depoorgāni.
Cilvēkam svarīgas asinskrātuves ir plaušu un portālās sistēmas

vēnas.

Venozo vadu sākumā — vēnulās — spiediens ir tikai apmēram
15 mm Hg. Lielajās vēnās līdz pat labajam priekškambarim tas tur-

pina samazināties un ieelpas laikā kļūst zemāks par atmosfēras spie-
dienu. Spiedienu vēnās mēra tāpat kā artērijās un kapilāros — ar tie-

šām un netiešām metodēm.

Svarīga venu funkcija ir arī ta, ka tas regulē asiņu ieplūdi sirdī,

un līdz ar to ievērojami ietekmē sirds sistoles tilpumu.

Sirdij tuvajās lielajās vēnās var reģistrēt vēnu pulsu. Vēnu

pulss atšķiras no artēriju pulsa. Vēnu pulss ir tilpuma pulss — tas

rāda vēnu tilpuma svārstības, bet artēriju pulss ir spiediena pulss.
Vēnu pulss ir konstatējams tikai sirdij tuvajās vēnās, bet artēriju

pulsu var konstatēt visās artērijās. Vēnu pulsa līknē atspoguļojas
labās sirds puses darbība, bet artēriju pulsa līknē — kreisā kambara

darbība. Artēriju pulss ir palpējams un reģistrējams, bet vēnu pulss
nav sataustāms un to var reģistrēt tikai ar ļoti jutīgiem aparātiem —

flebogrāfiem. Vēnu pulsa līkni sauc par flebogrammu. Parasti flebo-

grammu cilvēkam reģistrē no jūga vēnas.

Vēnu pulss atspoguļo lielo vēnu tilpuma svārstības, tās ir saistī-

tas ar asins ieplūdes pārmaiņām labajā sirds pusē sakarā ar sirds

cikla fāzēm. Tad, kad asins ieplūde sirdī pasliktinās, asinis uzkrājas
vēnās un palielinās to tilpums. Tajās sirds cikla fāzēs, kad asins

ieplūde sirdī uzlabojas, vēnas iztukšojas un to tilpums samazinās.

Venu pulsa līkne jeb flebogramma izšķir trīs viļņus — a, c

un v jeb d vilni — un divus kolapsus jeb ieplakas — x un y (56. att.).
Vēnu pulsa līknes augšup-
ejošā daļa rāda vēnu til-

puma palielināšanos, bet

lejupejošā daļa — vēnu

tilpuma samazināšanos.

Pirmais — a vilnis ro-

das priekškambaru sisto-

les laikā, kad asins ieplūde
tajos ir pārtraukta un

asinis uzkrājas vēnās, pa-
lielinot vēnu tilpumu.

56. att. Flebogramma (apzīmējumus skatīt

tekstā); apakšā — laika atzīme (0,02 s).
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Otrais — c vilnis rodas kambaru sistoles sākumā. Tā ir neliela

vēnu tilpuma svārstība jeb vilnis, kas rodas, aizveroties atrioventri-

kulārajiem vārstuļiem. Vārstuļiem aizveroties, tie izdara grūdienu uz

asinīm, kas atrodas priekškambaros un arī lielajās vēnās, jo priekš-
kambari ar tām ir savienoti. Šī grūdiena ietekmē tiek nedaudz iestiep-
tas vēnu sienas. Daļa autoru c viļņa rašanos saista ar miega artēri-

jas pulsācijām, jo tā atrodas tuvu jūga vēnai. Otrajam vilnim seko

līknes lejupejošā daļa — x kolapss, kas laika ziņā sakrīt ar kambaru

asins izgrūšanas fāzi. x kolapsa rašanās ir saistīta ar asins iesūk-
šanu no vēnām priekškambaros kambaru darbības rezultātā. Kam-

baru sistoles laikā sakarā ar asins izgrūšanas ballistisko darbību

kambari virzās uz leju un iestiepj priekškambarus, kuru tilpums pa-
lielinās. Tāpēc asinis no vēnām strauji ieplūst priekškambaros un

vēnu tilpums samazinās.

Trešais — v jeb d vilnis parādās kambaru muskulatūras izomet-

riskās atslābšanas laikā, kad atrioventrikulārie vārstuļi vēl nav at-

vērušies un asinis ir piepildījušas priekškambarus un uzkrājas liela-

jās vēnās, iestiepjot to sienas. y kolapsa rašanās ir saistīta ar atrio-

ventrikulāro vārstuļu atvēršanos. Šajā laikā asinis no priekškamba-
riem un arī no lielajām vēnām strauji ieplūst atslābušajos kambaros

un lielo vēnu tilpums līdz ar to samazinās. Flebogramma dod infor-

māciju par labās sirds puses mehānisko darbību un palīdz noteikt

labā priekškambara un kambara sistoles ilgumu.

Asinsvadu lūmena regulācija

Asinsvadu nervi. Pirmās ziņas par asinsvadu nerviem parādījās
1842. gadā, kad A. Valters Kijevā aprakstīja asinsvada lūmena mai-

ņas sakarā ar nerva pārgriešanu. Viņš novēroja asinsvadu paplašinā-
šanos vardes pakaļkājas ādā pēc tās pašas puses sēžas nerva pār-
griešanas. Tikai nedaudz vēlāk (1851. gadā) Klods Bernārs publicēja
savus — ar trušiem izdarīto pētījumu rezultātus. Viņš novēroja, ka

pēc simpātiskā nerva pārgriešanas kakla vienā pusē piesarkst truša

auss tajā pašā pusē un kļūst redzami visi sīkie asinsvadi, bet acs zī-

līte sašaurinās. Kairinot pārgrieztā nerva perifēro galu, asinsvadi

sašaurinās, auss nobāl, bet zīlīte paplašinās. Šie eksperimenti pierā-

dīja, ka simpātisko šķiedru impulsi asinsvadus sašaurina, bet, ja šo

impulsu plūsmu pārtrauc, — asinsvadi paplašinās. Tālāko pētījumu
rezultātā asinsvadu nervi tika iedalīti eferentajos un aferentajos.

Impulsācija pa eferentajiem nerviem izraisa asinsvadu lū-

mena maiņu sakarā ar gludās muskulatūras kontrakciju vai atslāb-

šanu, tāpēc tos sauc par vazomotoriskajiem nerviem. Pēc izraisītā

efekta vazomotoriskos nervus iedala asinsvadu sašaurinātājos jeb
vazokonstriktoros un asinsvadu paplašinātājos jeb vazodi-

latatoros.

Visi vazokonstriktori pieder pie simpātiskās nervu sistēmas.

Asinsvadu sašaurināšanās ir atkarīga no impulsu skaita, kā arī no

vazokonstriktoru šķiedru skaita, kāds pieiet asinsvadiem. Ļoti baga-
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tīgi ir inervēti ādas asinsvadi, tāpēc maksimālas vazokonstrikcijas
gadījumā asins plūsma ādā var pilnīgi pārtraukties.

Vazodilatatoru šķiedras nav atrodamas visos orgānos, turklāt pēc
izcelsmes tās pieder gan pie veģetatīvās, gan somatiskās nervu sistē-

mas. Vazodilatatoriem nav toniskās aktivitātes. Parasimpātiskie vazo-

dilatatori ir tās parasimpātiskās šķiedras, kas sākas no muguras

smadzeņu sakrālajiem segmentiem, iet n. pelvicus sastāvā un inervē

dzimumorgānu asinsvadus. Muskujos ir simpātiskās holīnerģiskās
vazodilatatoru šķiedras, tas pierādīts pētījumos ar cilvēkiem un eks-

perimentos ar dzīvniekiem.

A. Štrikers novēroja asinsvadu paplašināšanos ādā, kairinot at-

tiecīgo segmentu mugurējo saknīšu perifēro galu (saknītes pārgriez-
tas starp muguras smadzenēm un spinālo gangliju). Viņš pieņēma,
ka mugurējās saknītēs ietilpst vazodilatatoru šķiedras, kas vada im-

pulsus antidromi. Pēc V. Beilisa domām, mugurējās saknītēs nav

īpašu vazodilatatoru šķiedru un asinsvadu dilatācija ādā noris pēc
aksonrefleksa principa.

Asinsvadu paplašināšanās notiek bez īpašiem vazodilatatoru

impulsiem, samazinoties vazokonstriktoru impulsācijai. Vazodilata-

toriem ir lokāla nozīme.

Gandrīz visu asinsvadu sienās ir atrasti nervu elementi. Labi iz-

pētīti ir asinsvadu aferentie nervi, kas sākas no receptoriem
aortas lokā un karotīdes sinusā. Šo nervu impulsi ierosina stipras
reflektoriskās sirdsdarbības un asinsvadu lūmena pārmaiņas.

Receptorus, no kuriem sākas asinsvadu aferentie nervi, iedala di-

vās lielās grupās — baroreceptoros un himioreceptoros. Barorecep-
toru adekvātais kairinātājs ir mehāniskā enerģija, t. i., struktūru,
kas satur receptorus, iestiepšana; himioreceptoru adekvātais kairinā-

tājs ir asins gāzu satura pārmaiņas, sevišķi C0
2 sprieguma palieli-

nāšanās. Abu veidu receptori ir koncentrēti aortas lokā (barorecep-
tori aortas sienā, bet himioreceptori aortas ķermenītī — glomus aorti-

cum) un karotīds sinusā — iekšējās miegartērijas paplašinātajā dajā

(baroreceptori tās sienā, bet himioreceptori karotīdes ķermenītī —

glomus caroticum). Receptori atrodas arī dobo vēnu ietekas vietās

un plaušu artērijas lokā.

Kad struktūras, kurās lokalizējas baroreceptori, tiek iestieptas,
tie uzbudinās, un aferentajās nervu šķiedrās sākas impulsācija, kuras

frekvence palielinās, palielinoties iestiepumam. No aortas loka recep-

toriem impulsus vada aortas depresorais nervs — aferentās nervu

šķiedras; trusim tās iet blakus klejotājnervam, bet citiem dzīvnie-

kiem — tā sastāvā. Šo nervu aprakstījuši I. Cions un K. Ludvigs
1866. gadā. Viņi novērojuši, ka, pārgriežot šo nervu un kairinot tā

centrālo galu, dzīvniekam arteriālais spiediens pazeminās un sirds-

darbība palēninās, bet, kairinot tā perifēro galu, nekādu asinsspie-
diena vai sirdsdarbības pārmaiņu nav. Tāpēc viņi secinājuši, ka tas

ir aferents nervs. Tā kā šī nerva impulsi rada depresoru asinsspie-
diena reakciju (spiediena pazemināšanos), tad tas ir nosaukts par

aortas depresoro nervu. Uzbudinājums pa šī nerva šķiedrām tiek

vadīts uz iegarenajām smadzenēm, un tādējādi tiek paaugstināts
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klejotājnerva centra tonuss un sirdsdarbība palēninās. Bez tam šo

aferento impulsu ietekmē tiek nomākta vazomotoriskā centra vazo-

konstriktoru daļas aktivitāte, tāpēc samazinās impulsācija pa vazo-

konstriktoršķiedrām uz asinsvadiem un tie paplašinās. Gan asins-

vadu paplašināšanās, gan sirdsdarbības palēnināšanās dēļ notiek

arteriālā spiediena pazemināšanās.

No karotīdes sinusa refleksogēnās zonas receptoriem sākas afe-

rentās šķiedras, kuras sauc par sinusa jeb Heringa nervu. Šis nervs

pievienojas IX galvas smadzeņu nervam, un šī nerva impulsi ierosina

pārmaiņas līdzīgas aortas depresorā nerva impulsiem.

Refleksi no karotīdes sinusa un aortas loka ir galvenie asinsspie-
diena stabilizētāji. Ja abas miegartērijas aizspiež lejpus karotīdes

sinusa, asinsspiediens un sirdsdarbības frekvence palielinās. Artērijas

oklūzija pazemina spiedienu karotīdes sinusā, un impulsācija pa ka-

rotīdes sinusa nervu izzūd. Tas izraisa klejotājnerva centra tonusa

pavājināšanos un stimulē simpātisko nervu aktivitāti, tāpēc arī

iestājas «presorā» reakcija.
Vazomotoriskais centrs un reflektoriskās asinsvadu reakcijas. Par

vazomotorisko centru sauc nervu šūnu sakopojumus dažādās centrā-

lās nervu sistēmas daļās, kuri piedalās asinsvadu lūmena regulācijā.
Šādas šūnu grupas atrodas muguras smadzenēs un galvas smadze-

ņu dažādās daļās. Vissvarīgākā ir šūnu grupa iegarenajās smadze-

nēs. Ja to iznīcina, samazinās asinsvadu tonuss un strauji pazemi-
nās asinsspiediens. legareno smadzeņu vazomotoriskais centrs ir

cieši saistīts ar hipotalāma kodoliem — augstākajiem veģetatīvajiem
centriem, kuri pieskaņo iegareno smadzeņu vazomotoriskā centra dar-

bību ikvienai organisma funkcionālajai situācijai. legareno sma-

dzeņu centrs savukārt nemitīgi raida impulsus uz muguras smadzeņu

simpātiskajiem centriem un uztur to aktivitāti.

Galvas smadzeņu lielo pusložu garozā arī atrodas šūnu grupas,

kuru impulsi ietekmē kā hipotalāmu, tā arī iegareno smadzeņu vazo-

motorisko centru un tādējādi maina asinsvadu lūmenu. Tas ir piera-

dīts eksperimentos ar tiešu garozas kairināšanu un pētījumos, izstrā-

dājot nosacījuma refleksus.

Cilvēkam spilgtas asinsvadu lūmena maiņas var ierosināt otras

signālsistēmas kairinātājs — runāts vai rakstīts vārds.

Vazomotoriskā centra lokalizāciju iegarenajās smadzenēs konsta-

tēja un sīki aprakstīja V. Ovsjaņņikovs (1871). Viņš eksperimentos

ar dzīvniekiem tiem šķērsām pārgrieza smadzeņu stumbru dažāda

augstumā. Ja grieziens' bija izdarīts virspus četruzkalnes, asinsspie-
diens nemainījās, turpretī spinālam dzīvniekam visi ķermeņa asins-

vadi paplašinājās un asinsspiediens strauji kritās. Tas pieradīja,
ka centrs, kas sašaurina asinsvadus, atrodas iegarenajās smadzenes.

Tā precīzo lokalizāciju V. Ovsjaņņikovs pierādīja, izdarot daudz se-

cīgu griezienu zem vidussmadzenēm līdz iegareno smadzeņu kauda-

lajām galam. Asinsspiediena pazemināšanās spinālam dzīvniekam

tūlīt pēc grieziena liecināja, ka centrs, kas sašaurina asinsvadus, at-

rodas tonusa stāvoklī, t. i., tas pastāvīgi ģenerē impulsus un raida

tos uz asinsvadiem.
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Pēdējo gadu elektrofizioloģiskie pētījumi V. Ovsjaņņikova aprak-
stītos faktus apstiprina. Vazomotoriskais centrs atrodas iegarenajās
smadzenēs retikulārajā formācijā IV ventrikula bāzes daļā, un tam

izšķir 1) depresoro lauku, kura kairinājums ierosina asinsvadu

paplašināšanos un asinsspiediena pazemināšanos, un 2) presoro

lauku, kura tiešs kairinājums izraisa asinsvadu sašaurināšanos visā

ķermenī un strauju asinsspiediena paaugstināšanos. Presoro lauku

vēl sauc par vazokonstriktoru dalu, bet depresoro — par vazodilata-

toru dalu. Abas šīs daļas ir cieši saistītas gan savā starpā, gan arī

ar sirdsdarbības regulācijas un elpošanas centriem, kā arī ar citām

retikulārās formācijas daļām, hipotalāmu un galvas smadzeņu pus-
ložu garozu. Tagad uzskata, ka vazomotoriskā centra depresorā daļa
ierosina asinsvadu paplašināšanos, kavējot presorās daļas aktivitāti

un tādējādi pazeminot vazokonstriktoru darbības efektu. No iegareno
smadzeņu vazomotoriskā un kardiomotoriskā centra impulsi iet uz

perifēriju (uz sirdi, asinsvadiem, asins depo orgāniem) vai nu tieši,

vai arī ar muguras smadzeņu simpātisko centru starpniecību.

legareno smadzeņu vazomotoriskajam centram ir toniska uzbu-

dinoša ietekme uz muguras smadzeņu centriem. Tomēr spēcīgas
asinsvadu reakcijas var noritēt arī tikai muguras smadzeņu līmenī.

Muguras smadzeņu simpātiskie centri atrodas krūšu un jostas seg-

mentos. Šie centri jāuzskata par zemākajiem vazomotoriskajiem cen-

triem, kas piedalās segmentāro asinsvadu refleksu realizācijā uz da-

žādiem kairinātājiem. Šie centri spēj uzturēt pietiekami augstu arte-

riālo spiedienu (A. Valdmans, 1975).

Humorālo faktoru iedarbe uz asinsvadiem. Vielu lielākā daļa, kas

iedarbojas uz asinsvadiem, ietekmē gludo muskulatūru, saistoties ar

specifiskiem membrānu «receptoriem», bet joni un osmotiskā spie-
diena pārmaiņas ietekmē gan membrānas īpašības, gan kontraktilo

aparātu ģeneralizētas darbības ceļā.

No metabolītiem asinsvadu paplašināšanos izraisa gan skābeklis,

t. i., zems skābekļa spriegums asinīs, gan CO 2
, resp., augsts C0

2

spriegums asinīs, gan augsta ūdeņraža jonu koncentrācija, ka arī

adenozīnsavienojumi un pienskābe. Atsevišķi jāpiemin kalidīns —

polipeptīds, kuru izdala siekalu, aizkuņģa un sviedru dziedzeri, t. i.,

audi, kas secernē lielu šķidruma daudzumu un kam tādēļ tiek piegā-

dāts daudz asiņu. Tāpēc šim asinsvadu paplašinātājam ir svarīga no-

zīme minēto dziedzeru funkcijā. Kalidīns un bradikinīns palielina arī

kapilāru caurlaidību.

Bez metabolītiem asinsvadu lūmenu ietekmē hormoni. Virsnieru

dziedzera serde secernē galvenokārt adrenalīnu (cilvēkam), vai arī

galvenokārt noradrenalīnu (nirējiem dzīvniekiem un cilvēka auglim),

vai arī adrenalīnu un noradrenalīnu (kaķiem, suņiem). Noradrenalīns

praktiski visur (izņemot varbūt koronāros asinsvadus) izraisa asins-

vadu sašaurināšanos, saistīdamies ar gludo muskuļu ct receptoriem.

Adrenalīnam lielos daudzumos saistoties ar a receptoriem, asinsvadi

sašaurinās, bet, saistoties ar p receptoriem — mazas devās
—,

asins-

vadi paplašinās.
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Vazopresīns lielās devās asinsvadus sašaurina. Angiotenzīns, kas

veidojas no globulīna preangiotenzina fermenta renīna ietekmē, ir

visspēcīgākais no zināmajiem bioloģiskajiem asinsvadu sašaurinātā-

jiem, kas iedarbojas uz pretestības asinsvadiem.

Agrāk uzskatīja, ka serotonīns piedalās asinsvadu tonusa regulā-

cijā, taču tagad ir noskaidrots, ka tas darbojas lokāli asinsvadu bo-

jājumu gadījumos. Asinsvadu bojājuma gadījumā serotonīns atbrī-

vojas, sabrūkot trombocītiem. Serotonīns stipri sašaurina sīkos

asinsvadus. Prostaglandīni asinsvadus paplašina; tas, vai tiem ir no-

zīme asinsvadu tonusa regulācijā, nav noskaidrots.

Histamīns izraisa prekapilāro asinsvadu paplašināšanos un palie-
lina kapilāru caurlaidību. Tas atbrīvojas no tuklajām šūnām audu

traumas gadījumā un dažās alerģiskās izpausmēs un rada piesar-
kumu.

Pie vielām, kuras paplašina asinsvadus, pieder arī acetilholīns,
kas veidojas visu parasimpātisko nervu un simpātisko vazodilatatoru

nervgaļos. Acetilholīns paplašina sīkās artērijas.

Arteriāla spiediena pašregulācijas
funkcionālā sisfēma

Veselam cilvēkam arteriālais spiediens ir viens no organisma
konstantēm. To uztur pašregulācijas funkcionālā sistēma. Domu par
arteriālā spiediena pašregulāciju izteica I. Pavlovs jau 1903. gadā,
uzsverot, ka asinsspiediena novirzes no normas ir kā stimuls, kas

rosina spiedienu atkal normalizēties.

Arteriālā spiediena pašregulācijas funkcionālajai sistēmai kā jeb-
kurai kibernētiskai sistēmai ir vadāmā un vadītāja daļa, starp kurām

pastāv tiešais un atgriezeniskais sakaru kanāls. Šīs sistēmas derī-

gais pielāgošanās rezultāts ir tāds arteriālais spiediens organismā,
kas nodrošina normālu vielmaiņas norisi audos. Miera stāvoklī liela-

jās artērijās tas ir 120/80 mm Hg, bet arteriolās — 60—70 mm Hg.
Arteriālā spiediena pašregulācijas funkcionālās sistēmas vadāmā

daļa ir sirds, asinsvadi, asins depo un asinsrades orgāni, kuru darbī-

bas rezultātā mainās arteriālais spiediens (K. Sudakovs, 1976). Sistē-

mas vadītājdaļa ir kardiovaskulārais centrs, kas pa tiešo sakaru

kanālu sūta pavēles vadāmai daļai jeb izpildorgāniem. Šis tiešais sa-

karu kanāls var būt neirāls (ar nervu šķiedru starpniecību) vai arī

neirohumorāls (ar nervu šķiedru un ķīmiski aktīvu vielu starpnie-
cību). Vadāmās daļas darbības rezultāts ir arteriālā spiediena mai-

ņas, kuras uztver asinsvadu baroreceptori. No šiem baroreceptoriem
sākas atgriezeniskais sakaru kanāls, pa kuru vadītājdaļa saņem

informāciju par arteriālā spiediena pārmaiņām (57. att.).

Kā darbojas šāda funkcionālā sistēma un kā tā nodrošina arte-

riālā spiediena pašregulāciju, uzturot to normālā līmenī?

ledomāsimies, ka kaut kādu apstākļu dēļ arteriālais spiediens ir

paaugstinājies. Spiediena paaugstināšanos uztver asinsvadu, sevišķi
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57. att. Arteriālā spiediena pašregulācijas funkcionālas sistēmas shēma:

TSK — tiešais sakaru kanāls, ASK — atgriezeniskais sakaru kanāls.

aortas loka un karotīdes sinusa baroreceptori. Impulsācija no baro-

receptoriem nonāk vazomotoriskajā centrā iegarenajās smadzenēs,
kam ir galvenā nozīme arteriālā spiediena pašregulācijā. Nervu im-

pulsi no asinsvadu baroreceptoriem aiziet arī uz hipotalāmu un lim-

bisko sistēmu.

Palielinoties baroreceptoru raidīto impulsu frekvencei, līdz tā pār-
sniedz noteiktu lielumu (80—100 imp./s), tiek kavēta vazomotoriskā

centra vazokonstriktoru daļas šūnu aktivitāte, un līdz ar to samazi-

nās impulsācija pa vazokonstriktoru šķiedrām uz asinsvadiem. Rezul-

tātā asinsvadi paplašinās un arteriālais spiediens pazeminās — tas

normalizējas. Vienlaicīgi uzbudinājums no asinsvadu barorecepto-
riem nonāk arī klejotājnerva centrā, un līdz ar to palielinās šī nerva

centra tonuss jeb aktivitāte. Tas izraisa pastiprinātu impulsāciju pa

klejotājnerva šķiedrām uz sirdi, un sirdsdarbība palēninās. Rezultātā

pazeminās arī arteriālais spiediens.
Ir arī citi tiešie sakaru kanāli, pa kuriem šī funkcionālā sistēma

uztur normālu arteriālo spiedienu: samazinot asinsradi un sekmējot
asins uzkrāšanos depo orgānos, kā arī samazinot adrenalīna un va-

zopresīna producēšanu un izdalīšanos asinīs.

Arteriālajam spiedienam pazeminoties, baroreceptoru kairinājums
samazinās, un līdz ar to samazinās impulsācija no baroreceptoriem
pa aferentajām nervu šķiedrām uz vazomotorisko centru. Vazomoto-

riskā centra vazokonstriktoru daļas šūnu aktivitāte vairs netiek ka-

vēta, un impulsācija pa vazokonstriktoru šķiedrām uz asinsvadiem

pastiprinās, asinsvadi sašaurinās un arteriālais spiediens paaugsti-
nās. Samazinoties impulsācijai no asinsvadu baroreceptoriem uz kle-

jotājnerva centru, tā tonuss samazinās, tāpēc klejotājnerva ietekme

uz sirdsdarbību samazinās un sirdsdarbība paātrinās. Jāuzsver, ka

impulsācija no asinsvadu baroreceptoriem ir ļoti svarīga. Tā uztur

klejotājnerva centra tonusu un līdz ar to kavē sirdsdarbību. Sirdij
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atbrīvojoties no klejotājnerva kavējošās ietekmes, tās darbība paātri-
nās un līdz ar to palielinās arteriālais spiediens.

Kā atbilde uz arteriālā spiediena pazemināšanos ieslēdzas arī tādi

arteriālā spiediena pašregulācijas komponenti kā asins depo orgānu
iztukšošanās, asinsrades pastiprināšanās, palielināta adrenalīna un

vazopresīna ieplūšana asinīs, kas arteriālo spiedienu normalizē.

Tātad arteriālā spiediena pašregulācijas funkcionālā sistēma no-

drošina arteriālā spiediena normalizēšanos, kamēr vien šī sistēma

normāli funkcionē.

Asinsrites īpatnības dažos orgānos

Plaušu asinsrite. Mazā asinsrites loka asinsvadi ir īsāki, nekā

lielā loka asinsvadi, bez tam mazā asinsrites loka artērijas ir ar lie-

lāku diametru. Tāpēc mazajā lokā pretestība ir neliela un asinsspie-
diens zems. Plaušu kapilāros asinsspiediens ir zemāks par asins ko-

loīdosmotisko spiedienu, tāpēc šeit limfa nerodas.

Mazā loka vēnas veic asins depo funkciju. Šīs asinis var ātri pār-
iet lielā loka artērijās, tāpēc mazā loka vēnas dēvē par «ātrās palī-
dzības» asins depo.

Mazā loka asinsvadus inervē vazokonstriktoršķiedras no mugu-
ras smadzeņu augšējiem krūšu segmentiem. Šī loka asinsvados ir

baroreceptori, kuru kairinājums ierosina reflektorisku spiediena paze-

mināšanos lielajā lokā.

Guļus stāvoklī asins daudzums mazā loka asinsvados palielinās
apmēram par 400 ml, bet, piecejoties stāvus, par tikpat samazinās.

Asins daudzums šajā lokā mainās arī līdz ar elpošanas cikla fāzēm:

ieelpā tas palielinās, bet izelpā samazinās.

Koronārā asinsrite. Koronārā plūsma svārstās līdz ar kambaru

sistoles fāzēm. Sasprindzinājuma fāzē asins plūsma vainagartēriju

smalkajos zaros strauji samazinās, jo sirds muskuļa spiediens pār-
sniedz intravaskulāro spiedienu šajos asinsvados un tos aizspiež. Izgrū-
šanas fāzē asins plūsma šajos asinsvados atjaunojas, kulmināciju tā

sasniedz tikai diastolē. Tā kā labā kambara miokardā sasprindzinā-

jums sistoles laikā nav tik liels kā kreisā kambara miokardā sasprin-

dzinājums, tad asins piegāde labajam kambarim nav tik mainīga
kā asinspiegāde kreisajam kambarim. Koronārā plūsma ir atkarīga
arī no spiediena aortā: tam pazeminoties, asins pieplūde miokardam

samazinās.

Sirds saņem aptuveni 8 % asiņu no sirds minūtes tilpuma. Asins

daudzums, kādu sirds saņem vienā minūtē uz 100 g audu, ir 60—

80 ml. Sirds patērē samērā daudz skābekļa — arterovenozā skābekļa

diference ir 10—15%. Galvenais skābekļa patērētājs ir kreisais kam-

baris.

Uzskata, ka galvenais koronārās asinsrites regulētajfaktors_ ir

ķīmiskās vielas. Hipoksija ierosina reaktīvu hiperēmiju. Koronara

plūsma palielinās arī pienskābes, ogļskābās gāzes un adenilskābes

ietekmē, bet samazinās angiotenzīna un vazopresīna ietekme.
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Galvas smadzeņu asinsrite. Asins pieplūde galvas smadzenēm ir

atkarīga no spiediena maģistrālajās artērijās. Spiedienam tajās
strauji krītot, asins pieplūde galvas smadzenēm samazinās un cilvēks

zaudē samaņu.

Galvas smadzenes saņem 15% asiņu no sirds minūtes tilpuma.
Asins pieplūde galvas smadzenēm vienā minūtē uz 100 g audu ir 50—

60 ml. Visvairāk asiņu saņem galvas smadzeņu pusložu garoza —

apmēram 100 ml uz 100 g audu 1 minūtē.

Galvas smadzenes ir ļoti jutīgas pret skābekļa trūkumu, resp.,

pret asins pieplūdes samazināšanos. Ja asins pieplūde galvas sma-

dzenēm samazinās vairāk nekā par 30%, iestājas smadzeņu darbības

traucējumi. Ja asins pieplūde galvas smadzenēm ir pārtraukta ilgāk
par 5—7 min, var iestāties neatgriezeniskas pārmaiņas galvas sma-

dzeņu pusložu garozas šūnās.

Galvas smadzeņu asinsriti galvenokārt regulē vietējie vielmaiņas

procesi, mazākā mērā — ķīmiskās vielas, kas cirkulē asinīs, vēl ma-

zāka nozīme ir neirāliem faktoriem.

Aknu asinsrite. Aknas asinis saņem gan pa aknu artēriju (20%),
gan pa vārtu vēnu (80%). Asinis, kas aknām pieplūst pa aknu artē-

riju, piegādā skābekli un barības vielas, bet asinis, kas tām pieplūst

pa vārtu vēnu, pienes vielas specifiskās funkcijas izpildei: glikogēna,
olbaltumvielu, lipīdu un urīnvielas sintēzei un citiem procesiem. Asins

piegāde aknām pa vārtu vēnu palielinās barības sagremošanas laikā.

Aknu asinsvadus inervē vazokonstriktoršķiedras, to impulsu
ietekmē aknu asinsvadi stipri sašaurinās.

Aknu vēnas kalpo par asins depo. Pieaugušam cilvēkam te var

uzkrāties līdz 1,5 / asiņu.
Asins daudzums, kādu aknas saņem vienā minūtē uz 100 g audu,

vidēji ir 57 ml.

Aknu kapilāri ir ļoti caurlaidīgi, un caur to sienam notiek inten-

sīva vielu pārvietošanās.

ELPOŠANA

Cilvēks nepārtraukti patērē skābekli un izdala ogļskābo gāzi. Pro-

cesu kopumu, kurš nodrošina skābekļa uzņemšanu un ogļskābās gā-
zes izdalīšanu, sauc par elpošanu. Gāzu apmaiņu starp ārējo vidi un

asinīm plaušu kapilāros sauc par ārējo elpošanu, bet apmaiņu

starp kapilāriem un audiem — par iekšējo elpošanu.

Elpošanai jānodrošina audu adekvāta apgāde ar skābekli, lai šī

gāze pietiekamā daudzumā nonāktu mitohondrijos, kuros notiek bio-

loģiskās oksidēšanās procesi — šūnu elpošana. Skābekļa trans-

ports no atmosfēras uz audiem un ogļskābās gāzes izdalīšana ap-

kārtējā vidē norit, piedaloties diviem aktīviem procesiem — plaušu

ventilācijai un asinsritei. Elpošanā piedalās arī organisma trešā fizio-

loģiskā sistēma — asinis.

Gāzu transportā izšķir 4 etapus:

1) alveolu ventilāciju, kurā gāzu apmaiņa notiek, aktīvi, ritmiski

mijoties ieelpai un izelpai;
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2) pasīvu gāzu apmaiņu plaušās starp asinīm un alveolāro gaisu,
kura ir atkarīga tikai no gāzu difūzijas caur alveolu un kapilāru
membrānām;

3) gāzu transportu asinīs, kura efektivitāti nosaka asinsrites sistē-

mas darbība un hemoglobīna daudzums asinīs;

4) gāzu apmaiņu starp asinīm un audiem, kuru, tāpat kā plaušās,
nosaka difūzija.

Visi šie četri etapi ir savā starpā cieši saistīti.

ELPOŠANAS ORGĀNI UN ĀRĒJĀS ELPOŠANAS BIOMEHĀNIKA

Struktūras un funkcijas savstarpējās attiecības

Elpošanas aparāta galvenā sastāvdaļa ir plaušas, kuras ar ārējo
vidi savieno elpceļi. Tos veido deguna ejas, mutes dobums, aizdegune,
balsene, traheja, bronhi. Bronhi savukārt 16 reizes zarojas (58. att.).
Šie zarojumi veido gaisa vadīšanas zonu, kurā kopējais ter-

minālo bronhiolu skaits sasniedz 65000. Gaisa vadīšanas zonas sum-

mārais šķērsgriezuma laukums ir 180 cm
2 (trahejā 2,5 cm

2).

Elpceļos gāzu apmaiņa nenotiek, jo to sienas nelaiž cauri gāzes.

Tāpēc tos sauc par anatomisko mirušo telpu jeb kaitīgo

58. att. Elpošanas orgānu struktūras

un funkcijas savstarpējā attiecība:

A — gaisa vadīšanas zona, B — pārejas

zona, C — elpošanas zona; I — bronhi,

II — bronhiolas, III — terminālās bron-
hiolas, IV — respiratoriskās bronhiolas,

V — alveolārās ejas, VI — alveolārie

maisiņi: arābu cipari — bronhu zaro-

jumu pakāpe.

telpu. Kaitīgās telpas lielums at-

karīgs no cilvēka auguma (vīrie-
šiem apmēram 150 ml, sievietēm —

100 ml). leelpā atmosfēras gaisa
fizikālās īpašības, gaisam virzoties

uz plaušām, mainās. Gaiss sasilst,

samitrinās un attīrās, t. i., kondi-

cionējas. Pateicoties elpceļu
gļotādas bagātīgajai asinsapgā-

dei, gaisa temperatūra jau aizde-

gunē sasniedz 37 °C pat tādā gadī-
jumā, ja caur degunu ieelpots ļoti
auksts gaiss. Ārējās vides kom-

forta apstākjos apmēram 10% no

organisma ražotā siltuma tiek pa-

tērēti ieelpotā gaisa kondicionēša-

nai. Tomēr jāpiebilst, ka ne visu

siltumu un ūdeni, kas tiek patērēts
ieelpojamā gaisa kondicionēšanai,

organisms zaudē, jo elpceļi fun-

kcionē kā reģeneratīva (atjauno-

šanās) sistēma: ieelpojamais gaiss

elpceļu gļotādu atdzesē un at-

ūdeņo, bet izelpojamais — sasilda

un samitrina. Svarīga elpceļu fun-

kcija ir gaisa attīrīšana. Putekļu

daļiņas, kuru lielums pārsniedz
10 mikrometrus, tiek aizturētas dc-
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Guna eju matiņos vai mitrajā gļotādā. Pārējās putekļu daļiņas pa-

rasti nosēžas uz trahejas, bronhu un bronhiolu sienām, kurus izklāj
skropstiņeptitēlijs. Skropstiņu brīvos galus blīvā slānī nosedz gļotas,
kuras producē īpašas šūnas. Skropstiņas ritmiski kustas — ātri vir-

zienā uz rīkli (vidēji 1 cm/min), bet lēni — pretējā virzienā. Ja pu-

tekļu daļiņas nonāk alveolās, tās satver un sagremo alveolu makro-

fāgi un tās izdalās caur asinīm vai limfu. īpaši jāuzsver, ka smēķē-
šana šo attīrīšanas funkciju novājina, jo nomāc skropstiņu kustības,

pavājina alveolāro makrofāgu fagocitāro aktivitāti un izmaina bron-

hiālā koka gludo muskuļu tonusu.

Daudzie elpceļu receptori veido svarīgu receptīvo zonu. šo

receptoru kairināšana izraisa virkni aizsargrefleksu. Mehānisks un

ķīmisks deguna gļotādas kairinājums rada šķaudīšanu — dziļu, spē-
cīgu izelpu caur degunu, kura izsviež ārā gļotas līdz ar kairinātāju.

Klepošana rodas, kairinot rīkles, balsenes, trahejas vai bronhu me-

hanoreceptorus un himioreceptorus. Klepus sākas ar ieelpu, kurai seko

pēkšņa grūdienveida izelpa, kuras laikā balsene ir slēgta. Uzbalsenim

atveroties, gaiss caur muti tiek izsviests ārā. Arī uzbalseņa nolaiša-

nās rijot ir aizsargreflekss. Elpošanas aizturi izraisa vielas, kuras

kairina elpceļu gļotādu. Bronhospazmas rodas dažādu alergēnu
ietekmē (ieelpojot smaržas, putekļus, dzīvnieku spalvas, kontaktējot
artiem).

Trahejas, bronhu un bronhiolu (diametrs mm) sienu gludo
muskulatūru inervē klejotājnerva parasimpātiskās holīnerģiskās
šķiedras. Izelpas laikā impulsācijas aktivitāte šajās šķiedrās pieaug
un izraisa gaisa vadīšanas ceļu sašaurināšanos. Bronhiolas kontra-

hējas arī holīnmimētisku vielu ietekmē. Simpātiskie impulsi, tāpat
kā adrenomimētiskās vielas, bronhiolas paplašina un elpošanu
atvieglo.

Plaušas var uzskatīt par elastīgiem daudzkameru maisiem, kuri

atrodas pleiras dobumā un caur elpceļiem saistīti ar apkārtējo vidi.

Bronhu koka sešpadsmitās pakāpes zarojuma bronhiolas sadalās

2 vai 3 elpošanas bronhiolās, kuras savukārt dod 3 nākošās sazaro-

juma pakāpes (17., 18., 19.), veidojot elpceļu pārejas zonu, kurā

gaiss vēl pārvietojas kā plūsma. Pēdējās respiratoriskās bronhiolas

paplašinās, un katra no tām veido vairākas alveolārās ejas (diametrs

0,4 mm), kuras savienotas ar daudziem simtiem alveolāro maisiņu.
Alveolārās ejas un maisiņi veido četras pēdējās zarošanās pakāpes
(20.—23.). Tā ir elpošanas zona, kurā skābekļa un ogļskābās

gāzes kustība realizējas kā gāzu difūzija. Katrs alveolārais maisiņš

ar daudzām starpsienām sadalīts apmēram 20 dobumos vai pūslīšos,
kurus sauc par alveolām. Pieaugušiem cilvēkiem alveolu skaits variē

no 200 līdz 600 miljoniem atkarībā no auguma, bet alveolu diametrs

ir 0,1—0,3 mm.

Pārejas zona un elpošanas zona, ieskaitot alveolas, veido apmēram

90% no visa plaušu tilpuma. Alveolu virsma pieaugušam vīrietim,

mierīgi elpojot, ir apmērm 70 m
2. Ap alveolām ir bagātīgs kapilāru

tīkls, bet kopējā kontakta virsma starp alveolām un kapilāriem pie-

augušam cilvēkam ir 70—90m
2.
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Alveolu epitēlijs izdala īpašu lipoproteīdu — surfaktantu. Tas

veido uz alveolu virsmas nešķīstošu plēvīti, kura samazina virsmas

spraigumu uz alveolu sienām, tādējādi kavējot alveolu saplakšanu.

Ārējās elpošanas biomehānika

Ārējo elpošanu nodrošina elpošanas muskulatūras periodiska sa-

raušanās, kura izmaina krūškurvja tilpumu: ieelpā tilpums palieli-
nās, izelpā — samazinās. Pašas plaušas elpošanā piedalās pasīvi,

sekojot krūškurvja tilpuma izmaiņām.

Saraujoties ieelpas (inspiratorajiem) muskuļiem, palielinās krūš-

kurvja tilpums. Diafragmas kupola noslīdēšana (mierīgā ieelpā līdz

1,5 cm; dzijā — līdz 10 cm) palielina krūšu dobuma vertikālo izmēru,

bet ārējo ribstarpu muskuju saraušanās palielina krūšu dobuma iz-

mērus frontālā un sagitālā virzienā. leelpas dzijums palielinās, pa-

augstinot galveno ieelpas muskuju saraušanās spēku un iekjaujot pro-

cesā paiīgmuskulatūru (kakla, krūšu, pat plecu joslas muskuļus),
kuru kontrahēšanās vēl vairāk palielina krūškurvja izmērus.

Mierīgi elpojot, izelpa noris pasīvi, bez elpošanas muskulatūras

aktīvas līdzdalības. Inspiratorajiem muskuļiem atslābstot, krūškurvis

cenšas atgūt savus parastos izmērus. Šo procesu nodrošina potenciālā
enerģija, kuru elastīgais krūškurvis uzkrājis ieelpas laikā.

Mierīgi elpojot, vāji ventilējas vai pat nemaz neventilējas plaušu
galotnes, plaušu saknes un tās plaušu daļas, kuras atrodas tieši pret
mugurkaulu un ribu galviņām. Pastiprinoties ventilācijai, arī izelpa
kļūst aktīva, jo saraujas izelpas jeb ekspiratorie muskuļi. lekšējiem
ribstarpu muskuļiem saraujoties, ribas nolaižas un samazinās krūš-

kurvja apkārtmērs, bet vēdera sienas muskuļu kontrakcija paaugstina
spiedienu vēdera dobumā un iespiež diafragmu krūšu dobumā, sama-

zinot tā tilpumu. Izelpu pastiprina ķermeņa noliekšana uz priekšu,

piespiežot rokas pie krūtīm.

Spiediena izmaiņas pleiras dobumā

un plaušās elpošanas laikā

Potenciālo spraugu starp pleiras viscerālo un parietālo lapu sauc

par pleiras dobumu. Abas šīs lapas atdala tikai plāns seroza šķidruma
slānis, tāpēc jebkuras krūšu dobuma tilpuma izmaiņas rada plaušu

tilpuma izmaiņas (59. att.). leelpā krūškurvja tilpums palielinās, ne-

gatīvais spiediens pleiras dobumā pieaug. Tam seko plaušas, kuras

izplešas. Gāzu tilpumam plaušās strauji palielinoties, spiediens krītas

un rodas starpība starp atmosfēras gaisa spiedienu un alveolārā gaisa
spiedienu. Gaiss ieplūst plaušās, un alveolārā gaisa spiediens pakā-

peniski palielinās. Spiedieniem izlīdzinoties, gaisa plūsma izbeidzas.

Pleiras dobumā negatīvais spiediens ieelpas laikā ir 4 līdz 6 mm Hg,

dziļā ieelpā līdz 12 mm Hg. Izelpā, kad krūškurvja tilpums samazi-

nās, plaušas saplok un spiediens tajās pārsniedz atmosfēras spiedienu

par 1 mm Hg. Atbilstoši spiediena gradientam gaiss izplūst no plau-
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šām, līdz spiedieni izlīdzinās.

Pleiras dobumā negatīvais spie-
diens izelpas laikā ir 2—

4 mm Hg.

Negatīvo spiedienu pleiras
dobumā, no vienas puses, rada

plaušu elasticitāte, kura nemi-

tīgi cenšas saspiest plaušas,
«atraut» tās no krūškurvja sie-

nas, no otras puses, — krūškur-

vja elasticitāte, kura darbojas

pretējā virzienā, tiecoties papla-
šināt krūškurvi, šo spēku mij-
iedarbība rada negatīvu spie-
dienu pleiras dobumā. Negatī-
vais spiediens pleiras dobumā

iespaido ne tikai plaušas, bet arī

pārējos krūšu dobuma orgānus:
ieelpā asinis no dobajām vēnām

straujāk ieplūst labajā priekš-
kambarī, palielinās plaušu kapi-
lāru ietilpība.

Pneimotorakss rodas pleiras
bojājuma gadījumā, kad gaiss
ieplūst pleiras dobumā un intra-

pleirālais spiediens izlīdzinās ar

atmosfēras spiedienu, plaušas
saplok un vairs neseko elpoša-

59. att. Spiediens plaušās (a) un pleiras
dobumā (b) un ieelpotā (izelpotā) gaisa
daudzums (c), elpojot mierīgi (I) un

dziļi (II). Spiediena skalā normāls at-

mosfēras spiediens (760 mm Hg) apzī-
mēts ar 0.

nas kustībām. Divpusējs vajējs pneimotorakss apdraud dzīvību.

Slēgtu pneimotoraksu (neliela gaisa daudzuma ievadīšana pleiras
dobumā) izmanto ārstēšanai.

Elpošanas darbs

Elpojot notiek gaisa pārvietošanās virzienā uz plaušām un no

tām. Gaisa plūsmu nodrošina elpošanas kustības, kuras pārvieto krūš-

kurvi, plaušas, vēdera dobuma orgānus. To masa ir liela salīdzinā-

jumā ar pārvietojamā gaisa masu (ne vairāk kā daži grami). Elpo-
šanas kustības realizē elpošanas muskuju darbība. Elpošanas mus-

kuļu darbs pārvar kopējo plaušu pretestību, kuru veido elastīgā un

neelastīgā pretestība. Elastīgā pretestība sastāda apmēram 20%, bet

neelastīgā — 80% no kopējās plaušu pretestības.

Elastīgās (statiskās) pretestības lielums ir atkarīgs no

audu stiepjamības. Jo tā ir lielāka, jo mazāk muskuļu spēka jāpieliek,
lai sasniegtu vēlamo krūškurvja apjomu, — un otrādi. Elastīgo pre-

testību nosaka tilpuma apjoms, bet ne tā izmaiņu ātrums, tādēļ tā

pieder pie statiskiem spēkiem. Elastīgo pretestību mēra ar spiediena
pieaugumu, kas nepieciešams, lai palielinātu plaušu tilpumu.
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60. att. Tilpuma-spiediena grafiks:
AiBC — kopējais ieelpas darbs, AiB —

darbs viskozās pretestības pārvarēšanai,
ABC

— izelpas darbs.

Tilpuma-spiediena grafiks (60. att.)
attēlo neproporcionalitāti starp
šiem lielumiem elpošanas laikā.

leelpas beigās plaušu tilpums pie-

aug ātrāk nekā sākumā, bet izel-

pas beigās savukārt samazinās āt-

rāk nekā sākumā. Bez tam, pastā-
vot vienam un tam pašam intra-

pleirālā spiediena lielumam,

plaušu tilpums izelpā ir lielāks

nekā ieelpā. Šo parādību sauc par

histerēzi vai plaušu atlieku de-

formāciju. Histerēze ir saistīta ar

plaušu audu īpatnībām un virsmas

aktīvām vielām, zināmā iestie-

puma pakāpē tā stabilizē alveolas.

Stiepjamību nosaka alveolu sienas

virsmas spraigums, kurš ir atka-

rīgs no plaušu tilpuma. Jo tilpums
mazāks, jo stiepjamība lielāka. Arī asins pieplūde plaušu asinsva-

dos ietekmē stiepjamību. Jo pieplūde lielāka, jo pretestība mazāka.

Ķermeņa pozas izmaiņas maina krūškurvja un vēdera dobuma orgānu
stāvokli gravitācijas laukā, kas savukārt ietekmē elastīgo pretestību

gan pēc lieluma, gan pēc spēku darbības virziena.

Izšķir divu veidu neelastīgo pretestību:
1) viskozo pretestību jeb elpošanas aparāta berzi, kura ir saistīta

ar tā kustībām (berze starp abām pleiras lapām, berze krūškurvja
skeleta locītavās, berze starp dažādām struktūrām elpošanas kustību

laikā utt.);
2) gaisa kustības pretestību, kuru rada gaisa plūsmas berze un

berze starp gaisu un elpceļu virsmu.

Pretestība elpceļos ir atkarīga no gaisa plūsmas tilpuma un āt-

ruma: ja ātrums ir neliels (mierīgi elpojot), gaiss kustas vienmē-

rīgi — laminārā plūsmā un pretestība ir relatīvi neliela, bet, padziļi-
noties elpošanai un pieaugot ātrumam, rodas virpuļi — turbulence,
kura rada lielu pretestību gaisa plūsmai elpceļos.

Elpošanas ciklā pārvaramo pretestību var noteikt pēc pneimota-
hogrammas, kura reģistrē gaisa straumes ātrumu katrā elpošanas
cikla momentā. Praksē pneimotahogrāfiju izmanto, lai noteiktu

bronhu caurplūdes intensitāti.

Bronhu lūmena sašaurināšanās parasimpātiskās nervu sistēmas

un holīnmimētisko vielu ietekmē var divkārt palielināt berzi elpceļos,
bet bronhu simpātiskā dilatācija — uz pusi samazināt. Šo pretestību
ievērojami ietekmē smēķēšana: 1 s ilga cigaretes dūmu ieelpošana
2—3 reizes palielina gaisa pretestību elpceļos. Palielinātā pretestība
saglabājas 10—30 minūtes.

Elpošanas darbu vai izteikt ar darba daudzumu, ko veic vienā

elpošanas ciklā vai minūtē, vai izventilējot plaušās 1 / gaisa. Miera

stāvoklī elpošanas tilpums vidēji ir 0,5 /, elpošanas biežums — 12 rei-
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zes minūtē, tātad plaušu ventilācija ir 6 //min. Šādos apstākļos kopē-

jais darbs ir 0,1 —0,5 kgm/min vai 0,01 —0,06 kgm uz 1 / ventilējamā
gaisa. Palielinoties minūtes ventilācijai, elpošanas darbs palielinās
neproporcionāli. Līdz ar to pie viena un tā paša plaušu ventilācijas
lieluma veicamais mehāniskais darbs ir atkarīgs no elpošanas frek-

vences: darbs ir minimāls t. s. optimālās frekvences zonā, bet, pie-

augot vai samazinoties elpošanas biežumam, tas palielinās. Veicot

darbu, elpošanas muskuļi patērē skābekli. Mierīgi elpojot, elpošanas
muskuļu darbs ir mazs, līdz ar to no kopējā organisma patērētā skā-

bekļa daudzuma elpošanas darbam tiek patērēts minimāls skābekļa
daudzums — 4—B ml 02/min jeb 2—3%. Pieaugot elpošanas tilpu-
mam un biežumam, pieaug elpošanas darbam izlietotā skābekļa dau-

dzums, pieaug darba enerģētiskā vērtība. Maksimāli sasprindzinātā

darbā, plaušu ventilācijai palielinoties līdz 130—160 //min, skābekļa

patēriņš elpošanas muskuļos sasniedz 500 ml minūtē. Tomēr pat paša

smagākā fiziskā darba laikā elpošanas aparāta iespējas netiek pilnīgi
izmantotas. Ļoti smaga fiziskā darba laikā maksimālā ventilācija sa-

stāda 2/3 no maksimāli iespējamās hiperventilācijas. Šo starpību sauc

par plaušu rezervi, tā jauniem vīriešiem vidēji ir 60 //min, bet

vecumā samazinās līdz 20—30 //min.

PLAUŠU TILPUMI UN lETILPĪBAS

Izšķir 4 primāros plaušutilpumus (61. att.):

1) elpošanas tilpumu (V T );

2) ieelpas rezerves tilpumu (IRV) ;

3) izelpas rezerves tilpumu (ERV);

4) atlieku tilpumu (RV).

Tilpumu un ietilpību noteikšana paskaidrota 14. tabula un

61. attēlā.

No elpošanas aparāta attīstības zināmā mērā ir atkarīgas plaušu

statiskās ietilpības jeb kapacitātes, kuras apvieno vairākus pri-

māros plaušu tilpumus. Izšķir

1) kopējo jeb totālo plaušu kapacitāti (TC);

2) vitālo plaušu kapacitāti (VC);

3) ieelpas kapacitāti (IC);
4) funkcionālo kapacitāti (FRC).

Plaušu vitālā kapacitāte ir apmēram 70—80 %, atlikuma til-

pums — 20—30 % no totālās plaušu kapacitātes. Funkcionāla atli-

kuma kapacitāte ir apmēram 40 % no totālās plaušu kapacitātes.

Plaušu vitālā kapacitāte ir atkarīga no plaušu totālas kapacitātes,

elpošanas muskuļu spēka un elpošanas aparāta pretestības, cilvēka

fiziskās trenētības. Tāpēc tas ir svarīgs elpošanas aparāta funkcionā-

lais rādītājs. Plaušu tilpumi un kapacitātes ievērojami atšķiras dažā-

diem cilvēkiem un ir atkarīgi no ķermeņa izmēriem (augums, masa,

virsmas laukums), vecuma un dzimuma. Arī ķermeņa stāvoklis iz-

maina attiecības starp plaušu tilpumiem un to_ lielumus. Sēdus stā-

voklī salīdzinājumā ar guļus stāvokli palielinās atlieku tilpums un
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61. att. Spirogramma veselam 41 gadu vecam vīrietim, kura augums
ir 180 cm, masa — 72 kg:

f= 14 reizes min, Vt=0,823 l, V0= 11,52 l/min, IRV=3,15 l. ERV-2.24 L. IC-

3.98 l, VC=6,22 l, FEV (padziļinātās izelpas tilpums)=4.85 l, V0max = 105 l/min.

izelpas rezerves tilpums, līdz ar to pieaug funkcionālā atlieku kapaci-
tāte. Sakarā ar palielināto funkcionālo atlieku kapacitāti ieelpas re-

zerves tilpums vertikālā stāvoklī ir nedaudz mazāks nekā horizontālā

stāvoklī. Tomēr kopējā plaušu kapacitāte sēdus stāvoklī ir ievērojami
lielāka nekā gujus stāvoklī. Plaušu vitālā kapacitāte stāvot ir lielāka

nekā sēžot vai guļot. Stāvošam cilvēkam vitālā un totālā kapacitāte
ir par s—lo5—10 % lielāka nekā guļošam cilvēkam, arī elpošanas gaisa
tilpums ir lielāks. Šīs izmaiņas izskaidro arī ar to, ka, pārejot uz

vertikālu stāvokli, noslīd uz leju diafragma un vēdera dobuma orgāni,
palielinās krūškurvja izmēri un samazinās centrālais asiņu daudzums,

jo asinis pārvietojas uz ķermeņa lejasdaļas asinsvadiem.

Statiskie plaušu tilpumi galvenokārt ir atkarīgi no elpošanas apa-

rāta attīstības, turpretī dinamiskos nosaka elpošanas jauda. Visbie-

žāk nosaka 2 dinamiskos tilpumus — maksimālo ventilāciju un padzi-
o

ļinātas izelpas tilpumu. Maksimālo ventilāciju (Vmax
) parasti

nosaka 15 s laikā, elpojot maksimāli bieži un dziļi. Pieaugušiem vīrie-

šiem tā vidēji ir 140 //min (100—180 //min), sievietēm 70—120 //min.
Šis rādītājs liecina par elpošanas aparāta spējām un ir atkarīgs no
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14. tabula

Plaušu tilpumu un kapacitāšu noteikšana un lielumi

plaušu lieluma, elpošanas muskuļu spēka, plaušu un krūškurvja stiep-

jamības, no pretestības elpceļos.
Padziļinātās izelpas tilpums ir gaisa daudzums, kuru

izelpo forsētas izelpas pirmajā sekundē pēc maksimālas ieelpas. Tas

ir apmēram 80 % no plaušu vitālās kapacitātes un ir atkarīgs no izel-

pas muskuļu spēka un elpceļu radītās pretestības gaisa plūsmai.

Plaušu un alveolārā ventilācija

Plaušu ventilāciju kvalitatīvi raksturo elpošanasminu-
o

tes tilpums (V), t. i., gaisa tilpums, kuru ieelpo vai izelpo 1 mi-

nūtē. Elpošanas minūtes tilpumu nosaka pēc formulas

V=VT -h,

kur Vt — elpošanas tilpums,
fr — elpošanas frekvence.

Miera stāvoklī plaušu ventilācija ir 4—15 //min (vīriešiem lielāka

nekā sievietēm). Maksimālas fiziskas slodzes laikā plaušu ventilācija
sasniedz 100—140 //min, pie tam elpošanas frekvence var pieaugt

Rādītājs
Starptau-

tiskais apzī-

mējums

Lielums, ml Noteikšana

Tilpumi

Elpošanas tilpums VT 500 Gaisa daudzums, kuru ieelpo
vienā ieelpā vai izelpo
vienā izelpa

Maksimālais gaisa dau-

dzums, kuru var ieelpot

pēc normālas ieelpas
Maksimālais gaisa dau-

dzums, kuru var izelpot
pēc normālas izelpas

Gaisa daudzums, kas paliek
plaušās pēc maksimālās

izelpas

Ieelpas rezerves tilpums IRV 2500

Izelpas rezerves tilpums ERV 1200

Atlieku tilpums RV 1200

Kapacitātes

TC 5400Plaušu totāla kapacitāte

Plaušu vitālā kapacitāte

Ieelpas kapacitāte

VC

IC

4200

3000

Gaisa daudzums plaušas pēc
maksimālās ieelpas
(Vt + IRV+ERV+RV)

Maksimālais gaisa dau-

dzums, kuru izelpo pēc
maksimālas ieelpas
(V

r
+ IRV+ERV)

Maksimālais gaisa dau-

dzums, kuru ieelpo pēc

mierīgas izelpas
(VT

+ IRV)
Gaisa daudzums plaušas pec

mierīgas izelpas
(ERV+ RV)

Funkcionālā atlikuma ka-

pacitāte

FRC 2400
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četrkārtīgi (no 12 līdz 50 reizēm 1 min), bet elpošanas tilpums seš-

kārtīgi (no 500 līdz 3000 ml).
Plaušu ventilācijas efektivitāti nosaka ar skābekļa ventilā-

cijas ekvivalentu, t. i., plaušu ventilāciju, kura nodrošina orga-
nismu ar 1 / skābekļa. Miera stāvoklī vīriešiem tas ir 25 /, pirmssko-
las vecuma bērniem 35 /. Tas norāda, ka plaušu ventilācija bērniem ir

mazāk efektīva.

Alveolārā ventilācija ir gaisa daudzums, kurš piedalās
gāzu apmaiņā alveolās, tāpēc to sauc par efektīvo elpošanas tilpumu.
Tā kā daļa elpojamā gaisa paliek elpceļos un nepiedalās gāzu ap-

o

maiņā, tad alveolāro ventilāciju (VA ) aprēķina pēc formulas

VA =(VT
-V

D). fT ,

kur V
T — elpošanas tilpums,

V
D

— kaitīgās telpas gaisa tilpums,
fr — elpošanas frekvence.

o

Va ir apmēram 70% no plaušu ventilācijas.
Gāzu apmaiņā nepiedalās kaitīgās telpas gaiss (anatomiskā mi-

rusī telpa) un arī neliela daļa ieelpotā gaisa, kura sasniedz un aiz-

pilda alveolas. Tas ir gaiss, kurš nokļūst slikti apasiņotās alveolās

(sakarā ar pilnīgu vai daļēju kapilāru slēgšanos), un liekais gaiss,

62. att. Dažādas plaušu ventilā-

cijas un perfūzijas attiecības:

a— alveola, kurā ventilācijas un per-
fūzijas attiecība ir līdzsvarota, b —

alveola, kurā perfūzija ir vāja vai tās

nav, c — alveola, kurā ventilācija ir

pārmērīga.

I<urš ventilējas alveolās v-airāk, nekā

tas nepieciešams, lai pilnībā noritētu

gāzu apmaiņa ar asinīm (62. att).
Šie abi gaisa tilpumi atspoguļo neat-

bilstību starp alveolu ventilāciju un

to perfūziju ar asinīm (abos gadīju-
mos ventilācija pārsniedz perfūziju).
Kopā ar anatomiski mirušo telpu šie

gaisa tilpumi veido fizioloģiski
mirušo telpu. Jo tā lielāka, jo

plaušu ventilācijas efektivitāte ma-

zāka. Tādējādi gāzu maiņa plaušās ir

atkarīga ne tikai no alveolārās venti-

lācijas lieluma, bet arī no ventilā-

cija s-p erfūzijas attiecības,
t. i., attiecības starp alveolārās venti-

lācijas tilpumu un asinstilpumāt-
rumu alveolārajos kapilāros. Kopumā

jplaušās to nosaka attiecība starp al-

veolāro ventilāciju un sirds minūtes

tilpumu. Miera stāvoklī šī attiecība ir

0,7—0,8, un to nosaka galvenokārt
asins sadale plaušās.

Sakarā ar asinsvadu lielo stiepja-
mību asinsrite un asiņu sadalījums
ir atkarīgi no ķermeņa stāvokļa. Ho-

rizontālā stāvoklī ventilācijas-perfū-
zijas attiecība ir apmēram vienāda
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visās plaušu daļās, bet vertikālā stāvoklī augšējās un apakšējās
plaušu daļās attiecība ir dažāda. Augšējās daļās tā ir 4 reizes lielāka,

jo perfūzija uz vienu plaušu tilpuma vienību plaušu pamatnē ir 5 rei-

zes lielāka.

Speciāli fizioloģiski mehānismi cenšas izlīdzināt nevienmērīgo al-

veolu ventilāciju un perfūziju. Surfaktanta sekrēcija novērš alveolu

sakrišanu un nodrošina to piedalīšanos gāzu apmaiņā. Kādas plaušu
daļas nepietiekošas ventilācijas (pārmērīgas perfūzijas) gadījumā
0

2 parciālais spiediens alveolās šajā rajonā samazinās, bet C0
2 par-

ciālais spiediens palielinās. Tas izraisa pievadošo bronhiolu gludās
muskulatūras atslābšanu un asinsvadu gludās muskulatūras sarau-

šanos. Rezultātā pieaug ventilācija un samazinās lokālā perfūzija.
Plaušu rajonos ar relatīvi nepietiekošu asinsriti 0

2 parciālais spie-
diens alveolārā gaisā samazinās. Tas izraisa bronhiolu sašaurināša-

nos un ventilācijas samazināšanos. Tādā veidā lokālās reakcijas no-

drošina ventilācijas un asinsrites saskaņotas izmaiņas, kuru rezultātā

ventilācijas-perfūzijas attiecība tuvojas optimālai.
Ventilācijas rezultātā gaiss, kurš satur apmēram 4/5 N

2 un 1/50
2,

nonāk plaušās. Alveolārais gaiss atšķiras no atmosfēras gaisa ar to,
ka tajā ir mazāk 0

2 (apmēram 14 %), bet vairāk C02 — virs

5% (15. tab.).

Starpību starp 0
2 daudzumu procentos ieelpojama un izelpojama

gaisā sauc par 0
2 utilizācijas koeficientu plaušās. Miera stāvoklī tas

ir 5—6%. Arī ūdens tvaiku daudzums alveolārajā gaisā ir augstāks
nekā atmosfēras gaisā (6,2%).

Gāzes tilpums ir atkarīgs no tās spiediena, temperatūras un pie-

sātinājuma ar ūdens tvaikiem. Fizikālie apstākļi plaušās un ārpus
tām nav vienādi, tāpēc, mērot reālos gaisa tilpumus un nosakot gāzu

sastāvu, nepieciešams izdarīt atbilstošas korekcijas. Arējā gaisa
reālo temperatūru, spiedienu un piesātinājumu ar ūdens tvaikiem

pēc starptautiskās nomenklatūras apzīmē kā ATPS: Ambient

(ārējā), Temperature (temperatūra), Pressure (spiediens), Saturated

(pilnīgi piesātināta ar ūdens tvaikiem). Standartapstākļus sausai

gāzei ar 0° temperatūru un 760 mm Hg spiedienu apzīmē kā STPD:

Standard (standarta), Temperature (temperatūra), Pressure (spie-
diens), Dry (sausa).

Apzīmējums BTPS: (Body (ķermeņa), Temperature (tempera-

tūra), Pressure (spiediens), Saturated (pilnīgi piesātināts ūdens

15. tabula

Atmosfēras un alveolārā gaisa gāzu koncentrācija (%)
un parciālais spiediens

Atmosfēras gaiss Alveolārais gaiss

Gāze
konc,

%

parc.

spied.,
mm Hg

konc,
%

parc.

spied.,
mm Hg

lapeklis (N2)
kābeklis (02)
)g]skābā gāze (C02)
Jdens tvaiki (H20)

78,62
20,85

0,03

0,50

600,0

160,0
0,15

74,9

13,6
5,3

6,2

569,0

104,0

40,0
47,0
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tvaikiem) atspoguļo reālos fizikālos apstākļus elpošanas aparātā.
Nosakot plaušu tilpumus un ventilāciju dotajos ārējās vides apstāk-
ļos (ATPS), lai iegūtu priekšstatu par reālajiem lielumiem BTPS,

jāizdara korekcija pēc šādas formulas:

vßTps =v-
273±3l £ZL
273+t

•

p-47
»

kur V — gaisa (gāzes) tilpums,
37 — ķermeņa temperatūra (°C),
t — ārējā gaisa temperatūra (°C),
p — ārējā gaisa spiediens,
c — ūdens tvaiku parciālais spiediens dotajā temperatūrā,

47 — ūdens tvaiku parciālais spiediens 37 °C temperatūrā.

Nosakot gāzu maiņu, ir svarīgi ne tikai gāzu tilpumi, bet jāzina
arī patērētā skābekļa un izdalītās ogļskābās gāzes molekulu dau-

dzums, jo jebkuras gāzes grammolekula dotos apstākļos aizņem vie-

nādu tilpumu — 22,4 /. Tāpēc ATPS tilpumi jāpārveido STPD,

izmantojot formulu

v - v p_e r 273 iVstpd-V'
iW

-

- [273+rJ-

Elpošanas gāzu apmaiņa un transports

Gāzu apmaiņa plaušās

0
2 un C0

2 maiņu starp alveolāro gaisu un asinīm kapilāros no-

drošina difūzija sakarā ar parciālo spiedienu starpību. Par gāzes par-

ciālo spiedienu sauc to spiediena daļu, ko tā dod gaisā vai kādā

citā gāzu maisījumā. Ja gāze izšķīdusi šķidrumā, tās parciālo spie-
dienu sauc par spriegumu. Miera stāvoklī 0

2 parciālais spiediens

(p02) alveolārā gaisā ir 103 mm Hg, bet venozajās asinīs, kuras at-

rodas alveolu kapilāros, tā spriegums ir tikai 40 mm Hg, tādēļ 0
2

difundē no alveolārā gaisa asinīs (63. att.). Visintensīvāk difūzija no-

ris kapilāru sākumā, jo tur ir vislielākais 0
2 parciālais gradients.

02 nokļūstot asinīs, šis gradients samazinās, un tādēļ, asinīm virzo-

ties pa kapilāru, 02 difūzija samazinās.

C02 parciālā spiediena gradients ir vērsts pretējā virzienā: jauktās
venozās asinīs C0

2 spriegums (pC02 ) ir 46 mm Hg, bet alveolārā

gaisā — 40 mm Hg, tādēļ C02 difundē no kapilāru venozajām asinīm

uz alveolām. Miera stāvoklī asinis kapilāros kontaktē ar alveolāro

gaisu 0,6—1,1 s (vidēji 0,8 s). Sis kontakta laiks ir pilnīgi pietiekošs,
lai gāzu spiedieni alveolās un alveolārajos kapilāros izlīdzinātos. Gā-

zēm difundējot no alveolām kapilāros un otrādi, gāzu molekulām

jāiziet cauri daudzslāņu plaušu funkcionālai membrānai, kuras bie-

zums ir 0,2—0,4 ļim un kura veic aerohematiskās barjeras funkcijas.
Membrānu veido plāns surfaktanta slānis, kas izklāj alveolas, alveolu
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63. att. Elpošanas gāzu parciālie spiedieni (mm Hg)

epitēlijs, audu šķidruma slānis, kapilāru epitēlijs, plāns plazmas slā-

nis starp kapilāra sienu un eritrocītu, eritrocīta membrāna.

Gāzes difūzijas ātrums tieši atkarīgs no

1) gāzes parciālo spiedienu diferences abpus membrānai;

2) gāzes maiņas virsmas laukuma;

3) gāzes šķīdības;

4) vides t° un rakstura.

Gāzu apmaiņa notiek starp gāzveidīgu un šķidru vidi. Pirms gāze
nokjūst no alveolām asinīs un otrādi, tai ir jāizšķīst plaušu funkcio-

nālajā membrānā. Jo lielāka ir gāzu šķīdība, jo ātrāk gāzes moleku-

las pāriet no virspusējiem uz dziļākiem slāņiem, uzturot koncentrāciju

starpību starp gāzi un šķīdumu un tādējādi paātrinot difūzijas pro-

cesu. C0
2 šķīdība plaušu funkcionālajā membrānā ir 20 reizes lielāka

nekā 02 šķīdība. Līdz ar to C0
2 difundē vieglāk un parciālie spiedieni

alveolārā gaisā un asinīs izlīdzinās ātrāk. Liela nozīme 02 transportā
ir eritrocītu skaitam un hemoglobīna daudzumam eritrocītos.

Difūzijas efektivitāti plaušās raksturo gāzes daudzums, kas di-

fundē caur plaušu membrānu 1 minūtē, ja šīs gāzes parciālo spiedienu
diference abpus membrānai ir 1 mm Hg. Miera stāvoklī vienā minūtē

difundē 25 ml skābekļa. Difūzijas spējas nosaka

1) alveolu un kapilāru virsmas laukumi, kuros var notikt gāzu
apmaiņa;

2) plaušu funkcionālas membrānas lielums un stāvoklis;

3) asins daudzums plaušu kapilāros un hemoglobīna saturs.
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Sievietēm difūzijas spējas ir mazākas nekā vīriešiem (neņemot
vērā plaušu lielumu) un ar vecumu samazinās. Difūzijas spējas mai-

nās, mainoties ķermeņa stāvoklim (guļus par 15—20% lielākas nekā

sēdus) sakarā ar dažādo asins sadali plaušu kapilāros starp augšē-
jām un apakšējām plaušu daļām. Optimālā gadījumā pēc gāzu apmai-
ņas plaušās elpošanas gāzu spriegumiem arteriālajās asinīs vaja-
dzētu būt tādiem pašiem kā to parciālajiem spiedieniem alveolārajā
gaisā. Praktiski tomēr pastāv alveolāri arteriālā p02 un pC0 2 star-

pība. Gāzu spriegums arteriālajās asinīs ir par s—lo mm Hg zemāks

nekā parciālais spiediens alveolārajā gaisā. Šo starpību rada

1) ventilācijas-perfūzijas attiecību nevienmērība dažādās plaušu
dajās;

2) venozie šunti (venozas asinis ieplūst arteriālajās);

3) elpošanas gāzu un hemoglobīna ķīmisko reakciju īpatnības.

Elpošanas gāzu transports

Elpošanas gāzu transportu nodrošina asinsrites sistēma, bet asinis

ir transporta līdzeklis elpošanas gāzu pārnešanai no plaušām uz au-

diem un otrādi.

Skābekļa transports. Kad 02 difundē asinīs, tas izšķīst plazmā. Tā

šķīdība ir relatīvi zema, tāpēc tikai nelielu daļu 0
2 pārnes fizikāli iz-

šķīdinātā veidā. Lielākā daļa asinīs nonākušā skābekļa pāriet no plaz-

mas eritrocītos, kur tas ķīmiski saistās ar hemoglobīnu. Pateicoties

tam, asinis var pārnest 60—70 reizes vairāk skābekļa.

Fizikāli izšķīdušās gāzes daudzums konstantā temperatūrā ir tieši

proporcionāls gāzes parciālajam spiedienam (ja 0
2 spriegums arte-

riālajās asinīs ir 100 mm Hg, tad 100 ml asiņu satur 0,3 ml izšķīduša
0

2). Izšķīdušā 0
2 tilpums palielinās, pieaugot tā spriegumam asinīs,

tāpēc, elpojot tīru 0
2,

asinīs izšķīdinātā 0
2 daudzums palielinās līdz

2 ml 0
2 100 ml asiņu, tomēr pat šis daudzums nodrošina tikai 40%

no organisma vajadzībām. Neskatoties uz mazo izšķīdinātā 0
2

dau-

dzumu asinīs, tam ir liela fizioloģiska nozīme, jo no tā atkarīgs 0
2

spriegums asinīs, kurš savukārt nosaka 0
2 daudzumu, kas saistās ar

hemoglobīnu, kā arī 0
2

molekulu difūzijas virzienu un ātrumu asinīs

un no tām. Asinīs 1 g hemoglobīna spēj saistīt 1,34 ml 0
2.

Ja ir no-

teikts hemoglobīna daudzums, tad var noteikt hemoglobīna ietilpību
asinīs. Asiņu skābekļa ietilpība ir maksimālais skābekļa dau-

dzums, kuru var saturēt 100 ml asiņu. Vīriešiem asiņu skābekļa ietil-

pība ir 20 ml 02/100O2/100 ml asiņu, bet sievietēm 18 ml 02/100O
2/100 ml asiņu.

Asinīs hemoglobīns pastāv divās formās: reducētais hemoglobīns

(Hb), kurš nav saistīts ar 02,
un oksigenētais jeb oksihemoglobīns

(Hbo2), kurš ir saistīts ar 0
2. Oksihemoglobīna daudzums ir atkarīgs

no 0
2 parciālā spiediena (p02). Katram p02 lielumam asinīs atbilst

noteikta hemoglobīna oksigenētās daļas attiecība pret visu hemoglo-
bīnu, kuru parāda oksihemoglobīna disociācijas līkne (64. att.). Sa-

mazinoties p02, oksihemoglobīns atbrīvojas no 0
2,

līdz ar to reducētā
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64. att. Oksihemoglobīna disociācijas līkne (a), ja asins temperatūra ir
38 °C un asins pH ir 7,44 (SHbO 2— oksihemoglobīna attiecība pret visu

Hb daudzumu) un oksihemoglobīna disociācijas līknes izmaiņas, palie-
linoties asins temperatūrai (b) un mainoties asins pH (c).

hemoglobīna procentuālais daudzums palielinās. Oksihemoglobīna
disociācijas līkne ir S veida. Šī forma raksturo svarīgu fizioloģisku
sakarību. Līknes augšējā labajā daļā, kur p02

ir virs 80 mm Hg,
oksihemoglobīna daudzums, izmainoties p02,

mainās maz (ja p02 ir

150 mm Hg, viss Hb ir piesātināts ar 02). Šī plakanā līknes daļa ilus-

trē stāvokli alveolu kapilāros (p02 ap 100 mm Hg), un, pateicoties
tam, arteriālajās asinīs, kas atplūst no plaušām, 97—98% hemoglo-
bīna ir Hb0 2 formā. Parciālajam spiedienam kļūstot zemākam par
80 mm Hg, hemoglobīna piesātināšanās ar 0

2 strauji samazinās, se-

višķi intervālā no 60 līdz 20 mm Hg. Šī līknes daļa ilustrē stāvokli

audu kapilāros, kuros zemais p0 2
veicina hemoglobīna atbrīvošanos

no 0
2 un pāreju asinīs, no kurienes tas difundē uz audiem. Hemoglo-

bīna piesātināšanos ar 02 galvenokārt ietekmē 5 faktori:

1) 0
2 parciālais spiediens;

2) asins pH;
3) C0

2
daudzums asinīs;

4) asins temperatūra;

5) organisko fosfātu koncentrācija eritrocītos.
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65. att. Ogļskābās gāzes transports asinīs.

Asins temperatūras paugstināšanās, pH samazināšanās un C02

koncentrācijas palielināšanās novirza līkni pa labi (sk. 64. att.). Tas

nozīmē, ka Hb spēja saistīt 0
2 samazinās, bet 02 uzņemšana audos

uzlabojas. Oksihemoglobīna daudzuma noteikšanai asinīs vai audos

izmanto fotoelek t r i s ko oksihemo m c t r i ja s metodi. Jā-

piezīmē, ka šī metode ir netieša, neprecīza, tāpēc to galvenokārt lieto

oksihemoglobīna daudzuma svārstību noteikšanai arteriālajās asinīs

dažādu funkcionālu slodžu laikā.

C0
2 transports. Ogļskābā gāze, kas šūnās veidojas vielmaiņas pro-

cesā, difundē uz audu kapilāriem, no tiem ar venozajām asinīm tiek

pārnesta uz plaušām, pāriet alveolās un tiek izvadīta ar izelpojamo
gaisu. C0

2 asinīs transportē (65. att.) gan izšķīdušā (7%), gan ķī-
miski saistītā veidā (93%).

Audu kapilāros pC0 2 ir atkarīgs no šīs gāzes sprieguma audu

šķidrumā, ko savukārt nosaka vielmaiņas aktivitāte audu šūnās. Kapi-
lāra arteriālajā galā pC0 2

ir aptuveni 40 mm Hg, bet šūnās — 50 mm

Hg, tāpēc C0
2 difundē uz kapilāru. Kapilāra venozajā galā šādas

pC02
diferences nav. Paaugstinoties vielmaiņas intensitātei, pC0 2

venozajās asinīs, kuras atplūst no aktīvajiem audiem, palielinās un

tuvojas 50 mm Hg.

Arteriālajās asinīs C02 spriegums ir zemāks nekā venozajās. Plau-

šās venozās asinis kontaktē ar alveolāro gaisu, kura pC0 2
ir apmē-

ram 40 mm Hg. Atbilstoši spiediena gradientam C0 2 difundē no asi-

nīm alveolārajā gaisā.

Izšķīduša C0
2, tāpat ka 0

2,
daudzums asinīs ir neliels un ta ietek-

me uz C0
2 transportu nebūtiska. Bet, tā kā šis daudzums nosaka
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pC02 asinīs, tad tam ir svarīga fizioloģiska nozīme C02 apmaiņā
kapilāros un galvenais — elpošanas un asinsrites regulācijā.

C0
2 asinīs atrodas kā ogļskābe (H2

CO
3), bikarbonāta joni

(HCO3-) vai karbamīnhemoglobīns (HHbCO2). Lielākā daļa CO2,

kas nonāk plazmā no audu šķidruma, tūlīt difundē eritrocītos un gal-
venokārt iesaistās divās ķīmiskās reakcijās. Pirmā reakcija ir C02

saistīšanās ar ūdeni un ogļskābes veidošanās, otrā — C0
2 saistīšanās

ar asins olbaltumiem, veidojot karbamīnsavienojumus (transportē
10% no visa C02). Pirmo reakciju katalizē ferments karbanhidrāze.

Reakcijā veidojas H
2
C0

3,
kura tūlīt disociē, dodot H+ un HC0

3-. Šādi
disociētā veidā pārnes 4/s no visa venozā C02. Paaugstinoties hidro-

genkarbonata jonu koncentrācijai eritrocītos, tie difundē uz plazmu un

saistās ar Na+, veidojot nātrija hidrogēnkarbonātu (asiņu bufersis-

tēma). Starp plazmu un eritrocītiem pastāv osmotisks līdzsvars,
tapec, palielinoties HC03

-

koncentrācijai plazmā, eritrocītos pāriet
Cl- un H

2
O. Venozo asiņu eritrocītos hlora jonu ir daudz vairāk nekā

arteriālo asiņu eritrocītos. Alveolu kapilāros joni savukārt pārvietojas
pretēja virzienā.

GĀZU APMAIŅA STARP ASINĪM UN AUDIEM

Tā notiek difūzijas ceļā cauri histohematiskajai barjerai. Audu

kapilāru arteriālajā galā 0
2 spriegums ir lielāks nekā audu šķidrumā,

un 0
2 difundē no asinīm uz audiem. C0

2 spriegums audu šķidrumā
ir lielāks nekā kapilāros, un C0

2
difundē no audiem uz asinīm.

Difundējot no kapilāriem uz audiem, 0
2 molekulām jāiziet cauri

šūnstarpu telpai starp kapilāru un šūnu membrānu, jāiekļūst šūnā,

šūnas plazmā un cauri membrānai jānokļūst mitohondrijos, kur 0
2

tiek izmantots oksidācijai. Lai neciestu mitohondriju funkcijas, 0
2

spriegums nedrīkst kristies zemāk par 3—5 mm Hg. Tas ir minimā-
lais vai kritiskais 0

2 spriegums, kuru pārsniedzot oksidācijas procesi
mitohondrijos palēninās vai izbeidzas. Kamēr 02 spriegums arteriāla-

jās asinīs pārsniedz 60 mm Hg, bet venozajās 25 mm Hg, tikmēr 0
2

patēriņu mierā esošos muskuļos var pilnīgi apmierināt. Mioglobīns,
kurš atrodas muskuļšūnās, var atvieglināt 0

2 transportu no kapilāriem
uz mitohondrijiem, pārnesot 02 molekulas no asinīm līdz mitohondri-

jiem. Mioglobīnam zināmā mērā piemīt arī 0
2 depo loma, jo oksimio-

globīns disociē pie zemāka p02 nekā oksihemoglobīns. 100 g muskuļ-
audu ar mioglobīnu var saistīt 0,6—0,7 ml 0

2.

Skābekļa daudzumu, kuru asinis atdod audiem, regulē 0
2 parciā-

lais spiediens, kas savukārt ir atkarīgs no audu aktivitātes. Jo vairāk

0
2 utilizē audi, jo straujāk krīt 02 spiediens audos. Atbilstoši vairāk

0
2 iziet no asinīm, samazinot 02 spriegumu asinīs.

0
2 spriegums asinīs nosaka oksihemoglobīna disociācijas pakāpi

un tātad 02 daudzumu, kurš pāriet no asinīm audos. Starpību starp
0

2 daudzumu (procentos) pieplūstošajās un aizplūstošajās asinīs

sauc par arteriovenozo starpību. Miera stāvoklī tā ir 25—

30%. Tas rāda, ka audi vidēji patērē tikai 1/4 no asiņu piegādātā
skābekļa.
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ELPOŠANAS REGULĀCIJA

Elpošanu nodrošina ārējās elpošanas, asins un asinsrites sistēmu

koordinēta darbība. Ārējās elpošanas mērķis ir uzturēt optimālu 02 un

C02 spriegumu arteriālajās asinīs un zināmā mērā regulēt asiņu pH.
Šos mērķus sasniedz ar plaušu ventilācijas tilpuma izmaiņām. Regu-

lējamie parametri ir elpošanas frekvence un dzijums (elpošanas til-

pums). Abu šo parametru optimālu saskaņu nodrošina elpošanas re-

gulācija, kura kontrolē elpošanas muskuju darbu. Tā kā gāzu sastāvs

asinīs ir atkarīgs arī no asinsrites sistēmas darbības, tad elpošanas

regulācija ir saskaņota ar asinsrites regulāciju.

Elpošanas centrs

Krievu fiziologs V. Mislavskis (1854 —1928), izmantojot griezienu
un elektrisko kairinājumu metodi, 1885. gadā noskaidroja elpošanas
centra lokalizāciju iegarenajās smadzenēs un norādīja, ka tas sastāv

no simetriski izvietotās ieelpas (inspiratorās) un izelpas (ekspirato-
rās) daļas. Mūsdienu pētījumi liecina, ka elpošanas neironi iegarena-
jās smadzenēs ir apvienoti funkcionālos kompleksos, kuri savukārt

veidoti no dažādiem inspiratoriem un ekspiratoriem neironiem un kuri

kopumā spēj ģenerēt impulsus. Inspiratoro neironu grupas nodrošina

dzīvībai svarīgo aktīvās ieelpas norisi, jo impulsi no iegareno sma-

dzeņu elpošanas centra nonāk muguras smadzenēs, kuru motoriskie

neironi inervē elpošanas muskuļus.

Elpošanas centra organizācijas iekšējā īpašība ir automātija.

Elpošanas centra spontānā ritmiskā darbībā galvenā nozīme ir C02

spriegumam asinīs, kurš nosaka vielmaiņas procesus neironā un aktīvi

ietekmē membrānas potenciālu. Šī ritmiskā procesa rašanos un uztu-

rēšanu nodrošina arī fona uzbudinājuma summārā impulsācija, kuras

cēlonis var būt gan reflektorisks (aferentācija, citu smadzeņu daļu
aktivitāte), gan humorāls. C0

2 sprieguma palielināšanās asinīs iz-

raisa uzbudinājumu impulsācijas pastiprināšanos aferentajos nervu

ceļos, kuri nāk gan no perifērajiem (karotīdes sinusa zona), gan no

centrālajiem (smadzeņu) himioreceptoriem.

Elpošanas ritmiku (ritmoģenēzi) nodrošina periodiska iega-
reno smadzeņu elpošanas neironu aktivitātes kavēšana sakarā ar afe-

rento impulsāciju, kas pienāk pa klejotājnerva šķiedrām no iestie-

puma receptoriem, kuri izvietoti elpošanas orgānos, un no pneimotak-
siskā centra, kas atrodas smadzeņu tiltā. Pneimotaksiskais centrs ir

divpusēji saistīts ar elpošanas centru iegarenajās smadzenēs. Impulsi
no inspiratorajiem neironiem virzās uz pneimotaksisko centru, bet no

tā uz elpošanas neironiem un, uzbudinot ekspiratoros un kavējot in-

spiratoros neironus, nosaka ieelpas dziļumu un ilgumu.

Inspiratoros neironus iedala A jeb a un B jeb p neironos. Inspira-
torie a neironi veido elpošanas centra neironu pamatgrupu. Tā ir

saistīta ar muguras smadzeņu motoriskajiem kodoliem, kuri inervē

diafragmu un ribstarpu muskuļus. Šo neironu aktivitāte krītas, plau-
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šām iestiepjoties. Impulsu plūsma
no himioreceptoriem izraisa uzbu-

dinājuma rašanos cc inspiratorajos
neironos, pēc tam elpošanas mus-

kuļu motoriskajos neironos un pa-
šos muskuļos._ Vienlaicīgi uzbudi-

nājums izplatās arī uz p inspirato-
rajiem neironiem. Šie neironi at-

šķirība no a inspiratorajiem neiro-

niem ir kavētājneironi. Uzskata, ka

j3 neironu kavējošā ietekme reali-

zējas ar C neironu līdzdalību, tiem

sasniedzot sliekšņa potenciālu. Tā

sasniegšanu un līdz ar to ieelpas
izslēgšanu veicina arī impulsi no

plaušu iestiepuma receptoriem un

pneimotaksiskā centra (66. att.).

Ekspiratorajiem neironiem ir no-

zīme aktīvās izelpas uzturēšanā.

Inspiratoro un ekspiratoro neironu

aktivitātes nomaiņas ritms elpoša-
nas centrā nosaka elpošanas frek-

venci, bet impulsācijas aktivitāte

(uzbudinājuma līmenis elpošanas
centrā) — elpošanas muskuļu sa-

raušanās spēku un līdz ar to elpo-
šanas tilpuma lielumu (elpošanas
dziļumu).

Elpošanas regulāciju un modu-

66. att. Elpošanas ritma ģenēze (ieel-
pas un izelpas maiņa):
PTC — pneimotaksiskais centrs smadzeņu
tilti, HR — himioreceptori, IeR — iestie-

puma receptori, M — motoneironi muguras

smadzenēs, C, α,β, — elpošanas neironi

iegarenajās smadzenēs; 1 — diafragma,
2 — ārējie ribstarpu muskuļi.

lējošās ietekmes nodrošina elpošanas centrs ar tā daudzveidīgajiem
un daudzkārtīgajiem sakariem. Elpošanas centru ietekmē eferentā

informācija no augstākstāvošajām galvas smadzeņu dajām. īpaši

nozīmīga, kā jau minēts, ir sadarbība ar elpošanas neironiem tilta

daļā (pneimotaksiskais centrs).

Jāatzīmē arī elpošanas centra sakari ar vidussmadzenēm, starp-
smadzenēm, smadzenītēm, limbiskajām struktūrām un garozas soma-

tomotorisko zonu. Šīs ietekmes nodrošina elpošanas integrāciju ar

pārējām organisma funkcijām, elpošanas adaptāciju ārējās vides

izmaiņām.

Elpošanas centra saistība ar smadzeņu pusložu garozas motoris-

kām zonām nodrošina elpošanas saskaņošanu ar kustību ritmu.

M. Sergijevskis (1950) uzskata, ka garoza var tieši ietekmēt muguras

smadzeņu motoriskos neironus. Pateicoties elpošanas centra saistībai

ar augstākajiem nervu centriem un garozu, iespējama elpošanas nosa-

cījuma refleksu izstrādāšanās, piemēram, pirms darba un citos gadī-
jumos (M. Maršaks).

Elpošanas regulācija galvena nozīme ir daudzajiem aferentajiem

ceļiem, kuri iet uz elpošanas centru. Pa šiem ceļiem centrs
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iegarenajās smadzenēs saņem informāciju no elpošanas aparāta un

kustību aparāta mehanoreceptoriem un no asinsvadu zonu un paša
elpošanas centra himioreceptoriem.

Refleksi no mehanoreceptoriem

Refleksiem no elpošanas orgānu mehanoreceptoriem ir tikai palīg-
nozīme elpošanas centra darbībā. Receptori ir izvietoti plaušās, ārpus-
plaušu bronhos, trahejā, krūškurvja sienā. Impulsācija šajos recepto-
ros ir atkarīga no plaušu tilpuma un tā izmaiņu ātruma. leelpā sa-

karā ar iestiepumu impulsi no receptoriem virzās uz elpošanas centru

un kavē inspiratoro neironu aktivitāti, tādējādi izraisot ekspiratoro
neironu aktivitātes pieaugumu un nodrošinot ieelpas beigas un izel-

pas sākumu. Plaušām saplokot, impulsācija citos mehanoreceptoros
uzbudina inspiratoros neironus, kavējot ekspiratoros un tādējādi no-

drošinot izelpas beigas un ieelpas sākumu (Heringa—Breiera reflekss).
Šie refleksi kopā ar iegareno smadzeņu elpošanas centra reciprokām
attiecībām nodrošina elpošanas ritmu un automātiski uztur visekono-

miskāko elpošanas režīmu atkarībā no elpošanas aparāta mehāniskās

darbības izmaiņām. Sevišķi nozīmīgi šie refleksi ir, dziļi elpojot.
Refleksiem no starpribu muskuļu iestiepuma receptoriem arī ir

svarīga nozīme adekvātas plaušu ventilācijas automātiskā uzturēšanā.

Minētie refleksi ir saistīti ar muskuļu vārpstiņām elpošanas musku-

ļos. Šo receptoru aktivitāte pieaug, pateicoties impulsācijai pa y šķied-
rām vienlaicīgi ar motorisko a neironu aktivāciju (alfa-gamma koak-

tivācija). Muskuļu vārpstiņas sasprindzinājums (saraušanās) atvieg-
lina impulsāciju uz a motoriskajiem neironiem tajos pašos muskuļos

un uztur ieelpas muskuļu kontrakciju līdz vajadzīgam garumam,kurš

atbilst attiecīgajam elpošanas tilpumam (elpošanas dziļumam) un

zināmā mērā ir neatkarīgs no elpošanas ārējās pretestības.
Refleksi no kustību aparāta receptoriem (locītavu somiņas, mus-

kuļu vārpstiņas) realizējas kā plaušu ventilācijas pastiprināšanās.

Refleksi no himioreceptoriem

Šie refleksi realizējas no perifērajiem un centrālajiem receptoriem.
Perifērie receptori atrodas aortas un karotīdes mezglos un ir jutīgi

pret 0
2 un C02 sprieguma izmaiņām arteriālajās asinīs. Centrālie

receptori, kurus veido elpošanas centra neironi un specializētie «re-

ceptorie» neironi smadzeņu stumbrā, reaģē uz C0
2 sprieguma un

asins pH izmaiņām.
0

2 sprieguma krišanās arteriālajās asinīs ir hipoksisks stimuls

perifēriem himioreceptoriem, kura rezultātā pastiprinās plaušu venti-

lācija. C02 sprieguma paaugstināšanās ir hiperkapnisks stimuls,

ūdeņraža jonu koncentrācijas paaugstināšanās — acidotisks stimuls

centrālajiem himioreceptoriem un elpošanas centra neironiem,_ kura

rezultātā pastiprinās plaušu ventilācija. C0
2 sprieguma krišanās ar-

teriālajās asinīs ir hipokapnisks stimuls, kurš nomāc plaušu ventilā-
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ciju. 0
2 sprieguma paaugstināšanās asinīs ir hiperoksisks stimuls,

kurš nedaudz kavē plaušu ventilāciju.
Šie atgriezeniskās saites mehānismi uztur normālu C0

2 un 0
2

at-

tiecību asinīs. Miera apstākļos galvenā nozīme elpošanas regulācijā
ir hiperkapniskajam stimulam un ar to saistītajai asins reakcijas no-

virzei uz skābo pusi (pH samazinās). Tā, piemēram, paaugstinoties
C02 koncentrācijai, plaušu ventilācija pieaug 20 reizes spēcīgāk, nekā

pazeminoties 0
2 koncentrācijai.

Perifērie receptori ir ļoti jutīgi pret hipoksisko stimulu, bet tai pašā
laikā eferento depresoro šķiedru impulsācija pastiprina . asinsriti

aortas loka un karotīdes mezglos un samazina himioreceptoru afe-

rento aktivitāti. Pastāvot normālam 0
2 spriegumam un daudzumam

arteriālajās asinīs, šie himioreceptori ir nejūtīgi pret asins C02 sprie-

guma un asins pH izmaiņām.
Par elpošanas un asinsrites ciešo mijiedarbību liecina arī respira-

toriskā aritmija, arteriālā spiediena respiratoriskie jeb otrās pakāpes
viļņi un visas pārmaiņas, kas rodas abu šo sistēmu funkcijās fiziska

darba laikā.

Kopumā elpošanas regulācijai piemīt šādas īpatnības:

1) izteikta atkarība no kortikālām ietekmēm, kas visspilgtāk izpau-
žas cilvēka spējā apzināti regulēt savas elpošanas kustības;

2) relatīva neatkarība no aferentiem stimuliem sakarā ar elpoša-
nas centra automātiju;

3) izteikta individuāla variabilitāte;

4) iespējamā «apmācība» dzīves gaitā (dziedātājiem, ārstniecis-

kajā fizkultūrā v. c).
Visas šīs īpatnības elpošanas sistēmai piešķir lielu kustīgumu un

vienlaicīgi augstu drošumu.

GREMOŠANA

Enerģiju, kas organismam vajadzīga dzīvības norisēm un darba

veikšanai, nodrošina uzturs. Tas sastāv no uzturvielām — olbaltum-

vielām, taukiem, ogļhidrātiem, kā arī no ūdens, minerālvielām, vit-

amīniem un mikroelementiem. Organismam ir nepieciešamas visas

uzturvielas, taču tādā veidā, kādā tās ietilpst pienā, gaļa, maizē, dār-

zeņos, augļos un citos produktos, uzturvielas nevar uzsūkties, t. i.,

pāriet no gremošanas kanāla asinīs un limfā. Lai organisms uzturvie-

las varētu izmantot, tās ir jāpārveido — jāsašķeļ vienkāršākas vielās.

Šīs vielas tad var uzsūkties un organisms tas var izmantot gan ka

enerģijas avotu, gan kā uzbūves materiālu. Uzturvielu šķelšanu veic

gremošanas sulu fermenti — siekalu, kuņģa sulas, aizkuņģa dziedzera

sulas un zarnu sulas fermenti, ka arī membranālas gremošanas fer-

menti.

Uzturs gremošanas kanālā tiek pārveidots gan fizikāli, gan ķī-

miski, un šo procesu kopumu sauc par gremošanu.
Ar fizikālo pārveidošanu saprot uzņemtā uztura sasmalcinā-

šanu, saberšanu un šķīdināšanu. Ar ķīmisko pārveidošanu saprot
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uzturvielu šķelšanu fermentu ietekmē. Gremošanas rezultātā polimēri
tiek pārvērsti vienkāršākās vielās — monomēros. Olbaltumvielas
tiek šķeltas līdz aminoskābēm, tauki — līdz glicerīnam un taukskā-

bēm, bet ogļhidrāti — līdz monosaharīdiem. Depolimerizācijas rezul-

tātā uzturvielas zaudē sugas specifiskumu, bet saglabā enerģētisko
un plastisko vērtību; uzturvielas no gremošanas kanāla uzsūcas gal-
venokārt monomēru veidā.

Gremošanas kanālā noris divējāda gremošana: dobumgremošana
un membranālā gremošana. Dobumgremošanā sākas uzturvielu šķel-
šana, bet membranālajā gremošanā tā tiek pabeigta. Trešais gremo-
šanas veids ir fagocitoze un pinocitoze, tās notiek šūnās.

Barībai pārvietojoties pa gremošanas kanālu, tā dažādajās daļās
uz barību stingri noteiktā secībā izlejas gremošanas sulas, kuru fer-

menti pakāpeniski šķeļ uzturvielas. Tāpēc gremošanas kanālu mēdz

salīdzināt ar fabriku, kuras dažādajos cehos notiek pakāpeniska izej-
vielas apstrāde.

Gremošanas kanāls ir caurule, kuras diametrs viscaur nav vienāds,

tāpēc katrā gremošanas kanāla daļā ir cits barības uzturēšanās laiks.

Gremošanas kanālam izšķir trīs galvenās funkcijas: motorisko,
sekretoro un uzsūkšanas funkciju. Gremošanas kanālam vēl ir arī iz-

vadfunkcija; bez tam gremošanas kanāla šūnas producē hormonus.

Ar gremošanas kanāla motorisko jeb kustību funkciju

saprot uztura sasmalcināšanu un barības bīdīšanu pa gremošanas ka-

nālu uz priekšu. Motorisko funkciju nodrošina gremošanas kanāla

sienu muskulatūra. Gremošanas kanāla sekretorā funkcija ir

saistīta ar gremošanas kanāla dziedzeršūnām, kas producē gremoša-
nas sulas, kuru fermenti šķeļ uzturvielas. Ar uzsūkšanas fun-

kciju saprot to vielu, kas atrodas gremošanas kanāla dobumos,

pāreju asinīs un limfā.

Par gremošanas fizioloģijas pamatlicēju pamatoti uzskata I. Pav-

lovu, kurš gremošanas dziedzeru darbības pētīšanai veltīja 23 gadus
un par iegūtajiem rezultātiem šajā darba posmā saņēma augstāko
apbalvojumu zinātnē — Nobela prēmiju. L Pavlovs pirmām kārtām

ieteica jaunu gremošanas dziedzeru darbības pētīšanas metodi — hro-

nisko fistulu metodi. I. Pavlovs noskaidroja, kādi kairinātāji izraisa

gremošanas sulu izdalīšanos un kā tā mainās atkarībā no kairinātāja
veida. Viņš pētīja, kā notiek gremošanas dziedzeru darbības pielāgo-
šanās barības veidam, kā arī aprakstīja faktorus, kas kavē gremoša-
nas dziedzeru sekrēciju.

NORISES MUTES DOBUMĀ

Mutes dobums ir gremošanas kanāla sākuma daļa.Mutes dobuma

sienās un sevišķi mēlē ir daudz receptoru. Uzbudinājums no šiem

receptoriem nonāk galvas smadzeņu pusložu garozas garšas centrā.

Tāpēc vielas, kas nonāk mutes dobumā, izraisa garšas sajūtu, un ana-

līzes rezultātā tiek noteikts, kādas vielas atrodas mutes dobumā un

vai tās norīt vai spļaut ārā.
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Svarīga refleksogēna

zona ir mutes dobuma sie-

nas. Mutes dobuma sienu

receptoru kairinājums iz-

raisa beznosacījuma re-

flektorisku siekalu, kuņģa

sulas, aizkuņģa dziedzera

sulas izdalīšanos.

Liela nozīme ir ēdiena

garšai: garšīgs ēdiens ir

Joti spēcīgs visu gremoša-
nas sulu sekrēcijas ierosi-

nātājs.
Mutes dobuma recep-

toru kairinājums izraisa

arī košļāšanas un rīšanas

refleksus.

Mutes dobumā uzturs

tiek sasmalcināts košļājot.
Tā kā augšžoklis paliek
nekustīgs, bet apakšžokļa

67. att. Siekalu savākšana cilvēkam:

a — kapsula siekalu savākšanai no zemžokļa dzie-

dzera, b — kapsula siekalu savākšanai no pieauss
dziedzera.

stāvoklis, saraujoties košanas muskuļiem, mainās, tad uzturs

ar zobiem tiek sasmalcināts un saberzts. Košļājot svarīga no-

zīme ir arī mēlei un vaigu muskulatūrai, kuras kumosu notur starp
zobiem.

Sasmalcinātais un siekalām piesūcinātais kumoss, mēlei kustoties,

pārvietojas mēles saknes virzienā. Pēc tam mēle piespiež kumosu pie
cietajām aukslējām un iegrūž to rīklē aiz aukslēju lokiem. Ēdiena ku-

moss kairina receptorus mutes dobumā un rīkles dobumā. Uzbudinā-

juma impulsi nonāk iegarenajās smadzenēs rīšanas centrā un no tā

pa centrbēdzes nerviem iet uz tiem muskuļiem, kas piedalās rīšanas

aktā. Rīšanas laikā reflektoriski noslēdzas ieeja aizdegunē (paceļas
mīkstās aukslējas un saraujas rīkles mugurējās sienas mukuļi) un

balsenē (uzbalsenis noslīd lejup, un to piespiež mēles sakne). Mēles

sakne neļauj kumosam iekļūt atpakaļ mutē, un tāpēc tas nonāk barī-

bas vadā. Saraujoties barības vada muskuļiem, kumoss pa barības

vadu virzās uz kuņģi.
Siekalas. Mutes dobumā uz barību izlejas pirmā gremošanas

sula — siekalas. Siekalas izdala trīs lielo siekalu dziedzeru pāri —

pieauss, zemmēles un zemžokļa siekalu dziedzeri, kā arī daudzi sīki

dziedzerīši.

Dzīvnieku siekalu dziedzeru darbību pēta ar fistulu metodi, ko iz-

strādājis I. Pavlovs. Dzīvnieku operējot, pieauss siekalu dziedzera

izvadkanālu tam izvada uz ārpusi vaigā. Kad dzīvnieks atveseļojies,
siekalas, kas caur atveri vaiga ādā izdalās dabiskā ēšanas akta laikā,
savāc un nosaka to daudzumu un sastāvu. Siekalu savākšanai ar Men-

deļejeva tepi vaiga ādai piestiprina piltuvīti ar stobriņu.

Cilvēkam siekalas savāc ar salvetīti vai speciāla kapsuliņa, ko

piesūcina mutes gļotādai tajā vietā, kur atveras siekalu dziedzera
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izvadkanāls (67. att.). No kapsuliņas siekalas pa gumijas caurulīti

iztek stobriņā vai glāzītē.
Lai novērtētu, kā siekalu daudzums mainās atkarībā no kairinā-

tāja veida, siekalas savāc ar salvetīti. Šim nolūkam marles vai lig-
nīna salvetīti vispirms nosver un tad ieliek mutes dobumā iepretī sie-

kalu dziedzera izvadkanāla atverei. Vienlaikus uz mēles uzliek kādu

no kairinātājiem, kura ietekmi uz sekrēcijas intensitāti grib novērot.

Kad pagājušas 30 s, salvetīti vēlreiz nosver. Pēc salvetītes svara pie-
auguma spriež par sekrēcijas intensitāti.

Diennakts laikā pieaugušam cilvēkam izdalās 1—1,2 / siekalu. Sie-

kalas satur ļoti daudz ūdens — apmēram 99%. Siekalās ir arī orga-
niskās un neorganiskās vielas, to ir apmēram 1%.

Siekalās ir šādas organiskās vielas — mucīns, siekalu a amilāze

un a glikozidāze, hialuronidāze, nukleāzes, lizozīms. Mucīns ir gļot-
viela, kas piedod siekalām glumo konsistenci. Siekalu a amilāze un

a glikozidāze ir fermenti, kas šķeļ ogļhidrātus: amilāze šķeļ poli-
saharīdus, bet glikozidāze—disaharīdus. Hialuronidāze noārda

šūnstarpu cementu, nukleāzes šķeļ nukleīnskābes. Lizozīms

šķīdina šūnapvalku un tādējādi iznīcina stafilokokus, streptokokus un

citus mikroorganismus.
No neorganiskām vielām siekalās atrodas nātrija un kālija hlorīds,

nātrija hidrogēnkarbonāts, skābie un sārmainie fosfāti, kalcija karbo-

nāts un fosfāts, kālija rodanīds.

Siekalu reakcija ir vaji sārmaina vai arī vaji skāba (pH =6,5 —

—7,05).

Tā kā siekalas satur ļoti daudz ūdens, tad tās šķīdina uztura sau-

sās, cietās vielas, tā palīdzot arī noteikt to garšu, jo tikai ūdenī izšķī-
dušās vielas ir iespējams sagaršot. Siekalas arī izskalo mutes dobumu

un palīdz izvadīt no tā negaršīgas un organismam nederīgas vielas.

Mucīns, kas atrodas siekalās, palīdz izveidot kumosu un atvieglo tā

norīšanu. Siekalas spēj nelielā mērā neitralizēt skābes un sārmus, kas

nokļuvuši mutes dobumā. Siekalu fermenti šķeļ ogļhidrātus un

nukleīnskābes. Siekalām ir arī aizsargnozīme, jo to lizozīms iznīcina

mikroorganismus. Siekalas sekmē pepsīna un tripsīna iedarbi uz ol-

baltumvielām (G. Korotjko, 1980). Cilvēkam siekalas nepieciešamas
runas funkcijai, jo skaņas un vārdus nevar pareizi veidot, ja mutes

dobuma gļotāda ir sausa. Tā kā siekalās ir vielas, kas šķīdina šūn-

apvalkus un noārda šūnstarpu cementu, tad siekalas ārda audu un

šūnu struktūras un līdz ar to devitalizē barību.

Suņa siekalu dziedzeri darbojas, tikai atbildot uz kairinājumu, tur-

pretī cilvēka lielie siekalu dziedzeri darbojas nepārtraukti. Šo īpat-
nību var daļēji izskaidrot ar cilvēkam piemītošo runas funkciju un

lielo nosacījuma kairinātāju skaitu.

Siekalu dziedzerus kā visus iekšējos orgānus inervē veģetatīvā

nervu sistēma: simpātiskās un parasimpātiskās šķiedras. Parasimpā-
tiskās šķiedras, kas inervē siekalu dziedzerus, ietilpst sejas nerva

(inervē zemmēles un zemžokļa siekalu dziedzerus) un mēles-rīkles

nerva (inervē pieauss siekalu dziedzeri) sastāvā. Simpātiskās šķied-
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ras uz siekalu dziedzeriem nāk no muguras smadzeņu augšējiem krūšu

segmentiem.
īstās sekretorās šķiedras ir parasimpātiskās šķiedras. Parasimpā-

tisko šķiedru kairinājumam seko strauja ūdeņainu siekalu izdalīšanās

lielā daudzumā, šajās siekalās ir ļoti maz organisko vielu. Sekrēcijas
laikā novēro arī asinsvadu paplašināšanos dziedzeros un skābekļa
patēriņa pieaugumu.

Simpātisko šķiedru kairinājums izraisa vāju sekrēciju, un siekalas

ir biezas, staipīgas, jo tajās ir daudz organisko vielu, sevišķi daudz ir

mucīna. Tāpēc uztraukuma brīžos, kad simpātiskā nervu sistēma ir

pastiprināti uzbudināta, mute kļūst sausa un ir grūti runāt.

Siekalu sekrēcijas centrs atrodas iegarenajās smadzenēs, bet sie-

kalu sekrēcijas regulācijā piedalās arī galvas smadzeņu pusložu
garoza.

Siekalu sekrēcija var būt gan nosacījuma, gan beznosacījuma
reflekss. Siekalu sekrēcijas beznosacījuma refleksu izraisa kairinātāji
mutes dobumā, sevišķa nozīme ir mēles garšas receptoru kairināju-
mam. Uzturs kairina mēles receptorus, un uzbudinājums pa aferenta-

jām šķiedrām, kas ietilpst mēles nerva sastāvā, nonāk iegarenajās
smadzenēs siekalu sekrēcijas centrā. Te uzbudinājums pārslēdzas uz

eferentajām šķiedrām, kas ietilpst sejas un mēles-rīkles nervu sa-

stāvā, un nonāk siekalu dziedzeros. Līdz ar to sākas siekalu sekrēcija.
Siekalu sekrēcijas nosacījuma refleksus izraisa ēdiena izskats,

smarža, skaņas kairinātāji, ar kuriem ir saistīta ēšana, cilvēkam arī

saruna par ēdienu, t. i., vārds.

GREMOŠANA KUŅĢĪ

Kuņģis ir gremošanas kanāla visplašākā dala. Tā tilpums pieau-

gušam cilvēkam ir apmēram 2 /, un tas kalpo par barības krātuvi

jeb rezervuāru. Šo krātuvi cilvēks uzpilda 3 vai 4 reizes dienā, tādē-

jādi nodrošinot organismu ar diennaktī vajadzīgajām vielām. Kuņģī
barība paliek vairākas stundas; kuņģa iztukšošanās ātrums ir stipri

atkarīgs no uztura sastāva un sagatavošanas veida.

Kuņģa dobumu izklāj gļotāda, kuru ar muskulatūru saista zem-

glotādas irdenie saistaudi. Kuņģa gļotādas padziļinājumos un bedrī-

tēs atveras dziedzeri, kuriem izšķir trejādas šūnas: galvenās šūnas

(producē fermentu pepsīnu), klājšūnas (izdala sālsskābi) un papild-
šūnas (ražo gļotas).

Kuņģa pamata un ķermeņa dziedzeri izdala īsto kuņģa sulu, kura

satur sālsskābi un kurai ir skāba reakcija. Vārtnieka dziedzeros nav

klājšūnu, kas producē sālsskābi, tāpēc šīs daļas sulai ir sārmaina

reakcija.
Cilvēka kuņģa sekrēcijas pētīšanai mūsdienās lieto vairākas meto-

des. Vecākā no tām ir kuņģa sekretorās funkcijas noteikšana zondē-

jot. Agrāk kuņģa sulas iegūšanai lietoja resno zondi. Pirms ievada

resno zondi izmeklējamam tukšā dūšā jādod apēst 50 g sausas balt-

maizes, piedzerot glāzi nesaldinātas tējas. 40 minūtes pēc šīm, t. s.
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Boasa—Ēvalda mēģinājuma brokastīm resno zondi ievada kuņģī.
Zonde kairina rīkles galu un izraisa vemšanas refleksu. Vemšanas

laikā kuņģa saturs tiek izsviests caur zondi, un to savāc traukā, kurā

atrodas zondes gals. legūto kuņģa saturu analizē, nosakot tajā brī-

vās sālsskābes un kopējā skābuma daudzumu, neitralizējot ar 0,1 n

nātrija sārmu. Brīvās sālsskābes un kopējā skābuma daudzumu iz-

saka ar to 0,1 n nātrija sārma daudzumu mililitros, kāds nepiecie-
šams brīvās sālsskābes vai kopējā skābuma neitralizēšanai 100 ml

kuņģa sulas. Normāli brīvajai sālsskābei jābūt 20—40, kopējam skā-

bumam — 40—60.

Pašreiz biežāk lieto tievo zondi. Zondēšanu izdara tukšā dūšā.

Tievo zondi cilvēks pats norij vai arī to ievada kuņģī — 40—50 cm

garu sterilas tievās zondes gabalu. Caur zondi ar šļirci atsūc visu

kuņģa saturu, kas cilvēkam atrodas kuņģī tukšā dūšā (t. i., gļotas,
bet var būt arī kuņģa sulas vai divpadsmitpirkstu zarnas satura pie-
jaukums). Pēc tam kuņģī ievada mēģinājuma kairinātāju, piemēram,
kofeīna šķīdumu (0,2 g uz 300 ml ūdens). Kā sekrēcijas ierosinātāju
var lietot arī tēju vai kāpostu sulu. Dažkārt lieto histamīnu, to injicē
zem ādas (0,1 mg uz 10 kg ķermeņa masas), vai arī pentagastrīnu.
Zondi atstāj kuņģī un ik pa 15 minūtēm no kairinātāja ievadīšanas

brīža atsūc kuņģa saturu tik ilgi, kamēr tas izdodas. Katru atsūkto

kuņģa satura porciju analizē. Tādējādi iegūtie rezultāti atspoguļo
kuņģa sekrēcijas dinamiku.

Mūsu republikā ir izstrādāta un ieviesta praksē jauna kuņģa sek-

rēcijas pētīšanas metode — intragastrālā pH noteikšanas

metode. Tās autori ir J. Linārs un J. Leja. Šī metode dod iespēju

pētīt kuņģa sekrēciju, neatsūcot kuņģa sulu. Šim nolūkam lieto zondi

ar speciālu uzgali, kurā ir iemontēti divi elektrodi — antimona un

kalomela elektrods. Aktīvais ir antimona elektrods. Potenciālu starpība
starp abiem elektrodiem ir atkarīga no ūdeņraža jonu koncentrācijas,
resp., no skābuma pakāpes kuņģī. EDS, kas rodas minētās potenciālu
starpības rezultātā, tiek mērīts, un tā izmaiņas tiek reģistrētas līknes

veidā. Sekrēcijas ierosināšanai lieto vai nu histamīnu, vai ari etil-

spirta šķīdumu. Var arī izmantot kuņģa mehānisku kairinātāju —

zondei piestiprinātu baloniņu, kuru kuņģī piepūš.
Mazāk precīza, bet izdevīga, ja jāizdara masveida izmeklējumi, ir

acidotesta metode, ar kuru kuņģa sekrēciju var pētīt bez zondē-

šanas. Izmeklējamam tukšā dūšā kopā ar nelielu ūdens daudzumu

jānorij divas tabletes kofeīna un trīs tabletes krāsvielas (3-fenil-azo-
-2,6-diaminopiridīns). Minētā krāsviela šķīst tikai skābā vidē. Jo in-

tensīvāka ir kuņģa sekrēcija, jo vairāk krāsvielas izšķīst skābajā
kuņģa sulā. Izšķīdusi krāsviela uzsūcas asinīs un izdalās ar urīnu,

krāsojot to dažādas intensitātes sarkanos toņos: jo intensīvāka ir

kuņģa sekrēcija, jo varāk krāsvielas urīnā. Salīdzinot urīna krāsas

intensitāti pēc speciālas skalas, nosaka urīna krāsošanās pakāpi,
resp., kuņģa sekrēcijas intensitāti.

Kuņģa sula. Pieaugušam cilvēkam 24 stundās veidojas I—31 —3 /

kuņģa sulas. Tīra kuņģa sula ir bezkrāsains šķidrums ar skābu reak-

ciju (pH= 0,8—2). Tajā ir 99,0—99,5% ūdens un 0,5—1,0% sausnas.
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Galvenās kuņģa sulas sastāvdaļas ir sālsskābe (0,4 —0,5%), fer-

ments pepsīns, kas šķeļ olbaltumvielas (pepsīns tiek producēts ne-

aktīvā — pepsinogēna — veidā), ferments 1 i p ā z c, kas šķeļ emulģē-
tus taukus. Kuņģa sulas sastāvā ir arī gļotas un lizozīms.

Ļoti svarīga kuņģa sulas sastāvdaļa ir sālsskābe, tāpēc, analizējot
kuņģa sulu, galvenokārt cenšas noteikt sālsskābes daudzumu tajā.
Sālsskābe aktivē kuņģa sulā esošo fermentu pepsinogēnu, pārvēršot
to aktīvā formā — pepsīnā. Sālsskābe arī rada kuņģa sulas skābo

reakciju, kas nepieciešama pepsīna optimālai darbībai. Bez tam sāls-

skābe uzbriedina olbaltumvielas, uz šādām olbaltumvielām pepsīns
labāk iedarbojas. Sālsskābe ir arī stiprs dezinficētājs, kas aptur dau-

dzu patogēnu mikroorganismu vairošanos vai tos iznīcina. Sālsskābei

ir svarīga nozīme kuņģa iztukšošanās refleksā, tā veicina zarnu dar-

bību. Sālsskābes ietekmē divpadsmitpirkstu zarnas gļotādā veidojas
hormons sekretīns, kas pastiprina aizkuņģa dziedzera sulas izda-

līšanos.

Kuņģa sekrēcijas fāzes. Izšķir trīs secīgas fāzes: cefālisko jeb sa-

likto reflektorisko fāzi, gastrisko jeb neirohumorālo fāzi un intesti-

nālo (zarnu) fāzi.

Cefālisko jeb salikto reflektorisko fāzi aprakstīja
I. Pavlovs. Hroniskajiem eksperimentiem viņš izmantoja suņus, kam

bija izdarīta gastroezofagotomija — kuņģa fistulas kombinācija ar

barības vada pārgriešanu. Šādi operētiem dzīvniekiem izdarīja t. s.

māņu barošanu — barība caur pārgriezto barības vadu krita atpakaļ
ēdiena traukā. Kaut gan, izdarot māņu barošanu, barība nemaz neno-

kļuva kuņģī, tomēr caur kuņģa fistulu (atveri) izdalījās kuņģa sula.

Tātad, lai izdalītos kuņģa sula, barībai nav jānonāk kuņģī.

Šajā sekrēcijas fāzē sulas izdalīšanos izraisa nosacījuma un bez-

nosacījuma kairinātāju kombinācija (saliktā reflektoriskā fāze). Kā

nosacījuma kairinātāji darbojas ēdiena izskats, smarža un skaņas

kairinātāji, ar kuriem ir saistīta ēšana. Beznosacījuma kairinātājs
ir pats ēdiens, kas darbojas uz mēles un mutes dobuma sienu recep-
toriem. Šīs fāzes latentais periods (laiks no kairinātāja darbības sā-

kuma līdz sekrēcijas sākumam) ir s—lo5—10 minūtes, un tajā izdalās

augstvērtīga kuņģa sula, kuru I. Pavlovs nosauca par aizkures sulu

jeb apetītes sulu. Šī sula satur daudz sālsskābes, un tai ir labas gre-

mošanas spējas.

Gastriskā jeb neirohumorālā fāze ir saistīta ar kairinā-

tājiem, kas izraisa kuņģa sulas izdalīšanos, darbojoties pašā kuņģī.
Tāpēc šīs fāzes nosaukums ir gastriskā (kuņģa) fāze. I. Pavlovs ap-

rakstīja arī šo fāzi. Eksperimentiem viņš izmantoja suņus, kam bija
izveidots mazais kuņģītis kombinācijā ar kuņģa fistulu. Mazā kuņģīša
dobums gan bija nošķirts no lielā kuņģa, bet tiem abiem bija kopēja
asinsrite un inervācija. (Mazais kuņģītis tika izveidots no kuņģa

sienas, to pārgriežot paralēli lielajam lokam un kā saikni starp kuņģi
un mazo kuņģīti atstājot muskuļu slāni, pa kuru iet asinsvadi un

nervi.) Kad, dzīvniekam neredzot, barību caur fistulu ielika tieši lie-

lajā kuņģī, tad caur mazā kuņģīša atveri izdalījās tīra kuņģa sula

bez barības piejaukuma.
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Šajā fāzē sulas izdalīšanos izraisa barība, tai nonākot kuņģī. Ba-

rība kairina kuņģi gan mehāniski (iestiepjot kuņģa sienas), gan ķī-
miski. Nozīmīgi ķīmiski kairinātāji ir olbaltumvielu šķeļprodukti,
kofeīns, organiskās skābes, kuras atrodas dažādās dabiskās sulās —

kāpostu, ābolu un citās sulās. I. Pavlovs pierādīja, ka spēcīgi sekrē-

cijas ierosinātāji ir arī gaļas, sakņu, zivju buljoni, jo tie satur

ekstraktvielas. Otrajā kuņģa sekrēcijas fāzē sulas izdalīšanos humo-
rāli izraisa hormons gastrīns. Otrās kuņģa sekrēcijas fāzes laten-
tais periods ir 30—40 min.

Intestinālajā (zarnu) fāzē kuņģa sulas izdalīšanos izraisa

kairinātāju darbība tievās zarnas sākuma daļā, sevišķi divpadsmit-
pirkstu zarnā. Šie kairinātāji ir olbaltumvielu šķeļprodukti, uztura

ekstraktvielas. Zarnu fāzē kuņģa sulas izdalīšanos humorāli izraisa

hormons enterogastrīns.
Kuņģi kā visus iekšējos orgānus inervē veģetatīvās nervu sistē-

mas parasimpātiskās un simpātiskās šķiedras. Parasimpātiskās šķied-
ras, kas inervē kuņģi, ietilpst klejotājnerva sastāvā. Simpātiskās
šķiedras sākas no muguras smadzeņu krūšu segmentiem. Tāpat kā

siekalu dziedzeriem, arī kuņģim īstās sekretorās šķiedras ir parasim-
pātiskās šķiedras. Kairinot klejotājnerva šķiedras, kas inervē kuņģi,
novēro izteiktu kuņģa sekrēciju, turpretī simpātisko šķiedru kairinā-

jums izraisa nelielu kuņģa sulas izdalīšanos.

I. Pavlovs pierādīja, ka izdalītās kuņģa sulas daudzums, sastāvs

un gremošanas spēja, kā arī sekrēcijas dinamika mainās atkarībā no

uztura veida. Barojot suņus ar gaļu, maizi vai pienu, tika noskaidrots,
ka visīsākais latentais periods ir tad, ja suni baro ar gāju, bet visga-
rākais —, ja suni baro ar pienu; ka visskābākā sula izdalās, ja suni

baro ar gaļu, bet sulas skābums ir vismazākais, ja to baro ar maizi.

I. Pavlovs atrada, ka vislielākā gremošanas spēja ir kuņģa sulai, kas

izdalās, ja suni baro ar maizi. To viņš izskaidroja ar nepieciešamību
pārstrādāt grūti gremojamās augu valsts olbaltumvielas, kuras atro-

das maizē. Barojot dzīvniekus ar maizi, sekrēcija sasniedza maksi-

mumu jau pirmajā stundā, barojot ar gāju, — otrajā stundā, bet,

barojot ar pienu, — tikai trešajā stundā.

Faktori, kas kavē kuņģa sekrēciju. Kuņģa sekrēciju kavē negatī-
vas emocijas, kas rodas, ēdot pie netīra galda no netīriem traukiem.

Arī nepatīkamas sarunas pie galda kavē sekrēciju. Kuņģa sekrēciju
kavē arī stipri sāpju kairinājumi. Visos minētajos gadījumos cilvē-

kam ir pastiprināti uzbudināta simpātiskā nervu sistēma (simpātisko
šķiedru kairinājums pretēji īsti sekretoro parasimpātisko šķiedru kai-

rinājumam izraisa ļoti niecīgu sekrēciju).

Kuņģa sekrēciju kavē arī tauki. Noskaidrots, ka tauku ietekmē gre-

mošanas kanāla sienā veidojas hormons holecistokinīnpan-
kreozimīns, kas kavē kuņģa sekrēciju un motoriku. Arī smags

fizisks darbs samazina kuņģa sekrēciju.

Kuņģa kustības un barības pāreja divpadsmitpirkstu zarnā.Kuņģa
kustības notiek, saraujoties tā gludajai muskulatūrai. Kuņģa gludajai
muskulatūrai izšķir divus kustību veidus: toniskās un peristaltiskās
kustības. Kuņģa muskulatūras tonuss (sasprindzinājums) pie-
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skaņojas kuņģa pildījumam. Tukšā dūšā kuņģa muskulatūra ir stipri
tonizēta, priekšējā un mugurējā kuņģa siena sakļaujas. Neliels do-

bums ir tikai pamata dajā, kurā rentgenoloģiski redzams gaisa pūs-
lis. Kad, kuņģim pakāpeniski pildoties, barība slīd lejup gar priekšējo
un mugurējo sienu, muskulatūras tonuss samazinās, kuņģa siena pa-
dodas iestiepumam un rodas attiecīga tilpuma dobums. Piepildītajā
kuņģī sākas peristaltiskās kustības jeb peristaltikas viļņi.
Tie iesākas kuņģa ķermeņa apakšējā daļā lielā loka apvidū un aiziet

līdz vārtniekam, un, sekojot cits citam ik pēc 20—26 s, saberž un sa-

jauc barību ar kuņģa sulu un pamazām izveido barības putriņu. Jo

šķidrāks un viendabīgāks kļūst kuņģa saturs, jo augstāk kuņģī sākas

peristaltikas viļņi; tie kļūst aizvien stiprāki un iet no kuņģa pamata
līdz pat vārtniekam.

Spēcīgs peristaltikas vilnis kuņģa priekštelpā atslābina vārtnieka

slēdzēju un iegrūž nelielu barības putriņas porciju divpadsmitpirkstu
zarnā. Tikko tā tiek iestiepta, vārtnieka slēdzējmuskulis aizveras un

paliek slēgts tik ilgi, kamēr divpadsmitpirkstu zarnā barības putriņa
neitralizējas un tiek aizgrūsta tālāk. Vārtnieka periodisko atvēršanos

regulē lokāli refleksi, kurus izraisa spiediena starpība un vides reak-

cijas starpība kuņģa priekštelpā un divpadsmitpirkstu zarnā. Palie-

lināts spiediens un skāba vides reakcija kuņģa priekštelpā izraisa

vārtnieka atvēršanos, bet palielināts spiediens un skāba reakcija div-

padsmitpirkstu zarnā izraisa vārtnieka slēgšanos.

Kuņģa iztukšošanās ātrums veselam cilvēkam variē ļoti

plašās robežās atkarībā no uztura, noskaņojuma, neirohumorālām

ietekmēm uz kuņģa muskulatūras tonusu. Parasti visātrāk no kuņģa
tiek evakuēts ogļhidrātiem bagāts uzturs (dažādas putriņas), lēnāk —

olbaltumvielas, vislēnāk — treknas maltītes (trekni cepeši, treknas

zivis). Šķidrumu evakuācijas ātrums atkarīgs no to reakcijas: vis-

ātrāk kuņģi atstāj ūdens, vislēnāk — skābes.

Kuņģa kustības veicina hormons motilīns, bet kavē holecisto-

kinīnpankreozimīns. Motilīnu producē speciālas gremošanas kanāla

šūnas, to darbību stimulē barības nonākšana gremošanas kanālā.

Kuņģa kustību novērošanai izmanto rentgenoskopijas un rentgeno-

grāfijas metodi, lietojot kontrastvielu — bārija sulfātu.

Vemšana ir viena no organisma aizsargreakcijām. Izšķir reflekto-

risko un centrālo vemšanu. Reflektorisko vemšanu izraisa recep-

toru kairinājums dažādās ķermeņa vietās, no kurienes uzbudinājums
nonāk vemšanas centrā iegarenajās smadzenēs. Reflektoriski vem-

šanu izraisa mēles saknes un rīkles gala kairinājums, stiprs kuņģa,
žultspūšļa, nieru bļodiņu vai iekšējās auss vestibulārā aparāta kairi-

nājums. Centrālo vemšanu izraisa tiešs vemšanas centra kairinā-

jums iegarenajās smadzenēs. Vemšanas centrs var tikt kairināts

mehāniski — smadzeņu satricinājuma gadījumā vai smadzeņu šķid-
ruma (likvora) palielināta spiediena rezultātā, piemēram, meningīta

gadījumā. Vemšanas centru kairina arī ķīmiskas vielas: apomorfīns,
urīnviela (ja palielinās tās daudzums asinīs). Vemšana viegli pār-
vēršas par nosacījuma refleksu.
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Pirms vemšanas mēdz būt slikta dūša, kurai raksturīgas veģeta-
tīvas reakcijas: nobālēšana, svīšana, paātrināta sirdsdarbība, siekalo-

šanās. Šai laikā tievās zarnas sākuma daļā notiek antiperistaltiskas

kustības, kuru rezultātā divpadsmitpirkstu zarnas saturs tiek iegrūsts

kuņģī. Paaugstinās vārtnieka tonuss, bet ieeja kuņģī atslābst.

Vemšana sākas ar dziļu ieelpu, pēc tam noslēdzas balss sprauga

un seko spēcīga izelpa, kuras laikā saraujas izelpas palīgmuskula-
tūra — vēdera prese, kas spiež kuņģi pret fiksēto diafragmu, un

kuņģa saturs caur barības vadu tiek izgrūsts ārā.

MORISES DIVPADSMIT PIRKSTU ZARNĀ

Divpadsmitpirkstu zarna ir pats svarīgākais gremošanas kanāla

nodalījums. Tajā uz barību iedarbojas trīs gremošanas sulas: aiz-

kuņģa dziedzera sula, žults un zarnu sula. Tā kā šīs gremošanas su-

las visas ir ar sārmainu reakciju, tad skābā barības putriņa, kas no

kuņģa nonāk divpadsmitpirkstu zarnā, diezgan īsā laikā tiek neitrali-

zēta.

Aizkuņģa dziedzeris ir visnozīmīgākais gremošanas dziedzeris, jo
tā producētā sula satur fermentus, kas šķeļ visas trīs uzturvielas: ogļ-

hidrātus, taukus, olbaltumvielas.

Lai noskaidrotu cilvēka aizkuņģa dziedzera sekrēciju, izdara duo-

denālo zondēšanu. Šai nolūkā cilvēks tukšā dūšā norij apmēram
70 cm garu tievās zondes gabalu (atkarībā no cilvēka garuma). 40—

50 cm garu gabalu drīkst rīt strauji, bet pēdējos 20 cm jārij ļoti lēni—

apmēram 20 min laikā, tāpēc ka, strauji rijot, zonde nepagūst ieslīdēt

divpadsmitpirkstu zarnā un saritinās kuņģī, šai laikā ieteicams gulēt

uz labajiem sāniem. Kad zonde norīta, ir jāpārliecinās, vai tā nokļu-
vusi divpadsmitpirkstu zarnā. Par to var spriest pēc iegūtās sulas

reakcijas — tai jābūt sārmainai. Kad zonde nonākusi divpadsmit-
pirkstu zarnā, dod kairinātāju, kas izraisa aizkuņģa dziedzera sekrē-

ciju. Vislabāk ir ievadīt vēnā hormonu sekretīnu, kas ar asinīm nonāk

aizkuņģa dziedzerī un stimulē tā darbību. Ja nav sekretīna, tad caur

zondi divpadsmitpirkstu zarnā ievada sālsskābes šķīdumu vai narko-

zes ēteri. Visi minētie kairinātāji izraisa aizkuņģa dziedzera sekrēciju.
Sulu caur zondi savāc analīzei.

Lai iegūtu dzīvnieka aizkuņģa dziedzera sulu, jāizveido aizkuņģa
dziedzera fistula — aizkuņģa dziedzera izvadkanāla atvere jāiešuj
vēdera ādā.

Aizkuņģa dziedzera sula. Pieaugušam cilvēkam diennaktī izdalās

700—1200 ml aizkuņģa dziedzera sulas ar vāji sārmainu reakciju

(pH = 7,8—8,4). Sulā sausnas ir 1,5%, gandrīz visa — organiskās
vielas, galvenokārt fermenti. Aizkuņģa dziedzera sulas sastāvā ir šādi

fermenti: tripsinogēns un himotripsīns (šķeļ olbaltumvie-

las), karboksipolipeptidāze un aminopeptidāze (šķeļ
polipeptīdus), lip ā z c (šķeļ taukus), amilāze un maltāze (šķel

ogļhidrātus). Bez fermentiem aizkuņģa dziedzera sulas sastāvā ir

neorganiskās vielas — hidrogēnkarbonāti, hlorīdi, fosfāti.
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Aizkuņģa dziedzera darbība, kā to uzskatāmi parādīja eksperi-
menti I. Pavlova laboratorijā, labi pielāgojas barības veidam. Ja dzīv-

nieku ilgstoši baro ar ogļhidrātiem bagātu barību, tad aizkuņģa dzie-

dzera sulā ir ļoti daudz fermentu, kas šķeļ ogļhidrātus, bet, ja baro

ar olbaltumvielām bagātu barību, tad aizkuņģa dziedzera sulā ir

daudz fermentu, kas šķeļ olbaltumvielas. No šiem eksperimentiem iz-

riet praktiski svarīgs secinājums, ka nedrīkst strauji mainīt diētu, jo
tad var iestāties gremošanas traucējumi. Vajadzīgas 3—5 nedējas,
kamēr aizkuņģa dziedzeris pielāgojas jaunam barības veidam.

Aizkuņģa dziedzera sekrēcijas fāzes. Izšķir divas aizkuņģa dzie-

dzera sekrēcijas fāzes: cefālisko fāzi jeb salikto reflektorisko fāzi un

hurnorālo fāzi.

Cefāliskajā fāzē aizkuņģa dziedzera sekrēciju izraisa tie paši
nosacījuma un beznosacījuma kairinātāji, kas izraisa siekalu un kuņģa
sulas izdalīšanos: ēdiena izskats un smarža, skaņas kairinātāji, ar

kuriem saistīta ēšana. Sekrēcijas beznosacījuma refleksu ierosina uz-

turs, kas kairina mutes receptorus, sevišķi mēlē. Šīs fāzes latentais

periods ir 2 min.

Hu morāli aizkuņģa dziedzera sekrēciju ierosina hormoni sek-

retīns un nolecis to kinīnpankreozimīns. Sekretīns sti-

mulē elektrolītu un šķidruma izdalīšanos, bet holecistokinīnpankreozi-
nīns — fermentu izdalīšanos. Sekretīns veidojas divpadsmitpirkstu
zarnas gļotādā sālsskābes ietekmē.

Aizkuņģa dziedzeri inervē veģetatīvā nervu sistēma: simpātiskās
un parasimpātiskās šķiedras. Parasimpātiskās šķiedras ietilpst klejo-
tājnerva sastāvā, bet simpātiskās nāk no muguras smadzeņu krūšu

segmentiem. īstās sekretorās šķiedras ir parasimpātiskās šķiedras,
bet simpātisko šķiedru kairinājums kavē aizkuņģa dziedzera sekrēciju.

2ults ir otra gremošanas sula, kas izlejas uz barību divpadsmit-

pirkstu zarnā. Tās iegūšanai cilvēkam izdara duodenālozondē-

šanu (tādā pašā veidā, kā iegūstot aizkuņģa dziedzeru sulu). Kad

zonde nonākusi divpadsmitpirkstu zarnā, caur to iztek divpadsmit-

pirkstu zarnas sula ar žults piejaukumu (A žults porcija). Te var būt

piejaukta arī aizkuņģa dziedzera sula. Lai iegūtu žultspūšļa žulti

(B žulti), ir jāizraisa žultspūšļa iztukšošanās reflekss. Šai nolūkā

divpadsmitpirkstu zarnā caur zondi ievada 20 ml silta 25% magnija
sulfāta šķīduma. Dažas minūtes pēc kairinātāja ievadīšanas caur

zondi iztek tumši brūns dzidrs šķidrums — B žults porcija (žultspūšļa

žults). Pēc žultspūšļa iztukšošanās izdalās dzidrs, dzeltens šķid-
rums — C žults porcija (aknu žults).

Pieaugušam cilvēkam diennaktī veidojas ap 700 ml žults. Aknās

žults tiek ražota nepārtraukti, bet divpadsmitpirkstu zarnā tā ieplūst
ar pārtraukumiem — kairinātāju iedarbības rezultātā. Pārējā laikā

žults uzkrājas žultspūslī, kura tilpums ir aptuveni 60 ml.

Lai spriestu par žultspūšļa iztukšošanos, izdara rentgenolo-
ģisko izmeklēšanu. Šai nolūkā vēnā ievada kontrastvielu bili-

gnostu, kas ar asinīm nonāk aknās, bet pēc tam ar žulti — žultspūslī.
Kad žultspūslis ir piepildījies ar kontrastvielu, rentgenuzņēmumā ir

redzama žultspūšļa ēna. Lai izraisītu žultspūšļa iztukšošanās refleksu,
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izmeklējamam dod apēst divus olas dzeltenumus un tad, atkārtoti

izdarot rentgenuzņēmumus (pēc noteiktiem laika intervāliem), vēro

žultspusja iztukšošanos.

Zultspūslis iztukšojas tikai tad, ja žults izvadkanāla sfinktera at-

slābšana un žultspūšja muskulatūras kontrakcija notiek vienlaicīgi.
Dabiskos apstākļos žultspūšja iztukšošanās refleksu izraisa kuņģa sa-

tura ieplūšana divpadsmitpirkstu zarnā. Šo refleksu var traucēt pār-

mērīgs satraukums un dažādi nepatīkami pārdzīvojumi. Žults ieplū-
šanu divpadsmitpirkstu zarnā var aizkavēt mehānisks žultsvadu no-

spiedums (šādos gadījumos rodas stipras sāpes).

Zultspūsli un žults izvadkanāla sfinkteru inervē veģetatīvās nervu

sistēmas simpātiskās un parasimpātiskās šķiedras. Parasimpātiskās
šķiedras ietilpst klejotājnerva sastāvā. Eksperimentos pierādīts, ka

klejotājnerva kairinājums vienlaicīgi izraisa žultspūšja muskulatūras

kontrakciju un žults izvadkanāla sfinktera atslābšanu. Žultspūšļa iz-

tukšošanos izraisa arī hormons holecistokinīnpankreozimīns.
Vielas, kas sekmē žultspūšļa iztukšošanos, sauc par žu lt s dzi-

nēj iem (cholagoga). Kā žultsdzinēji darbojas salds krējums, augu

eļļas, olas dzeltenums, piparmētru, kumelīšu un ķimeņu tēja.
Žults sastāvā ir žultsskābes, gļotviela mucīns, žults pigmenti (bi-

lirubīns, biliverdīns), holesterīns, lecitīns, taukskābes, neorganiskie
sāļi. Žults pigmenti veidojas no hemoglobīna, sabrūkot eritrocītiem.

Izšķir pūšļa žulti, t. i., žulti, kas no žultspūšļa ieplūst zarnā, un aknu

žulti. Pūšļa žults ir biezāka, jo pūslī ūdens no žults uzsūcas asinīs.

Bez tam pūslī žultij pievienojas gļotviela mucīns.

Žults nesatur fermentus, kas šķeļ uzturvielas, bet tajā ir žults-

skābes, kas nepieciešamas tauku gremošanā un kas nodrošina to

uzsūkšanos. Žultsskābes aktivē aizkuņģa dziedzera sulas lipāzi, kas

šķeļ taukus glicerīnā un taukskābēs. Žultsskābes emulģē taukus, t. i.,
sadala tos ļoti sīkās daļiņās. Emulģētu tauku virsma ir stipri palieli-
nāta, un tas sekmē lipāzes iedarbību. Žultsskābes nodrošina tauk-

skābju uzsūkšanos zarnās. Taukskābes vienas pašas nevar uzsūkties

tāpēc, ka nešķīst ūdenī, bet kompleksos savienojumos ar žultsskābēm

tās var uzsūkties, jo šie savienojumi šķīst ūdenī. Žults sekmē arī tau-

kos šķīstošo vitamīnu uzsūkšanos.

Žults kopā ar citām gremošanas sulām neitralizē skābo barības

putriņu, kas no kuņģa nonāk zarnās, un pārtrauc fermenta pepsīna
darbību. Žults stimulē zarnu kustības, kas sekmē barības putriņas

pārvietošanos. Žultij uzsūcoties zarnās, asinīs nonāk žultsskābes, kas

ar asinīm nokļūst aknās un sekmē žults veidošanos. Žultsskābēm pie-
mīt arī bakteriostatiskas spējas. Tāpēc, ja traucēta žults izdalīšanās,

zarnās pastiprinās pūšanas procesi.

NORISES TIEVAJĀ ZARNĀ

Tievā zarna ir visgarākais gremošanas kanāla posms (3—5 m)

ar lielu virsmas laukumu. Tievās zarnas gļotādā atrodas dažādi dzie-

dzeri un limfmezgli. Tievās zarnas gļotāda ir stipri krokota, tā veido
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bārkstiņas. Gļotādas krokas un bārkstiņas, kā arī epiteliocītu mikro-

bārkstiņas ievērojami palielina tievās zarnas virsmu, un tam ir liela
nozīme uzsūkšanās procesā. Tievajā zarnā praktiski beidzas gremo-
šana un uzsūcas organismam nepieciešamās uzturvielas. Nesagremo-
tās un organismam nederīgās vielas pa tievo zarnu virzās tālāk uz

resno zarnu.

Tievajā zarnā uz barības putriņu iedarbojas zarnu sulas fermenti,
kas turpina šķelt olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus, kuru šķelšanu
iesāk siekalu, kuņģa sulas un aizkuņģa dziedzera sulas fermenti.

Cilvēkam tievās zarnas sulu var iegūt artrīskanālu zondi:

divi kanāli beidzas ar gumijas baloniņiem, kurus uzpūšot izolē 10—

15 cm garas zarnu cilpas dobumu no pārējās zarnas. Uzpūstie balo-

niņi mehāniski kairina zarnas sienu, un dziedzeri sāk izdalīt sulu,
kuru atsūc pa trešo kanālu. Baloniņus dažkārt izmanto arī zarnu kus-

tību reģistrācijai. Lai iegūtu tievās zarnas sulu, norītās zondes garu-

mam ir jāpārsniedz viens metrs.

Zarnu sula. Pieaugušam cilvēkam diennaktī izdalās apmēram 3/

zarnu sulas. Tīra zarnu sula ir iedzeltens opalescējošs šķidrums, kurā

peld gļotu piciņas. Sausnas tajā ir aptuveni 1,5%. Traukā zarnu sula

nostājas: nogulsnes sastāv no atlobītām epitēlijšūnām, leikocītiem un

gļotām, bet šķidrumā ietilpst fermenti un elektrolīti. Zarnu sulas reak-

cija ir vāji sārmaina (pH =7,5).
Zarnu sulā ir fermenti visām uzturvielu grupām: aminopepti-

dāzes un dipeptidāzes (darbojas uz jau daļēji sašķeltām ol-

baltumvielām — polipeptīdiem un dipeptīdiem), lipāze (šķeļ tau-

kus), amilāze, maltāze, laktāze (fermenti, kas šķeļ ogļhidrā-

tus) . Zarnu sulas sastāvā ir arī ferments enterokināze, kas aktivē

aizkuņģa dziedzera sulas fermentu tripsinogēnu. Aktīvais tripsīns sa-

vukārt aktivē himotripsīnu. Enterokināze lielā daudzumā atrodas tie-

vās zarnas augšējā daļā, sevišķi daudz tās ir divpadsmitpirkstu
zarnā.

Tievās zarnas dziedzeri sāk izdalīt sulu mehāniska kairinātāja
iedarbības rezultātā. To var novērot sunim, ja tam ir izveidota zarnas

fistula. Operējot dzīvniekam atver vēdera dobumu un, nebojājot ap-

zarni (tādējādi saglabājot asinspiegādi), izgriež nelielu zarnas ga-
balu. Zarnu sašuj, tā atjaunojot zarnas kanālu, bet izolētā gabala
abus galus izvada uz āru un iešuj ādas brūcē.

Ja izolētā zarnas gabala vienā galā ievada mehānisku kairinātāju,
piemēram, gumijas caurulīti, tad no otra gala sāk izdalīties zarnu

sula.

Dabiskos apstākļos mehānisks kairinātājs, kas izraisa zarnu sulas

izdalīšanos, ir barības putriņa. Zarnu sulas sekrēciju ierosina arī ol-

baltumvielu un ogļhidrātu šķeļprodukti, kā arī kuņģa sula.

Membranālā gremošana. Tā ir gremošana, kas noris tikai tievajā
zarnā. Membranālā gremošanā uzturvielu šķelšanu veic fermenti, kas

ir fiksēti uz zarnas gļotādas epitēlijšūnu virsmas (68. att.). Tā ir

saistīta ar tūlītēju uzturvielu uzsūkšanos. Membranālā gremošana pa-

beidz iepriekšējās gremošanas kanāla daļās iesākto uzturvielu šķel-
šanu. Membranālās gremošanas fermenti darbojas tikai uz jau daļēji
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68. att. Dažādi gremošanas
veidi:

a — dobumgremošana (ekstracelu-

lārā), b — intracelulārā gremošana,

c — membranālā gremošana; 1 —

ekstracelulārais šķidrums, 2 — intra-

celulārais šķidrums, 3 — intracelu-

lārā vakuola. 4 — šūnas kodols,
5 — šūnapvalks.

sašķeltām uzturvielām, jo molekulu

kompleksi un lielās molekulas nevar no-

kļūt porās starp mikrobārkstiņām.

Membranālo gremošanu nodrošina

fermenti, kurus ir adsorbējusi mikro-

bārkstiņu virsma, — aizkuņģa dzie-

dzera sulas fermenti, zarnas gļotādas
epitēlijšūnu (enterocītu) translocētie

fermenti un zarnu sulas fermenti. (Do-
bumgremošanas gadījumā fermenti nav

fiksēti uz epitēlijšūnu virsmas, tie kopā

ar gremošanas sulu brīvi pārvietojas
gremošanas kanāla dobumā.) Membra-

nālās gremošanas teorijas pamatlicējs
ir padomju fiziologs A. Ugoļevs.

Uzsūkšanās no gremošanas kanāla

ir vielu pāreja asinīs un limfā caur gre-
mošanas kanāla epitēlijšūnām. Gremo-

šanas kanālā uzsūcas uzturvielu šķeļ-
produkti, ūdens, sāji, vitamīni, hormoni,

medikamenti. Uzsūkšanās ir atkarīga no uzsūcējvirsmas laukuma: jo
lielāka kādas gremošanas kanāla daļas virsma, jo intensīvāk notiek

uzsūkšanās. Vislielākā uzsūcējvirsma ir tieši tievajā zarnā, jo gļot-
ādas krokas, bārkstiņas un mikrobārkstiņas ievērojami palielina tie-

vās zarnas iekšējo virsmu. Tāpēc tievā zarna ir galvenā uzsūkšanās

vieta. Citās gremošanas kanāla daļās uzsūkšanās ir maz izteikta.

Mutes dobumā uzsūcas daži medikamenti (nitroglicerīns), kuņģī uz-

sūcas nedaudz ūdens, alkohols, resnajā zarnā — ūdens un sāļu šķī-

dumi, glikoze.

Uzsūkšanās ir saistīta gan ar tīri fizikālām norisēm, gan ar aktīvu

fizioloģisku procesu. Fizikālas norises ir filtrācija, osmoze un difū-

zija. Filtrācija notiek tikmēr, kamēr pastāv spiediena diference starp
zarnu lūmenu un kapilāriem zarnas bārkstiņās, osmoze — kamēr ko-

loīdosmotiskais spiediens asins plazmā lielāks nekā zarnu satura ko-

loīdosmotiskais spiediens. Difūziju nodrošina vielu koncentrācijas di-

ference starp zarnu kanālu un asinīm vai limfu, vielu koncentrācijai
zarnu kanālā jābūt lielākai nekā asinīs vai limfā.

Taču uzsūkšanās process galvenokārt ir saistīts ar zarnu gļotādas
epitēlijšūnu aktīvu darbību. Par to liecina tas, ka uzsūkšanās laikā

epitēlijšūnās palielinās skābekļa patēriņš un paaugstinās tempera-
tūra un ka indes, kas nomāc epitēlijšūnu darbību, stipri palēnina vielu

uzsūkšanos.

Uzsūkšanos veicina bārkstiņu kustības. Bārkstiņās ir gludo mus-

kuļu šķiedras, kurām saraujoties limfvadiņa saturs tiek izspiests lie-

lākā limfvadā. Pēc tam, gludo muskuļu šķiedrām atslābstot, limfva-

diņā no jauna tiek iesūkts zarnu saturs.

Ogļhidrātu šķeļprodukti (monosaharīdi, t. i., glikoze un galaktoze)
galvenokārt uzsūcas tievās zarnas sākuma daļā. Monosaharīdi uzsū-
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cas asinīs gļotādu bārkstiņu kapi-
lāros. Uzsūcoties notiek to fosfori-

lēšanās.

Uzsūcoties olbaltumvielu šķeļ-
produktiem — aminoskābēm, arī

notiek to fosforilēšanās. Dzīvnieku

valsts olbaltumvielas tiek labāk

sagremotas, un tās arī labāk uzsū-

cas.

Tauku gremošanas galapro-
dukti (glicerīns un taukskābes)
uzsūcas daudz lēnāk nekā olbal-

tumvielu un ogļhidrātu šķeļpro-
dukti.

Diennaktī gremošanas kanālā

nonāk apmēram 1 / siekalu, 2 /

kuņģa sulas, 1 / aizkuņģa dzie-

dzera sulas, 1 / žults un 3 / zarnu

sulas. Ar gremošanas sulām zar-

nās nonāk apmēram 8 / ūdens. Pie

tiem jāpieskaita apmēram 2 /

69. att. Zarnu kustību veidi:

a — segmentācija, b — svārstveida kustī-
bas, c — peristaltiskās kustības.

ūdens, ko diennaktī uzņem ar uzturu un dažādiem dzērieniem. Pieau-

gušam cilvēkam 24 stundu laikā no zarnām uzsūcas apmēram B—lo/8—10/

šķidruma, pie tam tas lielākoties ir ūdens, kas izdalījies gremošanas
kanālā ar gremošanas sulām. Tātad gremošanas kanālā notiek ļoti
intensīva ūdens cirkulācija.

Zarnu kustības notiek, saraujoties zarnu sienas gludajai muskula-

tūrai. Zarnu sienā ir divas muskuju kārtas: ārējā — garenisko mus-

kuļu kārta un iekšējā — gredzenisko muskuju kārta. Zarnu kustības

sekmē barības putriņas sajaukšanos un līdz ar to veicina uzturvielu

sagremošanu un uzsūkšanos. Bez tam ar zarnu kustību palīdzību
taisnās zarnas saturs tiek pārvietots resnās zarnas virzienā.

Tievajā zarnā izšķir trīs kustību veidus: segmentācijas, svārst-

veida un peristaltiskās kustības (69. att.). Tievo zarnu kustības ir

saistītas ar garenisko un gredzenisko muskuju kontrakcijām. Gare-

nisko muskuļu kontrakcijas saīsina un paplašina zarnu, bet gredze-
nisko muskuļu kontrakcijas to sašaurina.

Segmentācija ir saistīta ar gredzenisko muskuļu kontrakci-

jām. Tā kā vienlaikus saraujas vairāki gredzenisko muskuļu šķiedru
kūlīši nelielā attālumā cits no cita, tad zarnā rodas iežmaugas un tā

tiek sadalīta atsevišķos segmentos, kuros iespiestas barības putriņas
atsevišķas porcijas. Segmentācijas kustības pastāvīgi grūsta barības

putriņu šurpu turpu, to labi sajaucot ar sulu un cieši piespiežot pie
gļotādas (tas sekmē membranālo gremošanu un uzsūkšanos). Tāda

pati nozīme ir svārstveida kustībām. Tajās iežmaugas jeb
sašaurinājumi pārvietojas 20—30 cm pa zarnu pamīšus te vienā, te

otrā virzienā, maisa un jauc zarnas saturu.

Peristaltiskas kustības noris, saraujoties gredzeniskajiem
muskuļiem vienā zarnas daļā un gareniskajiem muskuļiem zarnas
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daļā, kas atrodas zemāk. Stipri peristaltikas viļņi, pārvietodamies pa
visu tievo zarnu, transportē sagremoto barības putriņu uz zemākajām
zarnas daļām.

Tievās zarnas kustības izraisa vietēji mehāniski kairinātāji. Dabis-
kos apstākļos zarnas sienu mehāniski kairina barības putriņa. Zarnas

sienas iestiepums izraisa spēcīgas kustības. Tāpēc rupjš uzturs, kam

ir stipra mehāniska iedarbība, izraisa peristaltisko kustību pastipri-
nāšanos.

Tievās zarnas gludai muskulatūrai ir automātijas spējas. Ja iz-

grieztu tievās zarnas gabaliņu ieliek fizioloģiskajā šķīdumā, tas tur-

pina periodiski sarauties, kaut arī saistība ar organismu ir pārtraukta.
Centrālā nervu sistēma regulē zarnu kustības ar klejotājnerva un

simpātisko nervu starpniecību. Klejotājnerva kairinājums pastiprina
tievās zarnas kustības, bet simpātiskā nerva kairinājums tās kavē.

Zarnu kustības stimulē hormons motilīns.

NORISES RESNAJĀ ZARNĀ

Uzturvielu gremošana un to šķeļproduktu uzsūkšanās beidzas tie-

vajā zarnā. Resnajā zarnā nonāk nesagremotās uztura sastāvdaļas
kopā ar ūdeni un sāļiem. Ūdens un sāļi resnajā zarnā uzsūcas, un vei-

dojas izkārnījumu masa. Resnajā zarnā notiek nesagremoto ogļhid-
rātu rūgšana un nesagremoto olbaltumvielu pūšana.

Olbaltumvielām pūstot, rodas indīgas vielas — indols, fenols, ska-

tols un citas. Šīs vielas uzsūcas un tiek atindētas aknās. Tātad aknas

veic svarīgu aizsargfunkciju. Par aknu aizsargfunkciju var pārlieci-
nāties eksperimentā ar dzīvnieku, kam vārtu vēna, kurā ietek arī asi-

nis no resnās zarnas sienas kapilāriem, ir mākslīgi savienota ar apak-

šējo dobo vēnu. Pēc šādas operācijas asinis pa vārtu vēnu ieplūst tieši

kopējā asinsrites lokā, apejot aknas. Ja tādam dzīvniekam dod ar ol-

baltumvielām bagātu barību, tad dažu dienu laikā tas iet bojā no sa-

indēšanās ar vielām, kas rodas pūšanas procesā resnajā zarnā.

Rūgšana un pūšana resnajā zarnā notiek mikroorganismu ietekmē.

Taču resnajā zarnā ir arī mikroorganismi, kas sintezē dažus organis-
mam ļoti nepieciešamus vitamīnus — B6 vitamīnu, X vitamīnu, folij-
skābi un biotīnu. Ja ilgstoši lieto antibiotikas, izmainās zarnu flora.

Līdz ar to organismā var tikt pārtraukta šo vitamīnu, īpaši biotīna

un folijskābes, sintēze un var rasties nopietni organisma funkciju
traucējumi. Tāpēc, ārstējot ar antibiotiskiem līdzekļiem, sevišķi, ieva-

dot tos perorāli, vienmēr jāgādā, lai slimnieks saņemtu pietiekamu
daudzumupolivitamīnu.

Izkārnījumi. Tievās zarnas šķidrais saturs, pārvietojoties resnajā

zarnā, sakarā ar ūdens uzsūkšanos kļūst blīvāks. Izkārnījumu veido-

šanos veicina zarnu sulas gļotu piciņas, kas salipina nesagremotās
uztura daļiņas. Izkārnījumos ir nesagremotās uztura daļiņas, gļotas,
atmirušās zarnu šūnas, bojā gājušo zarnu baktēriju atliekas. Fekāli-

jām krāsu piešķir sterkobilīns, kas veidojas no žults pigmenta
bi'lirubīna. Tāpēc, ja žults neieplūst zarnā, izkārnījumi ir bālganpe-
lēki — aholiski.
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Vietā, kur tievā zarna pāriet resnajā, ir sfinktera jeb ileocekālais

vārstulis, kas atveroties ielaiž resnajā zarnā atsevišķas nelielas tievās

zarnas satura porcijas. Tievās zarnas peristaltiskās kustības tās pār-
vieto resnajā zarnā.

Resnajā zarnā ir tie paši kustību veidi kā tievajā zarnā, tikai res-

najā zarnā kustības ir lēnākas un ir arī antiperistaltiskās kustības,
t. i., peristaltikas viļņi, kas pārvietojas pretējā — tievās zarnas vir-

zienā. Antiperistaltisko kustību rezultātā resnās zarnas saturs tajā
uzturas ilgāku laiku un var uzsūkties gandrīz viss ūdens.

Izkārnījumu izvadīšanu no organisma sauc par defekāciju.
Resnās un taisnās zarnas iztukšošanās jeb defekācija notiek tad, kad

izkārnījumu masa, kas sakrājusies resnās zarnas gala nodalījumā,
kairina zarnas receptorus un izraisa reflektorisku taisnās zarnas iek-

šējā un ārējā sfinktera atslābšanu. Tai pašā laikā saraujas resnās un

taisnās zarnas muskuļi, kā arī vēdera preses muskuļi un izkārnījumi
tiek izvadīti no organisma. Šī refleksa centrs atrodas muguras sma-

dzeņu krustu segmentos. Defekācijas reflekss ir daļēji pakļauts gal-
vas smadzeņu garozas kontrolei.

UZTURA UZŅEMŠANAS MOTIVĀCIJA, IZSALKUMA

UN SĀTA SAJŪTA

Līdz ar uztura uzņemšanu asinīs palielinās uzturvielu daudzums.

Turpretī, ja uzturs kādu laiku netiek uzņemts, uzturvielu daudzums

asinīs samazinās. Tātad uzturvielu daudzums asinīs mainās (šūnās
šādu svārstību nav). Uzturvielu līmeni asinīs kontrolē receptori, kas

atrodas asinsvados un hipotalāmā. Labi izpētīti ir glikorecep-
tori, kas kontrolē kā glikozes, tā citu uzturvielu līmeni asinīs.

Organismā ir uzturvielu rezerves jeb depo. Lielākās ir tauku, kā

arī ogļhidrātu (glikogēna) rezerves, bet vismazākās ir olbaltumvielu

rezerves. Ja uzturvielu daudzums asinīs stipri samazinās, uzturvielas

tiek mobilizētas no depo.
Uzturvielu rezerves tiek tukšotas tikai ekstremālos apstākļos. Pa-

rastos apstākļos atkarībā no uzturvielu daudzuma asinīs rodas vai nu

sāta sajūta, vai arī izsalkuma sajūta. Izsalkums savukārt izraisa uz-

tura meklēšanas reakciju. Ja uzturs kādu laiku netiek uzņemts, im-

pulsi no tukšā kuņģa un zarnām, kā arī no asinsvadu glikorecepto-
riem (bada impulsācija) nonāk izsalkuma centrā — laterālajos
hipotalāmā kodolos. No šiem kodoliem impulsācija iet uz limbisko

sistēmu un tālāk uz pusložu garozu. Kad uzbudinājums sasniedz ga-

rozu, rodas uztura uzņemšanas motivācija. Visas uztura uzņemšanas

motivācijas nianses ir saistītas ar pusložu garozu un izpaužas mērķ-
tiecīgā darbībā uztura saņemšanai.

Sākoties uztura uzņemšanai, tiek kairināti mēles un kuņģa recep-
tori. Uzbudinājums no šiem receptoriem nonāk hipotalāmā ventrome-

diālajos kodolos, un rodas sāta sajūta. Tā ir t. s. sensorā sāta sajūta,
jo uzturvielu šķeļprodukti vēl nav nonākuši asinīs. Uztura uzņemša-
nas laikā, kad tiek kairināti mēles un kuņģa receptori, notiek arī uz-

turvielu rezervju jeb depo iztukšošanās, tāpēc palielinās uzturvielu
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daudzums asinīs un zūd izsalkuma sajūta. Tikai tad, kad uzturs ir sa-

gremots un uzturvielu šķeļprodukti uzsūkušies asinīs un kad ir papil-
dinātas iztukšotās uzturvielu rezerves, rodas īstā jeb metaboliskā sāta

sajūta.

VIELU UN ENERĢIJAS MAIŅA. UZTURS

Ar jēdzienu «vielmaiņa» jeb «metabolisms» saprot vielu apmaiņu

starp organismu un ārējo vidi, t. i., šo vielu uzņemšanu, izmantošanu

un pārstrādes galaproduktu izvadīšanu. Nepārtraukta vielu un ener-

ģijas maiņa ar apkārtējo vidi ir viena no būtiskākajām dzīvības pazī-
mēm. Organismā noritošā vielmaiņa ir dzīvā eksistences pamatnotei-
kums. Fizioloģiskajās funkcijās patērētās vielas un enerģija dzīvajās
būtnēs vienmēr atjaunojas uz to vielu un enerģijas rēķina, kuras dzī-

vais uzņem no apkārtējās vides. Visi dzīvnieku valsts organismi no

ārējās vides saņem ar uzturu organiskās vielas — olbaltumvielas, tau-

kus un ogļhidrātus. Tās nodrošina organisma enerģētiskajām un plas-
tiskajām norisēm nepieciešamās izejvielas, iekļaujas šūnās kā to

struktūrkomponenti.

Vielmaiņa organismā ir cieši saistīta ar enerģijas maiņu. Tās nav

atdalāmas viena no otras, jo nav vielmaiņas bez enerģijas pārmai-

ņām un otrādi. Uzturvielām oksidējoties, tajās esošā enerģija atbrīvo-

jas un tiek izlietota organismā. Atbrīvotā ķīmiskā enerģija transfor-

mējas citos enerģijas veidos: mehāniskajā, elektriskajā, osmotiskajā

v. c. Enerģiju izlieto dažādos organisma procesos: muskuļu kontrak-

cijās, spiediena uzturēšanai asinsvados, ķermeņa temperatūras uztu-

rēšanai. Atbrīvotā enerģija nodrošina arī jonu koncentrācijas dife-

renci šūnās, nervu impulsu ģenerēšanu un vadīšanu, dažādus sintēzes

procesus. Līdztekus visām šīm norisēm, kurās, patērējot enerģiju, or-

ganisms veica kādu noteiktu derīgu darbu, vienmēr izdalās siltums.

ASIMILĀCIJA UN DISIMILĀCIJA

Vielmaiņa jeb metabolisms izpaužas divās pretējās norisēs — asi-

milācijā (anabolismā) un disimilācijā (katabolismā). Par asimilā-

ciju sauc vielu sintēzi šūnās, šūnu struktūrelementu jaunveidošanos
un enerģijas krājumu papildināšanos. Šajā procesā no vienkāršiem

ķīmiskiem savienojumiem veidojas sarežģītāki, organismam raksturīgi

specifiski savienojumi. Asimilācija nodrošina organisma augšanu un

audu atjaunošanos. Disimilācijas procesā notiek dzīvās vielas

noārdīšanās un enerģijas atbrīvošanās. Par disimilāciju sauc vielu un

enerģijas patēriņu organisma funkciju un struktūras uzturēšanai.

Disimilācija cilvēka organismā nodrošina enerģiju sintēzes procesiem
un audu specifiskai darbībai — muskuju kontrakcijai, nervu impulsu

pārvadei v. c.

Asimilācija un disimilācija ir cieši savstarpēji saistīti procesi, kas

organismā noris vienlaicīgi un nepārtraukti, jo dzīvajā organismā
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70. att. Kvantitatīvās attiecības starp anabolismu un katabolismu fizioloģiskā
līdzsvara stāvoklī (a), augšanas laikā (b) un atrofijas laikā (c).

norisinās nepārtraukts sarežģītu vielu veidošanās process un vienlai-

kus to sairšana un noārdīšanās. Taču organismā kā veselā vienībā

vielu un enerģijas maiņa galarezultātā ir vienots fizioloģisks process.

Asimilācija un disimilācija ir cieši saistīti, tomēr ne vienmēr savstar-

pēji līdzsvaroti procesi. Tā, piemēram, organisma augšanas periodā
abi procesi norit ļoti intensīvi, bet asimilācija ir pārsvarā pār disimi-

lāciju. Šajā laikā intensīvi palielinās ķermeņa masa. Slimību un ba-

došanās gadījumos pārsvarā ir disimilācijas procesi, bet atveseļoša-
nās periodam raksturīga intensīva asimilācija (70. att.).

Enerģija, kas atbrīvojas disimilācijas procesos, uz laiku uzkrājas
ar enerģiju bagātā adenozīntrifosforskābes (ATF) molekulā fosfāt-

saites formā. ATF ir universāls enerģijas devējs, kas piegādā enerģiju
visiem dzīvības procesiem, kuri norit organismā. Šāds enerģijas uz-

krāšanas veids ļauj enerģiju izmantot pakāpeniski, atbilstoši orga-
nisma vajadzībām. ATF ir ļoti labils savienojums, organismā pastā-

vīgi notiek intensīva tā sintēze un tikpat intensīva šķelšanās.

OGĻHIDRĀTMAIŅA

Ogļhidrātus organismā izmanto par enerģijas avotu. Tie ir arī

šūnas sastāvdaļa. Cilvēka un dzīvnieku organisms nespēj sintezēt

ogļhidrātus no neorganiskām vielām, bet saņem tos galvenokārt ar

augu valsts produktiem. Uzturā lieto gan vienkāršus, gan saliktus ogļ-
hidrātus. Gremošanas traktā saliktie ogļhidrāti sašķeļas līdz mono-

saharīdiem, kuri uzsūcas asinīs. Pēc uzsūkšanās glikoze vai nu tūlīt

iekļaujas šūnu vielmaiņas procesos, vai arī, nonākot aknu un citu

audu šūnās, ātri fosforilējas, un no glikozes molekulām sintezējas gli-
kogēns — dzīvnieku ciete. Vidēji 35% no visas uzņemtās glikozes pār-
vēršas glikogēnā un uzkrājas depo orgānos — aknās un skeleta mus-

kuļos. Aknās glikogēnā krājums nepārsniedz 150 g, bet skeleta

muskuļos ir apmēram 200 g glikogēnā. Kopējais glikogēnā krājums
organismā ir 350 g; tas atbilst 5882 kJ (1400 kcal). Muskuļu
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glikogēns galvenokārt sedz muskulatūras enerģijas patēriņu, bet aknu

glikogēnu izmanto citu orgānu enerģijas patēriņa segšanai. Gliko-

gēnā sašķelšanās notiek atbilstoši organisma vajadzībām, un šajā

procesā izveidojusies glikoze nonāk asinīs un tālāk organisma šūnās,
kur tā tiek izmantota. Tā kā dzīvības norisēm glikozi izmanto nepār-
traukti, ir nepieciešama pastāvīga, noteikta cukura līmeņa uzturē-

šana asinīs.

Ogļhidrātmaiņas regulācija

Dinamisko cukura līmeņa konstanti asinis nodrošina sarežģīta
neirohumorālās regulācijas sistēma.

Ogļhidrātmaiņas regulācijā liela nozīme ir aizkuņģa dziedzera hor-

moniem insulīnam un glikagonam. Insulīns ir vienīgais hormons,

kas nepieciešams glikozes asimilācijai. Insulīns iedarbojas uz trim

dažādiem ogļhidrātmaiņas posmiem. Pirmkārt, insulīns veicina gli-
kozes iekļūšanu šūnā. Uzskata, ka kanāli šūnas membrānā, caur ku-

riem glikoze iekļūst šūnā, ir bloķēti ar lielmolekulāriem kompleksiem.
Insulīns, savienojoties ar šiem kompleksiem, atbrīvo ceļu glikozei.
Otrkārt, insulīns aktivē heksokināzi, kas katalizē glikozes pārvēr-

šanos glikozo-6-fosfātā, t. i., aktivē cukura oksidēšanos pašā sākuma

etapā. Un, beidzot, treškārt, insulīns katalizē vienu no K/ebsa
cikla reakcijām, iesaistoties ogļhidrātmaiņā arī šajā etapā.

Insulīnu noārda aknās esošais ferments insulināze. Savukārt

insulināzes aktivitāti palielina vairogdziedzera un hipofīzes hormoni,
bet samazina paša insulīna sabrukšanas produkti.

Otrs aizkuņģa dziedzera hormons glika gon s darbojas pretēji
insulīnam. Tas paaugstina cukura līmeni asinīs, izraisot hiperglikē-

miju, un samazina glikogēnā daudzumu aknās. Līdzīgi glikagonam
darbojas arī virsnieru serdes daļas hormons adrenalīns. Tas aktivē fer.

mentu fosforilāzi, kas veicina glikogēnā šķelšanos aknās un musku-

ļos, tā paaugstinot cukura līmeni asinīs.

Ogļhidrātmaiņas regulācijā piedalās arī virsnieru garozas gliko-
kortikoīdi. Šie hormoni stimulē glikoģenēzi, endogēnā olbaltuma sa-

brukšanu un aminoskābju pārvēršanos glikozē, respektīvi, glikogēnā.
Ogjhidrātmaiņu netieši ietekmē arī hipofīzes adrenokortiko-

tropais un somatotropais hormons, kuri stimulē virsnieru

garozas un serdes hormonu izdalīšanos. Bez tam somatotropais hor-

mons kavē insulīna iedarbību, aktivējot insulināzi, tādēļ somatotropo
hormonu var uzskatīt par insulīna inhibitoru.

Svarīga nozīme ogļhidrātmaiņas regulācijā ir centrālajai nervu

sistēmai. Pirmās ziņas par ogļhidrātmaiņas neirālo regu-

lāciju ieguva Klods Bernārs (1852). Viņš atklāja, ka dūriens ce-

turtā smadzeņu ventrikula pamatā (tā saucamais «cukura dūriens»)
dzīvniekiem rada hiperglikēmiju un glikozūriju. Vēlāk konstatēja, ka

ogļhidrātmaiņu regulē veģetatīvā nervu sistēma. Parasimpātiskās
nervu sistēmas impulsi palielina audu fermentu sistēmu aktivitāti un

pastiprina glikogēnā veidošanos, bet simpātiskās nervu sistēmas

ietekmē aktivējas glikogenolīze. Veģetatīvās nervu sistēmas stimulā-
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cija maina inkretoro dziedzeru darbību, tādējādi vienlaikus ar neirā-

lās regulācijas mehānismu ieslēdzas arī humorālais. Svarīga nozīme

abu šo regulācijas mehānismu koordinācijā ir hipotalāmā kodoliem

un galvas smadzeņu garozai. Galvas smadzeņu garozas piedalīšanos
ogļhidrātmaiņā pierāda tas, ka hiperglikēmiju var izraisīt arī nosa-

cīti reflektoriskā ceļā.

Cukura slodze

Ogļhidrātmaiņu var pārbaudīt ar cukura slodzi. Neēdušam cilvē-

kam nosaka cukura daudzumu asinīs, pēc tam liek izdzert 400 ml

ūdens, kurā izšķīdināti 50 vai 100 g glikozes. Atkārtoti ik pēc 30 minū-

tēm 5 vai 6 reizes nosaka cukura daudzumu asinīs. Veselam cilvēkam

cukura daudzums asinīs sāk paaugstināties jau pēc 15 minūtēm, bet

maksimumu sasniedz pirmās stundas beigās. Pēc 2 stundām cukura

daudzums asinīs atgriežas sākotnējā līmenī vai pat pazeminās. Vese-

lam cilvēkam maksimums pārsniedz izejas līmeni par 50—75%. Gli-

kēmiskās līknes lejupejošā daļa raksturo parasimpātiskās sistēmas

tonusu, jo liecina par insulīna produkcijas intensitāti.

TAUKMAIŅA

Taukiem organismā ir galvenokārt enerģētiskā funkcija, taču tie ir

arī šūnas sastāvdaļa. Tauku veidā, galvenokārt kā taukskābju trigli-

cerīdi, organismā uzkrājas enerģijas rezerves. Taukiem ir liela no-

zīme bioloģiski aktīvu vielu sintēzē, tie ir arī bioloģiski aktīvu vielu

(piemēram, vitamīnu) šķīdinātāji. Tauki aizsargā organismu no at-

dzišanas un darbojas par amortizatoru daudziem iekšējiem orgāniem.

Svarīga nozīme organisma dzīvības funkcijās ir 1 i p o ī d v jeb tau-

kiem līdzīgo vielu maiņai. Lipoīdi ietilpst nervaudos un piedalās to

funkcijā. Lipoīdi ir dzimumhormonu, virsnieru garozas hormonu un

D 3 vitamīna izejviela.
Ja no jaunu dzīvnieku barības pilnīgi izslēdz taukus, dzīvnieku

augšana apstājas, tie novājē, āda kļūst sausa, palielinās asinsvadu

caurlaidība, rodas asinsizplūdumi. Ja taukus izslēdz no pieaugušu
dzīvnieku uztura, tad rodas traucējumi dzimumdziedzeru funkcijās.
Cilvēkiem taukmaiņas traucējumu gadījumos parādās tendence uz

koronāro artēriju spazmām un trombozēm.

Cilvēks lieto galvenokārt neitrālos taukus — lipīdus, kas gre-

mošanas kanālā sašķeļas glicerīnā un taukskābēs. Glicerīns uzsūcas

viegli, bet taukskābes uzsūcas savienojumā ar žultsskābēm (sk. «Gre-

mošanas fizioloģija»). Daļu no uzsūktajām taukskābēm izmanto tri-

acetilglicerīdu un fosfolipīdu (t. i., fosfātgrupu saturošo tauku) re-

sintēzei, bet daļa pāriet vārtu vēnas asinīs vai limfvados. Tālāk lipīdi

nokļūst šūnās, kur notiek to bioķīmiskās pārvērtības.
Katrs organisms sintezē sev raksturīgus taukus. Pēc dažu autoru

domām, organismam raksturīgie tauki veidojas zarnu epitēlija, citi uz-

skatama tas notiek aknu un citu orgānu šūnās. Dažas nepiesātinātās
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taukskābes (esenciālās) cilvēka organismā neveidojas, tās obli-

gāti jāsaņem ar uzturu. Agrāk zinātnieki uzskatīja, ka esenciālās ir

divas taukskābes — linolskābe un linolēnskābe, bet nu jau gadus
desmit vairums zinātnieku uzskata, ka neaizstājama ir tikai linol-

skābe. Trešā bioloģiski nozīmīgā polinepiesātinātā taukskābe — ara-

hidonskābe — cilvēka organismā var veidoties no linolskābes, ja to

saņem pietiekamā daudzumā. Pēdējā desmitgadē veiktie pētījumi at-

klājuši šo taukskābju nozīmi bioloģisko mehānismu funkcijās un

prostaglandīnu sintēzē. Neaizstājamās taukskābes uzskata par prosta-
glandīnu izejvielām organismā.

Organismā trūkstot taukiem, tie sintezējas no ogļhidrātiem un ol-

baltumvielām. Par izejmateriālu izmanto tos vielmaiņas starpproduk-
tus, kas ir kopīgi ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu maiņai: piro-
vīnogskābi, etiķskābi v. c.

Augstāko taukskābju sintēze organismā ir taukmaiņas pirmā fāze.

Šī sintēze notiek, piedaloties fermentu kompleksam un B grupas vit-

amīnam — biotīnam. Taukmaiņas galvenais aktivators ir kofer-

ments A.

Taukmaiņas otrā fāze — taukskābju oksidēšanās — notiek šūnu

mitohondrijos.
Lipīdu tālākās pārvēršanās ceļi ir divi. Pirmkārt, oksidācijas pro-

cesā taukskābes pārvēršas acetilkofermentā A (Ac-Ko-A), kas tālāk

šķeļas līdz H
2
O un CO2. Otrkārt, lipīdu oksidācijas procesā var vei-

doties ketonvielas: acetons, p-oksisviestskābe un acetetiķskābe. Keton-
vielas — taukmaiņas nepilnīgi oksidētie produkti — veidojas un no-

nāk asinīs Krebsa cikla mazspējas gadījumā, ja notiek divu Ac-Ko-A
molekulu kondensācija un veidojas acetoacetilkoferments A. No šīs

vielas organismā var sintezēties arī holesterīns.

Taukiem oksidējoties, izdalās daudz enerģijas, kuru izmanto šūnu

vajadzībām. Daļu no uzņemtajiem lipīdiem organismā izmanto šūnas

struktūrā esošo lipīdu atjaunošanai.

Tauki organisma utilizejas gandrīz pilnīgi (95% no visam ar uz-

turu saņemtajām taukskābēm).

Taukmaiņas regulācija

Taukmaiņas regulācija notiek humorālā un neirālā ceļā. Šūnas

līmenī taukmaiņu nodrošina šāds mehānisms, šūnapvalkā ir ferments

adenilciklāze, kura ietekmē šūnās no ATF veidojas cikliskais

AMF, kas, iedarbojoties uz neaktīvo lipāzi, to aktivē. Aktīvā lipāze
šķeļ neitrālos taukus, veidojas brīvās taukskābes un glicerīns. Cik-

lisko AMF inhibē ferments fosfodiesterāze. Adenilciklāzi akti-

vizē kateholamīni, bet fosfodiesterāzi — insulīns. Tātad, darbojoties
šim šūnas mehānismam, taukmaiņu ietekmē vesela virkne fermentu.

Liela nozīme taukmaiņā ir insulīnam. Trūkstot insulīnam, or-

ganismā no taukiem un olbaltumvielām sāk veidoties ogļhidrāti, t. i.,

notiek glikoneoģenēze. Bez tam no taukskābēm lielā daudzumā sāk

sintezēties ketonvielas. No citiem hormoniem, kas ietekmē taukmaiņu
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organismā, jāmin dzimumhormoni. Ir pierādīts, ka, pieaugot hipofīzes
priekšējās daivas aktivitātei, tauki tiek mobilizēti no depo orgāniem.
Samazinoties hipofīzes priekšējās daivas aktivitātei, notiek tauku uz-

krāšanās. Taukmaiņu regulē arī virsnieru garozas hormoni. Domā-

jams, ka to ietekme ir netieša, jo šie hormoni ietekmē ogjhidrātmaiņu.

Taukmaiņu regulē arī adrenalīns, kurš aktivē adenilciklāzi, pantotēn-
skābe, nikotīnskābe, riboflavīns, metionīns un lipokaīns, ko izdala aiz-

kuņģa dziedzeris.

Nervu sistēmas ietekmi uz tauku metabolismu apstiprina klīniskie

novērojumi. Dažu hipofīzes audzēju gadījumā rodas Icenko—Kušinga
sindroms. Šiem slimniekiem novēro būtiskus taukmaiņas traucējumus,
tauku deponēšanos zemādā uz muguras, vēdera, sejas. Tik krasi loka-

lizētu tauku nogulsnēšanos nevar izskaidrot tikai ar taukmaiņas hu-

morālās regulācijas traucējumiem, neapšaubāma ir arī neirālā ietekme

sakarā ar audzēja izraisītām izmaiņām hipotalāmā rajonā.

OLBALTUMMAIŅA

Olbaltumvielas ir absolūti nepieciešamas organismam, jo bez tām

nav iespējama dzīvība, augšana un attīstība. Olbaltumvielas vaja-

dzīgas plastiskajiem procesiem, kas saistīti ar augšanu, attīstību, or-

ganisma šūnu un audu atjaunošanos, tās izpilda arī aizsargfunkcijas,
ir fermentu un hormonu struktūrkomponenti. Daudzas svarīgas struk-

tūras pēc dabas ir olbaltumvielas: imūnvielas, imūnglobulīni, hemo-

globīns, miozīns, aktīns, rodopsīns v. c. Ar uzturu saņemtās olbal-

tumvielas gremošanas traktā šķejas līdz aminoskābēm, kuras uzsūcas

asinīs. No zarnu trakta uzsūcas 70—90% gremošanas procesā radu-

šos aminoskābju. Aminoskābes ar asinīm nonāk audos, kur no tām

sintezējas organisma specifiskās olbaltumvielas.

Tieši olbaltumvielas, kas nepārtraukti iekļaujas vielmaiņas pro-

cesā, ir visu audu galvenā sastāvdaļa. Olbaltummaiņa organismā ir

ļoti intensīva. Eksperimentā novērots, ka ievadot organismā amino-

skābes, kas iezīmētas ar radioaktīvo slāpekli, pēc 5—7 dienām puse

no visa aknu olbaltumvielu slāpekļa ir aizvietota ar iezīmēto slāpekli,
t. i., atjaunojusies. Ātri atjaunojas arī zarnu, nieru un citu orgānu ol-

baltumvielas. Dažas, piemēram, hemoglobīna, ādas, muskuļu olbal-

tumvielas, funkcionē ilgi. Puse no balstaudu olbaltumvielām atjauno-

jas tikai 158 dienās.

Olbaltummaiņai raksturīga šī procesa lielā atkarība no olbaltum-

vielu uzņemšanas, jo dzīvnieki atšķirībā no augiem aminoskābes ne-

var sintezēt (viņu organismā neveidojas aminogrupa NH2). Lai dzīv-

nieku un cilvēka organismā veidotos olbaltumvielas, viņiem amino-

skābes jāsaņem ar augu vai dzīvnieku valsts produktiem.

Visas augu un dzīvnieku olbaltumvielas veido 20 aminoskābes,

kuru sakārtojums olbaltumvielu molekulā ir ļoti dažāds. Pat viena

organisma dažādos audos olbaltumvielu sastāvs ir atšķirīgs. Veido-

jot sev nepieciešamās olbaltumvielas, dzīvnieka organisms var pārvei-
dot vienu aminoskābi citā, tieši šajā brīdī vajadzīgajā. Tas notiek
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audu fermentu transamināžu ietekmē, tām pārnesot aminogrupas no

vienas molekulas uz citu. Bet arī šajā ziņā cilvēka organisma spējas
ir ierobežotas. Ir astoņas aminoskābes, kuras cilvēka organisms ne-

spēj sintezēt, — leicīns, izoleicīns, lizīns, metionīns, fenilalanīns, treo-

nīns, triptofāns un valīns. Tās sauc par neaizstājamām jeb
esenciālām aminoskābēm. Vielmaiņai un paša organisma ol-

baltumu veidošanai tās noteikti jāsaņem ar uzturu. Bērna augšanai
neaizstājama aminoskābe ir arī histidīns.

Olbaltummaiņai un organisma olbaltumvielu sintēzei raksturīgs
vēl tas, ka cilvēkam neaizstājamās aminoskābes nepieciešamas stin-

gri noteiktās savstarpējās attiecībās. Ja kāda no neaizstājamām
aminoskābēm ir vairāk nekā nepieciešams, sintēzes procesiem to neiz-

manto.

Pēc neaizstājamo aminoskābju satura uztura olbaltumvielās spriež

par šo olbaltumvielu bioloģisko vērtību. Dzīvnieku olbal-

tumvielas satur visas neaizstājamās aminoskābes, tāpēc tās sauc par

pilnvērtīgām olbaltumvielām. Olbaltumvielas (biežāk
augu), kas nesatur kaut vienu neaizstājamo aminoskābi, uzskata par

nepilnvērtīgām.
Sūnas pastāvīgi norit olbaltumvielu sintezē. Nosacīti izšķir četrus

olbaltumvielu sintēzes veidus:

1) augšanas sintēzi, kas nodrošina organisma augšanu;
2) stabilizējošo sintēzi, kas norit visu dzīves laiku un

saistīta ar disimilācijas procesā noārdīto olbaltumvielu atjaunošanos;
3) reģenerācijas sintēzi, kas norit atjaunošanās periodā

pēc olbaltumvielu bada, asinszaudējumiem utt.;

4) funkcionālo sintēzi, kas nodrošina specifisku olbaltum-

vielu veidošanos (fermenti, hemoglobīns utt.).
Olbaltumvielu biosintēzei raksturīgas sešas īpatnības:
1) olbaltumvielu biosintēzes avots ir brīvās aminoskābes;

2) olbaltumvielu biosintēze notiek šūnu iekšējās submikroskopis-
kajās struktūrās — ribosomās;

3) olbaltumvielu reprodukciju nodrošina DNS molekulā ieslēgtais
ģenētiskais kods;

4) kodu no kodola DNS uz ribosomām nodod transporta RNS;

5) olbaltumvielu biosintēzi katalizē specifiski fermenti;

6) olbaltumvielu biosintēzei nepieciešamo enerģiju dod makroer-

ģiskie fosfora savienojumi: adenozīntrifosforskābe (ATF), granozīn-
trifosfāts (GTF). Šie savienojumi veidojas oksidatīvās fosforilēšanās

procesā šūnu mitohondrijos.

Slāpekļa bilance

Olbaltummaiņas raksturu var uzzināt, nosakot slāpekļa bilanci.

Par slāpekļa bilanci sauc attiecību starp uzņemtā un izdalītā

slāpekļa daudzumu. Ja šie lielumi ir vienādi, tad slāpekļa bilance ir

līdzsvarota. Pieaugušam veselam cilvēkam ar olbaltumvielām uzņem-

tais un no organisma izdalītais slāpeklis visu laiku atrodas dinamiskā
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līdzsvarā. Augšanas un attīstības periodā slāpekļa bilance ir pozi-
tīva, t. i., ar uzturu uzņemtā slāpekļa daudzums ir lielāks nekā izda-

lītā slāpekļa daudzums. Slāpekļa bilance ir pozitīva ari pēc badoša-

nās, atveseļošanās periodā pēc smagas slimības un grūtniecības laikā.

Ja no organisma izdalās vairāk slāpekļa, nekā tiek saņemts ar uzturu,
runā par negatīvu slāpekļa bilanci. Slāpekļa bilance ir negatīva

smagu slimību vai badošanās laikā, kad noārdās paša organisma
olbaltumvielas. Olbaltumvielu noārdīšanās galaprodukti izdalās gal-
venokārt caur nierēm un sviedru dziedzeriem. Nedaudz slāpekļa or-

ganisms zaudē arī ar matiem, nagiem, ādas un zarnu gļotādas nolo-

bījušos virsējo slāni. Slāpekļa līdzsvara pārbaudei organismā var

aprobežoties ar izdalītā slāpekļa daudzuma noteikšanu diennakts

urīnā un tā salīdzināšanu ar aprēķināto slāpekļa daudzumu dienas

uzturā. Normālos apstākļos pieaudzis cilvēks diennaktī ar urīnu iz-

dala 10—18 g slāpekļa.

Olbaltummaiņas regulācija

Tā ir sarežģīta un nav vēl pilnīgi izpētīta. Klīniskie novērojumi
liecina, ka olbaltumvielu sintēzi un olbaltummaiņu ietekmē visi iekšē-

jās sekrēcijas dziedzeri. Vairogdziedzera un dzimumdziedzeru hipo-
funkcijas gadījumā ir kavēta augšana. Aizkrūtes dziedzera patoloģi-
jas un virsnieru hipofunkcijas gadījumā rodas smagi traucējumi
olbaltummaiņā. Taču vairums no šīm ietekmēm realizējas netieši,
izmainot citus vielmaiņas veidus. Tieši uz olbaltummaiņu iedarbojas
3 hormoni.

1. Somatotropais hormons (STH), ko izdala hipofīzes

priekšējā daiva, ietekmē olbaltumvielu sintēzi. STH pastiprina KoA

iedarbību un aizkavē olbaltumvielu noārdīšanos, jo nomāc glikokorti-
koīdu iedarbību. Šī hormona ietekmē aminoskābes vieglāk pāriet no

vides šūnās.

2. Insulīns olbaltummaiņu ietekmē tieši un netieši. Tas veicina

aminoskābju transportu caur šūnapvalku, un, regulējot ogļhidrāt-

maiņu, nodrošina ar enerģiju olbaltumvielu sintēzes procesus. Insulī-

nam piemīt anabolisks efekts uz olbaltummaiņu.

Trūkstot insulīnam, pastiprinās olbaltumvielu noārdīšanas un gli-

koneoģenēze.
3. Virsnieru garozas hormoniem piemīt antianaboliskā

iedarbība, tie kavē kā olbaltumvielu sintēzi, tā olbaltumvielu pārvēr-
tību intensitāti.

Būtiska nozīme olbaltummaiņas regulācijā ir neirālām ietekmēm.

Kaut arī nav atrasts īpašs olbaltummaiņas centrs, var domāt, ka to

regulē hipotalāmā kodoli. Šeit, jādomā, atrodas šūnas, kuras koordinē

olbaltummaiņas neirālo un humorālo regulāciju. Svarīga nozīme ol-

baltummaiņas regulācijā ir galvas smadzeņu garozai. Par to liecina

smagi psihogēnas izcelsmes olbaltummaiņas traucējumi un orga-

nisma novājēšana.
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MINERĀLMAIŅA

Dzīvajiem audiem nepieciešams normāls minerālvielu daudzums

un noteiktas to attiecības. Kaut arī minerālvielas nav enerģijas avots,

tām ir svarīga nozīme daudzās fizioloģiskās funkcijās.
Septiņi galvenie elementi — Ca, X, Mg, Na, P, S, Cl — veido

60—80% no visām organismā esošajām minerālvielām. Tos sauc par

makroelementiem. levērojami mazākā daudzumā organismā at-

rodami arī citi elementi: Fe, Cv, J, Mn, Co, Zn, Mo, F, AI, B, Se, Cd,
kurus sauc par mikroelementiem.

Nātrijs ir viens no svarīgākajiem, dzīvībai nepieciešamajiem ele-

mentiem. Tas piedalās nervu un muskuļu uzbudinājuma procesos,
asinsvadu sienas gludās muskulatūras tonusa uzturēšanā, nodrošina

nepieciešamo osmotisko spiedienu audos un organisma šķidrumos, pie-
dalās ūdensmaiņas regulācijā. Nātrija daudzums organismā ir apmē-
ram 0,2% no ķermeņa masas, t. i., 70 kg smagam cilvēkam organismā
ir aptuveni 140 g nātrija. Visvairāk nātrija ir ekstracelulārajos šķid-
rumos. Pieaugušam cilvēkam diennaktī nepieciešami 4—6 g nātrija.
Tas atbilst 10—12 g nātrija hlorīda.

Kālijs organismā pārsvarā atrodas intracelulārajā telpā, tā dau-

dzums ir 0,22 —0,23% no ķermeņa masas. Arī kālijam ir svarīga no-

zīme nervu un muskuļu uzbudinājuma procesos, skeleta muskuļu to-

nusa uzturēšanā, sirdsdarbības normalizācijā, kuņģa sulas skābuma

regulācijā. Kālija diennakts deva ir 3—5 g.

Kalcijs ir galvenokārt kaulaudu sastāvdaļa, bet tam ir liela no-

zīme arī nervu un muskuļu uzbudināmībā, tas ietekmē sirds un ske-

leta muskuļu kontrahēšanos un atslābšanu, šūnapvalka caurlaidību,
asinsreces procesu.

Kalcija daudzums organisma ir 1,4—2% no ķermeņa masas, t. i.,

apmēram 1—1,5 kg. 99% no šī daudzuma atrodas kaulos un zobos.

Organisma vajadzība pēc kalcija mainās atkarībā no indivīda ve-

cuma un fizioloģiskā stāvokļa. Pieaugušam cilvēkam diennaktī jāsa-

ņem 0,8 g kalcija. Sievietēm grūtniecības otrajā pusē un laktācijas pe-
riodā deva jāpalielina līdz 1,3 g.

Magnijam ir liela nozīme nervaudu uzbudinājuma procesos un

ogļhidrātmaiņā. Zināmā mērā magnijs ir kalcija antagonists. Orga-
nismā svarīga ir tieši kalcija-magnija attiecība, kas nodrošina nor-

mālu šūnapvalku caurlaidību. Magnija daudzums organismā svārstās

no 0,02 līdz 0,03%, t. i., no 14 līdz 21 g. 70% no šī daudzuma veido

kompleksus sāļus ar Ca un P un atrodas kaulos. Pārējais magnijs
atrodas organisma šķidrumos un mīkstajos audos.

Magnija deva nedrīkst pārsniegt 6 mg/kg masas diennaktī.

Fosfors organismam svarīgs divējādi. Pirmkārt, tas ietilpst ATF —

organisma galvenās enerģētiskās vielas sastāvā, otrkārt, daudz fos-

fora (ap 80%) atrodas kaulaudos. Tā diennakts deva pieaugušam cil-

vēkam ir 1,2 g.

Sērs ir sēru saturošo aminoskābju sastāvdaļa. lekļaujoties sulfid-

rilu un disulfīdu grupās, sērs piedalās daudzos vielmaiņas procesos.

Aptuvenā deva pieaugušam cilvēkam ir apmēram 1 g diennaktī.
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Hlors piedalās osmotiskā spiediena regulācijā šūnās un audos,
ūdensmaiņas normalizēšanā un kuņģa sālskābes veidošanā. Pārtikas

produktos ir maz hlora, organisms to saņem galvenokārt nātrija hlo-

rīda veidā. Hlora diennakts deva pieaugušam cilvēkam ir ne vairāk kā

5-7 g.

Mikroelementu maiņa

Par mikroelementiem uzskata vielas, kuru koncentrācija orga-
nismā ir neliela (10~ 3—l0-12 mg%), bet kuru bioloģiskā nozīme ir

liela. Pie tādām vielām pieder dzelzs, varš, kobalts, jods, cinks, stron-

cijs, fluors v. c. Sīs vielas dēvē par biomikroelementiem. To

sadalījums cilvēka audos nav vienmērīgs, visvairāk to ir aknās un

kaulaudos. Daži mikroelementi koncentrējas kādos noteiktos audos,
piemēram, cinks lielā daudzumā uzkrājas aizkuņģa dziedzerī, jods —

vairogdziedzerī.
Mikroelementu fizioloģiskās iedarbības spektrs

ir ļoti plašs. Tie ietekmē cilvēka un dzīvnieku reprodukciju, augšanu,
metamorfozi. Mikroelementi ir daudzu fermentu komponenti, un šo

fermentu aktivitāte ir atkarīga no to klātbūtnes. Tā, piemēram, dzelzs

ir oksidācijas fermentu — peroksidāžu, citohromoksidāžu, citohroma

un citu sastāvā. Dzelzs stimulē vielmaiņas procesus šūnās. Dzelzs

ietilpst arī hemoglobīna sastāvā, tā ir nepieciešama asinsrades proce-
sos. Asinrades procesos nepieciešams arī varš.

Jods, kobalts, mangāns, varš, dzelzs un citi mikroelementi ietekmē

iekšējās sekrēcijas dziedzerus. Joda trūkums organismā izraisa endē-

misko strumu, tomēr citu mikroelementu klātbūtne var veicināt vai

kavēt strumas attīstību. Liels vara daudzums pārtikā kavē saslimšanu

ar endēmisko strumu, bet kobalta — veicina. Ja ēdienā maz

mangāna, tad slimība novērota pat tad, ja joda daudzums uzturā ir

pietiekams.

Varš, cinks un kobalts ir cieši saistīti ar aizkuņģa dziedzera hor-

monu sintēzi un to aktivitāti. Novērots, ka varam piemīt insulīnam

līdzīga iedarbība. Cinks ietekmē arī hipofīzes priekšējās daivas hor-

monu un dzimumdziedzeru sekrēta izdalīšanos un aktivitāti.

A. Venčikovs atklājis mikroelementu ietekmi uz leikocītu fagoci-
tāro reakciju ātrumu un organisma imunoloģisko aktivitāti. Mikroele-

menti spēj mainīt arī audu fizioloģiskās pamatīpašības: mangāns
audu uzbudināmību paaugstina, bet varš to nomāc. Funkcionālus trau-

cējumus audos var radīt gan samazināts, gan palielināts mikroele-

mentu daudzums. Mikroelementus cilvēks saņem ar pārtiku vai ūdeni.

Mikroelementu optimālās diennakts devas svārstās atkarībā no ve-

cuma, slodzes un organisma funkcionālā stāvokja. Bērnam ir palieli-
nāta vajadzība pēc tām minerālvielām, kas ir nepieciešamas asinsra-

des procesos (piemēram, Fe, Cv, Co, Mn).

Minerālvielas organismā iekļaujas bioķīmiskos procesos fizikāli

vai ķīmiski saistītas ar ūdens molekulām. TādēJ ūdensminerālu maiņu
būtībā var uzskatīt par vienotu procesu.
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Odens maiņa

Ūdens un minerālvielas veido organisma iekšējās vides pamatu,
jo tie ir asins plazmas, limfas un audu šķidruma galvenā sastāvdaļa.

Pastāvīgu osmotisko spiedienu, kurš ir nepieciešams normālai šūnu

darbībai, organisms saglabā ar noteikta, vienmēr regulējama izšķī-
dušo sāļu daudzuma palīdzību. Sevišķi svarīga nozīme ūdenim ir

kā šķīdinātājam, jo visas vielas, kas uzsūcas asinīs un limfā, vispirms
izšķīst ūdenī. Ūdens klātbūtnē norisinās oksidācija un citas ķīmiskās

reakcijas. Ūdens piedalās arī ķermeņa temperatūras regulācijā. Ūdens

un minerālvielas ietilpst arī gremošanas sulu sastāvā.

Ūdens organismā nav ķīmiski tīrā veidā, tajā izšķīdināti sāļi vai

arī tas saistīts ar koloīdiem. Organismā ūdens ir trīs veidos:

1) brīvā veidā intracelulāros un ekstracelulāros šķidrumos kā

neorganisko un organisko vielu šķīdinātājs;
2) saistītā veidā kā koloīdu sastāvdaļa, nodrošinot to uzbrie-

šanu;

3) konstitucionāla jeb intramolekulara veida atrodas ūdens,
kas atbrīvojas, oksidējoties olbaltumvielām, taukiem, ogļhidrātiem.

Ūdens daudzums organismā ir atkarīgs no dzimuma. Vīrie-

šiem tas ir 60—62% no ķermeņa masas, sievietēm — 52%- Visvairāk

ūdens ir jaundzimušā organismā — 77—80% no ķermeņa masas. Pēc

piecdesmitā dzīves gada ūdens daudzums gan sieviešu, gan vīriešu

organismā pakāpeniski samazinās. Ūdens visos audos nav vienādā

daudzumā. Kauli satur 25% ūdens, aknas — 70%, skeleta muskuļi —

75%, asinis — 80%, smadzenes — 85%. Tātad, jo intensīvāk audos

norisinās vielmaiņa, jo vairāk ūdens tie satur. Organisms ūdeni saņem
ne tikai ar šķidrumiem, bet arī ar visiem cietajiem pārtikas produk-
tiem. Ūdens organismā veidojas arī oksidācijas procesos. Nepiecieša-
mais ūdens daudzums stipri variē atkarībā no klimatiskajiem un

darba apstākļiem. Vidēji diennaktī pieaugušam cilvēkam jāsaņem no

2 līdz 2,5 / ūdens. Šo ūdens daudzumu nodrošina ar dzērieniem sa-

ņemtais šķidrums (apmēram 1 /), uzturā ietilpstošais ūdens (apmē-
ram 900ml) un ūdens, kas rodas organismā uzturvielu ķīmisko pār-
vērtību rezultātā (apmēram 300 ml). Normālai organisma darbībai

nepieciešams, lai saņemtais ūdens pilnīgi segtu ūdens patēriņu, citādi

iestājas nopietni traucējumi dzīvības procesu norisē. Visos gadījumos,
kad organisms zaudē daudz šķidruma (caureja, vemšana, stipra svī-

šana), jārūpējas par ūdens un minerālvielu ievadīšanu, jo šādos gadī-
jumos organisms zaudē ne tikai ūdeni, bet arī sāļus.

Diennaktī organisms zaudē 1,5 / ūdens ar urīnu, 400—600 ml ar

sviedriem, 350 —400 ml ar izelpoto gaisu un 100—150 ml ar fekālijām.

Ūdens-saļu maiņas regulācija

Udens-sāļu maiņu regulē neirohumorāls mehānisms. Šī sarežģītā

regulācija sākas ar četru veidu receptoriem, kas signalizē par ūdens

daudzuma izmaiņām organismā. Pirmkārt, mutes gļotādas recep-
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tori ziņo par mutes un rīkles gļotādas sausumu. Taču pietiek tikai

samitrināt mutes gļotādu, lai slāpju sajūta izzustu, tādēļ šādas slā-

pes sauc par neīstām slāpēm. Otrkārt, kuņģa gļotādas barorecep-
tori signalizē par nepieciešamību papildināt ūdens daudzumu orga-

nismā vai pārtraukt dzeršanu. Tā kā slāpes šajā gadījumā saistītas

ar kuņģa sienas tonusa izmaiņām, bet nevis ar ūdens daudzumuorga-

nismā, arī tās ir neīstas. Trešā receptoru grupa, kas piedalās
ūdens-sāļu maiņā, ir osmoreceptori hipotalāmā un audos, kas ziņo

par osmotiskā spiediena izmaiņām audos. So receptoru kairinājums
izraisa īstās slāpes, jo tas signalizē par ūdens daudzuma un elektro-

lītu koncentrācijas izmaiņām organismā. Un, beidzot, ceturtā re-

ceptoru grupa — tilpumreceptori — asinsrites sistēmā reaģē uz cir-

kulējošo asiņu daudzuma izmaiņām.

Udens-saļu maiņa piedalās arī redzes un dzirdes receptori, kas

nodrošina nosacīti reflektorisko regulācijas komponentu.

Impulsi no visiem minētajiem receptoriem iet uz hipotalāmā ven-

tromediālo daļu, kur atrodas ūdens maiņas regulācijas centrs. Sis

centrs dod impulsu plūsmu uz efektoriem,_kas izvada ūdeni no orga-

nisma. Galvenais tāds efektors ir nieres. Ūdens-sāļu līdzsvara regu-

lācijas centrs hipotalāmā pakļauts galvas smadzeņu lielo pusložu
garozas kontrolei.

Hipotalāmā sintezējas antidiurētiskais hormons

(ADH), kas uzkrājas hipofīzes mugurējā daivā. ADH aktivē hialu-

ronidāzi nieru kanāliņu sienās. Tādā veidā pastiprināta ADH izdalī-

šanās izraisa pastiprinātu nieru kanāliņu epitēlija šūnu cementētāj-
vielas — hialuronskābes depolimerizāciju. Nieru kanāliņu caurlaidība

paaugstinās, un ūdens reabsorbcija palielinās — ūdens tiek aizturēts

organismā.
Otrs svarīgs hormons, kas piedalās ūdens-sāļu maiņas regulācijā,

ir virsnieru garozas hormons aldosterons, kurš aktivē dzintar-

skābes dehidrogenāzi nieru kanāliņu epitēlijā un tādā veidā pastip-
rina nātrija reabsorbciju nierēs. Nātrija uzkrāšanās audos kairina

osmoreceptorus. Tas izraisa pastiprinātu ADH produkciju un ūdens

aizturi organismā. Aldosterona sekrēciju regulē adrenoglomerulotro-
pīns — viela, ko izdala hipotalāms, un renīna-angiotenzīna
sistēma.

Nozīmīgi minerālmaiņas regulatori ir arī citi virsnieru garozas

hormoni — minerālkortikoīdi. Tiem trūkstot, tiek traucēta

kālija maiņa, rodas hipokaliēmija, t. i., samazinās kālija daudzums

organismā,' kas izraisa adinamiju un citus nopietnus traucējumus.

Kalcija un fosfora maiņu regulē epitēlijķermenīšu izdalītais

parathormons. Šī hormona ietekmē kalcijs saistās ar olbaltum-

vielām un tā izvadīšana no organisma tiek kavēta. Udens-saļu maiņu

ietekmē arī adrenalīns, kas, sašaurinot nefrona kamoliņa asinsvadus,

samazina filtrācijas spiedienu un izraisa diurēzes samazināšanos,

t. i., samazina ūdens izvadīšanu no organisma.

Udens-sāļu maiņas regulācija nozīmīga ir arī veģetatīvās nervu

sistēmas ietekme uz sviedru izdalīšanās intensitāti.
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Udens-saļu maiņa karsto cehu strādniekiem

Strādājot paaugstinātā temperatūrā, cilvēks zaudē daudz ūdens

(strādājot fizisku darbu karstajā cehā, pat vairāk nekā 5 litri vienā

maiņā). Lai paaugstinātu organisma izturību pret augstu tempera-
tūru, novērstu homeostāzes izmaiņas un tādējādi saglabātu augstas
darbaspējas, ir svarīgs pareizs dzeršanas režīms, ievērojot uzņemtā

šķidruma daudzumu, tā sastāvu un dzeršanas biežumu. Nekontrolēta,

neorganizēta dzeršana dod mazāku efektu nekā dozēta un izplānota.
Vislabāk slāpes dzesēt ar nelielām dzēriena porcijām (100 ml) ik pēc
25—30 minūtēm. Uzturēt ūdens līdzsvaru palīdz arī šķidrs uzturs.

Strādājot paaugstinātā temperatūrā, organisms ūdeni izdala gal-
venokārt caur sviedru dziedzeriem. Ūdens izdalīšanās caur nierēm

un zarnu traktu samazinās.

Svīstot no organisma pastiprināti izdalās arī organiskas un ne-

organiskas vielas. Lai kompensētu ar sviedriem izdalīto minerālvielu

zudumu, dzeramajam ūdenim pievieno 0,1 —0,5% nātrija hlorīda. Ja

ūdens zudums ir Joti liels, dzērienam bez nātrija hlorīda pievieno arī

kālija hlorīdu un nātrija hidrogēnkarbonātu. Ir izstrādāta arī recep-
tūra olbaltumu-vitamīnu dzērienam, kas ne tikai kompensē ar svied-

riem izdalīto minerālvielu, vitamīnu, slāpekli saturošo vielu zudumu,

bet, samazinot sviedru izdalīšanos, aizsargā organismu arī no atūde-

ņošanas.

VITAMĪNI, TO FIZIOLOĢISKĀ NOZĪME.

GALVENĀS VITAMĪNU GRUPAS

Par vitamīniem sauc organiskus mazmolekulārus savienojumus,
kurus cilvēka un augstāko dzīvnieku organisms nespēj sintezēt, bet

kuri tomēr ir vitāli nepieciešami. Vitamīnus organisms neizmanto ne

par plastisko, ne par enerģētisko materiālu. Pat niecīgas vitamīnu

devas spēj ietekmēt organisma bioķīmiskos procesus. Galvenais vit-

amīnu iedarbības mehānisms ir dažādu bioķīmisko procesu katalīze.

Tie katalizē olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu šķelšanu un sintēzi.

Viena procesa katalīzē vienlaikus piedalās vairāki vitamīni. Dažādos

audos atkarībā no to funkcionālā stāvokļa vitamīnu patēriņš ir da-

žāds. Tas mainās atkarībā no vecuma un dzimuma, atkarībā no klima-

tiskajiem un ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Vitamīni nepieciešami visu

orgānu un sistēmu normālai funkcionēšanai, organisma augšanai un

attīstībai, redzes un asinsrades procesiem, kaulu kalcifikācijai un

citiem dzīvībai svarīgiem procesiem.
Cilvēka veselību tieši ietekmē 20 vitamīni. Lielāko daļu vitamīnu

organisms saņem ar uzturu. Dažus vitamīnus sintezē zarnu flora

(dažus B grupas vitamīnus un X vitamīnu), taču endogēni sintezēto

vitamīnu daudzums ir nepietiekams.
Pēc fizikāli ķīmiskajām īpašībām vitamīnus iedala ūdenī šķīstošos

un taukos šķīstošos vitamīnos. Ūdenī šķīstošie vitamīni

ir fermentu struktūrkomponents un piedalās to kofermentu dajas vei-
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došanā. Sai vitamīnu grupai pieskaita lielu dalu B grupas vitamīnu,

C, P un citus vitamīnus. Taukos šķīstošos vitamīnus

sauc arī par hormonu vitamīniem. Tie ir membrānas struktūrelements

un nodrošina bioloģisko membrānu funkcijas. Izņemot vitamīnu X,
kas izpilda dažas kofermenta funkcijas, taukos šķīstošajiem vitamī-

niem nav kofermentu īpašības. Tomēr nav izslēgta iespēja, ka taukos

šķīstošie vitamīni, regulējot šūnas fermentu aktivitāti, piedalās dažu

fermentu sistēmu funkcijās. Taukos šķīstošie vitamīni ir A grupas,
D grupas, E grupas, X grupas un F grupas vitamīni.

Daži svarīgākie vitamīni, to fizioloģiskā iedarbība

A vitamīnu grupa (retinols, retināls, retinēnskābe) nepieciešama
organisma augšanai un attīstībai. Nodrošina epitēlijaudu normālu

diferencēšanos ādā un gļotādās, ietilpst redzes purpura sastāvā, no-

drošina acs adaptāciju. Nodrošinot olbaltumu un lipīdu saistību šūnā,

A vitamīnu grupa piedalās bioloģisko membrānu funkcijās.

Bi vitamīns (tiamīns) ietekmē vielmaiņas procesus, darbojoties kā

kokarboksilāzes koferments. Tiamīns sevišķi nozīmīgs ogļhidrātmaiņā,

jo dekarboksilē pirovīnogskābi un citas a ketonskābes (pirovīnogskā-
bes uzkrāšanās izraisa polineirītu). Nodrošina optimālu uzturvielu iz-

mantošanu enerģētiskiem procesiem. Tiamīnam ir liela nozīme arī

olbaltumvielu un tauku maiņā, tas katalizē karboksilgrupu atšķelšanu,
piedalās aminoskābju dezaminēšanā un taukskābju sintēzē. Nodrošina

iespēju izmantot glikozi centrālajā nervu sistēmā. Nepieciešams nervu

impulsu pārvadei, jo kavē acetilholīnesterāzes sintēzi un to inaktivē.

Pastiprina kuņģa motorisko un sekretorisko funkciju, paātrina tā sa-

tura evakuāciju.

B2 vitamīns (riboflavīns) ir flavīnfermentu sastāvdaļa. Katalizē
oksidēšanas-reducēšanas reakcijas, uzlabo vielmaiņas starpproduktu
izmantošanu. Sensibilizē acs gaismas jutīgo aparātu. letekmē hemo-

poēzi, aktivējot kaulu smadzeņu darbību.

B
3 vitamīns (pantotēnskābe) kofermenta A formā iekļaujas

daudzu fermentu sastāvā, kuri katalizē acetilēšanu un pāracetilēšanu,
tādēļ pantotēnskābei piemīt atindēšanas spējas. Piedalās polipeptīdu
un olbaltumvielu sintēzē, taukskābju oksidatīvā noārdīšanā. Tā regu-

lējoši ietekmē nervu sistēmas funkcijas. Pantotēnskābe stimulē gliko-
kortikoīdu sintēzi.

PP vitamīns (nikotīnskābe jeb niacīns) iekļaujas vairākās fer-

mentu sistēmās, kas nodrošina ūdeņraža pārnešanu. Tādā veidā niko-

tīnskābe piedalās audu elpošanas reakcijās. Nikotīnskābe normalizē

kuņģa sekretorisko un motorisko funkciju, stimulē aknu un aizkuņģa
dziedzera funkciju, paplašina asinsvadus, normalizē holesterīna lī-

meni asinīs, normalizē ūdens-sāļu maiņu.

B
6

vitamīns (piridoksīns) ietilpst fermentu sistēmas, kas katalizē

aminoskābju pārvērtības (pāraminēšanas procesu rezultātā rodas
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glutamīnskābe, ja tās trūkst, iestājas epileptoldi krampji). Piridoksī-

nam ir svarīga nozīme uzbudinājuma un kavēšanas procesos galvas
smadzenēs, tas stimulē hemoglobīna sintēzi un leikopoēzi kaulu

smadzenēs, kavē aterosklerozes attīstību.

H vitamīns (biotīns) ietilpst fermenta a-dekarboksilāzes sastāvā;
piedalās dezaminēšanā un citās olbaltummaiņas reakcijās. Piedalās

arī taukmaiņas procesos. Regulējoši ietekmē neirotrofiskos procesus.

Bc vitamīns (folijskābe) darbojas antianēmiski, jo atvieglo me-

galoblastu nobriešanu kaulu smadzenēs. Kopā ar Bi 2 vitamīnu veicina

metilgrupu atbrīvošanos, kuras tiek izmantotas dažu savienojumu
sintēzei (metionīns, adrenalīns, kreatīns v. c).

812B 12 vitamīns (cianokobalamīns) nodrošina normālu eritrocītu no-

briešanu un darbojas antianēmiski. Tas ietekmē vielmaiņas, sevišķi
olbaltummaiņas, procesus. Piedalās metionīna, tirozīna, serīna un citu

aminoskābju sintēzē, nukleīnskābju, purinu un pirimidīnu sintēzē.

Bērniem cianokobalamīns stimulē augšanu. Tam ir arī lipotropas īpa-
šības. Stimulē kofermenta A aktivitāti.

C vitamīns (askorbīnskābe) organismā aktivē oksidēšanas-redu-

cēšanas fermentus, C vitamīns piedalās aminoskābju tirozīna un fenil-

alanīna oksidēšanā un veicina dezoksiribonukleīnskābes veidošanos

no ribonukleīnskābes. Stimulē audu reģenerācijas procesus. C vit-

amīns saistās ar organisma kolagēnām struktūrām, tam ir liela no-

zīme kapilāru sienas elastības uzturēšanā. Trūkstot C vitamīnam,

kapilāri kļūst trausli, rodas asinsizplūdumi. Askorbīnskābe veicina

glikogēnā veidošanos aknās, aknu antitoksiskās funkcijas paaugsti-
nāšanos, normalizē holesterīna maiņu, veicina kortikosteroīdu sintēzi

virsnieru garozā, stimulē hipofīzes priekšējās daivas hormonu sintēzi,
piedalās tiroksīna maiņā. Askorbīnskābe piedalās intracelulārā viel-

maiņā un šūnapvalka sistēmu funkcijās. Visvairāk C vitamīna ir ribo-

somās un citos šūnas struktūrelementos, kuros notiek olbaltumvielu

sintēze. C vitamīns būtiski ietekmē organisma reaktivitāti un tā aiz-

sargmehānismus, paaugstinot organisma rezistenci ne tikai pret infek-

cijām, bet arī pret dažām toksiskām vielām (anilīns, svins, sērūdeņ-
radis v. c). Bloķē toksisku savienojumu rašanos organismā.

D grupas vitamīni (kalciferoli) normalizē kalcija un fosfora sāļu
uzsūkšanos no zarnu trakta, veicina kālija fosfāta nogulsnēšanos kau-

los. Regulē kalcija un fosfora maiņu organismā, veicinot organiskā
fosfora pārvēršanu neorganiskajā. Stimulē augšanu.

E grupas vitamīni (tokoferoli) regulē bioloģisko membrānu stā-

vokli un funkcijas. Kavē intracelulāro lipīdu oksidēšanos, novēršot

citotoksisku savienojumu rašanos. Tokoferoli aizsargā eritrocītus no

hemolīzes, aktivē ATF sintēzes procesus; olbaltummaiņā ietekmē

nukleoproteīdu sintēzi; tokoferoli veicina muskuļu attīstību, normalizē

muskuļu darbību, veicina dzimumšūnu nobriešanu un palielina sper-
matozoīdu kustīgumu.

X grupas vitamīni (filohinoni) piedalās asinsreces procesos. Sti-

mulējot vairāku fermentu sintēzi, kas nepieciešami asinsreces procesā,
ietekmē prokoagulantu biosintēzi aknās. Piedalās ATF veidošanā.
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ENERĢIJAS MAIŅA

Enerģijas maiņas līdzsvars pastāv tad, ja lietotā uztura enerģē-
tiskā vērtība atbilst enerģijas diennakts patēriņam. Nepietiekošs uz-

turs, kura enerģētiskā vērtība nesedz diennakts enerģijas patēriņu,
rada negatīvu enerģijas bilanci. Šādā gadījumā visi orga-
nisma resursi mobilizējas maksimālai enerģijas producēšanai, lai

segtu radušos enerģijas deficītu. Visas uzturvielas, arī olbaltumvielas,
tiek izmantotas kā enerģijas avots. Enerģētiskām vajadzībām tiek iz-

mantotas ne vien uztura olbaltumvielas, bet arī audu olbaltumvielas,

kas, negatīvai enerģijas bilancei ieilgstot, organismā rada olbaltum-

vielu deficītu. Tādēļ arī pēdējā laikā runā par kompleksu kalorisko-ol-

baltumvielu deficītu, kas ir pamatā tādiem smagiem stāvokļiem kā

alimentārā distrofija un marasms. Ne mazāk nopietnas sekas ir arī

stipri pozitīvai enerģijas bilancei, kad uztura enerģētiskā
vērtība ilgstoši un ievērojami pārsniedz organisma enerģijas patēriņu.
Tas rada aptaukošanās, aterosklerozes, hipertoniskās slimības un citu

slimību attīstīšanos un progresēšanu. Tātad kā negatīva, tā izteikti

pozitīva enerģijas bilance nelabvēlīgi ietekmē organisma fizioloģisko
stāvokli, rada nopietnus vielmaiņas traucējumus, izraisa dažādu sis-

tēmu funkcionālas un morfoloģiskas izmaiņas. Normālas fizioloģiskās
norises organismā nodrošina enerģētiskā līdzsvara stāvoklis, kad ir

saskaņots enerģijas patēriņš un uzņemtās enerģijas daudzums.

Cilvēka enerģijas patēriņu iedala apzināti neregulējamā un apzi-
nāti regulējamā enerģijas patēriņā. Enerģijas patēriņš pamatmaiņai
un specifiski dinamiskajai uzturvielu darbībai nav apzināti regulē-
jams. Cilvēks var apzināti regulēt to enerģijas daudzumu, ko patērē

darbā, sporta nodarbībās un citos apzinātās darbības veidos. Lai no-

drošinātu enerģijas maiņas līdzsvaru, jālieto uzturs, kura enerģētiskā
(kaloriskā) vērtība sedz enerģijas diennakts patēriņu. Tāpēc nepie-
ciešams noteikt, cik daudz enerģijas organisms patērē fizioloģiska
miera apstākļos un darbā un cik daudz tās ietilpst uzturvielās.

Starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) siltuma, darba un ener-

ģijas universālā mērvienība ir džouls (J), tādēļ tagad cilvēka enerģi-

jas patēriņš un uztura enerģētiskā vērtība jāizsaka džoulos, nevis

kalorijās, kā bija pieņemts. I kcal atbilst 4,1868 kJ.

Uzturvielu enerģētiskā vērtība

Uzturvielu enerģētiskās vērtības noteikšanai izmanto īpašus kalo-

rimetrus, piemēram, kalorimetrisko bumbu. Par enerģētisko vēr-

tību sauc siltuma daudzumu, kas atbrīvojas, oksidejoties 1 g vielas.

Katrai ķīmiski tīrai organiskai vielai ir sava enerģētiska vērtība. Vi-

dējā enerģētiskā vērtība (nosakot kalorimetrā) taukiem ir 38,9 kJ

(9,3 kcal), olbaltumvielām — 21,2 kJ (5,6 kcal), glikozei — 17,2 kJ

(4,1 kcal).
Uzturvielām, vielmaiņas procesos oksidejoties, enerģētiska vērtība

nedaudz samazinās. Enerģētiskās vērtības atšķirība, to nosakot kalo-

rimetrā un organismā, vislielākā ir olbaltumvielām, jo organisma,
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noārdot olbaltumvielas, rodas urlnviela, kura vel ir ieslēgta daļa
enerģijas, ari tās sintēzei patērēta zināma enerģija. •

Organisma oksidejoties, galvenās uzturvielas dod šadu enerģijas
daudzumu:

1 g tauku — 37,6 kJ (9 kcal),
1 g olbaltumvielu — 16,7 kJ (4 kcal),
1 g ogļhidrātu — 15,7 kJ (3,75 kcal).
Šādas produktu enerģētiskās vērtības pieņemtas par vidējam, lie-

tojot jauktu dzīvnieku un augu produktu uzturu.

Daļa saņemto uzturvielu neuzsūcas un līdz ar to vielmaiņā neno-

nāk. Pieņem, ka no uztura organismā vidēji uzsūcas 94% tauku, 96%

ogļhidrātu un 84% olbaltumvielu. Ja uzturā lieto galvenokārt augu

produktus, uzsūkšanās pasliktinās. Zinot uzsūkšanās pakāpi, var ap-

rēķināt atsevišķu uzturvielu uzsūkto (resorbēto) daudzumu.

Organisko vielu ķīmiskajai enerģijai pārveidojoties mehāniskā,

elektriskā, fizikāli ķīmiskā enerģijā, vienmēr izdalās arī siltums. Tā

kā kopējais enerģijas daudzums saskaņā ar enerģijas nezūdamības

likumu nemainās, tad izdalītais siltuma daudzums ļauj spriest par

organisma enerģijas maiņu. Ir izstrādāta virkne speciālu kalorimet-

rijas metožu, lai izmērītu siltuma daudzumu, ko cilvēks izdala dien-

naktī. Šīs metodes iedala tiešās un netiešās.

Ar tiešo kalorimetriju var mērīt cilvēka izdalīto siltumu

gan fizioloģiskā miera apstākļos, gan darba laikā. Mērīšanai lieto spe-
ciālu izolētu kameru, kurā ievieto dzīvnieku vai cilvēku. Speciāla apa-
ratūra kamerā nodrošina stabilu gāzu sastāvu, mitrumu, spiedienu utt.

Kamerā izmēra siltuma daudzumu, ko izdala cilvēks noteiktā laikā.

Šādu kalorimetru cilvēkam konstruēja V. Pašutins jau 1883. gadā, to

pilnveidoja viņa skolnieks A. Ļihačovs. A. Ļihačova darbos pirmo reizi

tika pierādīta sakarība starp gāzu maiņu un siltuma produkciju cil-

vēkam.

Tiešo kalorimetriju mūsdienās lieto reti, jo aparatūra ir dārga un

sarežģīta, liels ir eksperimenta ilgums.
Biežāk lieto netiešās kalorimetrijas metodes. Tā kā starp

organisma izdalīto siltuma daudzumu, izdalītās ogjskābās gāzes un

patērētā skābekļa daudzumu ir tieša sakarība, tad par enerģijas patē-
riņu var spriest pēc gāzu maiņas. Sai nolūkā kamerā vai ar spiromet-
riem nosaka noteiktā laikā patērēto skābekļa vai izdalītās ogļskābās

gāzes daudzumu. Izdalītās ogļskābās gāzes tilpuma attiecība pret tajā

pašā laikā patērētā skābekļa tilpumu ir elpošanas koeficients

(EK):

EK =
2

Elpošanas koeficients svārstās no 0,7 līdz 1,0; tas parāda, kādu

vielu oksidācijai ir izmantots skābeklis. Vislielākais EK ir ogļhidrātu

oksidācijas gadījumā, jo, patērējot ogļhidrātu oksidācijai 1 molu 02
,

organismā veidojas 1 mols C0
2.

To oksidācija norisinās pēc vienādo-

juma

C 6H 1206 +60
2=6C0 2+ 6H

20 + f686 kcal/mol
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71. att. Kalorimetrs, ar kuru vienlaikus izdara tiešo un netiešo kal-'

rimetriju.
Tiešās kalorimetrijas princips parādīts shēmas augšējā daļā: ūdens
plūst no 1 uz 2, tā ieplūdes (t°) un izplūdes (t1°) vietās mēra

temperatūru.
Shēmas apakšējā daļā redzams respirācijas kalorimetrs: gaisa cir-

kulāciju kalorimetra kamerā uztur motors (M), kas pa cauruli (3)
izsūknē gaisu no kameras un dzen to cauri traukiem ar H

2
S0

4

(saista ūdens tvaikus) un KOH (saista izelpoto CO2); attīrītajam
gaisam piejauc skābekli no balona (02) un ievada atpakaļ ka-
merā (4); S — skābekļa mērītājs, 5 — logs, 6 — lūka, 7 — gaisa
spilvens.

Dažādu gāzu grammolekulas (šajā gadījumā 02 un C02 ) vienāda

spiediena un temperatūras apstākļos ieņem vienādu tilpumu, tādēļ, ok-

sidējoties ogļhidrātiem, EK ir 1,0. Viszemākais EK (0,7) ir, oksidējo-
ties taukiem, jo to molekulā ir daudz ūdeņraža, bet maz skābekļa,
tādēļ skābekli izmanto arī ūdens veidošanai. Rezultātā radušās ogļ-
skābās gāzes tilpums ir mazāks nekā patērētā skābekļa tilpums un

EK ir mazāks. Oksidējoties olbaltumvielām, elpošanas koeficients ir

0,8. Lietojot jauktu uzturu, kad organismā vienlaicīgi oksidējas visas

trīs uzturvielas, EK ir 0,88—0,89.
Pastāv tieša sakarība starp vielas oksidēšanai nepieciešamo skā-

bekļa daudzumu un šai procesā atbrīvotās enerģijas daudzumu. Ar

kalorimetrisko bumbu var noteikt skābekļa kalorisko koefi-

cientu. Tas ir siltuma daudzums, kas atbrīvojas, vielai oksidējoties
līdz galaproduktiem (CO2 un H

2O) 1 litra skābekļa atmosfērā. Skā-

bekļa kaloriskais koeficients, oksidējoties ogļhidrātiem, ir 20,9 kJ

(5,0 kcal), taukiem — 19,64 kJ (4,7 kcal), olbaltumvielām — 20,27kJ
(4,85 kcal).

Cilvēka organisma izdalītais siltums ir proporcionāls utilizētā skā-

bekļa daudzumam. Speciālos pētījumos tika sastādītas tabulas, pēc
kuram, zinot EK, var atrast skābekļa kaloriskā koeficienta lielumu.
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72. att. Gāzu apmaiņas noteikšana

pēc Duglasa-Holdena metodes.

Tādā veidā, nosakot diennaktī patē-
rētā skābekļa daudzumu litros un to

pareizinot ar skābekļa kalorisko koe-

ficientu (atrastu tabulā pēc EK) var

viegli aprēķināt diennakts enerģijas
patēriņu kalorijās vai džoulos.

Dzīvniekiem enerģijas patēriņu ar

netiešo kalorimetrijas metodi nosaka

slēgtās respirācijas kamerās. Ērtu šā-

das kameras modeli radīja I. Seče-

nova skolnieks M. Saterņikovs. No-

sakot pēc šīs metodes enerģijas pa-

tēriņu cilvēkam, var izmantot kalori-

metru (71. att.), taču biežāk lieto da-

žāda veida spirometrus, piemēram,
Kroga spirometru. Ārpuslaboratori-
jas apstākļos ērti lietojama Duglasa-
Holdena metode.

Ar šo metodi nosaka gāzu maiņu cilvēkam darba laikā vai sporta
nodarbību laikā (72. att.). Izmeklējamai personai uz muguras nostip-
rina īpašu gaisa necaurlaidīgu (Duglasa) maisu, kurā 10—15 minū-

tes uzkrāj izelpoto gaisu. Elpošanas maskas vārstulis ļauj ieelpot
atmosfēras gaisu, bet izelpoto gaisu novada Duglasa maisā. Eksperi-
menta beigās nosaka izelpoto gaisa daudzumu un, izdarot gāzu ana-

līzi, procentuālo skābekļa un ogļskābās gāzes daudzumu tajā. Zinot

ieelpotā gaisa sastāvu, var aprēķināt patērētā 0
2 un izdalītā C0

2

daudzumu.

Pamatmaiņa

Par pamatmaiņu sauc enerģijas daudzumu, kas nepieciešams
dzīvības uzturēšanai fizioloģiska miera apstākļos (pilnīgā fiziskā un

psihiskā mierā, neēdušam un telpas temperatūras komforta apstākļos).
Šī enerģija organismā jāpatērē 1) molekulāro struktūru atjaunoša-

nai; 2) vielu koncentrācijas gradienta un elektriskā potenciāla uzturē-

šanai; 3) to orgānu un sistēmu darbībai, kas organismā darbojas ne-

pārtraukti (elpošanas muskulatūra, sirds, nieres, aknas, CNS). Daļu
šīs enerģijas patērē skeleta muskuļu tonusa uzturēšanai. Jāuzsver, ka

pamatmaiņa nav minimālā vielmaiņa, jo miegā tā ir ievērojami ze-

māka nekā pilnīgā mierā, taču nomodā esošam cilvēkam. Nosakot pa-

matmaiņu, jāievēro vairāki noteikumi. Vislabāk pamatmaiņu noteikt

no rīta — pēc 8 stundu ilga miega, neēdušam, pie tam pēdējai maltī-

tei jābūt ieturētai pirms 14—16 stundām. Telpas temperatūrai jābūt
+20... +22°C. Pamatmaiņa jānosaka psihiska miera apstākļos, cil-

vēkam atrodoties guļus, muskulatūrai jābūt maksimāli atslābinātai.

Veselam pieaugušam cilvēkam pamatmaiņa ir konstanta. Vīrietim ar

vidēju ķermeņa masu (70 kg) pamatmaiņa ir apmēram 7117,6 kJ
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(1700 kcal), sievietei ar ķermeņa masu 55 kg — aptuveni 5861,5 kJ

(1400 kcal) diennaktī. Pamatmaiņu var izteikt arī ar izdalīto ener-

ģijas daudzumu stundā uz ķermeņa masas vienību (vidēji 4,1868 kJ

jeb 1 kcal uz 1 kg ķermeņa masas stundā) vai arī ar izdalīto enerģi-

jas daudzumu stundā uz ķermeņa virsmas vienību (159,1 —167,5 kJ

jeb 38—40 kcal/m2). Ķermeņa virsmas laukumu nosaka pēc nomo-

grammas (sk. 1. att.). Izmeklējamai personai noteikto (ar tiešās vai

netiešās kalorimetrijas metodi) pamatmaiņu salīdzina ar standartpa-
matmaiņu, ko nosaka pēc tabulām, ņemot vērā izmeklējamā dzimumu,
vecumu, augumu, masu. Tabulas ir sastādītas, pamatojoties uz statis-

tiski vidējiem skaitļiem, kas iegūti, nosakot pamatmaiņu ļoti daudziem

dažāda vecuma, dzimuma, auguma un masas cilvēkiem vienādos

(standarta) apstākļos.

Pamatmaiņu ietekmē gan organisma stāvoklis, gan apkārtējās vi-

des apstākli. Tā atkarīga no cilvēka vecuma, dzimuma, auguma, endo-

krīno dziedzeru darbības, diētas, klimatiskajiem apstākļiem v. c. Sie-

vietēm pamatmaiņa ir par 5—10% zemāka nekā vīriešiem. Bērniem tā

ir pat par 15 un vairāk procentu augstāka nekā pieaugušiem. Veciem

cilvēkiem pamatmaiņa pazeminās par 10—30% salīdzinājumā ar jau-
niem cilvēkiem. Pamatmaiņu būtiski iespaido arī endokrīnās sistēmas

funkcijas. Tā, piemēram, cilvēkiem ar vairogdziedzera hiperfunkciju
pamatmaiņa ir ievērojami paaugstināta. Hipotireozes gadījumā tā ir

pazemināta. Pamatmaiņa ir pazemināta arī dzimumdziedzeru un hipo-
fīzes nepietiekošas darbības gadījumā.

Pamatmaiņu stipri iespaido diēta. Pēc katras ēdienreizes vielmai-

ņas intensitāte un enerģijas patēriņš organismā palielinās vidēji par

15%. Vielmaiņas paaugstināšanos apēstā uztura ietekmē sauc par

uzturvielu specifiski dinamisko darbību. Vielmaiņas

paaugstinājuma pakāpe un ilgums atkarīgi no lietotās uzturvielas.

Vislielāko un ilgāko paaugstinājumu rada olbaltumvielas — par 30—

70%. Paaugstinājuma ilgums ir 7—12 stundas. Tauki paaugstina pa-

matmaiņu par 4—14% uz 3—4 stundām, ogļhidrāti — par 4—7% uz

2—5 stundām. Domā, ka vielmaiņas paaugstinājumu izraisa uztur-

vielu šķeļprodukti: monosaharīdi, taukskābes un īpaši dažas amino-

skābes, kas stimulē oksidatīvos procesus šūnās.

Pamatmaiņu ietekmē centrālās nervu sistēmas stāvoklis. Visi kai-

rinājumi, kas izraisa stresu (arī slimības), paaugstina asinīs adrena-

līna līmeni un stimulē simpātisko nervu sistēmu. Šādos gadījumos pa-

matmaiņa var paaugstināties par 150 procentiem un vairāk.

Pamatmaiņa paaugstinās, ja ir paaugstināta ķermeņa tempera-
tūra, bet nav pierādīts tiešs lineārs sakars starp temperatūras paaug-

stināšanos un pamatmaiņas pieaugumu.

Tropiskajās zemēs pamatmaiņa ir apmēram par 20% zemāka nekā

mērenajā joslā. Viszemākā enerģijas maiņa novērojama 24—28°C
temperatūrā. Enerģijas maiņa palielinās par 20—25% tad, ja ķerme-
nis pakļauts atdzišanai.

Pamatmaiņas lielumu var aprēķināt arī, lietojot formulas, jo pa-
stāv zināma sakarība starp pamatmaiņas līmeni, pulsa frekvenci un

pulsa spiedienu (maksimālā un minimālā arteriālā spiediena
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starpību). Cilvēka sagatavošana un izmeklēšana ir tāda pati, kā

nosakot pamatmaiņu ar spirometru vai slēgtā kamerā.

Pēc Rida formulas pamatmaiņa ir pulsa frekvence minūtē+

+ (pulsa spiediensXo,74)—72.
Pēc Heila formulas pamatmaiņa ir pulsa frekvence minūtē-f-

--fpulsa spiediens—lll.
Pēc Breitmaņa formulas pamatmaiņa ir 3/4 pulsa frekven-

ces minūtē+l/2 pulsa spiediena —74.

Pēc formulām pamatmaiņu nedrīkst aprēķināt hipertonijas slimnie-

kiem, slimniekiem ar aritmiju, bradikardiju, dekompensētu sirdskaiti,
aortas vārstuļa mazspēju.

Enerģijas patēriņš cilvēkam fiziskas slodzes laikā

Visvairāk organisma enerģijas patēriņu ietekmē darba raksturs un

muskuļu aktivitāte. Pat ja darbs un dzīvesveids ir sēdošs, dienā patē-
rētās enerģijas daudzums ievērojami pieaug salīdzinājumā ar pamat-
maiņu un var sasniegt pat 12,6 MJ (3000 kcal) dienā. Ja dienā ir

fiziski strādāts, bieži pat naktī vielmaiņa ir par 10—20% augstāka
nekā tad, ja dienā nekādas fiziskas slodzes nav bijis. Līdzīga ietekme

ir arī rīta vingrošanai. Pati par sevi īslaicīgā 10—20 minūšu ilgā vin-

grošana organisma enerģijas patēriņu būtiski neietekmē. Enerģijas
patēriņš organismā pieaug sakarā ar vingrošanas seku parādībām —

enerģijas maiņa paaugstinās pat uz 24 stundām. Enerģijas patēriņš
ir aprēķināts dažādu profesiju cilvēkiem, kas sadalīti 5 grupās pēc vei-

camā darba smaguma.

1. grupa. Pārsvarā garīga darba darītāji, kuru darbs neprasa lielu

fizisku aktivitāti: pedagogi, zinātnes darbinieki, literāti, sekretāres,
iestāžu vadītāji.

2. grupa. Viegla fiziska darba darītāji: inženiertehniskie darbinieki,
strādnieki pie automatizētiem darbgaldiem, medicīnas māsas, agro-

nomi, zootehniķi, šuvējas, rūpniecības preču pārdevēji, apkalpojošās
sfēras darbinieki, pasniedzēji, sporta instruktori.

3. grupa. Vidēji smaga un smaga fiziska darba darītāji: atslēdz-

nieki, ķirurgi, ķīmiķi, kurpnieki, transportlīdzekļu vadītāji, sabiedris-

kās ēdināšanas darbinieki, mašīnisti, dzelzceļnieki.

4. grupa. Smaga fiziska darba darītāji: celtnieki, vairums lauk-

saimniecības darbinieku un mehanizatoru, naftas un gāzes rūpnie-
cības darbinieki, metalurgi, namdari.

5. grupa. Sevišķi smaga fiziska darba strādnieki, kuru darbs nav

mehanizēts: kalnrači, mežstrādnieki, akmeņkaļi, betonētāji, krāvēji,

grāvrači.
Aprēķinot enerģijas patēriņu, šo profesiju pārstāvji tika iedalīti

trijās vecuma kategorijās: 18—29 g. v.; 30—39 g. v. un 40—59 g. v.

16. tabulā dots enerģijas patēriņš dažādas intensitātes fiziska darba

strādniekiem.
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16. tabula

Enerģijas patēriņš pieaugušiem cilvēkiem

atkarībā no darba intensitātes

(pēc K. Petrovska)

Noskaidrots, ka enerģijas patēriņš uz 1 kg ķermeņa masas vīrie-

šiem un sievietēm ir praktiski vienāds. Pirmās darba intensitātes gru-

pas darbiniekiem tas ir 167,4 kJ (40 kcal), otrās grupas — 179,9 kJ

(43 kcal), trešās grupas — 192,5 kJ (46 kcal), ceturtās grupas —

221,7 kJ (53 kcal), piektās grupas — 255,2 kJ (61 kcal).

Grūtniecība tikai nedaudz palielina enerģijas patēriņu, vidēji par

1,2 MJ (285 kcal) dienā, un to parasti līdzsvaro mazkustīgāks dzīves

veids, it īpaši pēdējā grūtniecības trešdaļā. Zīdīšanas laikā enerģijas
patēriņš ir lielāks, piena producēšanai papildus nepieciešams aptuveni

3,1 MJ (750 kcal) dienā.

Atpūšoties guļus, enerģijas patēriņš ir tuvs pamatmaiņai. Veicot

vieglu roku darbu sēdus stāvoklī, enerģijas patēriņš pieaug par 50%,
stāvot un lēnām ejot, — 2 reizes, ātri soļojot, — 4 reizes, smagā fi-

ziskā darbā un ļoti intensīvās sporta nodarbībās — pat B—lo8—10 reizes.

Smagas fiziskas slodzes gadījumā ilgstošu tik lielu enerģijas patē-
riņu organismā ierobežo asinsrites sistēmas stāvoklis un tās spēja pie-

gādāt audiem nepieciešamo skābekli.

Ja zināms dažādas intensitātes garīgo un fizisko slodžu ilgums,
tad, lai uzzinātu patērētās enerģijas daudzumu, attiecīgās slodzes il-

gumu minūtēs reizina ar koeficientu, kas rāda 1 minūtē patērēto ener-

ģijas daudzumušīs slodzes apstākļos (17. tabula).

Enerģijas patēriņš

Darba

intensitātes

grupa

Vecums

gados
vīriešiem sievietēm

kJ kcal kJ kcal

18—29

30—39

40—59

11 723

11 304

10 676

2800

2700

2550

10048

9 629

9210

2400

2300

2200

II 18—29

30—39

40—59

12 560

12 141

11 513

3000

2900

2750

10 676

10 257

9 838

2550

2450

2350

III 18—29

30—39

40—59

13 397

12 979

12 351

3200

3100

2950

11 304

10 885

10 467

2700

2600

2500

18—29

30-39

40—59

15 491

15 072

14 494

3700

3600

3450

13 188

12 769

12 141

3150

3050

2900

18—29

30—39

40-59

18 003

17 165

16 328

4300

4100

3900
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17. tabula

Fiziskās aktivitātes ietekme uz vielmaiņu

Summējot aprēķinātos lielumus, uzzina enerģijas patēriņu, kas ne-

pieciešams fiziskā un garīgā darba veikšanai nomodā.

Racionāla uztura fizioloģiskie pamati un normas

Pareizs uzturs nodrošina organisma optimālu augšanu un attīs-

tību, augstas darbaspējas un labu adaptāciju dažādiem ārējās vides

faktoriem. Racionāla uztura pamatuzdevums ir piegādāt organismam
enerģiju un uzturvielas tādā daudzumā, lai apmierinātu vesela cilvēka

vajadzības konkrētajos dzīves un darba apstākjos. Mūsdienu uzturzi-

nātne uzskata, ka, runājot par uzturu, ir svarīgi ievērot trīs prasības:
1) uztura dažādību;

2) uztura sastāvdaļu līdzsvarotas jeb sabalansētas attiecības;

3) mērenību.

Vielām, ko cilvēks saņem ar ēdienu, bioloģiskā nozīme nav vie-

nāda, tādēļ tās mēģina dažādi klasificēt. A. Pokrovskis iesaka izdalīt

galveno uzturvielu grupu, kura organismam ir enerģijas un plastiskā
materiāla avots. Sīs vielas sauc par makronutrientiem. Mak-

ronutrienti ir ogļhidrāti, tauki, olbaltumvielas, ūdens un makroele-

menti. Tie veido jebkura cilvēka uztura pamatmasu, un to diennakts

vajadzība mērāma gramos. Otru uzturvielu grupu sauc par m i kro-

nu trien tiem, tie dienas uzturdevā ietilpst gramu daļās — daži

miligrami vai pat mikrogrami. Mikronutrienti ir vitamīni un mikro-

elementi.

Normālu dzīvības procesu norisei nepieciešamas noteiktas savstar-

pējas attiecības starp daudzajiem uztura faktoriem. Kaitīgs ir ne tikai

atsevišķu uztura faktoru pilnīgs vai daļējs trūkums, bet arī to pārmē-
rība. Optimālie uzturvielu daudzumi veselam pieaugušam cilvēkam

sniegti A. Pokrovska ieteiktajā līdzsvarota uztura formulā (18. tab.).

Sabalansēta uztura galvenie principi

Sabalansēta uztura galvenais princips ir pareizas un pamatotas
galveno uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu (olbaltumvielu, tauku,

ogļhidrātu, vitamīnu un minerālvielu) attiecības uzturā atkarībā

no vecuma, dzimuma, darba veida, organisma funkcionālā stāvokļa.
Jau samērā sen noskaidroti olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu līdzsvara

principi. Šādu formulu pirmais izstrādāja X- Foits. M. Šaterņikovs

Aktivitātes veids Koeficienti

ēdošs darbs, lekciju klausīšanās, lasīšana

itaigāšana, pastaigas utt.

)arbs, kas saistīts ar enerģisku pārvietošanos
Hdēji smags darbs, smaguma nešana

'iziski nogurdinošs darbs, intensīvi treniņi

6,28 kJ (1,5 kcal)/min
8,37 kJ (2,0 kcal)/min

10,46 kJ (2,5 kcal)/min
14,65 kJ (3,5 kcal)/min
25,12 kJ (6,0 kcal)/min
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18. tabula

Sabalansēta uztura sastāvs

ieteica sabalansētu olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu attiecību —

1:1:5. Mūsdienu uzturā šo līdzsvaroto attiecību nosaka, ņemot vērā

uzturvielu enerģētisko vērtību. Saskaņā ar to var izmantot jaunu
uzturvielu attiecību formulu, kura vairāk atbilst mūsdienu dzīvesvei-

dam. lesaka olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus lietot attiecība

Uzturvielas
Dienas

vajadzība Uzturvielas
Dienas

vajadzība

Ūdens, g,
tai skaitā:

dzeramais (ūdens,
tēja, kafija utt.)

zupās
uzturlīdzekļos
Olbaltumvielas, g,

tai skaitā:

dzīvnieku

Neaizstājamās amino-

skābes, g:

triptofāns
leicīns

izoleicīns

valīns

treonīns

lizīns

metionīns

fenilalanīns

Aizstājamās amino-

skābes, g:
histidīns

arginīns
cistīns

tirozīns

alanīns

1750-2200 neaizstājamās polinepiesāti-
nātās taukskābes

holesterīns

fosfolipīdi
Minerālvielas, mg:

kalcijs
fosfors

nātrijs

kālijs
hlorīdi

magnijs
dzelzs

cinks

2—6

800—1000 0,06—0,3
5

250-500

700

80—100

800—1000

1000—1500

4000—6000

2500—5000

5000—7000

300—500

15

50

1

4—6

3—4

3—4

2—3

3-5

2—4

2—4

mangāns
hroms

varš

kobalts

molibdēns

selēns

fluorīdi

jodīdi
Vitamīni, mg:
C vitamīns

tiamīns (Bi vitamīns)
riboflavīns (B2 vitamīns)
nikotīnskābe

(PP vitamīns)
pantotēnskābe

(B 3 vitamīns)
B

6
vitamīns

B12 vitamīns

biotīns

holīns

rutīns

folacīns

K vitamīns (dažādas formas)
lipojskābe
inozīds

D vitamīns (dažādas for-

mas)
A vitamīns (dažādas formas)
Karotinoīdi
E vitamīns (dažādas formas)
Enerģētiskā vērtība:

kJ

kcal

10—15
5—10

0,20—0,25
2

0,1—0,2
0,5

0,5

0,5—1,0
0,1—0,2

1,5—2
5—6

2-3

3—4

50—70

1,5—2,0
2,0—2,5
15—25

serīns

glutamīnskābe
asparagīnskābe
prolīns
glikokols

Ogļhidrāti, g,
tai skaitā:

ciete

3

3

16

6

5

3

400-500

5—10

2 3

0,002—0,005

0,15—0,30
500—1000

25

0,2—0,4

0,2—3,0

0,5
500—1000

0,0025—0,01

(100—400 IV)
1,5—2,5
3,0—5,0
10—20

monosaharīdi un

disaharīdi

400—450

50—100

Organiskas skābes

(citronskābe, pienskābe
u.c.),g

Balastvielas

(šķiedrvielas un

pektīns), g

2

25

Tauki, g,

tai skaitā:

augu tauki

80—100

20—25

11 932

2850
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1 : 2,7 :4,6 pēc enerģētiskās vērtības, t. i., uz katru olbaltumvielu džoulu

jābūt 2,7 tauku un 4,6 ogļhidrātu džouliem. Šie vidējie daudzumi var

mainīties atkarībā no dzimuma, vecuma, organisma fizioloģiskā stā-

vokļa, individuālajām īpatnībām, darba rakstura, klimata.

Runājot par mērenību, jāatzīmē, ka darba mehanizācija un auto-

matizācija, komunālo pakalpojumu paplašināšanās ir pazeminājusi
vajadzību pēc enerģijas un uzturvielām. Tai pašā laikā neiroemocionā-

lais spriegums, kas saistīts ar garīgo darbu, palielina vajadzību pēc
dažām uzturvielām, piemēram, olbaltumvielām, vitamīniem. Cilvēka

maņu orgāni nespēj objektīvi novērtēt tā saucamo rafinēto uzturlī-

dzekļu (cukura, baltmaizes, tauku) vērtību — tie gan ir garšīgi un

rada sāta sajūtu, bet gandrīz nemaz nesatur neaizstājamos un biolo-

ģiski aktīvos uztura komponentus. Līdz ar to ieturēt mērenību ēšanā

ir grūti un rodas vielmaiņas traucējumi un slimīgi stāvokļi.
Racionāla uztura svarīgs elements ir pareizs ēšanas režīms,

t. i., ēdienreižu skaits un laiks, un uztura daudzums atsevišķās reizēs

(brokastīs, pusdienās, vakariņās v. c). Fizioloģiski vispamatotākā ir

ēšana četras reizes dienā. Uztura režīma neievērošana negatīvi
ietekmē ne tikai gremošanas sistēmu, bet arī visa organisma stāvokli.

Pēdējā laikā iegūtie dati liecina, ka retas ēdienreizes ietekmē holeste-

rīna līmeni asinīs un veicina aterosklerozes attīstību.

Racionāla ēšana ir ēšana nelielām porcijām, bez ilgstošiem inter-

vāliem starp ēdienreizēm. Ēdot četras vai piecas reizes dienā, inter-

vāls starp ēdienreizēm nav ilgāks par 4—5 stundām. Šāds ēšanas

režīms nodrošina vienmērīgu slodzi gremošanas sistēmai, augstu
fermentatīvo aktivitāti, pilnvērtīgu gremošanas sulu iedarbību uz

uzņemto barību.

Nepārtraukta sekretorā darbība izraisa fermentu aktivitātes sama-

zināšanos un gremošanas sulu izdalīšanās traucējumus. Lai atjauno-
tos gremošanas dziedzeru normāla darbība, diennaktī nepieciešama

B—lo8—10 stundu ilga atpūta. Gremošanas sistēma atpūšas naktsmiega
laikā. TādēJ vakariņas iesaka ēst ne vēlāk kā 3 stundas pirms gulēt-
iešanas. Uztura daudzumu atsevišķās ēdienreizēs diferencē atkarībā

no darba rakstura un dienas režīma. Ēdot četras reizes dienā, brokas-

tīs iesaka apēst 25% no diennakts uztura daudzuma, pusdienās —

35%, launagā — 15%, bet vakariņās — 25%.

Olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu patēriņš un normas

Olbaltumvielu patēriņš ir atkarīgs no vecuma, dzimuma,
darba rakstura, klimatiskajiem apstākļiem un nacionālām īpatnībām.

Ņemot vērā ierobežotos olbaltumvielu resursus un to samērā augsto
cenu, ļoti aktuāls ir jautājums par cilvēkam nepieciešamo olbaltum-

vielu daudzumu. Organismā nepieciešamību pēc olbaltumvielām

ietekmē vielmaiņas un gremošanas procesu īpatnības, organisma no-

drošinātība ar enerģiju. Spriedzes (stresa) situācijās, kad pastipri-
nāti izdalās virsnieru hormoni, palielinās arī organisma vajadzība pēc
olbaltumvielām. Padomju Savienībā ieteiktā olbaltumvielu deva ir

90—100 g dienā. Olbaltumvielu daudzums uzturā jāpalielina visos ga-
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dījumos, kad veidojas jauni audi, piemēram, zīdīšanas un grūtniecības
laikā, fiziskā darba un sporta treniņu laikā. Grūtniecības otrajā pusē
iesaka dienā uzņemt 110 g, bet zīdīšanas laikā — 120 g olbaltumvielu.

Optimālais olbaltumvielu daudzums uz vienu kilogramu bērna masas

dienā ir šads: vecumā līdz vienam gadam — 2—4 g, no 1 līdz 3 ga-
diem — 4 g, no 3 līdz 5 gadiem — 3,5 g, no 5 līdz 7 gadiem — 3,3 g,
no 7 līdz 11 gadiem — 3 g, vecākiem par 11 gadiem — 2,5 g, pus-
audžiem — 2 g.

Taukiem pieauguša cilvēka uzturā jābūt 80—100 g dienā, no

tiem 25—30 g jābūt augu eļļai. Puspiesātināto taukskābju dienas deva

ir 3—6 g, holesterīna — 1 g, fosfolipīdu — 5 g. Mūsu klimatiskajos
apstākļos taukiem jānodrošina 33% no diennakts enerģijas patēriņa,
ziemeļu klimatiskajā joslā — 38—40%, dienvidu — 27—28%. Tauku

patēriņu var aprēķināt arī attiecībā pret uztura enerģētisko vērtību.

Tad paredz 37 g tauku uz 4186 kJ (1000 kcal).
Par gadu vecākiem bērniem un pusaudžiem dienā jāsaņem vienādā

daudzumā tauki un olbaltumvielas.

Ogļhidrāti sedz apmēram pusi no diennakts enerģijas patēriņa.
To dienas deva cilvēkiem, kas nodarbojas ar smagu fizisku darbu, ir

400—500 g. Ogļhidrātu daudzumu aprēķinot pēc nepieciešamā uztura

enerģētiskās vērtības, jāsaņem 137 g ogļhidrātu uz 4186 kJ

(1000 kcal).
Bernu un pusaudžu patērēto ogļhidrātu daudzums ir atkarīgs no

vecuma. Ogļhidrātu dienas deva uz vienu kilogramu ķermeņa masas

vecumā līdz vienam gadam ir 13—14 g, no 1 līdz 3 gadiem — 16 g,
no 3 līdz 5 gadiem — 14—16 g, no 5 līdz 7 gadiem — 14 g, no 7 līdz

11 gadiem — 12—13 g, pēc 11 gadiem — 10—12 g.

Uzturvielu izodinamijas likums

Kā jau minēts, nepieciešamo enerģiju organisms saņem, oksidējo-
ties olbaltumvielām, taukiem un ogļhidrātiem. Ņemot vērā tikai orga-
nisma enerģētiskās vajadzības, M. Rubners formulēja izodinami-

jas likumu. Saskaņā ar šo likumu uzturvielas var aizvietot viena

otru atbilstoši to kaloriskiem koeficientiem. Tā 1 g tauku, dodot orga-

nismam 37,6 kJ (9 kcal), var aizvietot 2,25 g ogļhidrātu vai olbaltum-

vielu, bet 1 g olbaltumvielu, kas organismam dod 15,7 kJ

(3,75 kcal), — 0,93 g ogļhidrātu vai 0,41 g tauku. Taču, kā norādīja

jau pats M. Rubners, izodinamijas likumam ir visai ierobežota no-

zīme, jo uzturvielām (olbaltumvielām, lipoīdiem) ir arī plastiskā

funkcija: tās kalpo kā materiāls šūnu struktūrām. Tādēļ, nosakot uz-

tura normas, nedrīkst vadīties tikai pēc šā likuma un rūpēties tikai par
uztura enerģētisko vērtību. Organismam jāsaņem pietiekošā dau-

dzumā olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti, minerālvielas un dažādi vit-

amīni. Uzturs būs patiesi racionāls un optimāls tikai tad, ja tas orga-

nismam nodrošinās visu tam nepieciešamo, turklāt optimālos
daudzumos, pareizās attiecībās un būs ar organisma enerģijas patē-

riņam atbilstošu enerģētisko vērtību.

Dažu uzturproduktu ķīmiskais sastāvs un enerģētiskā vērtība dota

19. tabulā.
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19. tabula

Pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs

un enerģētiskā vērtība

Ķīmiskais sastāvs, procentos
Enerf

vērtīb

;etiskā

i 100 g
Pārtikas produkta

nosaukums
olbal-

tum-

vielas

ogļ-
hid-

rāti

neor-

ganis-
kās

vielas

tauki
kJ kcal

Liellopu gāja, liesa

Liellopu gaļa, trekna

Cūkgaļa, liesa

Cūkgaļa, trekna

Cūku tauki, nekausēti

Aitas gaļa, trekna

Vistas gaļa
Vistu olas

Aknas

Smadzenes

Desa, vārīta

Cīsiņi
Karūsa

Karpa
Zandarts

Siļķe, sālīta

Vobla, kaltēta

Kaviārs

Pilnpiens
Kazas piens
Salds krējums
Skābs krējums
Biezpiens, vājpiena
Siers, Holandes

Kondensētais piens
Sviests

Sviests, kausēts

Augu eļļa, saulespuķu, linu

Griķu putraimi
Manna

20,57

18,38

20,08
14,54

11,04

16,36

19,84
12,55

19,38

9,00

14,15
12,81

17,63

20,41

19,46
18,43

41,30

25,99
3,39

3,81

3,01
4,34

14,58

25,77

10,47
1,07

2,01

21,40

6,63
37,34

68,35

31,07
5,10

12,11

4,65

9,30

14,96
13,67

0,48

1,47
0,28

14,48

14,20

16,31
3,68

4,19

22,62
26,23

0,59

31,53

10,07
86,57

98,12

99,50

2,83
0,94

2,19

1,29

0,73
0,54

0,62

0,22
0,29

0,18

0,11
0,22

0,50
0,19

5,26

3,78

0,40

1,07
0,67

2,08

4,01

1,21

0,99

1,10
0,72

4,81

0,93

1,14
1,12

1,56

1,10

2,83
3,28

1,07

1,30
1,04

13,88

14,20

4,34

0,72
0,79

0,64

0,56
1,16

6,05
2,00

1,16

0,22

753,6

895,9

487,7
1375,3

2708,8

1161,8
450,0

586,1

456,3

489,8
872,9

713,8

171,6

217,7
184,2

540,0

822,7

1048,7
274,2

286,7

1006,9
1071,8

284,7

1509,3
1413,0

3297,1

3705,3

3680,1

1314,6
1432,7

1142,9

1387,9
785,4

1080,7

1609.8
261,6

127,6

81,6
39,7

50,2

92,1
62,8

820,6

1189,0

117,2
173,7

221,9

1013,2

80,0

214,0

116,5
328,5

647,0

277,5
107,5

140,0

109,0

117,0
208,5

170,5

41,0

52,0
44,0

129,0

196,5

250,5
65,5

68,5
240,5

256,0
68,0

360,5
337,5

787,5

885,0

879,0

314,0
342,2

273,0
331,5

187,6

258,0

384,5
62,5

30,5

19,5
9,5

12,0

22,0
15,0

196,0

284,0

28,0
41,5

53,0
242,0

4,94

4,14

4,30
1,72

1,16

2,37
51,02

0,60

Prosa

Risi

Rudzu maize

Kviešu maize

Nūdeles un makaroni

Kartupeļi
Burkāni

Kāposti
Gurķi
Salāti

Spināti
Tomāti

Skābēti kāposti
Zaļie zirnīši

Baravikas

Āboli

Vīnogas
Rozīnes

12,86
9,43

12,29

8,13

7,84
6,81

10,88

2,14
1,18

1,83

1,09
1,58

3,71
0,95

15,9

25,78

5,39

0,40
1,01

2,52

64,71
75,92

65,65

75,50

43,70
57,80

75,55
19,56

9,06

5,05
2,21

2,38

3,61
3,99

13,73

52,99

5,12

12,13
15,21

69,66

2,13

0,40
2,13

1,03
1,55

0,88

0,64
0,89

1,03

1,18
0,46

0,90

2,00

0,61

2,89

0,95

0,42
0,48

1,660,59
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19. tabulas turpinājums

TERMOREGULĀCIJA

Organisma iekšējās vides temperatūras nemainība ir viena no sva-

rīgākajām bioloģiskajām konstantēm. Stabila ķermeņa temperatūra ir

nepieciešams nosacījums metabolisko procesu normālai norisei, jo visu

fermentu sistēmu optimālā dar-

bība iespējama tikai samērā šau-

rās temperatūras robežās.

Temperatūra nav vienāda visās

ķermeņa vietās. Pēc termoregulā-
cijas rakstura visus organisma au-

dus var iedalīt divās grupās. Dziļ-
audu (ķermeņa dobuma saturs —

smadzenes, krūšu un vēdera do-

buma orgāni, mazā iegurņa or-

gāni) temperatūra ir praktiski ne-

mainīga. Tie veido «serdi». Virs-

pusējie audi (āda, skeleta musku-

latūra, lielākā daļa skeleta kaulu),
kuru temperatūra mainās, reflek-

toriski mainoties apasiņojošo
asinsvadu tonusam, veido «čaulu».

Jāatzīmē, ka čaula nav kaut kas

anatomiski stingri noteikts. Tā var

mainīt savu biezumu un tātad arī

siltumizolējošās īpašības, ietverot

sevī vairāk vai mazāk dziļi novie-

totos audus (73. att.).
Čaulas atsevišķās daļās tempe-

ratūra svārstās ievērojamās robe-

žās. Apkārtējās vides temperatū-
ras komforta zonas robežās sejas

73. att. Ķermeņa izotermas (līnijas,
kas savieno vienādas temperatūras
apvidus).
Ķermeņa serdes temperatūras apvidus
iesvītrots. Kaila ķermeņa ādas tempe-
ratūra atkarīga no telpas temperatū-
ras; kreisajā pusē telpas temperatūra
ir +30°C, labajā — +20 °C.

Aprikozes
Citroni

Melones

Arbūzi

Zemenes

Valrieksti (kodoli)
Cukurbiešu cukurs, smalkais

Medus

Šokolāde

Skābēti kāposti, sautēti bez

gajas
Buljons
Risu biezputra
Kartupeļu biezenis

1,16
0,74

0,84

0,72
0,59

13,80

1,42

6,27
4,0

0,13

0,06

0,45

48,17

11,01

10,93
6,35

4,13

6,24

10,69
99,49

79,89

63,39

9,0

0,56

0,52

0,28

1,82
1,36

0,40

0,24
2,26

157,0

100,4

66,9

98,8
1925,9

1622,3

1318,8
1789,8

234,4

37,5

24,0
16,0

23,6

460,0
387,5

315,0
427,5

56,0

22,20
0,3

0,3

4,7

2,8

0,3
3,4

3,2
14,3

18,8

16,7

456,3

494,0

4,0
109,0

118,0
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adas temperatūra cilvēkam ir 20—25°C, ekstremitāšu — 20—18°C

un zemāk.

Serdes pastāvīgas temperatūras uzturēšana ir homoiotermo dzīv-

nieku svarīga īpatnība. Arī serdes temperatūra nav visur vienāda, pie-

mēram, mazā iegurņa orgānos tā ir zemāka nekā aknās, kur pastāvīgi
norisinās ļoti intensīvas ķīmiskās reakcijas. Cilvēka organisms daž-

reiz upurē čaulas temperatūras stabilitāti, lai saglabātu serdes tem-

peratūru noteiktā līmenī, kas ir tuva 37 °C. Novirzes no šī līmeņa, kas

lielākas par 1,6 °C, nozīmē pāreju no normāla fizioloģiska stāvokļa uz

patoloģiju.

ĶERMEŅA SERDES TEMPERATŪRAS FIZIOLOĢISKĀS NOVIRZES

Kaut arī par normālu ķermeņa temperatūru cilvēkam uzskata tem-

peratūru, kas tuva 37 °C, tomēr arī pilnīgi veselam cilvēkam ir rakstu-

rīgas temperatūras diennakts svārstības līdz 1 °C. Temperatūra ir mi-

nimāla no pīkst. 2. līdz 6., maksimāla — no pīkst. 12. līdz 18. (74. att.).
Taču individuālās diennakts temperatūras līknes var būt ļoti atšķirī-
gas. Cilvēkiem, kuri jūtas možāki agri no rīta («cīruļiem»), ķermeņa
temperatūras maksimums var būt priekšpusdienā. Cilvēkiem, kuri jū-
tas možāki dienas otrajā pusē, kuriem lielākas darbaspējas ir vakarā

(«pūcēm»), temperatūras maksimums ir vakarā.

Diennakts temperatūras ritmu var ietekmēt vairāki faktori. Barī-

bas sagremošana, spēcīgas emocijas, fiziska aktivitāte var paaugsti-
nāt ķermeņa temperatūru (pēc intensīva darba vai sporta sacensībām

rektālā temperatūra var pacelties par I—2°C un pat vairāk). Turpretī
aukstā laikā ķermeņa temperatūra var pazemināties zem normas.

74. att. Cilvēka ķermeņa temperatūras svārstības diennakts laikā

(temperatūra mērīta taisnajā zarnā).
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Sievietēm temperatūras svārstības korelē ar menstruālā cikla fā-

zēm (cikla beigas temperatūra paaugstinās vidēji par O,5°C).
Ķermeņa temperatūras stabilitāte var saglabāties tikai tad, ja sil-

tuma produkcija un siltumatdeve ir līdzsvara. Sakarā ar to mēdz ru-

nāt par ķīmisko (siltuma produkcija) un fizikālo (siltumatdeve) ter-

moregulaciju.

SILTUMA PRODUCĒŠANA

Siltuma rašanos organismā nodrošina eksotermiskās reakcijas, kas
pavada disimilācijas procesus. Disimilācijas procesi organismā norit

nepārtraukti, un nepārtraukti izdalās siltums. Asimilācijas procesi,
kuros notiek organismam vajadzīgo vielu sintēze, patērē enerģiju, tos

pavada endotermiskas reakcijas. Organisma enerģētisko procesu ga-
larezultāts ir atkarīgs no visu bioķīmisko norišu ātruma, virziena un

līdzsvara.

Fiziska miera apstākjos termoneitrālajā zonā («komforta zona»,

kurā nav ne auksts, ne karsts) siltuma produkcija tiek uzturēta rela-

tīvi pastāvīgā līmenī. Termoneitrālajā zonā enerģijas maiņa ir mini-

māla un ķermeņa temperatūra ir stabila. Cilvēkam parastajā mājas
tērpā termoneitrālā zona ir 19—22 °C, kailam cilvēkam — 28—31 °C,
ūdens vidē — 35°C. Zemā temperatūrā siltuma produkcija pieaug,
paaugstinoties vides temperatūrai, siltuma produkcija samazinās.

Siltuma produkcija dažādos orgānos nav vienāda. Pieaugušam cil-

vēkam visvairāk siltuma producē muskulatūra. Siltums muskuļos ro-

das arī fizioloģiskā miera stāvoklī un komforta temperatūrā, jo mus-

kuļi vienmēr ir tonizēti (antigravitācijas tonuss).
Daudz siltuma rodas aknās un gremošanas traktā, arī smadzenēs.

Siltasiņu dzīvniekiem siltuma produkcija ir svarīgākais ķermeņa tem-

peratūras uzturēšanas veids komforta zonas apstākļos, taču atdziestot

tā aktivējas tikai tajos gadījumos, kad ķermeņa normālo temperatūru
nevar nodrošināt siltumatdeves mehānismi. Tad pastiprinās siltuma

produkcija. Vispirms pastiprinās siltuma produkcija muskuļos: paaug-

stinās to tonuss, var sākties trīce. Muskuļu tonusa paaugstināšanās

(termoregulācijas tonuss) var palielināt siltuma produkciju par 40—

50 % virs pamatmaiņas. Termoregulācijas tonuss dažādi izpaužas sa-

liecējmuskuļos un atliecējmuskuļos. Paaugstināts saliecējmuskuļu to-

nuss aukstumā un palielināts atliecējmuskuļu tonuss siltumā rada

raksturīgās pozas. Tonusa pieaugumam termoregulācijā nav tik liela

nozīme kā trīcei, tomēr, ja novirzes no termoneitrālās zonas ir ma-

zas, tā efektivitāte kā precīzam adaptācijas veidam ir diezgan liela.

Par īstu termoregulācijas mehānismu var uzskatīt tikai muskuļu

kustības trīces veidā. Trīce palielina siltuma produkciju 2—3 reizes

salīdzinājumā ar miera stāvokli un ir visefektīvākais siltumrades

veids, jo ārējais darbs netiek veikts. Ja muskuļu darba laikā siltumā

pārvēršas 75—80% enerģijas, tad trīces gadījumā visa enerģija pār-
vēršas siltumā. Trīce parasti sākas tajos muskuļos, kas darbojas pretī

gravitācijas spēkam (košanas muskuļi, kakla, muguras muskuļi), pēc

tam trīce izplatās uz roku un kāju lielajām muskuļu grupām.
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Aktīvās muskuļu kustības palielina siltuma produkciju 10—12 rei-

zes salīdzinājumā ar fizioloģiskā miera stāvokli un ir efektīvākais

aizsarglīdzeklis pret atdzišanu. Šis aizsarglīdzeklis tomēr ir neizde-

vīgs, jo daļa no enerģijas (20—30%) pārvēršas mehāniskajā darbā.

Bez tam mērķtiecīgu darbu vai sporta nodarbības nevar uzskatīt par

termoregulācijas mehānismu.

Visos minētajos gadījumos (termoregulācijas tonuss, trīce, aktīvās

muskuļu kustības) notiek kvantitatīva vielmaiņas procesu palielinā-
šanās.

Atdziestot un aklimatizējoties zemas temperatūras apstākļiem, no-

tiek arī kvalitatīvas vielmaiņas procesu izmaiņas pašā šūnā, kad lie-

lākā daļa enerģijas pārvēršas siltumā un izplatās šūnā, mazākā —

uzkrājas makroerģisko savienojumu veidā.

SILTUMATDEVE

Siltuma izdalīšana apkārtējā vidē norit izstarošanas jeb radiāci-

jas, siltumvadīšanas jeb kondukcijas, konvekcijas un iztvaikošanas

procesos. Tie ir fizikāli procesi, tādēļ termoregulāciju, kas realizējas
ar šo procesu līdzdalību, sauc par fizikālo termoregulāciju.

Izstarošana jeb radiācija (siltuma pāreja no vairāk sasildīta

ķermeņa uz mazāk sasildītu ķermeni staru veidā) ir galvenais sil-

tumatdeves veids. Izstarošana notiek elektromagnētisko viļņu veidā

un ir atkarīga no ķermeņa temperatūras starpības un ķermeņu virsmu

īpašībām. Apģērbies cilvēks telpā, kuras temperatūra ir 20 °C, zaudē

apmēram 5024,16 kJ (1200 kcal) 24 stundās, kails cilvēks — līdz

7536,24 kJ (1800 kcal) 24 stundās.

Siltumvadīšanas jeb kondukcijas un konvekcijas intensitāti

nosaka ādas stāvoklis un apkārtējo priekšmetu īpašības. Siltumvadī-

šana ir tieša siltuma atdošana no siltāka ķermeņa mazāk siltam, tiem

saskaroties (no kāju pēdām grīdai). Slapja āda ievērojami paaug-

stina siltumvadīšanu.

Konvekcija ir siltumatdeve no priekšmeta, ko aptver šķidra
vai gāzveida vide. Konvekcijas siltummaiņa atšķirībā no siltumvadī-

šanas saistīta ne tikai ar enerģijas maiņu, bet arī ar molekulu kustību.

Tas notiek tādēļ, ka ap visiem ķermeņiem ir gaisa vai mitruma robež-

slānis. Šī slāņa biezums ir atkarīgs no apkārtējās vides īpašībām,

piemēram, to stipri ietekmē gaisa kustība. Ja gaiss ir nekustīgs, robež-

slānis ir dažus mm biezs, vējā tas var samazināties līdz pāris mikro-

niem. Tā kā vējā samazinās gaisa robežslāņa biezums ap ādu, siltum-

atdeve vējā ir lielāka nekā mierīgā laikā. Tāpēc stiprā vējā gaiss liekas

aukstāks, nekā tas ir īstenībā. Nekustīgais gaisa slānis, kas atrodas

starp ādu un drēbēm, ir ļoti labs siltuma izolators un ievērojami
samazina siltumatdevi.

Iztvaikošana ir siltumatdeve, ūdenim iztvaikojot no ķermeņa
virsmas. Šajā gadījumā enerģija tiek patērēta šķidruma pāriešanai
tvaikos vai gāzveida stāvoklī. Cilvēkam iztvaikošana ir svarīgs sil-
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tumatdeves mehānisms. Galvenās iztvaikošanas vietas ir āda un elp-
ceļi. Iztvaikojušā ūdens daudzums ir atkarīgs no apkārtējās vides ap-

stākļiem, sevišķi no gaisa temperatūras un mitruma. Sevišķi liela no-

zīme iztvaikošanai kā siltumatdošanas mehānismam ir augstas gaisa
temperatūras apstākļos, jo tad, ja gaisa temperatūra ir vienāda ar

ādas temperatūru vai augstāka par to, neviens no iepriekšminētiem
siltumatdeves mehānismiem (radiācija, kondukcija, konvekcija) ne-

funkcionē. Cilvēkam galvenā iztvaikošanas forma ir svīšana. Taču

gadījumā, ja gaiss ir piesātināts ar ūdens tvaikiem (relatīvais mit-

rums 100%), iztvaikošana no ādas nenotiek. Tomēr pat šādos apstāk-

ļos ūdens iztvaiko no elpceļiem, jo, šeit sasilstot, tas satur vairāk

ūdens nekā atmosfēras gaiss.

Siltumatdeves regulācija

Termoregulācijā liela nozīme ir asinsrites sistēmai, jo sil-

tumatdeves intensitāte mainās atkarībā no asins pieplūdes ādai. Adas
asinsvadi ātri reaģē uz termiskiem kairinājumiem; aukstumā tie sa-

šaurinās, asinsrite tajos samazinās. Ādas asinsvadu sašaurināšanās

aukstumā ne tikai samazina ādas temperatūru un tātad arī temperatū-
ras gradientu «āda-ārējā vide», bet arī pastiprina čaulas siltumizolē-

jošās īpašības, samazinot tiešo siltuma atdošanu no dziļākiem ķer-
meņa audiem uz virspusējiem. Zemādas tauku slāņa biezums

ietekmē temperatūras atšķirības dažādos cilvēka ķermeņa rajonos.
Temperatūras komforta apstākļos zemādas tauku slāņa biezumam

nav ievērojamas ietekmes uz ādas siltumizolācijas spējām. Taču ze-

mās temperatūrās siltumizolācijas spējas ir jo lielākas, jo zemādas

tauku slānis ir biezāks. Augstas vides temperatūras apstākļos sil-

tumizolācijas starpība pilnīgiem un vājiem cilvēkiem zaudē nozīmi,

jo čaulas temperatūra ir tuva serdes temperatūrai.
Audu siltumizolējošo īpašību svārstību diapazons ekstremitātēs ir

plašāks nekā ķermenī. Tāpēc cilvēkam ekstremitātes ir tie rajoni, kur

fizikālā termoregulācijā realizējas visprecīzāk un pilnīgāk.

Vienmēr, kad arējas vides temperatūra ir augstāka par adas asiņu

temperatūru, siltumu atdod, iztvaikojot sviedriem.

Cilvēka ādā ir 2—2,5 miljoni sviedru dziedzeru. Tie izvietoti ne-

vienmērīgi. Visvairāk sviedru dziedzeru ir plaukstās, pēdās, padusēs.
Sviedri ir stipri ūdeņains šķidrums, sausnes tajos ir tikai apmēram

1%, galvenokārt nātrija hlorīds un nedaudz urīnvielas. Jāatzīmē, ka

pat vides termoneitrālā zonā diennaktī izdalās ap 500 ml sviedru, kas,

gluži nemanot, iztvaiko no ķermeņa virsmas (nemanāma svīšana jeb

perspiratio insensiblis). Šī sviedru izdalīšanās uztur mitru epidermu,

kas ir nepieciešams, lai saglabātu normālu ādas jutību. Maksimāli

svīstot, var izdalīties līdz 2 / sviedru stundā, kam iztvaikojot orga-

nisms atdod apmēram 5024,16 kJ (1200 kcal). Vides augstas tempera-

tūras apstākļos un muskuļu darba laika iztvaikošana ir vissvarīgākais
siltumatdeves mehānisms. Siltumatdeve iztvaikojot ir atkarīga no
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vides temperatūras, gaisa relatīva mitruma un gaisa kustības

ātruma.

Termoregulācijas mehānisms kopumā ir sarežģīts neirohumorāls

akts, kas aptver gandrīz visas organisma funkcijas.
Ķermeņa temperatūras regulācijas reflektorisko mehānismu ieslēdz

impulsi no termoreceptoriem. Izšķir trīs termoreceptoru grupas:

1) eksterotermoreceptorus, kas izvietoti ādā;

2) interotermoreceptorus, kas izvietoti asinsvados un

iekšējos orgānos;
3) termoreceptoru s, centrālajā nervu sistēmā, kas atrodas

hipotalāmā un, iespējams, arī citās CNS daļās.

Termoreceptorus pēc to reakcijas uz temperatūras izmaiņām iedala

siltuma un aukstuma receptoros. Ādā apmēram 0,17 mm dziļumā izvie-

toti aukstuma receptori, bet 0,3 mm dziļumā — siltuma re-

ceptori. Informācija par ādas temperatūras izmaiņām no termore-

ceptoriem pa aferentiem nerviem tiek nodota uz muguras smadzenēm,

pēc tam pa muguras smadzeņu vadītājceļiem uz galvas smadzeņu da-

žādām daļām (talāmu, galvas smadzeņu garozu, retikulāro formā-

ciju, hipotalāmu). Ja vides temperatūra ir pastāvīga, termoreceptori
ģenerē impulsus ar stacionāru frekvenci. Tikko temperatūra pazemi-

nās, aferentajā nervā pieaug no aukstuma receptoriem nākošo im-

pulsu frekvence. No siltuma receptoriem nākošajā aferentajā nervā

impulsu frekvence pieaug tad, ja temperatūra paaugstinās.
Siltuma produkciju un atdošanu saskaņo centrālais mehā-

nisms, kurā viena no galvenajām struktūrām ir hipotalāms. Neironi,
kuru impulsi saskaņo siltuma produkciju un atdošanu, atrodas hipota-
lāmā mugurējās un priekšējās grupas kodolos, tie ir savstarpēji sais-

tīti un darbojas reciproki. Uzskata, ka priekšējos hipotalāmā kodolos

izvietots siltuma produkcijas centrs. Asinsrites un elpošanas sistēmas

iekļaušanās termoregulācijas aktā pierāda, ka procesā ieslēdzas arī

iegareno smadzeņu struktūras un retikulārā formācija, kur atrodas

kardiovaskulārais un elpošanas centrs. Cilvēkam termoregulācijas

procesā svarīga nozīme ir galvas smadzeņu garozai.
Termoregulācijas eferentie mehānismi aptver gandrīz visas orga-

nisma funkcijas.

Neirālie un humorālie termoregulācijas mehānismi ir vienota pro-
cesa atsevišķi locekļi. Taču reflektoriskās reakcijas ietekmē galveno-
kārt fizikālo termoregulāciju, bet humorālās ietekmes vairāk skar sil-

tuma produkciju.

No humoraliem faktoriem, kas ietekme siltumprodukciju, vispirms

jāpiemin hipofīzes, vairogdziedzera un virsnieru hormoni.

Hormonālā regulācija, iedarbojoties aukstumam, sākas ar to, ka

caur galvas smadzeņu garozu un retikulāro formāciju aukstuma iz-

raisītie impulsi sasniedz hipotalāmu, kur rodas divas impulsu plūs-
mas. Pirmā impulsa plūsma caur simpātiskās nervu sistēmas centriem

izraisa vielmaiņas pastiprināšanos muskuļos un kateholamīnu izdalī-

šanos no virsnieru serdes daļas. Asinīs nokļuvušais adrenalīns un nor-

adrenalīns sašaurina perifēros asinsvadus, stimulē ogļhidrātmaiņu
utt. Otrā impulsa plūsma izraisa hipofīzē adrenokortikotropā un tireo-
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75.

att.

Cilvēka

termoregulācijas
shēma:

TSK

—
tiešais

sakaru

kanāls,
ASK—atgriezeniskais
sakaru

kanāls.
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tropa hormona izdalīšanos. Šie hormoni pastiprina tiroksīna un korti-

kosteroīdu izdalīšanos asinīs, kuru ietekmē siltuma produkcija kļūst
intensīvāka (75. att.).

IZVADPROCESI

Izvadprocesi ir visas tās norises, kuru rezultātā no organisma tiek

izvadīti vielmaiņas galaprodukti, kā arī citas vielas, kuras dažādu

iemeslu dēļ, piemēram, iekšējo orgānu patoloģijas diagnostikai un ār-

stēšanai, ievadītas organismā.
Izvadorgāni ir nieres, sviedru dziedzeri, plaušas un zarnu trakts.

Caur zarnu traktu izdalās uzturvielu un gremošanas sulu atliekas,

smago metālu sāļi v. c. Caur plaušām izdalās gāzes un viegli gaisto-
šas vielas, piemēram, C02

,
alkohols v. c.

Caur nierēm un sviedru dziedzeriem izdalās ūdens ar tajā izšķīdu-
šajām vielām. Nieru un sviedru dziedzeru darbība ir savstarpēji sais-

tīta. Ja samazinās nieru darbība, slāpekli saturošās vielas pastiprināti
izdalās caur sviedru dziedzeriem. Ja cilvēks intensīvi svīst, samazinās

izdalītā urīna daudzums. Tomēr pat ļoti intensīvas sviedru sekrēcijas
gadījumā nieres nepārtrauc darboties. Nieres veic virkni svarīgu fun-

kciju:

1) izvada dažādas slāpekli saturošas vielas un metabolisma rezul-

tātā radušos organisko vielu pārpalikumu;
2) regulē iekšējās vides konstantes: osmotisko spiedienu, skābju-

bāzu līdzsvaru, iekšējās vides sastāvu;

3) veic metabolisko funkciju;
4) izdala bioloģiski aktīvas vielas.

Nieru funkcijas realizējas, veidojot urīnu. Urīna koncentrācija, os-

motiskais spiediens un reakcija variē plašās robežās, tādējādi sagla-
bājot iekšējās vides pastāvīgumu.

Pieaudzis cilvēks diennaktī izdala 1000—1500 ml urīna. Izdalītā

urīna daudzums atkarīgs no uztura īpatnībām, sviedru sekrē-

cijas un citiem faktoriem. Ja izdalītā urīna daudzums mazāks par
500 ml vai lielāks par 2000 ml, to uzskata par patoloģiju.

Urīna diennakts porcijā vidēji izdalās 55—70 g dažādu organisku
un neorganisku vielu. Parasti urīna koncentrācija svārstās ap
600 mosm//, bet maksimāli tā var sasniegt 1400 mosm//. Pēc šiem da-

tiem iespējams aprēķināt minimālo diennaktī nepieciešamo ūdens dau-

dzumu — aptuveni 500 ml (20. tabula).

Netieši urīna koncentrāciju nosaka pēc blīvuma. Jo augstāka ir

vielu koncentrācija urīnā, jo lielāks urīna blīvums, — un otrādi. Pie-

auguša cilvēka urīna blīvums mainās plašās robežās no 1,001 līdz

1,060. Urīna blīvums palielinās, ierobežojot diētā šķidrumu vai sakarā

ar patoloģisku urīna sastāvdaļu klātbūtni (olbaltumvielas, cukurs

v. c).
Urīna reakcija ir atkarīga no organisma skābju-sārmu līdz-

svara. Nieres kopā ar asiņu bufersistēmām un plaušām uztur kon-

stantu iekšējās vides pH. Vesela pieauguša cilvēka urīna pH svārstās
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Organisko un neorganisko vielu koncentrācija asinīs 20. tabula

un to izdalīšana ar urīnu

(pēc J. Natočina)

no 4,5 līdz 8,4, vidēji ap 6. Lietojot jauktu uzturu, urīns ir skābāks,
nekā ēdot augu produktus. Urīna reakcija novirzās uz sārmaino pusi

pēc skābu organisma sulu zaudējuma, piemēram, pēc vemšanas. Pa-

rasti urīna reakcija mainās tai pašā virzienā, kādā mainās asiņu
reakcija.

URĪNA VEIDOŠANĀS

Urīns veidojas nefrona — nieres morfofunkcionalaja vienība.

Nefrons

Abās nierēs ir aptuveni 2 miljoni nefronu (76. att.). Nefronā ap-

vienoti saskaņoti funkcionējoši asinsvadi un epitēlijšūnu veidoti kanā-

liņi. Kanāliņi sākas no nefrona kapsulas, kas aptver asinsvadu kamo-

liņu (glomerulu). Pēc uzbūves un funkcionālajām īpatnībām nefrona

kanāliņu sadala vairākos segmentos: 1) nefrona proksimālā dala, kas

ietver sevī pirmās pakāpes (proksimālo) līkumaino kanāliņu un gal-
venās dajas taisno kanāliņu, 2) nefrona (Henles) cilpas tievā lejup-
ejošā un augšupejošā daļa, 3) distālais segments, kas ietver otrās

pakāpes (distālo) līkumaino kanāliņu un savienotājdaļu. Nierēs vien-

laikus funkcionē kortikālie un jukstamedulārie nefroni. Kortikālo
nefronu ir aptuveni 80—85%, jukstamedulāro — 15—20%. Abi nef-

ronu tipi atšķiras pēc kamoliņu novietojuma, taisno asinsvadu klāt-

būtnes, atsevišķo segmentu garuma un epitēlijšūnu caurlaidības attie-

cībā pret ūdeni. Kortikālie nefroni atrodas nieru garozas daļā, tiem

nav taisno asinsvadu un nefrona cilpa ir īsa. Jukstamedulāro nefronu

kamoliņi atrodas serdes daļas ārējā slānī, tiem ir gara nefrona cilpa,

Viela

Koncen-

trācija

plazmā
mmol//

Filtrā-

cija
mmol/24 st.

Reab-

sorbcija
mmol/24 st.

Ekskrēcija
mmol/24 st.

Reab-

sorbcija %

lātrijs
kālijs
kalcijs
lagnijs
Ilorīdi

likarbonāti
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ulfāti
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1
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26
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76. att. Nefrona shēma:

A — garozas slānis, B — serdes ārējais slānis, C — serdes iekšējais slānis; 1 — glomeruls
2 — pirmās pakāpes (proksimālais) līkumainais kanāliņš, 3 — proksimālā kanāliņa taisnā

daļa, 4 — neirona cilpas tievā lejupejošā daļa, 5 — nefrona cilpas tievā augšupejošā daļa,

6 —
nefrona cilpas resnā augšupejošā daļa, 7 — otrās pakāpes (distālais) līkumainais kanā-

liņš, 8 — savienotājdaļa, 9 — savācējkanāliņi, 10 — pievadošais asinsvads, 11 — aizvadošais
asinsvads, 12 — sekundārie peritubulārie kapilāri, 13 — taisnie arteriālie asinsvadi, 14 —

venozie asinsvadi, 15 — jukstaglomerulārais komplekss (a — jukstamedulārais nefrons, b —

garozas nefrons).

kam pieguļ gari taisnie asinsvadi. Te novērojama arī liela caurlaidība

attiecībā pret ūdeni.

Nefrona kanāliņa garums ir vidēji 20—50 mm, kanāliņu diametrs

proksimālajā segmentā — 50—65 mkm, nefrona cilpas tievajā dajā —

14—22 mkm, distālajā segmentā — 20—50 mkm. Savācējkanāliņa
diametrs ir apmēram 200 mkm. Nieru kanāliņu kopējais garums sa-

sniedz 129 km.
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Nieru asinsrite

Asinis nierei piegādā a. renalis — vēdera aortas zars. Nieru artē-

rija sazarojas aizvien sīkākos asinsvados, līdz izveidojas vas afferens
glomeruli — pievadošais asinsvads. Tas sadalās 20—40 kapilāru cil-

pās, kas veido primāro kapilāru tīklu (asinsvadu kamoliņu
jeb glomerulu). Šie kapilāri nepiedalās nieru vielmaiņā, bet nodrošina

pirmurīna veidošanos. Aizvadošais asinsvads (vas efferens glome-
ruli) satur arteriālas asinis.Tālāk aizvadošais asinsvads sadalās se-

kundārajā kapilāru tīklā, kas apvij kamoliņus un piedalās
reabsorbcijas un audu barošanas funkcijās. Jukstamedulārajos nefro-

nos atrod garus sekundārus kapilārus (līdz 40 mm) — vasa recia,
kuri piegul nefrona cilpas daļai, šiem kapilāriem ir nozīme spiediena
uzturēšanā kamoliņa kapilāros un ūdens reabsorbcijas procesos.

Vidējais asinsspiediens nieru arteriālajos asinsvados ir 95 mm Hg,
bet kamoliņa kapilāros tas samazinās līdz 40—53 mm Hg. Primārajā
kapilāru tīklā spiediens ir augstāks nekā citu orgānu kapilāros. Rela-
tīvi augsto spiedienu kortikālajos kapilāros rada arteriolu lūmena at-

šķirības. Vas afferens lūmens ir 3—4 reizes platāks nekā vas efferens
lūmens. Jukstamedulārajos nefronos relatīvi augsta spiediena uzturē-

šanu nodrošina vasa recta. Sekundārajā kapilāru tīklā spiediens sa-

mazinās līdz 15—20 mm Hg.
Sekundārie kapilāri pāriet vēnulās, sīkajās vēnās utt., līdz izveido-

jas nieru vēna, no kuras asinis ieplūst apakšējā dobajā vēnā. Asins-

plūsma garozas nefronos ir ātrāka nekā jukstamedulārajos.
Kaut arī nieru masa ir tikai aptuveni 0,4—0,5% no ķermeņa ma-

sas, nieru asinsapgāde sasniedz 20—25% no minūtes tilpuma, t. i.,

aptuveni 1200 ml. Caur nieri diennakts laikā visas asinis izplūst 200—

300 reizes. Dažādu nieru zonu apasiņošana atšķiras: garoza saņem

400 ml/min/100 g audu, serdes ārējais slānis — 110—150 ml/min/100 g

audu, serdes iekšējais slānis — 20—30 ml/min/100 g audu.

Pievadošos asinsvadus inervē simpātiskās adrenerģiskās šķiedras,

bet, neraugoties uz to, asinsvadu bazālais tonuss ir zems, jo, pilnīgi

denervējot asinsvadus, asins pieplūde palielinās par 100 ml/min/100 g.

Pēdējā laikā ir atrastas arī holīnerģiskas vazodilatatoru šķiedras.

Skābekļa patēriņš nierē uz 1 g audu ir lielāks nekā citos orgānos,

bet sakarā ar lielo asiņu pieplūdi skābekļa arteriovenozā starpība ir

neliela — 1,5—1,7 tilpuma %. Skābekļa patēriņš mainās paralēli pie-

plūstošo asiņu daudzumam, jo, palielinoties pieplūstošo asiņu_ dau-

dzumam, pieaug pirmurīna daudzums, palielinās reabsorbējamā ūdens

un nātrija daudzums. Lielākā daļa pirmurīna sastāvdaļu reabsorbējas

aktīvi, tādēļ arī šajā procesā tiek izmantots skābeklis.

Nieru asinsrites auforegulācija

Nieru apgāde ar asinīm ir relatīvi konstanta, ja spiediena svārstī-

bas asinsrites sistēmā nepārsniedz 90—190 mm Hg. Konstantu asins

plūsmu nierēs uztur asinsrites autoregulacijas mehānismi, kuri sa-

glabājas arī izolētā nierē. Ja izolētā nierē perfuzijas spiedienu paaug-
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stina par 50%, tad asins plūsma pieaug ne vairāk kā par 10%. Ir divi

autoregulācijas mehānismi. Pirmkārt, pievadošo asinsvadu lūmena

izmaiņas kompensē spiediena svārstības asinsrites sistēmā. Pieaugot

arteriālajam spiedienam, tiek iestiepta vas afferens glomeruli gludā
muskulatūra, kas rada tās tonusa paaugstināšanos un pretestības
pieaugšanu, tā novēršot spiediena paaugstināšanos glomerula kapi-
lāros.

Otrs autoregulācijas mehānisms ir saistīts ar jukstaglomerulārā
kompleksa darbību. Jukstaglomerulārais komplekss (JGK) veidojas
distālā līkumainā kanāliņa (sk. 76. att.) un pievadošā asinsvada sa-

skaršanās vietā. Šajā vietā ir izmainīta gankanāliņa epitēlijšūnu, gan

pievadošā asinsvada gludās muskulatūras šūnu struktūra. JGK uztver

kairinājumu un izdala sekrētu. JGK adekvātais kairinātājs ir sienas

iestiepums. Ja pieplūstošo asiņu daudzums pieaug, filtrācija kjust in-

tensīvāka. Palielinātais pirmurīna daudzums iestiepj kanāliņa sienu,

un JGK izdala renīnu. Renīns iedarbojas uz angiotenzino-

gēnu (plazmas a globulīnu) un pārvērš to a n gioten zīnā, kas

sašaurina asinsvadus un samazina asiņu pieplūdi nierei. Renina izda-

līšanos veicina arī palielināts nātrija daudzums pirmurīnā un paaug-

stināts pirmurīna osmotiskais spiediens. Uzskata, ka asinsrites un fil-

trācijas procesu regulācijā ir nozīme arī intrarenālajiem nervu ele-

mentiem. Veselā organismā novēro arī simpātisko holīnerģisko vazo-

dilatatoru iedarbību uz asinsvadiem.

Asinsrites intensitāti niere var noteikt pec paraaminohipurskabes
klīrensa.

Filtrācija notiek no glomerula kapilāriem uz nefrona kapsulas do-

bumu. Nieru filtru veido kapilāra sienas endotēlija šūnas, bazālā mem-

brāna un kapsulas iekšējā slāņa epitēlijšūnas. Filtrācijas intensitāte

ir atkarīga no filtrācijas virsmas lieluma, no membrānas caurlaidības

un no filtrācijas spiediena.

Pieaugušam cilvēkam efektīvā filtrācijas virsma ir 1,5—4,5 m 2
atkarībā no darbojošos nefronu skaita. Pieaugot darbojošos nefronu

skaitam, filtrācijas virsma palielinās. Agrā bērnībā filtrācijas virsma

ir relatīvi maza sakara ar nefronu nepilnīgu attīstību.

Nieru filtrā ir poras, kuru kopējais laukums ir 2—3% no filtrējo-
šas virsmas laukuma. Poras veido kanālus, caur kuriem iziet asiņu
šķidra daļa ar taja izšķīdušajām vielām

— plazmas ultrafil-
t r a t s.

Caurlaidību nosaka gan poru diametrs (40—100 nm), gan to

forma, gan kanāla sienas negatīvais lādiņš, kas kavē negatīvi lādētā

albumīna filtrāciju. Albumīna molekulas uzkrājas uz membrānas vir-

smas un izveido papildu slāni, kas aiztur mazākas molekulas. Šāds

papildu slānis saglabājas, tikai pastāvot normālai nieru hemodinami-

kai. Ja asins plūsma nierēs kļūst lēnāka, šis slānis tiek izjaukts un

nieru caurlaidība pieaug.

Filtrāciju uztur efektīvais filtrācijas spiediens. Tā ir

starpība starp asinsspiedienu kamoliņa kapilāros (PA
=40—53 mm

Hg), asiņu koloīdosmotisko spiedienu (PKo=22—27 mm Hg) un m
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trarenalo spiedienu, ko rada ultrafiltrats kapsulas dobuma (PK =

= s—lo mm Hg). Efektīvo filtrācijas spiedienu nosaka pēc formulas

Pf
=Pa-(PK o + Pk),

piemēram, P F =50— (22 +8) =20 mm Hg.

Filtrācijas rezultātā kapilāra distālajā galā olbaltumvielu koncen-

trācija pieaug, un, kad koloīdosmotiskais spiediens kļūst vienāds ar

hidrostatisko spiedienu, filtrācija tiek pārtraukta.
Efektīvo fitlrācijas spiedienu var ietekmēt arī asinsrites ātrums un

asiņu viskozitāte. Samazinoties plūsmas ātrumam un pieaugot asiņu
viskozitātei, filtrācija samazinās. Filtrācijas rezultātā kapsulas do-

bumā ieplūst ultrafiltrāts jeb pirmurīns. Tā ir plazma bez lielmole-

kulārām olbaltumvielām. No vienā minūtē pieplūstošajiem 1250 ml

asiņu veidojas 125 ml pirmurīna. Filtrācijas intensitāte diennakts

laikā mainās. Dienā rodas par 30% vairāk pirmurīna nekā naktī.

Filtrācijas intensitāti nosaka ar klīrensa metodi. Klīrenss ir

plazmas daudzums ml, kas vienas minūtes laikā attīrās no kādas asi-

nīs cirkulējošas vielas, šī viela var rasties organismā, piemēram,

kreatinīns, vai arī to īpaši ievada asinīs, piemēram, fruktozes poli-
mēru inulīnu. Klīrensa noteikšanai jāizvēlas viela, kura nav toksiska,

labi šķīst ūdenī, nesaistās ar olbaltumvielām un citām plazmas sa-

stāvdaļām, organismā tā nedrīkst izmainīties, un nierēs tās vienīga-

jam izdalīšanās procesam jābūt filtrācijai.
Klīrensu aprēķina pēc formulas

C = V ml/min,

kur U — vielas koncentrācija urīnā mg%;
P — vielas koncentrācija plazmā mg%;
V — minūtes diurēze ml.

Piemēram, P=lo mg%, U=looomg%, V=l,2 ml/min, tātad

r
1000 mg%Xl,2 ml/min

19n
,, •

C r-~: šī
= 120 ml/min.

10 mg%

Ja filtrācijas ātrums ir 125ml/min, tad diennaktī rodas 180/pirm-
urīna. Šajā laikā izdalās ap 1,5 / galīgā jeb definitīvā urīna, tātad

99% no glomerulu filtrāta, plūstot pa nefrona kanāliņiem, uzsūcas at-

pakaļ. Var lietot arī inulīna koncentrācijas rādītāju j^-, kurš parāda, cik

reizes pieaug ultrafiltrāta koncentrācija, tamplūstot caur kanāliņiem.
Pētot dažādu vielu izvadīšanas variantus no organisma, var salī-

dzināt inulīna klīrensu ar pētāmās vielas x klīrensu — C
x.

Ja

C
x :Cin=l, viela x izdalās filtrējoties. Ja C

x : Cin>l, viela kanāliņos
arī sekretējas, bet, ja Cx:C in <l, daļa filtrētās vielas x reabsorbējas.

Klīnikā inulīna klīrensu grūti noteikt, jo noteikšanas laikā nepār-
traukti jāievada inulīns un jāņem asinis. Šī iemesla dēļ inulīna klī-

rensu aizstāj ar endogēnā kreatinīna klīrensu. Kreatinīns rodas pašā

organismā, tas atbilst prasībām, kādas izvirza klīrensa vielām, un tā

koncentrācija plazmā ir relatīvi konstanta.
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Procesi nefronā

Nefrona kanāliņos noliek vielu reabsorbcija un sekrēcija (77. att.).
Abu procesu pamatā ir vielu transports caur kanāliņu epitēlijšūnām.
Sekrēciju un aktīvo reabsorbciju nodrošina kanāliņu epitēlijšūnu ak-

tīva darbība. Sekrēcijas procesā vielas pārnes no asinīm uz

kanāliņu lūmenu. Sekrēcija notiek galevnokārt nefrona proksimālajā
dajā. Sekretējas organiskās skābes (urīnskābe, paraaminohipūrskāoe),
diodrasts, penicilīns, holīns, serotonīns, dopamīns, tiamīns, morfīns,
H+

, NH3, K+ v. c. Ir aprēķināts, ka diennaktī kanāliņos ieplūst aptu-
veni 1000 ml sekrēta.

Reabsorbcija nodrošina vielu pārvietošanos no kanāliņu lū-

mena uz asinīm, tā var būt aktīva vai pasīva. Pasīvā reabsorbcija no-

tiek difūzijas un osmozes ceļā pa koncentrācijas vai elektroķīmisko
gradientu. Par pasīvu reabsorbciju uzskata arī variantu, kad reabsor-

bējamā viela saistās kompleksā ar kādu aktīvi pārnesamo vielu.

Aktīvā uzsūkšanās notiek ar nesējvielu palīdzību, patērējot epitēlij-
šūnu enerģiju vai darbojoties jonu sūkņiem. Šūnā vienlaicīgi var dar-

boties vairāki transporta mehānismi. Šūnas vienā polā viela, piemē-

ram, pārvietojas pa koncentrācijas gradientu, bet šūnas otrā polā šī

pati viela tiek pārnesta aktīvi.

Reabsorbcija norit visa nefrona kanāliņa garuma, bet reabsorbci-

jas intensitāte un mehānismi dažādos kanāliņa rajonos atšķiras
(78. a att.).

Proksimalaja nefrona segmenta reabsorbejas 2/3—3/4 no visa

ultrafiltrāta. No šejienes asinīs atgriežas glikoze, aminoskābes, lak-

77. att. Procesi nefronā:

1 — pievadošais asinsvads, 2 — glomeruls
3 — aizvadošais asinsvads, 4 — proksimā-
lais līkumainais kanāliņš, 5 — taisnais ar-

teriālais asnsvads.

tāti, bikarbonāti, neorganiskie fos-

fāti, kālija un nātrija joni, ūdens

v. c.

Nātrija jonu un ūdens reab-

sorbcija var notikt divējādi. Lie-

lākā daļa nātrija uzsūcas aktīvi

kopā ar bikarbonāliem un ekviva-

lentu ūdens daudzumu. Pasīvā

nātrija jonu reabsorbcija notiek pa

elektroķīmisko gradientu.
Proksimālā līkumainā kanāliņa

siena ir maz caurlaidīga attiecībā

pret hlora joniem, un tādēļ pirm-
urīnā pieaug hlora jonu koncentrā-

cija, respektīvi, — pieaug anjonu
koncentrācija, bet saglabājas pirm-
urīna osmotiskais spiediens.
Proksimālā kanāliņa taisnajā daļā

palielinātais hlora jonu daudzums

rada koncentrācijas gradientu

starp kanāliņa lūmenu un intersti-

ciālo telpu. Pa šo gradientu virzās

hlora joni un palielina hlora kon-

centrāciju intersticiālajā telpā.
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78. att. Reabsorbcijas procesi nefrona kanāliņos:

a — urīna plūsma dažādos nefrona segmentos, b — sliekšņa vielas (gli-

kozes) izdalīšanās shēma (1 — glikozes filtrācija pirmurīnā. 2 — gliko-

zes reabsorbcija, 3 — glikozes izdalīšanās ar definitīvo urīnu).
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79. att. Procesi nefrona cilpā:
pārtrauktās bultas apzīmē vielu difūziju kanāliņu lūmenā, svītrojuma blīvums norāda urīna

koncentrāciju.

Kanāliņa saturs iegūst pozitīvu lādiņu, un rodas elektroķīmisks gra-
dients, pa kuru var pasīvi pārvietoties 20% nātrija jonu.

Aktīvai reabsorbcijai ir noteikta robeža. Ja vielas koncentrācija

pirmurīnā pārsniedz kanāliņu epitēlijšūnu reabsorbcijas spējas, tā

izdalās galīgajā urīnā. Šādas vielas sauc par sliekšņa vielām.

Maksimālo vielas koncentrāciju asinīs, kādā kanāliņu šūnas vēl spēj
pilnīgi reabsorbēt vielu no pirmurīna, sauc par šīs vielas reabsorbci-

jas slieksni. Tipiska sliekšņa viela ir glikoze (78. b att.). Tās sliek-

snis ir 180 mg% (pēc Hagedorna—Jensena). Ja glikozes līmenis asi-

nīs pārsniedz 180 mg%, glikoze izdalās no organisma ar urīnu. Kanā-

liņu šūnas spēj reabsorbēt maksimāli 300—400 mg glikozes minūtē.



255

Par bezsliekšņa vielām apzīmē vielas, kuras parādās galī-
gajā urīnā, pie dažādas to koncentrācijas asinīs un pilnīgi nekad ne-

reabsorbējas.
Nefrona cilpā noritošie procesi (79. att.) ir Joti nozīmīgi iekšējās

vides osmolaritātes uzturēšanā. Asiņu osmolaritāte ir konstanta —

apmēram 300 mosm//. Veselas nieres spēj variēt urīna tilpumu un

osmolaritāti atbilstoši uzņemtajam ūdens un sāļu daudzumam. Osmo-

laritātes maiņu izskaidro ar pretstraumes mehānismu nefrona cilpā,
kas funkcionāli saistīta ar taisnajiem asinsvadiem un savācējkanāli-

ņiem. Cilpai izšķir lejupejošo daļu un augšupejošo daļu. Cilpas lejup-
ejošā daļa ir stipri caurlaidīga attiecībā pret ūdeni (58±6,2 nl/cm2-

•mosm/min, augšupejošā tikai 4,4±1,1 nl/cm2
• mosm/min), bet maz-

caurlaidīga pret nātriju un kāliju. Intersticiālajā telpā ap cilpu ir aug-

sta osmotiski aktīvu vielu koncentrācija. Šo augsto koncentrāciju no-

saka cilpas augšupejošās daļas darbība, kas aktīvi pārnes nātrija un

hlora jonus uz intersticiālo telpu. Starp cilpas lejupejošo daļu un in-

tersticiālo telpu rodas koncentrācijas gradients, pa kuru virzās ūdens.

Cilpas lejupejošajā daļā pieaug osmotiskais spiediens, un cilpas liek-

tajā daļā tas var sasniegt 1400 mosm//, kas vairāk nekā četras reizes

pārsniedz ultrafiltrāta osmotisko spiedienu. Osmotiski aktīvās vielas

netiek aizvadītas, jo nieru serdes daļā asins plūsma ir vāja un lēna.

Vasa recta pasargā no pretstraumes mehānisma izjaukšanas. Pēdējā
laikā ir izvirzīta hipotēze, ka urīna koncentrācijas procesos ir nozīme

intrarenālai urīnvielas cirkulācijai. Nefrona proksimālajā kanāliņā

reabsorbējas 50% urīnvielas. Distālā kanāliņa sākumā tās ir vairāk

nekā plazmā — 110%, jo cilpas tievajā ascendējošā daļā ieplūst daudz

urīnvielas. Distālajā kanāliņā, kur urīnviela vairs neieplūst, bet no-

tiek ūdens reabsorbcija, pieaug urīnvielas koncentrācija. Savācējka-

nāliņos ADH ietekmē pieaug sienas caurlaidība pret ūdeni un arī pret
urīnvielu. Tā difundē uz intersticiālo telpu un piedalās serdes daļas
osmolaritātes regulēšanā. No turienes urīnviela iekļūst tievajā cilpas

segmentā un taisnajos venozajos asinsvados. Urīna koncentrēšana

nenotiek, ja tiek izslēgts pretstraumes mehānisms.

Ūdens un osmotiskā diurēze

Ātru un intensīvu urīna izdalīšanos sauc par diurēzi. Urīna iz-

dalīšanās var palielināties divu iemeslu dēļ:

1) samazinās kanāliņu sienas caurlaidība attiecībā pret ūdeni,

2) pieaug izšķīdušo vielu ekskrēcija un tiek izdalīts ekvivalents

ūdens daudzums.

Pirmajā gadījumā rodas ūdens diurēze, otrajā — osmotiskā.

Ūdens diurēzes gadījumā izdalās daudz zemas koncentrāci-

jas urīna. Urīnā izšķīdušo vielu daudzums var būt nemainīgs, bet pie-

aug osmotiski nesaistītā ūdens izdalīšana. Ūdens diurēze rodas sa-

karā ar samazinātu dažu vielu sekrēciju un sakarā ar samazinātu

ADH izdalīšanos. Atsevišķos gadījumos var būt samazināta nieru ju-
tība pret ADH iedarbību. Ūdens diurēzes gadījumā urīna koncentrā-
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cija var samazināties līdz 50 mosm//, bet urīna tilpums pārsniedz
15 ml/min/1,73 m 2ķermeņa virsmas.

Osmotiskās diurēzes gadījumā izdalās daudz augstas kon-

centrācijas urīna. Osmotiskā diurēze rodas sakarā ar to, ka kanāliņos
ir daudz osmotiski aktīvu vielu, kas notur kanāliņos ūdeni. Urīna vei-

došanās ātrums var sasniegt 20 ml/min un vairāk uz 1,73 m 2ķermeņa
virsmas. Osmotiskā diurēze parādās, ja asinīs ir osmotiski aktīvas

vielas, kas filtrējas, bet nespēj reabsorbēties, piemēram, ja ir augsta
glikozes koncentrācija, kas pārsniedz nieru reabsorbcijas spējas. Otrs

osmotiskās diurēzes variants ir sāls diurēze, kas rodas sakarā ar sāļu
reabsorbcijas traucējumiem. Osmotisko diurēzi nosaka reabsorbcijas
procesi proksimālajos kanāliņos. Ja tajos ir daudz osmotiski aktīvu

vielu, pirmais no kanāliņa reabsorbējas nātrijs. Nātrija koncentrācija
parasti saglabājas nemainīga — 140 mosm//. Ja nātrija koncentrācija

proksimālajos kanāliņos pazeminās līdz 110 mosm//, šķidruma reab-

sorbcija samazinās. Proksimālajos kanāliņos vairs neuzsūcas 2/3 —3/4

pirmurīna, bet ievērojami mazāk. Cilpā nonāk daudz urīna, kurš viss

nespēj uzsūkties.

Nefrona distālajā segmentā notiek ultrafiltrāta neorganisko kom-

ponentu reabsorbcija un sekrēcija. Sī segmenta funkcionālās īpatnī-
bas ir zema ūdens caurlaidība, intensīva aktīva nātrija reabsorbcija
un kālija sekrēcija, amonjaka un ūdeņraža jonu sekrēcija. Norises ka-

nāliņos pakjautas humorālajai regulācijai.

Ūdens izdalīšanos regulē antidiurētiskais hormons (ADH). ADH

aktivē ūdens reabsorbciju. ADH sekrēciju ierosina osmoreceptoru kai-

rinātājs — paaugstināts asins osmotiskais spiediens. Pēc A. Ginecin-

ska, ADH stimulē hialuronidāzes izdalīšanos nieru kanāliņos. Tā šķī-
dina hialuronskābi kanāliņu šūnstarpu vielā, kurā palielinās poras un

līdz ar to pastiprinās ūdens reabsorbcija distālajos līkumainajos kanā-

liņos un savācējkanāliņos. Hialuronidāzes aktivitāti palielina osmo-

tiski aktīvas vielas. L. Ivanova ar līdztsrādniekiem atradusi, ka nieru

serdē ADH ietekmē izdalās p-glikuronidāze un citi fermenti, kas var

ietekmēt kanāliņu caurlaidību. ADH stimulē prostaglandīnu sekrēciju,
bet prostaglandīni samazina kanāliņu sienu jutību pret ADH. Prok-

simālajā nefrona daļā ūdens reabsorbciju stimulē arī parathormons,
mainot šūnstarpu kanālu caurlaidību.

Minerālvielu uzsūkšanas humorala regulācija norit nefrona distā-

lajā dajā.

Nātrija un kālija homeostāzes uzturēšana ir sarežģīts process. Nāt-

rija reabsorbcija ir atkarīga no tā koncentrācijas asinīs. Ja asinīs

pazeminās nātrija līmenis, pastiprināti izdalās minerālkortikoīdi.

Aldosterons stimulē nātrija reabsorbciju un vienlaikus kālija sekrēciju.
Aldosterona atbrīvošanos stimulē arī asins plūsmas un asinsspiediena
samazināšanās nierēs, tas aktivē jukstaglomerulārā kompleksa dar-

bību — izdalās renīns, kas pārvērš angiotenzinogēnu angiotenzīnā.

Angiotenzīns stimulē aldosterona sintēzi un izdalīšanos. Dati par

paša angiotenzīnā iedarbību uz nātrija reabsorbciju ir pretrunīgi. Al-

dosterons nonāk šūnā, saistās ar citoplazmas receptoriem, iekjūst ko-

dolā un stimulē olbaltumvielu sintēzi. Domā, ka tiek sintezēti divi ol-
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baltumi — viens veicina nātrija iekļūšanu šūnā, otrs aktivē kālija
sūkņa darbību. Bez minerālkortikoīdiem nātrija reabsorbciju stimulē

arī noradrenalīns un dopamīns. Vairāki hormoni darbojas pretēji —

veicina nātrija ekskrēciju. Šādi darbojas prostaglandīni, vazopresīns,
augšanas hormons, plazmas natriurētiskais faktors v. c.

Kālija koncentrācija iekšējā vidē svārstās ļoti maz. levērojamas
kālija līmeņa svārstības izraisa smagu patoloģiju. Diennaktī nieres

filtrē 700—900 mmolu kālija. No tiem ar urīnu izdalās apmēram 10%.

Kālija izdalīšanos no organisma ietekmē skābju-sārmu līdzsvars. Aci-

doze veicina kālija aizturēšanu asinīs, bet alkaloze rada hipokaliēmiju.
Kālija līmeni asinīs ietekmē arī tā daudzums uzturā. Uztura kālijs
uzsūcas asinīs un nonāk aknās. Vārtu vēnā ir kālija receptori, kuri,
kālija līmenim paaugstinoties, pastiprina kālija sekrēciju nierēs. Kā-

lija receptori ir arī nierēs un citos orgānos. Kālija izdalīšanās mehā-

nisms atšķiras no citu jonu izdalīšanās mehānisma. Proksimālajos
kanāliņos tas gandrīz pilnīgi reabsorbējas, bet galīgajā urīnā eso-

šais kālijs sekretējas nefrona distālajā segmentā. Sekrēciju stimulē

aldosterons. Aldosterons atvieglo kālija iekļūšanu šūnās. Kālija dau-

dzuma izmaiņas asinīs novēro dažu iekšējās sekrēcijas dziedzeru dis-

funkcijas gadījumā. Uzskata, ka kālija izdalīšanos samazina insulīns.

Ja veselam cilvēkam vēnā ievada glikozi, radusies cukura slodze iz-

raisa pastiprinātu insulīna izdalīšanos. Vienlaikus novēro kālija dau-

dzuma samazināšanos urīnā.

Kalcija, magnija un fosfātu izdalīšanās regulācija ir ma-

zāk izpētīta nekā kālija un nātrija izdalīšanās regulācija.
Kalcija izdalīšanos regulē parathormons; tireokalcitonīns un

aktīvais D 3 vitamīns. Parathormons stimulē kalcija reabsorbciju un

fosfātu sekrēciju. Fosfatūrija cilvēkam sākas jau 15 minūtes pēc parat-
hormona ievadīšanas un ir proporcionāla ievadītā hormona daudzu-

mam. Fosfātu izdalīšanās caur nierēm sākas jau proksimālajos

kanāliņos.
Tireokalcitonīns veicina kalcija izdalīšanos ar urīnu un fosfātu aiz-

turi organismā. Fosfātu reabsorbciju veicina arī D 3 vitamīns un aug-

šanas hormons.

Dati par parathormona un tireokalcitonīna iedarbību uz magnija
izdalīšanos ir pretrunīgi.

SKĀBJU-SĀRMU LĪDZVARA REGULĀCIJA

Fizioloģiskie procesi organismā var noritēt tikai tad, ja iekšējās
vides reakcija tiek saglabāta pH intervālā no 7,36 līdz 7,44

:
Asiņu pH

pazemināšanos zem 7,36 sauc par a c i d o z_i, bet paaugstināšanos virs

7f44 — par alka lozi. Urīna pH atkarībā no uztura un dzīvesveida

īpatnībām svārstās no 4,5 līdz 8,4. Asins reakcijas stabilizēšanā pie-
dalās nieres kopā ar asins bufersistēmām. Urīna reakcijas maiņas me-

hānisms ir atkarīgs no tā, vai jāizdala skābas vai bāziskas vielas

(80. a att.). Vielmaiņas procesā pārsvarā rodas skābi metabolīti (pien-

skābe, fosforskābe, sērskābe, oglekļa dioksīds v. c). No C02, piesais-
toties ūdenim, rodas ogļskābe (CO2+ H

2
O=H++ HCO 3-). No pārmē-

rīgas C0 2
uzkrāšanās organismu pasarga elpošana. Normāla HC0 3
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80. att. Asins reakcijas uzturēšanas mehānisms (a) un ūdeņraža
jonu apmaiņas mehānisms (b):
I — NH3 mehānisms, II — fosfātu mehānisms, III — karbonātu mehā-

nisms.

koncentrācija asinīs ir ļoti tuva šī jona reabsorbcijas slieksnim nierēs.

Tas organismā novērš alkalozi. Ja organisms zaudē daudz Cl~ jonu
vai citus anjonus, nieres šo jonu zudumu kompensē, aizturot hidrogēn-
karbonātu.
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Nierēs lielākā daja bikarbonātu reabsorbējas kanāliņos. Uz katru

reabsorbēto bikarbonāta molekulu sekretējas viens ūdeņraža jons.
Ūdeņraža joni nepaliek brīvi, bet saistās vai nu ar HC0 3

- (veidojot

H2CO3), vai ar amonjaku, vai apmainās pret nātrija joniem. Ja secer-

nētie H+ joni urīnā būtu brīvā veidā, tad urīna reakcija pazeminātos
līdz pH — 1,4 (80. b att.).

Līdzas ogļskabes-hidrogenkarbonatu bufersistemai asiņu reakcijas
stabilizācijā piedalās fosfātu bufersistēma. Plazmā pārsvarā (80%)
ir Na2HP04,

bet galīgajā urīnā pārsvarā ir NaH2P04. Pārvēršot

Na2HP04 par NaH2P04,
nieru epitēlijšūnas organismā saglabā

nātriju (80. b att.).
Trešais mehānisms, ar kuru nieres var stabilizēt skābju-sārmu

līdzsvaru, ir kanāliņu šūnu spēja izdalīt amonjaku. Amonjaks rodas

glutamīna un citu aminoskābju maiņā. Tas viegli iziet caur membrā-

nas lipīdu slāni un nonāk kanāliņu lūmenā. Tur NH3 savienojas ar

H+, veidojot amonija jonu NH4+. Pirmurīna pH nepazeminās. Acido-

zes gadījumā amonija veidošanās pastiprinās.

NIERU DARBĪBAS REGULĀCIJA

Simpātiskās šķiedras nierēm pienāk no muguras smadzeņu apak-

šējiem krūšu un augšējiem jostas segmentiem. Parasimpātiskās šķied-

ras pienāk n. vagtis sastāvā un no iegurņa pinuma. Nervu šķiedras
inervē nieru asinsvadus, jukstaglomerulāro kompleksu un kanāliņu

epitēlijšūnas. Nervu sistēmas ietekme realizējas, mainot nieru hemo-

dinamiku vai kanāliņu epitēlijšūnu reabsorbcijas un sekrēcijas proce-

sus. Simpātiskās nervu šķiedras sašaurina pievadošo asinsvadu lū-

menu, samazina asins plūsmu nierēs un līdz ar to samazina filtrācijas
procesu intensitāti. Nieru rajona atdzesēšana samazina vai pārtrauc
diurēzi. K. Bikova laboratorijā pierādīja, ka iespējams izstrādāt nosa-

cīti reflektorisku diurēzi.

Pēc L. Orbeli un A. Ginecinska datiem, pēc nieru denervācijas tās

zaudē spēju pielāgoties jaunām slodzēm. Pieaug nieru jutība pret hor-

monu iedarbību, piemēram, pret adrenalīnu. Ūdens un kālija izdalīša-

nās no nefrona distālajiem segmentiem pastiprinās.
Nierēs ir mehanoreceptori un himioreceptori. Receptori signalizē

CNS par iekšējās vides stāvokli, tiem ir nozīme lokālo procesu

realizācijā.

Osmorecepforu un tilpumreceptoru nozīme

nieru funkciju regulācijā

lekšējās vides tilpuma un sastāva stabilitāte nosaka dinamisko

līdzsvaru starp ūdens un sāļu uzņemšanu un izdalīšanu. Osmotiski

aktīvu vielu koncentrācija visos iekšējās vides šķidrumos ir vienāda,
kaut arī to sastāvs atšķiras. Paaugstināts osmotiskais spiediens kai-

rina osmoreceptorus, kuri atrodas hipotalāmā kodolos, aknās, sirdī,

nierēs un citos orgānos. Osmoreceptoru kairinājums rada antidiurē-
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81. att. Nefronā notiekošo procesu regulācija:
1 — nefrona kapsula, 2 — proksimālais kanāliņš, 3 — nefrona cilpa, 4 — distālais kanāliņš,
5 — savācējkanāliņš, 6 — pievadošais asinsvads, 7 — aizvadošais asinsvads, 8 — asinsvadu

kamoliņš, 9 — jukstaglomerulārais aparāts; bultiņas kanāliņu virzienā rāda sekrēciju, pre-

tējā — reabsorbciju, pārtrauktā līnija rāda renīna-angiotenzīna mehānismu.

tiskā hormona izdalīšanos, kas veicina ūdens reabsorbciju (81. att.).
Urīna osmotiskais spiediens pieaug, bet asins — samazinās. Ja asins

osmolaritāte pieaug par 1 mosm/kg H2O, tad izdalās ADH, kas spēj
palielināt urīna osmolariāti gandrīz 100 reizes. ADH pastiprināti iz-

dalās arī, iedarbojoties sāpju kairinātājiem.

Tilpumreceptori ir jutīgi pret asins tilpuma izmaiņām. Tie ir izvie-

toti asinsrites sistēmā. Ir zināmi augsta un zema spiediena volumre-

ceptori. Zema spiediena tilpumreceptori, kas atrodas kreisajā priekš-
kambarī un vēnās, ir jutīgāki pret tilpuma izmaiņām nekā augsta
spiediena receptori. Ja pieaug asins pieplūde kreisajā priekškambarī,
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impulsi no tilpumreceptoriem nonāk iegareno smadzeņu asinsrites

centrā un hipotalāmā un reflektoriski samazina ADH izdalīšanos. Iz-

dalītā urīna daudzums pieaug un cirkulējošo asiņu tilpums samazinās.

Augsta spiediena tilpumreceptoru (karotīdes zonā) kairināšana rada

pastiprinātu ADH izdalīšanos.

Osmoreceptoru un tilpumreceptoru darbība ir cieši savstarpēji sais-

tīta. Normāla asins tilpuma gadījumā osmotiskā spiediena izmaiņas
saistītas ar ADH izdalīšanās izmaiņām.

Notiekot nelielām intravazālā tilpuma izmaiņām, vispirms normali-

zējas asins osmotiski aktīvo vielu koncentrācija. Lielu asins tilpuma

izmaiņu gadījumā vispirms ieslēdzas mehānismi, kas atjauno asins

tilpumu. Vadošo vietu visos procesos ieņem ADH izdalīšanās.

Nozīmīga vieta ūdens-sāļu maiņas procesos ir slāpju sajūtai un

sāls apetītei. Slāpju sajūtu izsauc ūdens zudumi — svīšana, nepietie-
kams ūdens daudzums uzturā, hipertonisku šķidrumu lietošana, asi-

ņošana v. c. Ekstracelulārā šķidruma daudzums samazinās, un tajā

pieaug osmotiski aktīvu vielu koncentrācija. Tas ierosina slāpju cen-

tra darbību. Slāpju centra darbību var ierosināt arī angiotenzīns 11.

Slāpju sajūta zūd, ja pārtrauc osmoreceptoru kairināšanu, respektīvi,
kad atjaunojas iekšējās vides osmotiskās konstantes.

NIERU INKRETORA FUNKCIJA

Nierēs sintezējas bioloģiski aktīvas vielas, kuras piedalās arte-

riālā spiediena, cirkulējošo asiņu audzuma, hematopoēzes un asinsre-

ces regulācijā, kā arī vielas, kuras modulē nieru šūnu reakciju uz hor-

monu iedarbību.

Jukstaglomerulārā kompleksa šūnas izstrādā fermentu renīnu.

Renīna izdalīšanos veicina vairāki faktori. Viens no tiem ir nieru

asinsapgādes samazināšanās un sistēmas hipovolēmija. Otrais, kā

K. Thurau uzskata, ir Cl -

koncentrācijas pieaugums nefrona distālajā
daļā, kas palielina renīna sekrēciju (līdz šim uzskatīja, ka svarīga ir

Na+ koncentrācijas palielināšanās). Renīna ietekmē no plazmas ct2

globulīna angiotenzinogēna veidojas angiotenzīns I, kuru plaušās
izstrādātais pārvērtējfaktors pārvērš angiotenzīnā 11. Angioten-
zīns II ir stipri iedarbīga vazopresora viela. Vēl intensīvāk darbojas
angiotenzīns 111, kurš rodas, atšķeļot no angiotenzīnā II vienu

asparagīna radikālu. Renīna produkciju pastiprina arī nieres simpā-
tiskās nervu šķiedras.

Angiotenzīns II rada vazokonstrikciju, nomāc nātrija reabsorbciju,
aktivē aldosterona sekrēciju, vazopresīna un kateholamīnu izdalīša-

nos, tas var radīt slāpju sajūtu, darbojoties uz slāpju centru.

Nieru parenhīmā notiek aktīva D 3 vitamīna veidošanās, kas

kopā ar parathormonu regulē kalcija maiņu.

Nieru audi izstrādā arīprostaglandīnus. Prostaglandīnu sin-

tēzei izmanto nepiesātinātās taukskābes. Sintēze notiek serdes daļas
intersticiālajās šūnās, nefrona kanāliņu distālo daļu epitēlijšūnās un

nieru arteriālo asinsvadu dalīšanās vietās. Lielākā daļa sintezēto
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prostaglandīnu darbojas lokāli, un tos ātri inaktivē vietējās dehidro-

genāzes. Tikai prostaglandīns E
2 un kallikreīnu sistēma ietekmē ka-

nāliņu šūnas funkcijas un nieru asinsvadu stāvokli. Prostaglandīni
rada asinsvadu dilatāciju un pretestības samazināšanos asinsvados.

To ietekmē pastiprinās nātrija izdalīšanās, samazinās vazopresīna
iedarbība uz ūdens reabsorbciju un nieru jutība pret kateholamīniem.

Augsta prostaglandīnu koncentrācija stimulē renīna izdalīšanos.

Nieres piedalās arī asinsreces procesu regulācijā.
Tajās izstrādājas ferments urokināze, kas aktivē plazminogēna (asiņu
fibrinolītiskais faktors) veidošanos. Urokināze aizkavē arī recekļu

veidošanos nieru kanāliņos, kad pirmurīnā filtrējas olbaltumvielas.

Nierēs, tāpat kā zarnās un dažos dziedzeros, sintezējas peptidāze
kallikreīns, kas atšķel no a2 globulīna peptīdu kinīnu. Atrasti divi

kinīni: kalidīns un bradikinīns. Abi peptīdi ir loti aktīvi. Kalidīns

pastiprina nātrija izdalīšanos caur nierēm. Bradikinīns rada

vazodilatāciju un nātrija izdalīšanos ar urīnu. Tā iedarbība ir atkarīga

no prostaglandīnu iedarbības. Kallikreīna izdalīšanās pieaug minera-

lokortikoīdu ietekmē.

Nieru parenhīmā veidojas vielas, kas var ierosināt hematopoēzi, —

eritropoetīni. Tomēr nav īstas skaidrības, kas ir šīs vielas. Domā, ka

eritropoetīnu veidošanās pastiprinās, ja caur nierēm plūst asinis ar

zemu skābekļa saturu, bet hiperoksija kavē to veidošanos. Eritropoe-
tīnu sintēzi stimulē nervu sistēma un arī testosterona iedarbība.

NIERU METABOLISKĀ FUNKCIJA

Pēdējos gados parādījušies daudzi darbi par nieru nozīmi tauku,

olbaltumvielu un ogļhidrātu maiņas procesos. Izrādās, ka nieru pato-
loģijas gadījumā cieš ne tikai ekskretorā funkcija, bet arī vielmaiņa.
Metaboliskās funkcijas pamatā ir pašu nieru vielmaiņa. Filtrācijas
procesā caur kapsulas sienu iziet mazmolekulāras olbaltumvie-

las, bet albumīni un globulīni ultrafiltrātā neiekļūst. Pirmurīnā

atrod olbaltumhormonus: insulīnu, vazopresīnu, parathormonu, angio-
tenzīnu, gastrīnu v. c. Nierēs šie hormoni tiek sašķelti. Sādi inaktivē-

jot hormonus, aminoskābes tiek reabsorbētas un saglabātas turpmā-
kajiem sintēzes procesiem un no asinīm tiek eliminētas bioloģiski
aktīvās vielas. Ja hormonu šķelšana nenotiek, to koncentrācija var

ievērojami pieaugt un izjaukt orgānu funkciju regulāciju. Piemēram,

nieru mazspējas gadījumā var novērot hipergastrinēmiju, palielinātu
parathormona daudzumu v. c. Ja nierēs nenoārdās insulīns, orga-

nisma vajadzība pēc tā samazinās un var rasties insulārā aparāta
atrofija.

Ogļhidrātmaiņu nieres ietekmē, mainot filtrētās, reabsorbē-

tās, sintezētās un utilizētās glikozes daudzumu. Veselās nierēs utilizē-

tās un sintezētās glikozes daudzums ir gandrīz vienāds. Glikozes sin-

tēze notiek nieres garozā, bet tās izmantošana — serdes daļā. Ja asins

pH novirzās uz skābo pusi, tad nieru spēja veidot glikozi no pienskā-
bes atvieglo asins bufersistēmas darbību. Ilgu laiku nieru spēja sinte-
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zēt glikozi netika pienācīgi novērtēta. Tagad ir noskaidrots, ka uz

1 g audu nieres sintezē vairāk glikozes nekā aknas. Badošanās laikā

nieres sintezē aptuveni pusi no glikozes, kas šajā laikā parādās asi-

nīs. Glikozes veidošanos stimulē glikagons, parathormons, jonizētā
kalcija augsta koncentrācija asinīs.

Nieres piedalās arī lipīdu maiņā. Brīvās taukskābes ir saistī-

tas ar albumīniem, tādēļ to filtrācija nenotiek, bet nieru šūnās tās

kļūst par īpašām transportsistēmām. Taukskābju saistīšana ir atka-

rīga no to koncentrācijas asinīs. Pastāvot normālai koncentrācijai —

0,5 mmol//, taukskābju enerģija tiek intensīvi izmantota aktīvajam
nātrija transportam.

Brīvās taukskābes ātri tiek ieslēgtas nieru fosfolipīdos, kas ir

nepieciešami daudzu vielu transmembrānu transportam.
No nepiesātinātajām taukskābēm tiek sintezēti prostaglandīni.

NIERU DARBĪBAS ĪPATNĪBAS BĒRNIEM

Cilvēkam piedzimstot, nieres sver vidēji 50 g. To attīstība ir nepil-
nīga. Nefroni nierē novietoti kompaktāk nekā pieaugušajiem. Uz vie-

nādu šķērsgriezuma laukumu jaundzimušajam ir 50 glomerulu, 7—

8 mēnešu vecumā — 18—20, bet pieaugušam tikai 7—B glomeruli. Tie

ir nelieli. Kapsulas iekšējā virsma ir bez ieliekumiem starp kapilāru
cilpām, tādēļ filtrējošā virsma mazāka nekā pieaugušam cilvēkam.

Kanāliņi ir īsāki, cilpa vāji attīstīta. Augot nefronu skaits nemainās,
bet palielinās to izmēri un darbaspējas. Palielinās arī intersticiālā

telpa.
Jaundzimušā nieru filtrācijas virsma ir 1/3—1/2 no pieaugušā

nieru filtrācijas virsmas, rēķinot uz 1 m 2ķermeņa virsmas. Zīdainim

asins plūsma ir mazāka un arteriālais spiediens zemāks, tādēļ filtrā-

cijas intensitāte ir 3—4 reizes mazāka nekā pieaugušam. Relatīvās

pieaugušā cilvēka filtrācijas spējas bērna nieres sasniedz pirmā dzī-

vības gada beigās vai otrā gada sākumā.

Ontoģenētiski negatavā nierē arī reabsorbcija ir nepilnīga.
Dažādu vielu reabsorbcija atšķiras. Piemēram, nātrija reabsorbcijas
spējas ir apmēram tādas pašas kā pieaugušā organismā, bet glikozes

reabsorbcija ir ievērojami mazāka, tādēļ glikozūrija var parādīties pēc
relatīvi nelielas cukura slodzes. Bērns spēj uzturēt skābju-sārmu
līdzsvaru jau pirmajā dzīves gadā, tomēr šī spēja ir vājāka nekā

pieaugušam. Mehānismi, kas uztur šo līdzsvaru, ir nedaudz atšķirīgi.
Domā, ka bērnam darbojas bikarbonātu bufersistēma un amonija sek-

rēcija, bet vāji darbojas fosfātu buferi.

Pieaudzis cilvēks 8 stundās izdala 20% no ievadītās skābes, bet

zīdainis — 10%. Pirmajā dzīves dienā jaundzimušā urīns ir skābāks

nekā pieaugušam. To var izskaidrot ar eksikozi. 2.—4. dienā urīna pH

pieaug un svārstās starp pH 6,9—7,8 (mākslīgi barotiem — 5,4—6,9).
Sāda neitrāla vai bāziska reakcija rodas tādēļ, ka mātes pienā ir

daudz sārmainu vielu, kas ir noderīgas iekšējās vides pH uzturēšanā.

Skābju-sārmu līdzsvaru palīdz uzturēt pareizs zīdaiņa uzturs.
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Urīna atšķaidīšanas un koncentrācijas spējas jaundzi-
mušajiem ir vāji izteiktas. Tās parādās apmēram 6 mēnešu vecumā,

bet visā bērnības periodā šīs spējas ir zemākas nekā pieaugušam.
Bērns nevar tik ātri kā pieaudzis cilvēks izvadīt ūdeni no organisma.

Pieaugušam cilvēkam pastāv sakarība starp izdalītā urīna dau-

dzumu un tā koncentrāciju — jo mazāk urīna, jo augstāka tā koncen-

trācija. Bērnam pirmajā dzīves gadā šādas sakarības nav. Maksimāli

koncentrēta urīna osmolaritāte bērnam nepārsniedz 400—700 milios-

moli//, pieaugušam — 1400 miliosmoli//. Bērnam reti ir hipertonisks
urīns. Vienāda daudzuma osmotiski aktīvu vielu izvadīšanai bērnam

nepieciešams divreiz vairāk ūdens. Urīna blīvums reti ir augstāks par

1,020.

Ontoģenētiski negatavā niere savu izvadfunkciju veic sekmīgi tā-

dēļ, ka darbojas vairāki blakusfaktori, kas atvieglo nieru darbību.

Daja organisko vielu, ko saņem zīdainis, tiek iesaistītas organisma
uzbūves procesos, un tās nevajag izvadīt. Tas pats attiecas uz mine-

rālvielām. Mātes piens pilnībā apgādā bērna organismu ar uzturvie-

lām un ūdeni, tādēļ barošana ar krūti atvieglo zīdaiņa ūdensmaiņas
regulāciju.

Zīdaiņa vecumā nieru darbību pārsvarā regulē nervu sistēma. Eks-

perimentos ar dzīvniekiem ir pierādīts, ka agrīna nieres denervācija
var izraisīt orgāna atrofiju. Osmoreceptīvos refleksus bērnam var no-

vērot jau 4—6 mēnešu vecumā. Tomēr visas osmoreceptīvās zonas

neattīstās vienlaikus. Pret humorāliem aģentiem zīdaiņa nieres ir ju-

tīgākas nekā pauguša cilvēka nieres. Tas attiecas uz tādiem hormo-

niem kā ADH, adrenalīns un aldosterons.

GATAVA URĪNA TRANSPORTS UN IZVADĪŠANA

Urīns no nefrona kanāliņa ieplūst piltuvītēs un tad nieru bļodiņās.
No tām pa urīnvadiem aktīvi peristaltikas viļņi urīnu novada pūslī.
Minūtes laikā pa urīnvadu pūslī ieplūst 2—6 urīna porcijas. Pa urīn-

vadu vienlaikus pārvietojas tikai viena urīna porcija. Urīnpūslis ir

rezervuārs, kurā uzkrājas urīns. Urīnpūšļa tilpums pieaugušam cilvē-

kam ir 400—500 ml. Tukša pūšja sienai ir augsts tonuss, tādēļ dobums

ir minimāls. Pūšļa izeju noslēdz divi sfinkteri. Viens sfinkters veidots

no gludās muskulatūras, otrs — no šķērssvītrotās. Urīnpūšļa sienas

un sfinkterus inervē veģetatīvā nervu sistēma; simpātisko šķiedru im-

pulsi atslābina pūšļa sienas un tonizē slēdzējmuskuli, t. i., veicina

pūšļa pildīšanos. Parasimpātiskās šķiedras izraisa urīnpūšļa sienu

muskulatūras kontrakciju un urīna izvadkanāla sfinkteru atslābšanu.

Izvadkanāla šķērssvītroto slēdzējmuskuli inervē muguras smadzeņu
somatiskās nervu šķiedras, šo muskuli cilvēks var apzināti tonizēt un

tā uz laiku atvairīt pūšļa iztukšošanās refleksu.

Urīnpūslim pildoties, sienu tonuss pakāpeniski samazinās, tāpēc
spiediens pūslī līdz zināmai pildījuma pakāpei (0—10 cm H

2O) nemai-

nās.

Kad pūšļa pildījums pārsniedz 100 ml, spiediens pakāpeniski pie-

aug. Pūšļa sienas adekvātais kairinājums ir tās iestiepums. Kad spie-
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diens pūslī pārsniedz 15—18 cm H
2O, uzbudinājums pa aferentajām

nervu šķiedrām aizsniedz mikcijas centru muguras smadzeņu krustu

segmentos. Pūšļa sienas muskulatūra reflektoriski kontrahējas, izvad-

kanālu sfinkteri atslābst, un urīns izplūst no pūšļa. Urinēšanu vei-

cina vēdera preses muskuļu kontrakcija.
Iztukšošanās refleksu var stipri ietekmēt dažādi psihiski kairinā-

tāji, piemēram, pūšļa iztukšošanās var notikt lielās bailēs vai uztrau-

kumā.

IEKŠĒJĀ SEKRĒCIJA

Par iekšējās sekrēcijas dziedzeriem sauc dziedzerus, kuriem nav

izvadkanālu. Savu sekrētu tie izdala asinīs vai citos iekšējās vides

šķidrumos. Dziedzeru sekrēts satur bioloģiski aktīvas vielas — hor-

monus. Hormoni iedarbojas uz fizioloģiski nozīmīgām orgānu sistē-

mām un regulē dzīvības pamatfunkcijas. lekšējās sekrēcijas dziedzeri

ir hipofīze, vairogdziedzeris, epitēlijķermenīši, virsnieres, aizkuņģa
dziedzera saliņas, aizkrūtes dziedzeris, epifīze un dzimumdziedzeri

(82. att.).
Citu audu šunu izdalītas bioloģiski aktīvas vielas, kas ietekmē

šūnu darbību, piemēram, serotonīnu, histamīnu, prostaglandīnus un

citas, sauc par lokāliem jeb audu hormoniem.

Pēc ķīmiskās struktūras visus hormonus iedala divās grupās.
Steroīdhormoni

1. Kortikosteroīdi

2. Dzimumhormoni

Slāpekli saturošie hormoni

1. Aminoskābju derivāti:

tirozīna derivāti — kateholamīni (adrenalīns, noradrenalīns) un

jodtironīni (trijodtironīns, tetrajodtironīns jeb tiroksīns)
2. Peptīdhormoni:
a) oligopeptīdi (vazopresīns, oksitocīns);

b) polipeptīdi jeb olbaltumhormoni (parathormons, insulīns);

c) salikti olbaltumhormoni — glikoproteīdi (tireotropais hor-

mons — TTH, folikulus stimulētājs hormons — FSH, luteinizētājs
hormons — LH)

Pēc iedarbības hormonus iedala kinētiskajos hormonos un

izpildhormonos. Kinētiskie hormoni aktivē citu endokrīno dzie-

dzeru sekrēciju. Izpildhormoni darbojas uz mērķšūnām un nosaka or-

ganisma pamatfunkciju norisi. Hormoniem raksturīga distanta, speci-
fiska un ilgstoša iedarbība. Tiem piemīt augsta bioloģiska aktivitāte,

piemēram, vesels cilvēks diennaktī izdala tikai 3,5—5,5 mg 17-oksikor-

tikosteroīdu. Hormonu iedarbības efektivitāti nosaka mērķšūnu jutība

pret hormoniem. Jutība var mainīties atkarībā no cilvēka vecuma un

ārējās vides faktoriem — gadalaika, temperatūras v. c.

Organismā hormoni pārdzīvo vairākas stadijas: sintēzes, uzkrā-

šanās, atbrīvošanās un transporta, bioloģiskās iedarbības un inaktivā-

cijas jeb ekskrēcijas stadijas. Bez izejproduktiem — holesterīna vai
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82. att. Iekšējas sekrēcijas dziedzeri.

aminoskābēm — hormonu sintēzei vajadzīgas arī citas vielas, piemē-

ram, askorbīnskābe, D vitamīns, cinks v. c. Sintezētie hormoni lielākā

vai mazākā koncentrācijā uzkrājas dziedzerī. Dažos dziedzeros hor-

monu rezerves ir saistītas ar olbaltumvielām un, tikai izdaloties no

tām, atbrīvojas. Daja hormonu arī uz audiem tiek transportēti saistīti

ar olbaltumvielām. Izmantotie hormoni audos inaktivējas un noārdās

vai neizmainīti izdalās no organisma ar urīnu. Visintensīvāk hormoni

inaktivējas aknās, tiem fermentatīvi saistoties ar glikuronskābi vai

sērskābi.

Hormonu iedarbības spektrs ir ļoti plašs. Tie ietekmē gan orga-

nisma funkcijas, gan morfoģenēzi. Ir zināmi četri iedarbības tipi:

1) kinētiskā iedarbība — citu dziedzeru darbības stimulācija;
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2) metaboliskā iedarbība — vielmaiņas procesu regulācija;
3) morfoģenētiskā iedarbība — audu diferenciācijas, augšanas,

ķermeņa formas veidošanās regulācija;
4) koriģējošā iedarbība — visa organisma darbības intensitātes

un virziena izmaiņas (nosaka instinktu).
Hormonu iedarbības mehānisms ir trejāds:
1) hormoni maina membrānas caurlaidību;
2) hormoni ietekmē fermentu aktivitāti;

3) hormoni ietekmē šūnas ģenētisko kodu.

So mehānismu realizācijai izveidojušies divi citorecepcijas tipi.
Pirmajā no tiem efektu sasniedz ar adenilātciklāzes mehānismu:

hormons saistās ar specifisku receptoru šūnapvalkā. Tā rezultātā mai-

nās otrā hormonālā signāla — cikliskā adenozīnmonofosfāta (cAMF)

koncentrācija mērķšūnās. No šīs koncentrācijas līmeņa un mērķšūnu
īpatnībām ir atkarīgi hormonālie efekti audos. Ar cAMF mehānismu

darbojas adrenokortikotropais hormons (AKTH), TTH, LH, FSH, va-

zopresīns, parathormons, glikagons, kateholamīni, hipotalāma libe-

rīni. Hormona efekts turpinās tik ilgi, kamēr šūnas fermenti noārda

cAMF.

Otram citorecepcijas tipam raksturīga hormona sadar-

bība ar citoplazmas olbaltumvielām — receptoriem. Šādā veidā hor-

mons var aktivēt protoplazmas fermentus, difundēt kodolā. Nokļuvis

kodolā, komplekss «olbaltumviela+ hormons» saistās ar informācijas
RNS. Tajā notiek translokācija. Šāda izmainīta RNS nonāk proto-
plazmā un maina sintēzes procesus šūnas organoīdos.

Hormonu izdalīšanās regulācija ir neirohumorāla. Ārē-

jās vai iekšējās vides kairinātāji izsauc aferento impulsu plūsmu uz

dažādām CNS dajām, no kurienes tie nonāk hipotalāmā. Hipotalāmā
nervu impulsu ietekmē veidojas ķīmiskas vielas — liber ī n i. Tie

iekļūst hipotalāma-hipofīzes portālajā sistēmā un ar asinīm nonāk

hipofīzes priekšējā daivā. Šeit liberīni stimulē adenohipofīzes hor-

monu izdalīšanos. Šie hormoni savukārt pastiprina citu endokrīno

dziedzeru (vairogdziedzera, virsnieru, dzimumdziedzeru v. c.) dar-

bību. Šobrīd ir zināmi šādi liberīni: tireoliberīns, kortikoliberīns, gona-

doliberīni, somatoliberīns. Ir atrasti arī vairāki statīni — vielas,

kas kavē hormonu izdalīšanos: somatostatīns, kas kavē somatotropā
hormona izdalīšanos un tādējādi samazina organisma augšanu, pro-
laktīnstatīns un melanotropīnstatīns. Daja hipotalāmā producētā nei-

rosekrēta hipofīzē nonāk gar nervu šķiedrām, kas savieno hipotalāmu
ar hipofīzi. Tādā veidā hipofīzē nonāk vazopresīns un oksitocīns. No

hipofīzes tie uzsūcas asinīs un nokļūst orgānu gludajā muskulatūrā

un nierēs. Liberīnu izdalīšanos stimulē ne tikai nervu impulsi, bet arī

perifēro hormonu koncentrācijas samazināšanās asinīs. Turpretī hor-

monu koncentrācijas pieaugšana darbojas kavējoši uz hipotalāmā un

hipofīzes sekrēciju. Regulācija notiek pēc atgriezeniskās saites prin-

cipa (83. att.). Izšķir garo un īso atgriezenisko saiti. Garajai sai-

tei raksturīgi, ka perifēro dziedzeru hormonu koncentrācijas līmenis

kairina hipotalāmu, no kura izdalās statīni vai liberīni un izmaina

hipofīzes sekrēciju. īsajai saitei raksturīgi, ka hipotalāmu
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83. att. Atgriezeniskās saites shēma:

TL — tireoliberīns, T
4
— tiroksīns, TTH — tireotropais hormons; 1 — hipotalāms, 2

—

adenohipofīze, 3 — vairogdziedzeris; tievās bultas rāda zemu hormona koncentrāciju
asinīs, resnās bultas rāda augstu hormona koncentrāciju asinīs.

kairina hipofīzes hormoni. Nozīmīgs faktors sekrēcijas regulācijā ir

asins ķīmiskais sastāvs. Piemēram, augsts glikozes līmenis asinīs dar-

bojas kā kairinātājs uz aizkuņģa dziedzera saliņām un izraisa pa-

stiprinātu insulīna izdalīšanos. Uz pazeminātu kalcija līmeni asinīs

reaģē epitēlijķermenīši. Izmainīta Na/K attiecība asinīs aktivē virs-

nieru garozas sekrēciju.

IEKŠĒJĀS SEKRĒCIJAS DZIEDZERU

IZMEKLĒŠANAS METODES

Endokrīno dziedzeru funkcijas pēta gan eksperimentos ar dzīvnie-

kiem, gan novērojot slimniekus klīnikās. Viena no visvecākajām pētī-
šanas metodēm ir ekstirpācijas-replantācijas metode.

Dzīvniekiem izgriež kādu no iekšējās sekrēcijas dziedzeriem un no-

vēro, kādas izmaiņas rodas dažādu orgānu funkcijā. Kad izmaiņas

organismā ir pārliecinoši izteiktas, pārstāda izoperēto dziedzeri un

novēro funkcijas atjaunošanos. Transplantāciju var aizstāt ar attie-

cīgā dziedzera ekstrakta ievadīšanu. Dziedzera izgriešanu var aiz-

stāt ar tādu ķīmisku vielu ievadīšanu, kas bojā sekretorās šūnas vai



271

kavē hormona veidošanos. Piemēram, aloksāna ievadīšana rada aiz-

kuņģa dziedzera saliņu šūnu deģenerāciju un līdz ar to insulīna trū-

kumu organismā. Tiourāti bloķē vairogdziedzera hormonu sintēzi un

tādējādi samazina vairogdziedzera sekrēciju.
Eksperimentos ar dzīvniekiem lieto t. s. parabiozes metodi.

Ķirurģiskā ceļā savieno divu dzīvnieku asinsrites sistēmas. Novēro

izmaiņas pēc kāda endokrīnā dziedzera izgriešanas, pēc dažādām slo-

dzēm un citos apstākļos.
Endokrīno dziedzeru funkcijas pētī, arī nosakot hormonu

līmeni asinīs. Dziedzera funkcijas novērtē, ņemot asins paraugus

no arteriālajiem un venozajiem dziedzera asinsvadiem.

Klīnikā novēro slimniekus ar dziedzeru hiperfunkciju vai

hipofunkciju. Seko dziedzera aktivitātei ķirurģiskas vai konservatīvas

ārstēšanas gaitā. levada organismā radioaktīvus izotopus, piemēram,
131 1, 14C, 32P un novēro, kādā ātrumā un kādos daudzumos šie savie-

nojumi tiek izmantoti hormonu sintēzē.

HIPOTALĀMA-HIPOFĪZES SISTĒMA

Hipofīzē un hipotalāms veido vienotu funkcionālu sistēmu, kurā

saskaņo neirālos un humorālos funkciju regulācijas mehānismus.

Hipofīzē jeb apakšējais smadzeņu piedēklis ir cieši saistīts ar

centrālo nervu sistēmu. Cilvēka hipofīzes masa svārstās no 0,4 līdz

1,1 g. Sievietēm hipofīzē ir nedaudz lielāka nekā vīriešiem. Grūtnie-

cības laikā hipofīzē palielinās, bet, grūtniecībai beidzoties, tā atkal

atgriežas iepriekšējā stāvoklī. Pēc klimaktērija hipofīzes masa mainās

niecīgi. Hipofīzei izšķir priekšējo daivu, mugurējo daivu un starp-
daivu. Priekšējo daivu ar hipotalāmu saista īpatnējs kapilāru tīkls.

Priekšējā daiva saņem asinis pa augšējo hipofizāro artēriju, tā veido

kapilārus, kuri saplūst hipofīzes mediālā izciļņa rajonā. Sie venozie

asinsvadi otrreiz sadalās kapilāros, un izveidojas hipotalāma-hipofī-
zes portālā sistēma. Asinis plūst virzienā no hipotalāmā uz hipofīzi,
tādēļ hipotalāmā neirosekrēts viegli nokļūst hipofīzes priekšējā daivā.

Mugurējai daivai ir atsevišķa asinsapgāde. To apasiņo apakšējā hipo-
fizārā artērija. Hipofīzi inervē gan simpātiskās, gan parasimpātis-
kās šķiedras. Daļa autoru noliedz nervu tiešo iedarbību uz hipofīzes

sekrēciju, bet izsaka domas, ka nervu šķiedras ietekmē asinsvadu stā-

vokli.

Hipofīzes priekšējo daivu veido vairākas morfoloģiski atšķirīgu
šūnu grupas, kuras izstrādā dažādus hormonus: 1) augšanas hor-

monu jeb somatotropo hormonu (STH); 2) adrenokortikotropo hor-

monu (AKTH); 3) tireotropo hormonu (TTH); 4) gonadotropīnus:
folikulostimulējošo hormonu (FSH), luteinizētāju hormonu (LH),
vīriešiem — intersticiālo šūnu stimulētājhormonu (IŠSH), luteotropo
hormonu (LTH) jeb prolaktīnu.

Somatotropais hormons pieder olbaltumhormoniem. Cil-

vēka augšanas hormons iegūts tīrā veidā 1968. g. Hormonam piemīt

sugas specifiskums. STH aktivē olbaltumvielu maiņu, organismā tiek
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aizturēts slāpeklis, par ko liecina pozitīva slāpekļa bilance. Visjutīgā-
kie pret STH iedarbību ir kauli un skrimšļi. Kaula augšanai ir trīs

fāzes: 1) epifizārā skrimšļa augšana, 2) skrimšļa izšķīšana, 3) skrim-

šļa aizstāšana ar kaulu. Ja trūkst STH, epifizārais skrimslis neaug,

bet tā izšķīšana un aizstāšana ar kaulu saglabājas. Kauls garumā ne-

aug. Tādējādi, ja augšanas periodā trūkst augšanas hormona, vei-

dojas proporcionāls pundura augums, bet, ja šī hormona ir pārāk

daudz, — veidojas proporcionāls milža augums. STH nosaka arī

iekšējo orgānu augšanu un pieaugušiem uztur iekšējo orgānu lielumu

un sekretoro šūnu darbību. Ja trūkst augšanas hormona, rodas kuņģa
galveno šūnu involūcija, samazinās vai pat atrofējas pieauss siekalu
dziedzeris.

Hormons spēj ietekmēt šūnu mitotisko dalīšanos. Uz to norāda tas

ka hormona nepietiekamības gadījumā sarkanajās kaulu smadzenēs

samazinās eritropoēze, respektīvi, samazinās eritrocītu un hemoglo-
bīna daudzums asinīs.

Augšanas hormons veicina tauku mobilizāciju no depo, to noār-

dīšanu un ketonvielu uzkrāšanos asinīs.

STH augšanas efekts ir labi novērojams tikai tad, ja ir nebojātas
virsnieres. STH sinerģistiem jāpieskaita arī tiroksīns un TTH. Aug-
šanai nepieciešams insulīns. Bez insulīna augšana nenotiek, pat izda-

loties lielām STH devām. Intensīva augšanas hormona izdalīšanās

stimulē aizkuņģa dziedzera saliņu sekrēciju. Šāda saliņu ilgstoša dar-

bība var radīt to darbaspēju izsīkumu, respektīvi, cukura diabētu. Jau-

tājums par insulīna un STH savstarpējām attiecībām ir sarežģīts un

nav vēl pilnīgi noskaidrots.

Adrenokorti ko tro pa i s hormons (AKTH). 1930. g.
P. Smits pierādīja, ka pēc hipofīzes izgriešanas atrofējas virsnieru ga-

rozas pavedienu zona un tīklveidīgā zona, bet maz reaģē kamoliņu
zona. Tagad ir iegūts tīrs adrenokortikotropais hormons, 1963. g. tas

arī sintezēts. Pēc ķīmiskās uzbūves AKTH ir polipeptīds. Hormona

fizioloģiskā iedarbība ir saistīta ar virsnieru garozas stimulāciju.
Virsnieru garozā tiek aktivēta galvenokārt glikokortikoīdu un andro-

gēnu izdalīšanās. AKTH ietekmē virsnierēs samazinās askorbīnskā-

bes un holesterīna koncentrācija. Daži autori ieteic askorbīnskābes

koncentrācijas pamazināšanās pakāpi uzskatīt par AKTH aktivitātes

rādītāju, jo askorbīnskābe tiek izmantota steroīdo hormonu sintēzē.

Tomēr šī parametra maiņa var būt atkarīga no fona spriedzes stā-

vokļa, tādēļ tā pielietojamība ir ierobežota. Lielas adrenokortikotropā
hormona devas palielina virsnieru masu. AKTH ietekmē limfoīdo audu

funkcijas — samazina limfātiskos mezglus un aizkrūtes dziedzeri,

limfātiskajos audos sabrūk vidējie un mazie limfocīti, tādēļ perifēra-
jās asinīs samazinās limfocītu skaits, kaut arī kopējais leikocītu skaits

pieaug. Ļoti raksturīga reakcija uz AKTH ievadīšanu ir eozinofilo lei-

kocītu skaita samazināšanās (eozinopēnija). Jau 2—4 stundas pēc
hormona ievadīšanas eozinofilo skaits samazinās par 50%. Šo pār-
baudi sauc par Torņa mēģinājumu. To izmanto, lai novērtētu virsnieru

garozas funkcionālo stāvokli un lai raksturotu hipofīzes priekšējās
daivas darbību. Ja pēc AKTH ievadīšanas nenovēro eozinopēniju, tad
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virsnieru garozas darbība ir vāja. AKTH izdalīšanās stimulācijai
ievada adrenalīnu. Ja pēc injekcijas nenovēro eozinofilo leikocītu

skaita samazināšanos, AKTH izdalīšanās ir nepietiekama.
AKTH samazina olbaltumvielu sintēzi un veicina to noārdīšanos,

šajā ziņā darbojoties kā STH antagonists. Adrenokortikotropais hor-

mons veicina tauku noārdīšanos taukaudos un aknās. Asinīs pieaug
brīvo taukskābju koncentrācija. Darbojoties uz virsnieru glikokorti-
koīdiem, AKTH netieši paaugstina organisma aizsargspējas pret in-

fekcijām un toksīnu iedarbību.

AKTH izdalīšanās no hipofīzes ir labils process. Katrs kairinā-

tājs, kas kaut nedaudz pārsniedz fizioloģiskas robežas, neatkarīgi no

kairinātāja dabas ierosina ātru AKTH izdalīšanos. Piejauj, ka ir di-

vas AKTH frakcijas (A (delta) un p), kam piemīt dažāda iedarbība

uz virsnieru garozu. (3-AKTH vāji darbojas uz minerālkortikoīdu izda-

līšanos. A-AKTH šai ziņā ir desmit reizes aktīvāks. Tā kā

A-AKTH ir tikai 10% no visa izdalītā hormona, tad summārā AKTH
iedarbība uz zona glomerulosa ir vāji izteikta.

AKTH izdalīšanos regulē glikokortikoīdu līmenis asinīs. Zema

glikokortikoīdu koncentrācija pēc negatīvās atgriezeniskās saites

principa ierosina AKTH izdalīšanos. Otrs AKTH izdalīšanās mehā-

nisms darbojas pēc īsās atgriezeniskās saites principa starp hipofīzi
un hipotalāmu. Ja ir maz AKTH, hipotalāms pastiprināti izdala korti-

koliberīnu.

AKTH sekrēcija cikliski svārstās diennakts laikā. Rīta stundās iz-

dalās vairāk AKTH nekā vakara stundās. Domā, ka šāda periodika ir

atkarīga no apgaismojuma. Eksperimentos ar dzīvniekiem ir pierā-
dīts, ka, turot dzīvniekus vienādā apgaismojumā, šādu AKTH koncen-

trācijas svārstību nav.

Tireotropais hormons (TTH) pēc ķīmiskās struktūras ir

glikoproteīds. Tā iedarbība ir cieši saistīta ar vairogdziedzera funkci-

jām. Tireotropīns sekmē vairogdziedzera masas pieaugšanu, asinspie-

plūdes palielināšanos. TTH ietekmē pastiprinās jodu saturošo hor-

monu izdalīšanās asinīs, jo TTH aktivē fermentus, kas atšķeļ jodu
saturošos hormonus no olbaltumvielu molekulas. Vienlaikus vairog-
dziedzerī tiek aktivēti arī fermenti, kuri veic tiroksīna un trijodtironīna
sintēzi. Bagātīga TTH izdalīšanās var izraisīt vairogdziedzera hiper-

funkciju. Tireotropā hormona izdalīšanās ir sarežģīts neirohumorāls

process. Hipofīzes tireotropo funkciju ierosina zems tiroksīna līmenis

asinīs, kurš kairina gan hipotalāmu, gan hipofīzi. Hipotalāmā sintezē-

jas tireoliberīns, kas aktivē TTH izdalīšanos. Augsta tiroksīna koncen-

trācija darbojas uz adenohipofīzi un bloķē TTH izdalīšanos.

Tireoliberīns ir oligopeptīds. Tas ir iegūts ķīmiski tīrā veidā. Ir

izgatavoti arī hormona sintētiskie analogi ar lielāku aktivitāti nekā

dabīgajam hormonam. Tireotropā hormona sekrēcijā svarīga nozīme

ir centrālajai nervu sistēmai. Japāņu zinātniekiem ir izdevies pastip-
rināt TTH izdalīšanos, tieši kairinot hipotalāmā mediālo izcilni. Ir

eksperimentāli novērojumi, kas liecina, ka arī smadzeņu garoza pie-
dalās hormonu izdalīšanās regulācijā. Uz tireotropā hormona sekrē-

ciju izdodas izstrādāt nosacījuma refleksu.
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Tireotropais hormons ātri inaktivējas vairogdziedzerī. Vairogdzie-
dzera hiperfunkcijas gadījumā tiroksīns nekavē TTH sekrēciju, tādēļ
izveidojas burvju loks. Vairogdziedzera funkcija tiek vēl vairāk sti-

mulēta, un novēro gan dziedzera masas pieaugumu, gan sekrēcijas
intensitātes paaugstināšanos.

Gonadotropīni (GT) ir cieši saistīti ar dzimumdziedzeru fun-

kciju. Hipofīzē izdala trīs gonadotropos hormonus: folikulus stimulē-

jošo hormonu (FSH), luteinizētāju hormonu (LH) un luteotropo
hormonu (LTH) jeb prolaktīnu. Šie hormoni ietekmē dzimumšūnu vei-

došanos, dzimumorgānu morfoģenēzi un dzimumhormonu sintēzi.

Hipofīzes gonadotropā funkcija savukārt ir atkarīga no dzimumdzie-

dzeru funkcijas. Pēc M. Zavadovskas, hipofīzes gonadotropie hormoni

stimulē dzimumdziedzerus, bet dzimumhormonikavē gonadotropo hor-

monu sintēzi un izdalīšanos. Ārzemju literatūrā to apzīmē par «feed
back» vai «push-pull» mehānismu. Bērna vecumā ir neliela gonado-
tropīnu sekrēcija, ko apzīmē par tonisku. Šāda sekrēcija vīriešiem sa-

glabājas visu mūžu, bet sievietēm GT izdalīšanās cikliski pastiprinās.
Pēc menopauzes sievietēm novēro nepārtrauktu augstu gonadotropīnu
koncentrāciju, sevišķi augsta ir FSH koncentrācija. Vecas sievietes

hipofīzē FSH koncentrācija ir 10 reizes augstāka nekā jaunas sievie-

tes hipofīzē.
Folikulus stimulējošais hormons (FSH) ir glikopro-

teīds, specifisks dzīvnieka sugai. Stimulē sekundāro folikulu augšanu,
estrogēno hormonu sintēzi folikulā. Dzemdes augšana, olšūnas no-

briešana, ovulācija, dzemdes palielināšanās notiek tikai tad, ja lutei-

nizētājs hormons ir pietiekamā daudzumā. Luteinizētāja hormona

iedarbības efekts ir atkarīgs no folikula attīstības stadijas un abu

hormonu koncentrācijas.
Vīrieša organismā FSH stimulē sēklas kanāliņu augšanu un sper-

matoģenēzi. Tomēr spermatozoīda nobriešanai nepieciešama vīrišķo
dzimumhormonu iedarbība. Vīrišķo dzimumhormonu izdalīšanos sti-

mulē luteinizētājs hormons (LH).

Hipofīzē un dzimumdziedzeri darbojas kā vienota, labi līdzsvarota

sistēma. Hipofīzes priekšējā daiva kompensatoriski reaģē uz dzimum-

hormonu koncentrāciju asinīs. Estrogēnu koncentrācijas pazemināša-
nās rada kompensatorisku FSH un LH sekrēciju. Organisma piesāti-
nāšana ar estrogēniem aptur hipofīzes aktivitāti. Menstruālā cikla

otrajā pusē pēc ovulācijas olnīcās izveidojas dzeltenais ķermenis, kurš

producē hormonu progesteronu. Progesterona iedarbība uz hipofīzi
ir atkarīga no progesterona koncentrācijas. Mazas progesterona devas

stimulē luteinizētāja hormona izdalīšanos, bet lielas — kavē. Pro-

gesterons darbojas uz hipofīzi, izmainot tās jutību pret liberīna iedar-

bību. Ilgu laiku domāja, ka atgriezenisko saiti nodrošina tikai humo-

rālais regulācijas mehānisms. Pēdējā laikā pierādīts, ka regulācijas

procesos nozīmīgu vietu ieņem arī centrālā nervu sistēma. Hipota-
lāmā izveidojas gonadotropīnliberīns — dekapeptīds, kurš aktivē FSH

un LH izdalīšanos. Hipotalāmā atrodas receptori, kas ir jutīgi pret es-

trogēniem. Mainoties estrogēnu koncentrācijai, tiek regulēta gonado-
tropīnu izdalīšanās. Hipotalāmā ir atrasti receptori, kas jutīgi pret
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luteinizētāju hormonu. Ja ievada luteinizētāju hormonu hipotalāmā,
novēro, ka kavējas LH izdalīšanās no hipofīzes.

Luteotropais hormons jeb prolaktīns ir polipeptīds. Tas sti-

mulē dzeltenā ķermeņa veidošanos olnīcās un progesterona sekrēciju.
Prolaktīna ietekmē piena dziedzeros pastiprinās piena produkcija un

piena olbaltumvielu sintēze. Tā koncentrācija asinīs pieaug jau 2 stun-

das pēc dzemdībām. Prolaktīns atvieglo piena izdalīšanos. Darbojo-
ties uz centrālo nervu sistēmu, tas izveido mātes instinktu. Regulējot
laktāciju, prolaktīns darbojas kopā ar citiem adenohipofīzes hormo-

niem — STH un AKTH. Prolaktīna izdalīšanās regulācija notiek pēc

atgriezeniskās saites principa atkarībā no progesterona koncentrāci-

jas.
Hipofīzes starpdaiva iztrādā melanotropo hormonu (mela-

nocitostimulētājhormons, intermedīns, MSH). Šī hormona struktūra

ir līdzīga AKTH, tādēļ ir izprotama AKTH iedarbība uz ādas pigmen-

tāciju. Dzīvniekiem atrod divus MSH — a un |3. a frakcija visiem

dzīvniekiem ir vienāda, bet (3 frakcija ir sugai specifiska. Cilvēkam ir

iegūta tikai p frakcija. Melanocitostimulētājhormons veicina pig-
menta veidošanos ādā un matos; līdz ar to āda kļūst tumšāka. Ir iz-

teikta hipotēze, ka MSH paaugstina fotoreceptoru — nūjiņu un vālīšu

jutību un atvieglo tumsas adaptāciju. Cilvēkam un augstākiem pri-
mātiem MSH ievadīšana izraisa nervozitāti, hipersensibilitāti, pat
baiļu lēkmes.

Melanotropā hormona izdalīšanās notiek tiešu nervu stimulu

ietekmē, bet sekrēciju kavē hipotalāmā izstrādātais inhibējošais fak-

tors — oligopeptīds. MSH iedarbībā un sekrēcijas regulācijā ir daudz

neskaidrību.

Neirohipofīze izdala divus hormonus — vazopresīnu un oksitocīnu.

Pēc ķīmiskās uzbūves hormoni ir peptīdi. Tie iegūti tīrā veidā un arī

sintezēti. īstenībā šos hormonus sintezē hipotalāmā kodoli. Nucleus

supraopticus sintezē vazopresīnu un nucleus paraventricularis — ok-

sitocīnu. Hormonu sintēzi ietekmē acetilholīns un kalcija joni. Hor-

moni ir saistīti ar olbaltumvielu molekulu. Šādā saistītā veidā hor-

moni pārvietojas gar hipotalāma-hipofīzes kājiņu uz neirohipofīzi.

Neirohipofīzē hormoni uzkrājas. Neirohipofīzes šūnām ir nozīme hor-

monu atbrīvošanā no saistības ar olbaltumvielu. Neirohipofīzes hor-

moni ātri noārdās aknās, nierēs un mazāk — citos audos, tādēļ tie ir

efektīvs iekšējās vides homeostāzes faktors.

Vazopresīns jeb antidiurētiskais hormons (ADH)
uztur konstantu iekšējā vidē osmotisko spiedienu. Hormons darbojas
uz nefrona cilpu, distālo kanāliņu un savācējkanāliņu, padarot šīs

nefrona daļas caurlaidīgas attiecībā pret ūdeni. Tādējādi ūdens reab-

sorbējas un izdalītā urīna daudzums samazinās. Vazopresīns spēj
mainīt funkcionējošos nefronus. Kad asinīs ir daudz vazopresīna, ak-

tīvāk sāk darboties jukstamedulārie nefroni, kam ir augstas urīna

koncentrācijas spējas. Vazopresīna izdalīšanos stimulē osmotiska

spiediena paugstināšanās iekšējā vidē, t. i., organisma dehidratācija
vai strauja minerālvielu koncentrācijas paaugstināšanas asinīs (NaCl

slodze). Augsts osmotiskais spiediens kairina osmoreceptorus hipota-
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lāmā, aknās un citos orgānos. Impulsi no osmoreceptoriem ierosina

nucl. supraopticus un tas izdala ADH. Pāreja no ūdens diurēzes līdz

maksimālai urīna koncentrācijai notiek, pieaugot ADH koncentrācijai
desmit reizes (no 0,5 līdz 5 ng/ml). Urīna osmolaritāte var pieaugt

gandrīz simtkārtīgi. Otrs nozīmīgs faktors ir tilpumreceptoru kairi-

nājums, kas rada ADH izdalīšanās samazināšanos un pastiprinātu
nātrija izdalīšanos. ADH izdalīšanās pastiprinās arī sāpju kairinā-

tāja laikā, vides paaugstinātas temperatūras apstākļos. Neliela va-

zopresīna deva darbojas uz nieru kanāliņiem, bet liela vazopresīna
deva izraisa asinsvadu gludās muskulatūras tonusa pieaugšanu un

asinsspiediena paaugstināšanos.
Oksitocīns pēc ķīmiskās struktūras maz atšķiras no vazopre-

sīna, bet darbojas galvenokārt uz gludo muskulatūru dzemdē un piena

ceļos. Oksitocīns veicina arī piena sekrēciju. ledarbība uz dzemdes

muskulatūru ir atkarīga no dzimumhormonu daudzuma asinīs. Estro-

gēni paaugstina dzemdes muskulatūras jutību pret oksitocīnu, bet

progesterons — pazemina.

EPIFĪZE

Epifīze (gl. pinealis) ir jaukts makroglijas veidojums, novietots

kaudāli no trešā smadzeņu vēderiņa un ar īsu kājiņu saistīts ar sma-

dzenēm. Dziedzera masa jaundzimušam ir 0,008 g. Tūlīt pēc dzimša-

nas dziedzera svars samazinās, bet tad sāk pieaugt. Pieaugušam cil-

vēkam dziedzera masa svārstās no 0,15 līdz 0,2 g. Bērniem epifīzes
relatīvā masa ir lielāka nekā pieaugušiem. Dziedzeris bagātīgi apasi-
ņots. Dziedzera asinsritei raksturīgs liels plūsmas ātrums un tas, ka

nedarbojas hematoencefāliskā barjera. Epifīze saņem daudz simpā-
tisko šķiedru.

Dzīvniekiem epifīzes šūnas ir gaismasjutīgas, bet cilvēka pineociti
šīs spējas ir zaudējuši. Novecojot dziedzera masā aktīvās šūnas aiz-

stāj saistaudi. Epifīze ir metaboliski aktīvs dziedzeris. Tajā notiek in-

tensīvs lipīdu, olbaltumvielu, fosfātu un nukleīnskābju metabolisms.
No epifīzes izdalītas daudzas bioloģiski aktīvas vielas, kuras pēc

uzbūves pieder olbaltumvielām un indoliem. Pēdējie veidojas no trip-
tofāna. No tām visvairāk izpētīts ir serotonīns, melatonīns un adreno-

glomerulotropīns.
Serotonīns veidojas no triptofāna. Tā fizioloģiskā iedarbība ir

ļoti plaša. Dažā ziņā serotonīns jāuzskata par hormonu. Serotonīnu

sastop ne tikai epifīzē, bet arī citās smadzeņu struktūrās, trombocītos,
liesā un citos orgānos. Pēdējos gados ir atrasts, ka serotonīns nosaka

virsnieru darbības periodiskas izmaiņas diennakts laikā. No seroto-

nīna tā noārdīšanās procesā rodas melatonīns. Melatonīna sin-

tēze notiek tikai epifīzē. Melatonīns darbojas kā melanotropā hor-

mona antagonists. Tā ietekmē samazinās pigmenta daudzums šūnās.

Gaisma darbojas kā melatonīna sintēzes regulētājs. Melatonīns no-

nāk asinīs un koncentrējas daudzos orgānos, sevišķi daudz tā ir virs-

nierēs, olnīcās un acīs. Melatonīnu atrod arī hipotalāmā. Epifīzē ir



277

daudz noradrenalīna, kas veicina melatonīna rašanos no sero-

tonīna.

Eksperimentos ar dzīvniekiem ir pierādīts, ka melatonīns nenomāc

adenohipofīzi, sevišķi gonadotropīnu izdalīšanos. Pēc epifīzes izgrie-
šanas asinīs pieaug FSH un LH koncentrācija. Pieļauj, ka epifīzes
kavējošā iedarbība uz dzimumdziedzeriem var notikt, nomācot nucl.

paraventricularis darbību (neizdalās liberīni), nomācot adenohipofī-
zes gonadotropo funkciju vai nomācot virsnieru garozas funkciju.
Fizioloģiskā iedarbība aizkavē priekšlaicīgu dzimumgatavības iestā-

šanos. Piedalās augšanas procesu regulācijā. Epifīze saskaņo augša-
nas procesus ar dzimumgatavības iestāšanos. Epifīzei ir sakari ar

citiem endokrīnajiem dziedzeriem, tomēr šīs attiecības ir maz izpētī-
tas.

Adrenoglomerulotropīns rodas no melatonīna, tam redu-

cējoties. Tā galvenā nozīme ir līdzdarbība ūdens un minerālvielu mai-

ņas regulācijā. Adrenoglomerulotropīns stimulē aldosterona izdalī-

šanos.

AIZKRŪTES DZIEDZERIS

Aizkrūtes dziedzeris (gl. thymus) atrodas priekšējā mediastīnā aiz

krūšu kaula augšējās trešdaļas. Jaundzimušā aizkrūtes dziedzera

masa ir 10—15 g, maksimumu tā sasniedz 11 —15 gadu vecumā (30 —

40 g). Sasniedzot dzimumgatavību, dziedzeris sāk lēni un pakāpe-
niski atrofēties. 75 gadu vecumā dziedzera svars nepārsniedz 6 g.
Dziedzerim izšķir garozas un serdes daļu. Abās daļās atrod retikulā-

rās šūnas un limfocītus. Ļoti daudz limfocītu ir garozas daļā. Serdes

daļā ir daudz Hasala ķermenīšu. Dzīves laikā mikroskopiskā struk-

tūra pastāvīgi mainās. Fizioloģiskā atrofija sākas ar limfocītu dau-

dzuma samazināšanos garozas slānī: serdes daļas atrofija sākas pēc
dzimumgatavības iestāšanās. Ātru aizkrūtes dziedzera atrofiju var

panākt, iedarbojoties ar rentgena stariem vai dažām ķīmiskām vie-

lām, piemēram, hloretilamīniem. Šīs ātrās involūcijas nozīme nav īsti

skaidra, bet domā, ka tīmusa limfocītu (T limfocīti) sabrukšanas pro-
dukti paaugstina šūnu fagocitozes spējas.

1968. g. A. Goldšteinam ar līdzstrādniekiem no teļa aizkrūtes dzie-

dzera izdevās iegūt hormonu — timozīnu. Tagad timozīns iegūts
arī no cilvēka aizkrūtes dziedzera. Timozīnu veido 10 aminoskābju
atliekas.

Timozīns stimulē limfocītu veidošanos. Aizkrūtes dziedzeris ir lim-

fātisko struktūru pirmavots. Tas nosaka gan limfoīdo audu dau-

dzumu, gan to funkcionālās spējas. Aizkrūtes dziedzerī notiek visak-

tīvākā limfocītu veidošanās. Mitotiskais indekss tajā ir četras līdz

desmit reizes augstāks nekā citos limfoīdo audu veidojumos. Timo-

zīna izdalīšanās un T limfocītu veidošanās ir savstarpēji saistīti

faktori. Timozīns nodrošina T limfocītu pārvēršanos par imūnkompe-
tentiem. Kortikālie limfocīti pārvēršas par medulārajiem, kuru mem-

brānā ir īpašs ferments, kas «pazīst» antigēnu. Timozīns atjauno

eksperimenta dzīvnieka imūnreaktivitāti, kuru tas zaudē pēc agrīnas
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aizkrūtes dziedzera ekstirpācijas. Timozīna ietekmē notiek alotrans-

plantāta bojāeja. Kā pierāda eksperimenti ar dzīvniekiem, aizkrūtes

dziedzerim piemīt arī cita bioloģiskā iedarbība. Ja izgriež aizkrūtes

dziedzeri tūlīt pēc piedzimšanas, apstājas dzīvnieka augšana, zūd

apmatojums, pievienojas zarnu darbības traucējumi, caureja, zūd

spējas izstrādāt imunitāti. Dzīvnieks ātri iet bojā. Šīs parādības izzūd,

ja ievada aizkrūtes dziedzera ekstraktu vai timozīnu. Hormona iedar-

bības mehānisms uz augšanu nav zināms.

Aizkrūtes dziedzeris piedalās asinsrades regulācijā, tas veicina

limfocītu rašanos, bet kavē eritropoēzi. Domā, ka aizkrūtes dziedzera

ekstrakts kavē audzēju veidošanos un augšanu. No aizkrūtes dzie-

dzera iegūta bioloģiski aktīva frakcija ATF-6, kas ir efektīva, ārstējot
limfogranulomatozi, ATF-6 spēj arī atjaunot imunitātes T sistēmu.

Tīmuss aizkavē dzimumdziedzeru priekšlaicīgu nobriešanu un dzi-

mumdziņas parādīšanos.
Aizkrūtes dziedzera sekrēcijas regulācija ir maz

izpētīta. Līdz šim zināma tikai dažu hormonu iedarbība. Vairogdzie-
dzera un aizkrūtes dziedzera savstarpējās attiecības ir sarežģītas. Pie-

augot vairogdziedzera sekrēcijas intensitātei, pieaug arī aizkrūtes

dziedzera masa un sekrēcijas intensitāte. Šādas attiecības sevišķi labi

novērojamas bērna vecumā. Pēc vairogdziedzera ekstirpācijas sama-

zinās aizkrūtes dziedzera masa. Aizkrūtes dziedzera funkcijas stimulē

STH. Kalcija ievadīšana aizkavē dziedzera involūciju.
Kavējoši uz aizkrūtes dziedzeri iedarbojas virsnieru garozas izda-

lītie glikokortikoīdi un AKTH. Kortizols samazina dziedzera paren-

hīmu. Aizkrūtes dziedzeri kavē arī dzimumhormoni, pie tam estro-

gēnu efekts ir stiprāks nekā androgēnu.

VAIROGDZIEDZERIS

Vairogdziedzeris (gl. thtjreoidea) pieaugušam cilvēkam sver 25—

30 g, bet jaundzimušam — I—2 g. Sievietēm dziedzeris ir nedaudz

lielāks nekā vīriešiem. Novecojot vairogdziedzera masa samazinās.

Dziedzeris saņem bagātīgu asinsapgādi un inervāciju. Dziedzeri

inervē gan simpātiskās, gan parasimpātiskās nervu šķiedras. Vairog-
dziedzeris izstrādā trīs hormonus: tiroksīnu (tetrajodtironīnu), trijod-
tironīnu un tireokalcitonīnu. Pirmos divus hormonus apzīmē par

jodsaturošiem, jo tie sintezējas no aminoskābes tirozīna, to jodējot.
Organismā ir apmēram 20—30 mg joda, no tiem vairogdziedzerī 10—

15 mg. Vairogdziedzeris saista aptuveni 50% no visa organismā
nonākušā joda. Jodsaturošo hormonu sintēzē izšķir vairākus vienu

otram sekojošus etapus, kurus veic dažādas vairogdziedzera šūnu

struktūras: aktīva joda pārnešana no asinīm uz dziedzeri, jodīdu
oksidēšana par elementāro jodu, jodtirozīnu (monojodtirozīna un

dijodtirozīna) veidošanās, jodtirozīnu kondensācija, atbrīvošanās no

olbaltumvielas un izdalīšanās asinīs.

Tiroksīnā koncentrējas trīs ceturtdaļas visa asiņu joda. Lie-

lākā daļa tiroksīna asinīs ir saistīta ar olbaltumvielām. Brīvais tirok-

sīns darbojas uz audiem. Pieaugot audu vajadzībai pēc tiroksīna, no-
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tiek ta atšķelšanās no olbaltuma. Ar brīva hormona koncentrāciju var

labi raksturot hormonālo statusu organismā.

Trijodtironīnā (T 3 ) iesaistīta 1/4 joda. Trijodtironīns ir pie-
cas reizes aktīvāks par tiroksīnu, tā aprite ir 2,5 reizes ātrāka, tādēļ
tas nodrošina pusi no metaboliskās iedarbības. Tiroksīna sabrukša-

nas pusperiods ir 6—7 dienas, bet trijodtironīnā — 2—3 dienas. Pie-

augušam cilvēkam dienā nepieciešams 100—300 mg tiroksīna (T 4 )
vai 50—100 mg trijodtironīnā (T 3).

Tireoīdo hormonumērķšūnās ir divi mērķa objekti: kodols un mito-

hondriji, tādēļ hormonu iedarbība ir daudzveidīga. To ietekmē mai-

nās mitohondriju caurlaidība, fermentu aktivitāte un šūnas olbaltum-

vielu sintēze. Domā, ka šīs izmaiņas nav viena otru izslēdzošas, bet

ir secīgi vai paralēli etapi vienā daudzpakāpju procesā.
Hormoniem ir plaša metaboliska iedarbība, tie ietekmē olbaltum-

vielu, tauku, lipīdu, gāzu, ūdens un sāļu maiņu.
T3,

T4 ekstracelulārajos šķidrumos ierobežo olbaltumvielu saturu.

Hipofunkcijas gadījumā pieaug olbaltumvielu daudzums šūnstarpu
šķidrumā. Mucīns, kas te uzkrājas, aiztur ūdeni, un rodas tūska. Vien-

laikus ar olbaltummaiņas traucējumiem rodas arī ūdensmaiņas trau-

cējumi. Minerālvielu maiņu hormoni ietekmē netieši, iedarbojoties uz

virsnieru garozu un hipofīzi. Jodu saturošiem hormoniemvar būt ana-

bolisks vai katabolisks efekts. Tas atkarīgs no organisma metabolisma

un hormonu koncentrācijas asinīs. Ja uzturā ir daudz olbaltumvielu,
T4 un T

3 samazina olbaltumvielu sintēzi un stimulē to noārdīšanu.

Pēc badošanās tiroksīns pastiprina olbaltumvielu utilizāciju. T4 un T3

uztur asiņu olbaltumvielu normālu koncentrāciju.

Oksidatīvos procesus šūnās regulē vairogdziedzera hormoni. Tirok-

sīns aktivē skābekļa saistīšanu šūnās un tā ieslēgšanu glikozes oksi-

dācijas reakcijās. Hormoni paātrina glikozes uzsūkšanos no kuņģa-
zarnu trakta, glikozes anaerobo un aerobo noārdīšanos šūnās.

Skābekļa utilizācija pieaug visos parenhimatozajos orgānos. Jodu

saturošie hormoni atvieno oksidācijas procesus no fosforilēšanās,

tādēļ veidojas daudz primārā siltuma un pieaug ķermeņa temperatūra.

T
3 un T

4
ietekmē paātrinās taukskābju oksidācija, tie var mainīt

tauku mobilizācijas ātrumu no depo vietām. Tiroksīnam ir sarežģītas
attiecības ar citiem tauku mobilizatoriem, tādēļ noteikt izolēto T

3 un

T
4 efektu uz tauku mobilizāciju ir grūti.

Vairogdziedzera hormoni ir nepieciešami smadzeņu attīstībai un

darbībai. Daži autori uzskata, ka smadzeņu darbību maina jau tādas

hormona koncentrācijas novirzes, kuras vēl neizsauc izmaiņas pamat-

maiņā. Ja hormonu koncentrācija ir augsta, tie var toksiski iedarbo-

ties uz veģetatīvo nervu sistēmu. Ar to izskaidro dažu iekšējo orgānu
darbības traucējumus vairogdziedzera hiperfunkcijas gadījumā.

Vairogdziedzera hormoni ir cieši saistīti ar visu endokrīno

aparātu. Pēc vairogdziedzera izgriešanas tiek kavēta dzimumdzie-

dzeru darbība un attīstība, atrofējas aizkrūtes dziedzeris, palielinās
virsnieru garoza un hipofīzes priekšējā daiva. Tomēr dati par iedar-

bības mehānismu ir pretrunīgi un neskaidri.
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Vairogdziedzera sekrēcijas regulācija ir sarežģīts
neirohumorāls process. Neirālajā regulācijā nozīmīga ir hipotalāma-
hipofīzes sistēma. B. Eskins un I. Aļošins pierādīja, ka vairogdzie-
dzera hormonu izdalīšanās mainās, ievadot organismā vielas, kas

stimulē vai kavē centrālās nervu sistēmas darbību. Piemēram, amina-

zīna ievadīšana nomāc tiroksīna izdalīšanos. Eksperimentos ar dzīv-

niekiem ir pierādīts, ka vairogdziedzera sekrēcija pastiprinās, kairinot

intrafolikulārās simpātiskās nervu šķiedras. Tomēr vadošā nozīme

sekrēcijas regulācijā ir h i p o t a 1 ā m a-h i p o f ī z c s sistēmai. Hi-

potalāmā izstrādājas tireoliberīns. Pa hipotalāma-hipofīzes portālās
sistēmas asinsvadiem tas nonāk adenohipofīzē un stimulē tireotropā
hormona izdalīšanos. TTH aktivē vairogdziedzera sekrēciju. Šī iedar-
bība ir īslaicīga. Vairogdziedzera hiperfunkcijas gadījumā no hipo-
talāmā ir iegūts faktors, kas rada ilgstošu vairogdziedzera funkcijas
pastiprināšanos. Tireoliberīna un līdz ar to TTH izdalīšanos sekmē

zems tiroksīna līmenis asinīs. Ja tiroksīna koncentrācija palielinās,
tiek kavēta hipofīzes darbība. Jodu saturošo hormonu izdalīšanos

pastiprina arī STH.

Vairogdziedzera hormonu izdalīšanos ietekmē cilvēka vecums, or-

ganisma funkcionālais stāvoklis un daži ārējās vides apstākļi. Bēr-

niem vairogdziedzera funkcija ir intensīvāka nekā pieaugušiem. Nove-

cojot audu jutība pret hormoniem samazinās, tādēļ kompensatoriski

pieaug sekrēcijas intensitāte. Vairogdziedzera aktivitāte mainās dien-

nakts laikā. Dziedzera sekrēcija pastiprinās grūtniecības laikā, taču

placentas caurlaidība pret jodu saturošiem hormoniem ir niecīga, tā-

dēļ mātes vairogdziedzera hormoni augli ietekmē maz. Ziņas par vai-

rogdziedzera reakciju spriedzes situācijā ir pretrunīgas. Vairogdzie-
dzera funkcija ir atkarīga no diētas. Ja uzturā un dzeramajā ūdenī

nav pietiekami daudz joda, kompensatoriski pieaug dziedzera masa.

Vairogdziedzera darbību aktivē apkārtējās vides temperatūras pa-
zemināšanās. Organisma hipotermija darbojas otrādi — vājina hor-

mona sekrēciju.

EPITĒLIJĶERMENĪŠI

Visbiežāk cilvēkam ir četri epitēlijķermenīši (gl. parathyreoidea),
kas novietoti vairogdziedzera sānu daļu polos, tomēr dziedzeru skaits

variē no 2 līdz 6. Bieži sastopamas arī novietojuma variācijas. Epitē-

lijķermenīšu masa svārstās no 0,2 līdz 0,5 g. Dziedzeris ir bagātīgi

apasiņots. Tas saņem gan simpātiskās, gan parasimpātiskās nervu

šķiedras. Dziedzerī ir divējādas šūnas: galvenās un acidofilās. Par

dažādo šūnu funkcijām dati ir pretrunīgi un nepilnīgi.
1925. gadā J. Kollips ieguva epitēlijķermenīšu ekstraktu, kas sa-

tur parathormonu. Pēc ķīmiskās struktūras parathormons ir po-

lipeptīds. Hormons ir nestabils, viegli inaktivējas. Tā sabrukšanas

pusperiods ir 11—29 min. Hormons noārdās nierēs un aknās. Parat-

hormons ir specifisks sugai. Ir eksperimentāli dati, kas liecina, ka

dziedzerī virspirms veidojas prohormons, kuru pārvērš par aktīvu hor-



281

monu tie faktori, kuri stimulē epitēlijķermenīšu darbību. Dati par hor-

mona koncentrāciju asinīs ir pretrunīgi. Daļa autoru uzskata, ka

hormona koncentrācija ir pastāvīga un vienlīdzīga 0,25 mg/ml. Citi

zinātnieki domā, ka hormona līmenis asinīs ir mainīgs. Hormona ak-
tivitāte ir atkarīga no D vitamīna daudzuma organismā. Ja trūkst

D vitamīna, parathormona efekti vāji izteikti, bet lielas D vitamīna

devas daļēji kompensē hormona trūkumu.

Parathormons obligāti nepieciešams dzīvības uzturēšanai. Tas uz-

tur kalcija un fosfātu homeostāzi. Svarīgi faktori šīs ho-
meostāzes uzturēšanai ir vides pH, asiņu olbaltumvielu daudzums un

D vitamīns. Hormona darbība realizējas zarnu traktā, nierēs un

kaulos.

Veseliem cilvēkiem kalcija līmenis asinīs svārstās no 9,5 līdz

11 mg%. Asinīs kalcijs ir saistīts ar neorganisko fosforu, olbaltum-
vielām un ūdeņraža joniem. Kalcija līmeni asinīs uztur konstantu,
līdzsvarojot uzņemtā, utilizētā un izvadītā kalcija daudzumu. Kalcija
joni organismā ierobežo centrālās nervu sistēmas uzbudināmību, uz-

tur sinapšu spēju pārvadīt uzbudinājumu, uztur normālu asinsvadu

tonusu, nepieciešami asinsrecē. Asinīs kalcijs var būt brīvā vai saistītā

formā. Fizioloģiski aktīvi ir brīvie kalcija joni, kuru koncentrācija ir

5,8—6,5 mg%. Novērtējot kalcija līmeni asinīs, jāņem vērā arī neor-

ganiskā fosfora koncentrācija. Samazinoties kalcija daudzumam, pie-
aug fosfātu daudzums un otrādi (CaXP =konstants). Arī fosfāti asi-

nīs ir dažādā formā — kā organiski un kā neorganiski savienojumi.
Neorganisko fosfātu koncentrāciju asinīs izsaka fosfora vienībās. Pie-

augušam veselam cilvēkam fosfātu līmenis ir 2,5—4 mg%, bērniem —

4—6 mg%. Daļa fosfātu ir saistīta ar kalciju.

Parathormons veicina kalcija uzsūkšanos zarnu traktā. Pieaudzis

cilvēks ar uzturu saņem aptuveni 1000 mg kalciju dienā, no kuriem

uzsūcas 700 mg. Ja samazinās hormona izdalīšanās, samazinās arī

kalcija uzsūkšanās. Uzsūkšanos ietekmē citrātu koncentrācija zarnās.

Ja uzturā ir maz kalcija, parathormons to mobilizē no kauliem. Kau-
los parathormons veicina osteoklastu veidošanos un palielina to akti-

vitāti. Osteoklasti noārda kaulu vielu un kalcijs nonāk asinīs. Kalcija
izskalošanas intensitāte no kauliem ir atkarīga no citrātu koncentrā-

cijas tajos. Ja citrātu koncentrācija ir augsta, osteoklastu aktivitāte ir

liela. Ja citrātu līmenis ir zems, kaulos pārsvarā ir mineralizācijas
procesi. Ja salīdzina citrātu līmeni vesela cilvēka kaulos un asinīs,

tad izrādās, ka kaulos tas ir augstāks. Eksperimentos ar dzīvniekiem

pierādīts, ka pēc parathormona ievadīšanas citrātu līmenis kaulos

kļūst desmit reizes augstāks nekā asinīs.

Parathormons kavē kaulu kolagēna sintēzi, bet mobilizē mukopoli-
saharīdus. lespējams, ka parathormons darbojas ne tikai uz kaulu

saistaudiem, bet arī uz citu orgānu, piemēram, ādas un gļotādu saist-

audiem.

Nieru kanāliņos parathormons regulē kalcija un fosfātu ekskrēciju.
Hormona ietekmē pieaug kalcija reabsorbcija un fosfātu sekrēcija. In-

tensīvi noārdoties kauliem, ar urīnu izdalās no kauliem atbrīvotie or-

ganiskie savienojumi, kuri var aizsprostot kanāliņus un apgrūtināt
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ūdens reabsorbciju. Ir eksperimentāli dati, kas liecina, ka parathor-
mons var ietekmēt arī magnija maiņu.

Parathormona izdalīšanās tiek regulēta pēc atgrie-
zeniskās saites principa. Nozīmīgākais kairinātājs ir Ca/P attiecība

asinīs. Normālas epitēlijķermenīšu funkcijas gadījumā parathormons
mobilizē kalciju no vecām kaulu struktūrām, bet neskar augošās
struktūras. Zems kalcija līmenis asinīs stimulē dziedzera masas palie-
lināšanos un hormona izdalīšanos. Adekvāts kairinātājs ir kalcija
koncentrācijas samazināšanās par 1 mg%. Parathormona antagonists
ir vairogdziedzera izdalītais tireokalcitonīns. Tas samazina kalcija
līmeni asinīs un palielina fosfātu saturu.

AIZKUŅĢA DZIEDZERA ENDOKRĪNĀ FUNKCIJA

Aizkuņģa dziedzera endokrīno funkciju veic 1869. g. atklātās Lan-

gerhansa saliņas. Saliņas novietotas galvenokārt dziedzera astes daļā

un aizņem 1—3% no dziedzera masas. Saliņas apvītas ar biezu kapi-
lāru tīklu un ar saistaudiem atdalītas no pārējā dziedzera. Insulārais

aparāts saņem gan simpātiskās, gan parasimpātiskās nervu šķiedras.
Cilvēka pankreasa saliņās atrod īpašus veidojumus — neiroinsu-

lāros kompleksus. Domā, ka šie kompleksi izpilda receptoru
funkciju. Dziedzerī ir a šūnas, kas izstrādā hormonu glikagonu
un p šūnas, kas sintezē insulīnu. Ir atrastas arī A šūnas, kuras

iespējams, izstrādā somatostatīnus. Saliņu hormoni nepiecie-
šami dzīvības uzturēšanai.

1922. gadā F. Bantings un C. Bests izgatavoja aizkuņģa dziedzera

saliņu ekstraktu, kurš saturēja hormonu insulīnu. 1953. gadā F. Sen-

gers noskaidroja insulīna struktūrformulu. Insulīns ir sugai specifisks
peptīdhormons (specifiskums ir saistīts ar aminoskābju sastāvu un

kārtību, specifiskumu nosaka arī molekulas telpiskā konfigurācija).
1972.—1974. g. Šteiners ar līdzstrādniekiem atrada, ka šūnās vispirms

veidojas proinsulīns, kura biosintēzi aktivē glikoze. Izveidotais insu-

līns vispirms uzkrājas šūnās un pēc vajadzības izdalās asinīs. Asinīs

insulīns atrodams divās formās — saistītā un brīvā. Abu insulīna

frakciju lielumu nosaka cukura slodze. Specifisko efektu izraisa brī-

vais insulīns. Ja slodze pieaug, palielinās brīvā insulīna daudzums.

Saistītais insulīns, jādomā, ir ekstracelulārā insulīna rezerve, kas

spēj nodrošināt dažādiem audiem dažādu glikozes patēriņu. Ja kāda

iemesla dēļ brīvais insulīns veidojas ar grūtībām, tad insulīna ko-

pējā efektivitāte samazinās un organisma vajadzība pēc tā pieaug.
Insulīns darbojas uz šūnapvalkiem un maina to caurlaidību pret

mazām molekulām — glikozi, Ca un aminoskābēm. Insulīna ietekmē

veidojas sekundārais hormonālais signāls cAMF, kas spēj mainīt šūnu

fermentu aktivitāti. Insulīns tieši vai netieši iedarbojas uz ogļhidrātu,
olbaltumvielu, ūdens-sāļu un tauku maiņu. Ir saskaitīts, ka insulīns

spēj ietekmēt 22 vielmaiņas reakcijas.
Insulīns aktivē glikozes iekļūšanu šūnās no intersticiālās telpas.

No kapilāriem uz šūnstarpu telpu glikoze pāriet pa koncentrācijas
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gradientu. Ir insulīnatkarīgie un insulīnneatkarīgie audi. Insulīn-

neatkārīgajos audos glikoze var nokļūt šūnās arī bez insulīna.

Sādi insulīnneatkarīgie audi ir smadzenes, eritrocīti, nieru garozas

epitēlijšūnas v. c. Insulīnatkarīgie ir tie audi, kuriem glikozes
izmantošanai obligāti vajadzīgs insulīns. Tie ir muskuļaudi, tauk-

audi v. c. Insulīna ietekmē šūnās nokļuvusī glikoze pārvēršas par gli-
kogēnu un šūnās palielinās glikogēnā krājumi.

Insulīns paaugstina lipoproteināzes aktivitāti un tādējādi palielina
brīvo taukskābju koncentrāciju asinīs. Taukmaiņu hormons sti-

mulē tad, ja tā koncentrācija asinīs ir augsta. Trūkstot insulīnam,
taukmaiņa dezorganizējas, jo, nepietiekami izmantojot glikozi, audos

uzkrājas tauku metabolisma starpprodukti — ketonvielas. Tas notiek

tādēļ, ka trūkst enerģijas taukskābju noārdīšanai līdz CO2 un H2O.

Tiek izjaukta ogļhidrātu un tauku intermediārā vielmaiņa.

Olbaltumvielu maiņu, sevišķi sirdī un skeleta muskuļos,
insulīns aktivē, stimulējot stromas un fermentu olbaltumvielu sintēzi.

Olbaltumvielu sintēze šūnās ir atkarīga no ogļhidrātmaiņas intensi-

tātes.

Insulīns atvieglo kālija transportu caur šunapvalkiem. In-

sulīna ietekmē paaugstinās kalcija līmenis asinīs.

Insulīna sekrēcijas regulācijā vadošā nozīme ir humo-

rāliem faktoriem, sevišķi glikozei. Augsts glikozes līmenis asinīs iero-

sina insulīna sekrēciju. Izolētās pankreasa saliņās sekrēcija sasniedz

maksimumu, ja glikozes līmenis vidē ir 300 mg% pēc Hadegorna—
Jensena, un sekrēcijas turpinās, kamēr glikozes līmenis vidē pazemi-
nās līdz 70 mg%. Glikoze iedarbojas uz šūnu glikoreceptoriem. Izda-

lītā hormona daudzums ir atkarīgs no glikoreceptoru jutības. Gliko-

zes iedarbība dod īslaicīgu efektu, bet glikozes metabolīti ierosina

ilgstošu sekrēciju. Insulīna sekrēcijas mediators ir cAMF. Sekrēcijas
uzturēšanā ir nozīme arī katjoniem. Ja šūnās pieaug kalcija līmenis,
insulīna sekrēcija atvieglojas. Nātrija un kālija joni aktivē glikozes
metabolismu šūnās un netieši sekmē insulīna izdalīšanos. Arī dažu

hormonu iedarbība regulē insulīna izdalīšanos. STH veicina insu-

līna sekrēciju. Ilgstoša STH iedarbība var radīt saliņu darbaspēju
izsīkumu un cukura diabētu. Insulīna izdalīšanos stimulē augsts gli-
kokortikoīdu līmenis, kuņģa un zarnu trakta hormoni: sekretīns, gas-

trīns, zarnu glikagons, holecistokinīnpankreozimīns.

Literatūrā ir atrodami eksperimentālie dati, kas liecina par nervu

sistēmas ietekmi uz aizkuņģa dziedzera saliņu sekrēciju. Ir iegūta in-

sulīna izdalīšanās, kairinot parasimpātiskās nervu šķiedras. Bloķējot
holinoreceptorus nervgaļos, sekrēciju iegūt neizdodas. Dati par sim-

pātiskās nervu sistēmas iedarbību ir pretrunīgi.
1923. gadā J. Murlins ar līdzstrādniekiem ieteica nosaukt par gl i-

kagonu to aizkuņģa dziedzera saliņu sekrēta daļu, kura rada gliko-
zes līmeņa paaugstināšanos asinīs. 1953. gadā A. Straubs ar līdzstrād-

niekiem ieguva tīru kristālisku glikagonu. 1972. gadā V. Bromers at-

klāja hormona struktūrformulu. Glikagonu izstrādā saliņu šūnas. Tas

ir polipeptīds bez sugas specifiskuma. Glikagonam līdzīga viela
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izstrādājas ari tievajās zarnas. Glikagona efekti realizējas ar cAMF

mehānismu.

Pankreasā sintezētais glikagons pa v. porta tiek aiznests uz ak-
nām un tajās ietekmē vielmaiņas procesus. Hormonam piemīt gliko-
genolītisks, glikoneoģenētisks, lipolītisks un insulīnu stimulējošs
efekts. Glikagons mobilizē glikogēnu aknās, bet neiedarbojas uz mus-

kuļu glikogēnu. Glikagons samazina aminoskābju saturu asinīs, palie-
lina urīnvielas izdalīšanos, pastiprina skābekļa patēriņu, palielina
diurēzi, Na un X izdalīšanos ar urīnu, pazemina fosfātu līmeni

plazmā. Rada pozitīvu inotropu efektu uz sirdi, paaugstina arteriālo

spiedienu. Gremošanas traktā samazina sekretorisko un motorisko

funkciju. Glikagons ir ļoti aktīvs — 0,7 mkg/kg paaugstina cukura

līmeni par 50%. Lai radītu tādu pašu cukura līmeņa pazemināšanos,
insulīna jādod 25 reizes vairāk.

Pēdējos gados ir atrasts, ka ogļhidrātmaiņas regulācijā svarīgākā
ir insulīna un glikogēnā attiecība, nevis to absolūtie daudzumi. Dau-

dzi novērojumi liecina, ka aizkuņģa dziedzera saliņas un šūnas dar-

bojas kā viens vesels, regulējot audos uzturvielu utilizāciju un uzkrā-

šanu.

Glikagona sekrēcijas regulācijā nozīmīgs kairinātājs ir glikozes
līmenis asinīs. Ja tas pazeminās, glikagona sekrēcija pastiprinās. Ja

cukura līmeni pazemina insulīns, tad glikagona efekts parādās pēc
neilga latentā perioda — 15 min. Izdalītā hormona daudzums atka-

rīgs no hipoglikēmijas līmeņa un glikogēnā daudzuma aknās. Glika-

gona sekrēcija ir tuva bazālai, ja cukura līmenis asinīs svārstās no

50 īdz 160 mg% pēc Hagedorna—Jensena.Ja cukura līmenis pazemi-
nās zem 50 mg%, glikagona sekrēcija kļūst intensīva. Glikagona sek-

rēciju stimulē arī aminoskābju koncentrācijas paaugstināšanās asinīs.

Aminoskābju kairinošā iedarbība parādās tad, ja uzturā ir daudz ol-

baltumvielu, kuru ietekmē izdalās holecistokininopankreozimīns, kurš

padara šūnas jutīgas pret aminoskābēm. Ir dati, kas liecina, ka tauk-

skābju un ketonvielu līmeņa paaugstināšanās asinīs pastiprina glika-
gona izdalīšanos.

Glikagona izdalīšanos ietekme arī nervu sistēma. Simpātisko nervu

šķiedru kairinājums stimulē glikagona izdalīšanos.

Zarnu glikagons tīrā veidā nav iegūts, bet par tā eksistenci lie-

cina imunoloģiskās noteikšanas metodes. Zarnu glikagonam piemīt
lipolītiska, glikogenolītiska un insulinogēna iedarbība. Ir izteikta hipo-

tēze, ka zarnu glikagons ir viens no zarnu faktoriem, kuri potencē gli-
kozes insulinotropo iedarbību.

Aizkuņģa dziedzeris izstrādā arī hormonu lipokaīnu, kurš

aktivē taukskābju noārdīšanos aknās.

VIRSNIERES

Virsnieres (glandula suprarenalis ir pāra orgāns, kas novietots

virs nieres kraniālā pola. Pieauguša cilvēka virsnieru masa 10—13 g.

Virsnierēs izšķir divas daļas — serdes daļu un garozu. Dziedzeris ir
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bagātīgi apasiņots. Serdei un garozai ir atsevišķi asinsvadi. Virsnieru

serdes nervu šķiedras sākas no mezenteriālā pinuma un lielā iekšu

nerva.

Virsnieru garozas funkcija dzīvības uzturēšanai ir obligāta.
Garozā izšķir trīs morfoloģiski atšķirīgus slāņus, kuros sintezējas trīs

hormonu grupas — minerālkortikoīdi, glikokortikoīdi un androgēni.
No virsnieru garozas ir izdalītas 46 bioloģiski aktīvas vielas. Dažas

no tām ir izteikti aktīvas — dehidrokortikosterons, aldosterons, korti-

zons, hidrokortizons. Pēdējā laikā uzskata, ka īstie hormoni, kurus

atrod virsnieru vēnās, ir trīs: aldosterons, kortikosterons un kortizols.

Ķīmiski visi virsnieru hormoni ir steroīdi, kas sintezējas no holeste-

rīna un askorbīnskābes. Kortizols maksimāli producējas priekšpus-
dienā, pēcpusdienā izdalītā hormona daudzums ir mazāks. Lielākā

daļa glikokortikoīdu ir labili saistīti ar asins olbaltumvielām. Saistī-

tos glikokortikoīdus uzskata par hormonu rezervi asinīs. Kortikoste-
roīdus inaktivē galvenokārt aknas, pārveidojot hormona molekulas

struktūru vai saistot tos ar sērskābi vai glikuronskābi. Inaktivētie

kortikoīdi izdalās ar urīnu.

Minerālkortikoīdiem pieskaita aldosteronu un tā metabo-

lītu — 11-dezoksikortikosteronu. Tie ir obligāti nepieciešami dzīvības

uzturēšanai. Tīrā veidā aldosteronu ieguva 1952. gadā. Cilvēka

asinīs aldosterona koncentrācija ir 5—17 ng/100 ml. Ar urīnu ik die-

nas izdalās 2—25 mkg aldosterona. Aldosterons pastiprina Na un hlo-

rīdu reabsorbciju nieru kanāliņos, sekmē kālija, ūdeņraža un amonija
sekrēciju. Tādējādi aldosterons regulē elektrolītu saturu ekstracelu-

lārajā šķidrumā un līdz ar to arī ūdens saturu. Katrs izdalītā nātrija
miliekvivalents ir saistīts ar 6,5—8,5 ml ūdens. Analogu efektu novēro

arī sviedru un siekalu dziedzeros, zarnu gļotādā. levadot organismā
aldosteronu, kālija izdalīšanās un nātrija reabsorbcija sākas aptuveni
pēc I—2 stundām, bet maksimālais efekts ir pēc 4—5 stundām. Al-

dosterona ietekmē muskuļos samazinās kālija daudzums, bet palieli-
nās nātrija saturs. Aldosterons pastiprina kalcija un magnija izdalī-

šanos. Tas notiek sakarā ar ekstracelulārā šķidruma pieaugumu un

reabsorbcijas samazināšanos nieru kanāliņos. Ilgstoši ievadot aldoste-

ronu, novēro arteriālā spiediena paaugstināšanos sakarā ar aizturētā

nātrija uzkrāšanos asinīs. Uzskata, ka aldosterons uztur nātrija sūkņu
darbību.

Ja aldosterona trūkst, no organisma izdalās nātrija hlorīds kopā
ar ūdeni. Veidojas hipovolēmija (asins daudzuma samazināšanās),
asins sabiezēšana, sākas kālija līmeņa paaugstināšanās asinīs. Nāve

bieži iestājas kolapsa dēļ. Ūdens un elektrolītu maiņas traucējumi
skar visas orgānu sistēmas. Asinīm sabiezējot, šķidrums no intracelu-

lārās telpas pāriet ekstracelulārajā un var notikt pat šūnu sarukšana.

Šobrīd minerālkortikoīdu analogus iegūst sintētiski un lieto virsnieru

slimību gadījumos. Minerālkortikoīdi pastiprina kateholamīnu un an-

giotenzīnā presoro iedarbību. Šo efektu izskaidro ar nātrija jonu uz-

krāšanos ap miofibrillām.

Aldosterona izdalīšanas intensitāti nosaka nātrija līmenis asinīs.

Zema nātrija koncentrācija aktivē minerālkortikoīdu izdalīšanos.
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Uzskata, ka nieru izstrādātais renīns stimulē aldosterona izdalīša-

nos — tieši vai ar angiotenzīnā starpniecību. Ir eksperimentāli pētī-
jumi, kas liecina, ka starpsmadzeņu kodolos izstrādājas viela glome-
rulotropīns, kas veicina aldosterona izdalīšanos. Pēdējos gados ir

konstatēts, ka aldosterona izdalīšanos veicina epifīzes hormoni.

Cilvēka virsnieres izstrādā divus glikokortikoīdus — korti-

zolu (hidrokortizons, F substance) 20—30 mg 24 stundās un mazākā

daudzumā — kortikosteronu (B substanci). Sintezētie hormoni ieplūst
asinīs un saistās ar plazmas olbaltumvielām, atskaitot 10%, kas ir

hormona aktīvā frakcija. Hormoni noārdās aknās. Sabrukšanas pro-
dukti saistās ar sērskābi vai glikuronskābi un izdalās no organisma
ar urīnu ketosteroīdu veidā — vidēji 6—25 mg diennaktī. Vīriešiem

ketosteroīdi izdalās vairāk (10 —25 mg), jo tie rodas arī no dzimum-

hormoniem, sievietēm — 5—15 mg diennaktī.

Glikokortikoīdi ietekmē vielmaiņu. Tie veicina glikoneoģenēzi, t. i.,
glikozes jaunveidošanos, galvenokārt no aminoskābēm. Pieaug gliko-
zes līmenis asinīs un glikogēnā saturs aknās. Samazinās arī glikozes
utilizācija audos.

Olbaltummaiņu glikokortikoīdi ietekmē pārsvarā kataboliski. Mus-

kuļu, ādas, limfmezglu, taukaudu, saistaudu olbaltumvielas hormonu

ietekmē viegli noārdās, tādēļ pieaug aminoskābju koncentrācija asi-

nīs. Aminoskābes savukārt dezaminējas un pārvēršas glikozē.
Aknās glikokortikoīdi aktivē fermentu plazmas un olbaltuma sin-

tēzi. Glikokortikoīdu ietekmē notiek tauku mobilizācija no depo orgā-
niem.

Glikokortikoīdi piedalās sirds-asinsvadu sistēmas darbības regulā-

cijā. Tie uztur optimālu sirdsdarbību un arteriālo spiedienu. Ja izslēdz

virsnieru darbību, sirds kontrakcijas spēks samazinās par 50%, bet

sirds darbs — par 70%. Šādu sirds darba samazināšanos saista ar

sirds muskuļa šūnu miofibrillu adenozintrifosfatāzes aktivitātes paze-

mināšanos (par 40%). Kortikosteroīdi pastiprina asinsvadu gludās
muskulatūras jutību pret kateholamīniem.

Kortizols samazina aizkrūtes dziedzeri un limfoīdos audus. Sama-

zinās limfocītu skaits kaulu smadzenēs un asinīs, jo hormons darbo-

jas amitotiski. Kortizols samazina eozinofilo leikocītu skaitu asinīs,

bet paaugstina to liesā un plaušās. Kopējais leikocītu skaits palieli-
nās uz neitrofilo leikocītu rēķina. Kortizols palielina eritrocītu skaitu

perifērajās asinīs.

Glikokortikoīdi uztur optimālu muskuļu spēku. Ja glikokortikoīdu
trūkst, novēro muskuļu vājumu. lespējams, ka šis vājums attīstās

sakarā ar muskuļu olbaltumvielu sintēzes traucējumiem.

Raksturīga arī glikokortikoīdu iedarbība uz saistaudiem. Hormonu

ietekmē samazinās tuklo šūnu skaits un palēninās fibroblastu veido-

šanās. Sabrūkot tuklajām šūnām, atbrīvojas heparīns, kas palēnina
asinsreci. Samazinoties fibroblastu daudzumu, samazinās kolagēna
sintēze saistaudos.

Glikokortikoīdiem piemīt pretiekaisuma iedarbība, to ietekme sa-

mazinās kapilāru caurlaidība un iekaisuma eksudāta veidošanās,
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granulomatozā proliferācija un fagocitārās reakcijas. Glikokortikoīdi

nomāc imūnvielu veidošanos, tādēļ tie kavē alerģiskus procesus. Kor-
tizolu sekmīgi lieto alerģijas ārstēšanā.

Kortizols stimulē brīvās sālsskābes izdalīšanos, nedaudz pastip-
rina arī pepsīna izdalīšanos. Ilgstoša glikokortikoīdu hipersekrēcija
var radīt kuņģa čūlas. ledarbība uz centrālo nervu sistēmu ir fun-

kcionāla un morfoloģiska.
Lielas kortizola devas rada hipotalāmā un talāma kodolu šūnu

vakuolizāciju un deģenerāciju. levadot lielas glikokortikoīdu devas,
cilvēkam var izjaukt psihisko līdzsvaru. Glikokortikoīdiem piemīt arī

vāji izteiktas minerālkortikoīdu īpašības, tādēļ tie piedalās ūdens un

minerālvielu maiņas regulācijā. Kortizols palielina ekstracelulārā

šķidruma frakciju uz intracelulārā šķidruma rēķina. Kortizola

ietekme uz ūdens un elektrolītu maiņu ir atkarīga no NaCl daudzuma

uzturā.

Glikokortikoīdu producēšanas regulācija pamatā notiek pēc nega-

tīvās atgriezeniskās saites principa. Kortizola sintēze pastiprinās, ja
izdalās AKTH. AKTH izdalīšanos veicina glikokortikoīdu daudzuma

samazināšanās. Starpsmadzeņu kodolos izstrādājas kortikoliberīns,
kas stimulē AKTH izdalīšanos. Augsta glikokortikoīdu, īpaši korti-

zola koncentrācija kavē kortikoliberīna izstrādāšanos.

Ilgstoši ievadot glikokortikoīdus vai to sintētiskos analogus, hipo-
fīzes adrenokortikotropā funkcija tiek nomākta, kas savukārt rada

virsnieru garozas divu iekšējo slāņu atrofiju.

Virsnieru garozas iekšējā slānī izstrādājas androgēnie hor-

moni — androstendions un dehidroepiandrosterons, nedaudz estro-

gēnu un progesterons. Pēc struktūras un iedarbības efekta tie ir tuvi

dzimumhormoniem, bet to iedarbība ir tik vāja, ka pēc dzimumdzie-

dzeru ekstirpācijas tie nespēj novērst kastrācijas efektu. Androgēnu
izdalīšanās ir atkarīga no dzimumdziedzeru darbības. Dažādās dzi-

mumcikla fāzes androgēnu koncentrācija ir atšķirīga. Sievietēm an-

drogēni ir nozīmīgi dzimumtieksmes un dzimumuzvedības noteik-

šanā. Androgēnu izdalīšanās regulē hipofīzes AKTH pēc atgrieze-
niskās saites principa.

Kanādas fiziologs H. Selje pētīja apkārtējās vides nelabvēlīga
faktora iedarbību uz organismu un organisma atbildes reakcijas uz

ārējās vides iedarbību. 1936. gadā H. Selje publicēja t. s. adaptīvi-
trofisko teoriju. Šīs teorijas galvenā tēze ir tā, ka visi nelabvē-

līgie faktori rada hipotalāmā darbības pastiprināšanos un AKTH

izdalīšanos, kas savukārt pastiprina virsnieru garozas sekrēciju. Reak-

cija ir nespecifiska, t. i., šādu atbildes reakciju rada dažādi kairinā-

tāji — aukstums, infekcija, intoksikācija, trauma, badošanās v. c. Šie

slodzes faktori rada «stresa» jeb spriedzes stāvokli. īslaicīga stre-

soru iedarbība pastiprina hipotalāma-hipofīzes-virsnieru darbību un

paaugstina organisma aizsargreakcijas. Ja nelabvēlīgo faktoru iedar-

bība ir ļoti stipra vai ilgstoša, tad minētā sistēma nespēj nodrošināt

vajadzīgās adaptīvās reakcijas un organisms iet bojā. Stresa reak-

cija ir organisma aizsargreakcija. H. Selje teorija parāda hipota-

lāma-hipofīzes-virsnieru nozīmi šajās organisma aizsargreakcijās, bet
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atstāj bez ievērības centrālās nervu sistēmas lomu organisma pie-
lāgošanās procesos.

Virsnieru serde izstrādā divus hormonus — kateholamī-

nus: adrenalīnu un noradrenalīnu. Tie sintezējas no aminoskābes

tirozīna. Adrenalīna un noradrenalīna daudzums virsnierēs ir atka-

rīgs no cilvēka vecuma. Agrā bērnībā vairāk ir noradrenalīna. Ir

dati, kas liecina, ka noradrenalīns ir adrenalīna priekštecis. Fiziolo-

ģiskā miera apstākļos sintēze norit lēni. Pēc hormonu krājuma izsīk-

šanas to atjaunošanās notiek 3—4 nedēļu laikā. Cilvēka virsnierēs

sekretē apmēram 25 mg kateholamīnu diennaktī. Adrenalīna sekrē-

cija nepārsniedz 0,008 mkg/kg, bet noradrenalīna — 0,018 mkg/kg
uz ķermeņa masas. Adrenalīna koncentrācija asinīs ir 0,05—

0,14 mkg//, bet noradrenalīna — 0,31 —0,36 mkg//.

Kateholamīni savu iedarbību realizē, darbojoties uz šūnu adrener-

ģiskajiem receptoriem. Tie ir divējādi: cc un (3. Hormonam saistoties

ar ct receptoriem, orgāni dod atbildes reakcijas aktivāciju, piemēram,
kontrahējas gludā muskulatūra asinsvados, tie sašaurinās. Ja kate-

holamīni saistās ar p receptoriem, rodas kavējošs efekts, piemēram,
asinsvadi paplašinās, utt.

Noradrenalīns pārsvarā saistās ar cc receptoriem, bet adrenalīns

var saistīties gan ar a, gan ar p receptoriem. Kateholamīnu iedar-

bība realizējas ar adenilātciklāzes darbību.

Virsnieru serdes daļas hormonu darbības efekti ir plaši un daudz-

veidīgi.
Adrenalīns rada visu orgānu sistēmu darbības izmaiņas, kas

nodrošina organisma darbaspēju paaugstināšanos analogi simpātis-
kās nervu sistēmas iedarbībai. Adrenalīna ietekmē pieaug glikozes
līmenis asinīs, tas veicina muskuļu glikogēnā noārdīšanos līdz pien-
skābei. Hormons veicina arī tauku noārdīšanos līdz glicerīnam un

taukskābēm, tādējādi mobilizējot organisma enerģētiskos resursus.

Adrenalīns ietekmē iekšējo orgānu darbību — palielina sirdsdarbības

frekvenci, paaugstina sirds muskuļa uzbudināmību un vadītspēju, sa-

šaurina ādas un iekšējo orgānu asinsvadus (tādēļ paaugstinās arte-

riālais spiediens), nomāc kuņģa-zarnu trakta motoriku, atslābina

bronhu un urīnpūšļa muskulatūru, paplašina acs zīlīti, palielina au-

dos skābekļa piegādi. Atkarībā no adrenalīna daudzuma un orgāna
funkcionālā stāvokļa adrenalīna iedarbība uz sirds un asinsvadu sis-

tēmu var būt arī citāda.

Liela adrenalīna deva tik stipri paaugstina miokardā uzbudinā-

mību, ka var parādīties aritmija.
Kateholamīni — gan adrenalīns, gan noradrenalīns pastiprina ok-

sidācijas procesus audos, jo veicina skābekļa saistīšanu. Sakarā ar

oksidācijas pastiprināšanos pieaug ķermeņa temperatūra. Taukmaiņa
kateholamīnu ietekmē kļūst intensīvāka. Kateholamīni spēj mobilizēt

taukskābes un pastiprināt to noārdīšanos. Tauku noārdīšanā kateho-

lamīni sadarbojas ar glikokortikoīdiem.
Noradrenalīna iedarbība uz sirds un asinsvadu sistēmu at-

šķiras no adrenalīna iedarbības. Noradrenalīnam atšķirība no adre-

nalīna nav pozitīva inotropa, batmotropa un dromotropa efekta uz
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sirdi. Tas nepalielina sirds minūtes tilpumu. Noradrenalīna ietekmē

pieaug gan sistoliskais, gan diastoliskais spiediens. Noradrenalīns

sašaurina asinsvadus, tādēļ perifērā pretestība palielinās.

DZIMUMDZIEDZERU ENDOKRĪNĀ FUNKCIJA

Mugurkaulniekiem, to skaitā arī cilvēkam, dzimumu nosaka dzi-

mumdziedzeri: olnīcas — sievišķo un sēklinieki — vīrišķo. Dzimumu

morfoloģiskās atšķirības — ķermeņa forma, apmatojums, krūšu dzie-

dzeri, balss augstums, muskuļu spēks un citas ir sekundārās dzimum-

pazīmes, kuras veidojas dzimumhormonu ietekmē. Ja dzimumdzie-

dzeri funkcionē nepietiekami vai iet bojā, sekundārās dzimumpazīmes
neattīstās vai izmainās. Dzimumdziedzeru funkcija ir atkarīga no

vecuma. Jauni indivīdi ir dzimumnegatavi, to dziedzeri neizstrādā

apaugļot spējīgas dzimumšūnas, un iekšējās sekrēcijas funkcija ir

vāja. Dzimumnobriedums jeb pubertāte mērenajā klimatiskajā joslā
zēniem iestājas 14—16 gadu vecumā, bet meitenēm — 13—14 gadu
vecumā. Meitenēm šajā laikā sākas regulāras menstruācijas. Tās tur-

pinās līdz 45—50 gadu vecumam. Menstruāciju izbeigšanos sauc par

menopauzi jeb klimaksu.

Dzimumdziedzeri izstrādā divējādus hormonus: steroīdos un pep-
tīdhormonus. Labi izpētīta ir steroīdo hormonu iedarbība. Cilvēka

dzimumdziedzeru peptīdhormonu iedarbība uz organismu vēl maz

izpētīta.

Sievišķo dzimumdziedzeru funkcijas

Olnīcas atrodas mazajā iegurnī. Ģerminatīvo un sekretoro fun-

kciju veic olnīcu garoza. Pieaugušas sievietes olnīcas masa ir 6—B g.

Olnīcas ir bagātīgi apasiņotas un saņem simpātiskās un parasimpā-
tiskās nervu šķiedras.

Olnīcas struktūrvienība ir folikuls, kurā nobriest dzimumšūna.

Pirms dzimumgatavības olnīcā ir ap 400000—500 000 primāro foli-

kulu, no kuriem reprodukcijas periodā nobriest aptuveni 400—500.

Līdz ar olšūnas nobriešanu notiek arī dzimumhormonu izstrādāšana.

Menstruālais cikls ir periodiska dažādu dzimumhormonu

koncentrācijas izmaiņa asinīs, kas atkarīga no olnīcu funkcijām. At-

karībā no hormonu koncentrācijas novēro izmaiņas arī dzemde, mak-

stī, piena dziedzeros, centrālajā nervu sistēmā (84. att.) Izmaiņas

olnīcās netieši ietekmē gandrīz visu orgānu funkcijas. Folikuli no-

briest cikliski.

Folikuls ir pūslītis, kura apvalku veido graudams slānis, kas pro-

ducē šķidrumu, kurš aizpilda folikula dobumu. Šķidruma atrod estro-

gēnos hormonus. Nobrieduša folikula (Grāfa pūslīša) diametrs ir ap-

tuveni 2 cm. Grāfa pūslītis pārplīst, un olšūna nonāk vēdera dobuma

un tālāk olvadā, t. i., notiek ovulācija. Plīsušā folikula vietu aiz-

pilda graudainā slāņa šūnas un 1 vai 2 dienas izveidojas dzelte-

nais ķermenis — otrs olnīcas strukturelements ar endokrīnu
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84. att. Adenohipofīzes gonadotropo hormonu un olnīcu hormonu koncentrācijas
cikliskās svārstības asinīs un šo svārstību izraisītās cikliskās pārmaiņas olnīcā un

dzemdes gļotādā.

dabu, kas funkcionē 10—12 dienas. Dzeltenais ķermenis izstrādā pro-

gesteronu. Ja olšūna tiek apaugļota, tad dzeltenais ķermenis palieli-
nās un kļūst par īsto dzelteno ķermeni, kas funkcionē visu

grūtniecības laiku. Ja olšūna netiek apaugļota, dzeltenais ķermenis

atrofējas un iestājas menstruācija.
Cikla pirmajā pusē, līdz 14 dienai, notiek jauna folikula nobrie-

šana. Ap 14. dienu notiek ovulācija, bet cikla otrajā pusē — dzeltenā

ķermeņa veidošanās. Olšūna pēc ovulācijas ir spējīga apaugļoties
12—24 stundas.

Menstruālais cikls dzemdē sākas ar dzemdes funkcio-

nālā slāņa noārdīšanos. Kopā ar asinīm tas izdalās no dzemdes. So

procesu sauc par menstruāciju. Vidēji menstruācijas ilgums ir 3—

5 dienas. Nākošā fāze ir proliferācijas fāze, kuras laikā atjaunojas
dzemdes funkcionālais slānis. Tā ilgst līdz ovulācijai. Pēc ovulācijas
dzemdes funkcionālajā slānī savairojas dziedzeršūnas, gļotāda kļūst

mīksta, valga, sulīga, jo dziedzeri izdala serozu šķidrumu. So fāzi

apzīmē par sekrēcijas fāzi. Gļotādas funkcionālā slāņa liktenis atka-

rīgs no grūtniecības — ja tā neiestājas, sākas jauns cikls.

Cikla pirmajā puse novēro dzemdes kakla muskuļu atslabšanu un

maksts gļotādas epitēlijšūnu pārragošanos.
Piena dziedzeros cikla pirmajā puse palielinās piena izvad-

kanāli, bet otrajā — alveolas.
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Olnīcas izstrādā steroīdus hormonus — estradiolu, es-

tronu, estriolu un progesteronu. Estrons un estriols ir estradiola me-

tabolisma produkti. To iedarbība ir ievērojami vājāka nekā estradiola

iedarbība. Hormoni viegli iziet caur šūnapvalku un saistās ar proto-
plazmas receptoriem. No turienes komplekss receptors-t-hormons no-

kļūst kodolā, kur palielina RNS daudzumu, kas nosaka specifisku
olbaltumvielu sintēzi.

Estrogēnu specifiskā iedarbība izraisa dzimumorgānu attīstību, tie

veicina dzemdes un maksts augšanu. Visaktīvāk uz dzemdi darbojas
estradiols. Estriols veicina dzemdes kakla atslābināšanu. Makstī es-

trogēni veicina gļotādas eptitēlijšūnu pārragošanos. Tie veicina arī

īpašu vielu sintēzi, kas dzimumceļos rada optimālu vides reakciju,
kura nepieciešama spermatozoīdu kustībai. Estrogēni iedarbojas arī

uz olnīcām un paaugstina to jutību pret FSH un uztur oocītu dzīves-

spējas, stimulē folikulu nobriešanu. Piena dziedzeros estrogēni sti-

mulē piena ceļu augšanu, tomēr efektu var iegūt tikai tad, ja izdalās

pietiekami daudz hipofīzes hormonu — prolaktīns, STH.

Pubertātes laikā estrogēni nodrošina ķermeņa formas veidošanos

pēc sievišķā tipa.
Otrs olnīcu hormons ir progesterons. Progesteronu iztsrādā dzel-

tenais ķermenis, un tas var rasties arī kā starpprodukts androgēnu
un kortikoīdu sintēzē. Progesterons ir grūtniecību aizsargātājs hor-

mons. Tas pārtrauc estrogēnu proliferējošo iedarbību uz dzemdes

funkcionālo slāni un veicina tajā sekrēcijas procesus, kas rada opti-
mālus apstākļus apaugļotas olšūnas implantācijai. Dzemdes dziedzeri

izdala daudz sekrēta, kas satur glikogēnu, mukopolisaharīdus un sā-

ļus. Šis sekrēts baro apaugļoto olšūnu, kamēr izveidojas placenta.
Progesterons ir vajadzīgs placentas veidošanai. Progesterons no-

saka endometrija asinsvadu veidošanos, tā ietekmē kapilāri kļūst

gari, spirāliski sagriezti un pieguļ dziedzeriem. Dzemdes muskula-

tūra atslābst, kļūst stiepjama un mazjutīga pret oksitocīna iedarbību.

Tas novērš apaugļotās olšūnas izgrūšanu no dzemdes. Progesterons
sekmē piena dziedzeru alveolu veidošanos. Darbojoties kavējoši uz

prolaktīna sekrēciju hipofīzē, progesterons aizkavē intensīvu piena
veidošanos grūtniecības laikā. Atkarībā no progesterona daudzuma

organismā mainās dzimumuzvedība. Ja progesterona ir maz un tas

darbojas kopā ar estrogēniem, dzimumaktivitāte pieaug. Ja proges-

terona ir daudz, dzimumaktivitāte samazinās. Dzemdes muskulatūrā

progesterons pārvēršas par pregnandiolu un izdalās ar urīnu.

Grūtniecības laikā olnīcās turpinās folikulu attīstība, bet nenotiek

ovulācija. Ovulāciju aizkavē progesterons.
Olnīcu funkcijas ir pakļautas hipofīzes-hipotalāma sistēmai, tās

gonadotropo hormonu iedarbībai. Folikulu augšana un nobriešana

notiek FSH un LH ietekmē. Folikulus stimulētājs hormons veicina

estrogēno hormonu sintēzi, bet lutinizētājs hormons stimulē ovulā-

ciju un dzeltenā ķermeņa veidošanos. Luteotropais hormons jeb pro-
laktīns ir vajadzīgs ilgstošas dzeltenā ķermeņa funkcijas uzturēša-

nai un intensīvai progesterona sekrēcijai. Estrogēnie hormoni un pro-

gesterons savukārt nosaka hipotalāma-hipofīzes gonadotropo

funkciju (sk. hipofīzes gonadotropā funkcija).
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1972. gadā G. Briants no dzeltenā ķermeņa ieguva olbaltumhor-

monu — relaksīnu. Tā koncentrācija dzeltenajā ķermenī grūtniecības
laikā progresējoši pieaug. īsi pirms dzemdībām hormons nokļūst asi-

nīs. Relaksīnu izstrādā arī dzemde un placenta. Ar jutīgām izmeklē-

šanas metodēm relaksīns atrasts arī bez grūtniecības. Relaksīna fizio-

loģiskā iedarbība ir maz izpētīta. Grūtniecēm relaksīns stimulē

iegurņa kaulu, saišu un simfīzes savienojumu atslābumu, samazina

dzemdes muskulatūras tonusu. Relaksīna iedarbība ir efektīvāka, ja
tas darbojas uz augsta steroīdo dzimumhormonu fona.

Placenta nodrošina augļa barošanos un darbojas kā iekšējās
sekrēcijas dziedzeris. Placenta izstrādā horiongonadotropīnu (HG),
placentāro laktogēno hormonu (PLH) un steroīdos hormonus. HG ir

glikoproteīds. Sākot ar 9.—12. grūtniecības dienu, hormonu var at-

rast iekšējās vides šķidrumos. Maksimālo sekrēcijas intensitāti no-

vēro laikā no 7. līdz 12. grūtniecības nedēļai. Pēc tam sekrēcijas in-

tensitāte samazinās. HG stimulē progesterona izdalīšanos agrīnajā
grūtniecības periodā. Domā, ka HG piedalās augļa dzimuma diferen-

ciācijā. HG stimulē testosterona veidošanos augļa sēkliniekos. Augļa
testosterons nodrošina dzimumorgānu augšanu un hipotalāmā dzi-

mumdiferenciāciju. Šajos procesos piedalās arī augļa FSH un LH,
kas jau agri sekretējas hipofīzē. Daži autori uzskata, ka horiongona-
dotropīns aizsargā augli. Pieļauj, ka HG ir antiaierģiska iedarbība.

Otrs placentas hormons (placentārais laktogēnais hormons

(PLH) jeb horionsomatomamotropīns, horionaugšanas prolaktīns)
pēc uzbūves ir tuvs STH. Hormona koncentrācija visā grūtniecības
laikā progresīvi pieaug. Hormons stimulē grūtnieces metabolismu. šī
hormona ietekmē grūtnieces organismā tiek aizturēts slāpeklis un pie-

aug taukskābju saturs asinīs. Kopā ar kortizolu, estrogēniem un pro-

gesteronu PLH pastiprina tauku izmantošanu mātes organismā, at-

brīvojot glikozi augļa metabolismam. PLH potencē STH iedarbību.

Hormons iziet caur placentu un, iespējams, stimulē metabolismu

augļa organismā.
Placentā no holesterīna veidojas arī steroīdie hormoni — proges-

terons un prognenolons. 10.—12. nedēļā placenta ir galvenais proges-
terona ražotājs. Daļa progesterona nonāk mātes asinsritē, daļa —

augļa. Augļa virsnieru fetālajā zonā progesterons pārveidojas un,

nonācis atpakaļ placentā, pārvēršas estriolā, kura koncentrācija grūt-
nieču organismā ir visaugstākā. Šos procesus regulē augļa AKTH.

Estrogēno hormonu augsto koncentrāciju grūtnieču organismā iz-

skaidro ar feto-placentārā kompleksa darbību. Augstā estrogēnu kon-

centrācija, kas pārsniedz progesterona koncentrāciju, iespējams, ir

viens no faktoriem, kas ierosina dzemdību sākumu. Ja estrogēnu kon-

centrācija ir zema, dzemdību darbība ir vāja.

Vīrišķo dzimumdziedzeru funkcijas

Sēklinieku hormoni veidojas intersticiālajās šūnās. Hor-

monu veidošanās sākas jau embrinoālās attīstības laikā. Piedzimstot

hormonu producēšana ir ļoti niecīga. Augšanas laikā hormonu veido-
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šanās pakāpeniski pastiprinās un pubertātes vecumā sasniedz ievēro-

jamu aktivitāti. Šo aktivitātes paaugstināšanos nosaka centrālās

nervu sistēmas darbības izmaiņas. Hipotalāmā ietekmē vispirms pa-

stiprinās FSH izdalīšanās, kas veicina sēklinieku palielināšanos un

sēklas kanāliņu augšanu. Pēc tam pievienojas LH izdalīšanās, kas

pastiprina intersticiālo šūnu funkciju, respektīvi, pieaug dzimumhor-

monu izdalīšanās. Pubertāte zēniem iestājas apmēram 13 gadu ve-

cumā. Dzimumhormonu izdalīšanās vīriešiem ir maksimāla 25 līdz

35 gadu vecumā, pēc tam sāk samazināties, bet vēl līdz 60—70 gadu
vecumam saglabājas pietiekami augsta hormonu koncentrācija -asi-

nīs. Pēc 70 gadu vecuma hormonu daudzums asinīs strauji samazi-

nās.

Sēklinieki izstrādā arī nedaudz estrogeno hormonu. Novecojot es-

trogēno hormonu daudzums organismā pieaug.

Vīrišķie dzimumhormoni ir testosterons, androstendions

un androsterons. Visaktīvākais no tiem ir testosterons. Pārējie ir 6—

10 reizes mazāk aktīvi. Testosterons stimulē spermatogenēzi un se-

kundāro dzimumpazīmju izveidošanos. Testosterona ietekmē notiek

sēklinieku maisiņa augšana, pigmentācija, dzimumlocekļa, priekš-
dziedzera un sēklas pūslīšu augšana. Androgēnie hormoni nodrošina

ķermeņa formas un apmatojuma veidošanos pēc vīrišķā tipa. Testo-

sterons pastiprina ādas tauku dziedzeru darbību, veicina balsenes

augšanu un balssaišu palielināšanos. Vīrišķie dzimumhormoni sti-

mulē muskuļu olbaltumvielu sintēzi. Androgēni spēj bloķēt glikokor-
tikoīdu katabolisko efektu. Testosterona produkcija stimulē adenohi-

pofīzes FSH un IŠSH. Ja testosterona ir daudz, samazinās FSH un

IŠSH izdalīšanās.

CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS FIZIOLOĢIJA

Cilvēka centrālās nervu sistēmas (CNS) uzbūve un funkcijas at-

spoguļo evolūcijas procesu. Vecākajām un vienkāršākajām CNS da-

ļām ir izteikti segmentāra organizācija. Jaunākajām, t. s. virsseg-

mentārajām smadzeņu struktūrām šādas ciešas saistības nav, un

savu ietekmi tās realizē ar segmentāro centru palīdzību. Jaunāka-

jiem smadzeņu veidojumiem pilnveidojoties, tie iegūst arvien svarī-

gāku nozīmi orgānu darbībā, atstājot segmentāro centru ziņā tikai

pašu elementārāko refleksu realizāciju.
Funkcionāli nervu sistēmai izšķir 2 daļas: specifisko un nespeci-

fisko. Specifiskajā daļā ietilpst visi nervu centri un ceļi, kuri

vada aferento (centrtieces) impulsāciju no dažādiem receptoriem vai

eferento (centrbēdzes) impulsāciju uz aktīvajiem orgāniem. Aferento

signālu uztveršanā un organisma atbildes reakcijas formēšanā pieda-
lās arī nespecifiskā nervu sistēmas daļa, kura nav tieši saistīta

ar kādas specifiskas sajūtas analīzi vai noteiktas reflektoriskās reak-

cijas izpildi. Sakarā ar to, ka vienam neironam var pienākt dažādas

izcelsmes impulsi no specifiskās nervu sistēmas dažādiem recepto-

riem, iespējama visdažādākā impulsu mijiedarbība, kurai ir liela
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nozīme organisma funkciju integrācija. Stumbra rajona šada nespe-
cifiska struktūra ir retikulārā formācija.

Centrālās nervu sistēmas galvenās funkcijas ir

1) visu audu un orgānu darbības regulācija un apvienošana neda-

lāmā vienībā — organismā;
2) organisma pielāgošanās nodrošināšana ārējās vides izmaiņām.
Cilvēkam centrālās nervus sistēmas vadošā daļa ir pusložu ga-

roza, kura regulē visas organisma funkcijas, arī vissarežģītākās —

cilvēka psihiskos procesus (apziņa, domāšana, atmiņa v. c). Visas

nervu sistēmas ietekmes realizējas caur nervu centriem. Nervu

centrs ir funkcionāls neironu sakopojums vienā vai dažādās CNS

daļās, kas nodrošina noteiktas funkcijas regulāciju. Atkarībā no re-

gulējamās funkcijas sarežģītības nervu centri ir veidoti no miljoniem,
nereti par miljardiem neironu.

Nervu sistēmas funkcijas pētī ar dažādām metodēm. Izdarot akū-

tus vai hroniskus eksperimentus ar dzīvniekiem, atkarībā no uzde-

vuma izmanto griezienu, izlobīšanas (ekstirpācijas), bojājuma un

kairināšanas metodes. Vienlaikus novēro dažādu orgānu un sistēmu

izmainītās funkcijas vai reģistrē pašas nervu sistēmas bioelektriskos

potenciālus ar mikroelektrodiem vai makroelektrodiem. Bioelektrisko

reakciju pētīšana palīdz novērtēt gan smadzeņu daļas, gan atsevišķu
neironu darbību. CNS pētīšanā plaši lieto stereotakses tehniku, krus-

tenisko nervu sašūšanu, nervu audu kutlivēšanu un farmakoloģisko

neirotropo vielu izmantošanu. Cilvēkiem veic arī klīniskos novēro-

jumus.

Izšķir somatisko un veģetatīvo nervu sistēmu. Soma-

tiskā nervu sistēma nodrošina s c n s o r ā s f v n k c i ja s, t. i., tā uztver

un apstrādā signālus, kuri pienāk no receptoriem, un signalizē par

ārējās un iekšējās vides izmaiņām. Somatiskā nervu sistēma nodro-

šina arī mo to r i s kā s f v n k c i ja s, t. i., realizē kustības.

Kustības ir viena no galvenajām organisma funkcijām. Tās no-

drošina aktīvu reakciju un pielāgošanos ārējai videi. Katrā kus-

tību aktā izšķir motorisko (somatisko) un veģetatīvo kompo-
nentu. Somatiskais komponents nodrošina noteiktas pozas uzturē-

šanu vai kustības izpildi, veģetatīvais — nepieciešamo vielmaiņas

līmeni, sirdsdarbības, elpošanas un citas nepieciešamās izmaiņas.
Somatisko funkciju regulācijā galvenā nozīme ir aferentajiem impul-
siem no eksteroreceptoriem un proprioreceptoriem, bet veģetatīvo
funkciju regulācijā — no interoreceptoriem. Neraugoties uz strukturā-

lajām un funkcionālajām atšiķrībām somatiskās un veģetatīvās
nervu sistēmas uzbūvē, centrālajā nervu sistēmā starp šīm sistēmām

pastāv cieša saistība, kura nodrošina funkciju integrēšanu vienotā

organisma darbībā. Aferentie signāli, kuri nonāk smadzenēs pa soma-

tiskajiem un viscerālajiem jušanas nerviem, tiek apstrādāti speciālā
starpneironu sistēmā, kura visbiežāk atrodas aferento signālu ienāk-

šanas vietā un ir tieši vai netieši saistīta ar tuvākajiem kustību un

veģetatīvajiem eferentajiem neironiem. Sis ir t. s. segmentārais vis-

cerosomatisko refleksu neironu mehānisms, kurš nodrošina vienkār-

šāko somatisko un viscerālo reflektorisko reakciju saskaņošanu, veic
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no abu sistēmu receptoriem pienākošās informācijas apkopošanu un

novada to tālāk uz citām centrālās nervu sistēmas daļām. Uzskata,
ka somatisko un viscerālo signālu integrācija realizējas arī citos lī-

meņos. Tā, piemēram, propriospinālā aferentācija apvieno dažādus

muguras smadzeņu segmentus. Smadzenītes un retikulārā formācija
iesaistās muguras smadzeņu somatisko un veģetatīvo neironu uzbu-

dināmības līmeņa regulācijā, bet pusložu garoza realizē somatiskās

un viscerālās informācijas augstāko analīzi, iekļaujot šajos procesos
arī limbisko sistēmu un hipotalāmu.

Somatisko un veģetatīvo funkciju integrācijas mehānismam ir

raksturīga daudzpakāpju organizācija. Katras nākošās pakāpes sa-

režģītību nosaka aferento (ieejas) signālu pieaugums skaita un

daudzveidības ziņā un izejas signālu konverģence. Šis process no-

saka pakļauto neironu kontroli. Vienlaicīgi iekšējās neironu struktū-

ras pilnveidošanās rada iespējas komplicētākai pienākošās informā-

cijas apstrādei un atbilstoši daudz diferencētākai atbildei uz to.

Neskatoties uz šo komplicētību, integrācijas pamatmehānisms visās

pakāpēs ir vienāds. Tas pamatojas uz dažādās vietās lokalizēto cen-

trālo neironu signālu sinaptisko konverģenci. Pienākošo nervu

impulsi ar postsinaptiskā potenciāla summāciju un jauna signāla

ģenerāciju ataino šīs analīzes rezultātu. Starp dažādu līmeņu neiro-

niem ir principiāla atšķirība konverģences īpatnībās. Vienā gadījumā
konverģējošie signāli var būt modāli viennozīmīgi. Tādā gadījumā

signālu sinaptiskās ietekmes kalpo tikai to iekšējās apstrādes mēr-

ķiem. Citos gadījumos signāli atspoguļo modālās atšķirības, kuras

izraisījuši dažādi kairinātāji. Summējoties veidojas (ģenerējas) jauni
signāli, kuriem nav savas iekšējās specifikas. Signālu sinaptisko pār-
vades mehānismu katrā līmenī var ietekmēt faktori, kuri ilgstoši
ietekmē nervu šūnu sinaptisko pārvadi, piemēram, darbības poten-
ciāla ritma transformācija, presinaptiskā un postsinaptiskā (tiešā un

atgriezeniskā) kavēšana. Visi šie faktori var ievērojami mainīt (paze-
mināt vai paaugstināt) neironu sistēmu spējas atbildēt uz aferen-

tiem signāliem vai pat pilnīgi apturēt to darbību. Palielinoties sistē-

mas starpneironu sakaru sarežģītībai, šādu pārveidojumu iespējas

pieaug.

MOTORISKĀS SISTĒMAS DARBĪBAS REGULĀCIJA

Motoriskās sistēmas galvenā funkcija ir kustību aktu realizācija
un nepieciešamās pozas saglabāšana. Kustību mehānisma integrā-

cija realizējas trīs līmeņos: muguras smadzenēs (motoneironi), sma-

dzenīšu garozā (Purkinjē šūnas) un galvas smadzeņu garozā (pira-
midālāsšūnas).

Izšķir neapzinātās un apzinātās kustības un pozas. Neapzinātās
kustības un pozas galvenokārt ir beznosacījuma refleksi (orientāci-

jas refleksi, aizsargrefleksi v. c.) Arī tās apzinātās kustības un po-

zas, kuras automatizējas, tās vairākkārt atkārtojot, kļūst neapzinā-
tas. Apzinātās kustības un pozas veidojas ar apziņas līdzdalību un,

apgūstot tās, var kļūt neapzinātas. Vadošā loma apzināto kustību
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izpilde pieder smadzeņu garozas augstākajam integratīvajam dajam

(pieres daivai v. c.).
Skeleta muskuju (izņemot sejas muskuļus) darbību tieši ierosina

muguras smadzeņu motoneironu impulsi. Sarežģītu dažādu muskuļu
darbības koordināciju motoneironi nodrošina, realizējot elementārus

kustību refleksus — saliekšanos, atliekšanos, krusteniskos refleksus,

muskuļu tonusa regulāciju. Sarežģītākie refleksi norit ar augstākstā-
vošo nervu sistēmas daļu (smadzeņu stumbra, smadzenīšu, zemgaro-

zas centru) līdzdalību, bet apzinātās un mērķtiecīgās kustības — ar

galvas smadzeņu pusložu garozas līdzdalību.

Muguras smadzeņu funkcionālā organizācija

Muguras smadzenes ir zemākais un vecākais centrālās nervu sis-

tēmas veidojums. Visas jušanas (aferentās) nervu šķiedras ieiet mu-

guras smadzenēs pa mugurējām saknītēm, bet kustību un veģetatī-
vās šķiedras (eferentās) iziet pa priekšējām saknītēm. Mugurējās
saknītēs ir vairāk šķiedru nekā priekšējās (attiecība 5:1), un tās

veido aferentie neironi, kuru ķermeņi atrodas spinālajos ganglijos,
bet perifērie gali saistīti ar receptoriem. Daļa aferento šķiedru veido

sinapses ar muguras smadzeņu neironiem, bet citas dod atzarojumus,
kas virzās uz iegarenajām smadzenēm. Priekšējās saknītes

sastāv no motoneironu aksoniem, kas izvietoti priekšējos ragos (tie
dodas uz skeleta muskuļiem), un no sānu ragu veģetatīvo neironu

aksoniem, kuri, pārslēdzoties veģetatīvajos ganglijos, nodrošina iek-

šējo orgānu inervāciju.
Cilvēka muguras smadzeņu pelēkajā vielā ir apmēram 13,5 mil-

joni neironu, no kuriem 3% ir eferentie neironi, bet pārējie 97% —

starpneironi jeb interneironi. Eferentos neironus iedala alfa un

gamma motoneironos. Alfa motoneironi ir muguras smadzeņu

integratīva vienība, kura inervē muskuļus, nodrošinot to kontrakciju.
Motoneirona membrānas receptīvā jeb integratīvā daļa, kura ģenerē
darbības potenciālus, atrodas gan uzbudinošo, gan kavējošo sinap-
tisko procesu ietekmē. Motoneirona integratīvā darbība, kuru regulē

gan spinālā, gan supraspinālā sinaptiskā ietekme, ir sarežģīta, jo
funkcionāli aktīvas vienlaicīgi var būt tūkstošiem sinapšu. Pat vis-

vienkāršākās kustības norisē iesaistās sarežģīti kontroles mehānismi,

jo motoneirona uzbudināmības pakāpi nosaka ne tikai spinālā un

supraspinālā līmenī notiekošie procesi, bet arī papildinformācija,
kura caur atgriezeniskās saites sistēmām (reaferentācija) pienāk no

paša neirona un no sensorajiem perifērajiem aparātiem.
Muguras smadzenes pārraida aferento impulsāciju uz galvas sma-

dzenēm no ļoti daudziem receptīviem laukiem, kuri aptver visu

ķermeņa ārējo virsmu un gandrīz visus iekšējos orgānus. Ekstero-

ceptīvā jušana sniedz informāciju no taktilajiem, taustes, pie-
skares, spiediena, temperatūras un sāpju receptoriem. Atsevišķi izdala

vēl proprioceptīvo jušanu jeb kustību aparāta dziļo jušanu,
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kas ar aizvērtām acīm Jauj noteikt locekļu stāvokli, muskuļu sasprin-
dzinājuma pakāpi, pasīvo kustību plašumu, virzienu utt. Intero-

ceptīvā jušana saistās ar mehānisko, temperatūras un sāpju
recepciju no iekšējiem orgāniem. Augšupejošo (ascendējošo) ceļu rak-

sturīga īpatnība ir secīga pārslēgšanās vairākos neironos, lai sa-

sniegtu galvas smadzeņu garozas struktūras. Tas ietekmē no recepto-
riem nākošās informācijas pārstrādi, jo, no vienas puses, realizējas
bioloģiskā pastiprinātājfunkcija, no otras, — tiek nodrošināta gan

presinaptisko, gan postsinaptisko kavēšanas procesu iespējamība.
Bez tam šādās secīgi pārslēdzošās sinapsēs aferento impulsu plūsma
ir pakļauta lejupejošo sistēmu ietekmei, kuru iespaidā viena veida im-

pulsu pārvade var atslābt, bet citu — pastiprināties, proti, akcentē-

jas tie impulsi, kuri dotajā smadzeņu darbības momentā ir būtiskāki.

Līdzās augšupejošiem ceļiem, kuri saista receptorus ar segmen-

tārajām un virssegmentārajām galvas smadzeņu struktūrām, mugu-

ras smadzenēs lokalizējas arī lejupejošie ceļi, ar kuru līdzdalību rea-

lizējas augstākstāvošo (superordinēto) struktūru kontrole pār mugu-
ras smadzeņu darbību.

Tātad muguras smadzeņu vadītājfunkcija ir saistīta ar perifērās
informācijas plūsmas nodošanu augstākstāvošajām nervu sistēmas

daļām un impulsu vadīšanu no galvas smadzeņu struktūrām uz mu-

guras smadzenēm.

Gamma motoneironu aksoni sasniedz muskuļu vārpstiņas
intrafuzālās šķiedras, tādējādi regulējot proprioreceptoru jutīgumu,
kuri signalizē par muskuļu sasprindzinājuma pakāpi un garumu un

dod specifisko informāciju par attiecībām starp ekstrafuzālo un intra-

fuzālo muskuļu šķiedru iestiepuma pakāpi. Gamma motoneironu akti-

vitāti kontrolē galvenokārt stumbra retikulārā formācija. Starp-
neironi (interneironi) realizē sakarus starp neironiem muguras

smadzeņu līmenī un nodrošina motoneironu darbības koordināciju
(katram starpneironam vidēji ir 500 sinapšu). Izšķir uzbudinātāj-
starpneironus un kavētājstarpneironus. Funkcionāli īpašā grupā iz-

dala Renšou šūnas, kas pieskaitāmas kavētājstarpneironiem.
Muguras smadzenēs ir apmēram 8 miljardi sinapšu. No tām 1%

sinapšu veidojas ar aferentām šķiedrām, 10% ar šķiedrām, kuras nāk

no galvas smadzenēm, bet 89% sinapšu spinālie neironi veido savā

starpā.
Reflekss caur muguras smadzenēm var realizēties kā divneironu

monosinaptisks reflekss (miotātisks), kā daudzneironu polisinaptisks
reflekss, iekļaujot A, B, C grupas šķiedras, un kā daudzstāvu ref-

leksa loks, kurā uzbudinājums izplatās uz citām centrālās nervu

sistēmas daļām un, atgriežoties tajā pašā muguras smadzeņu seg-

mentā, realizē atbildes reakciju (85. att.).

Muguras smadzeņu šķērsbojājuma gadījumā rodas spinālais
šoks, kuram raksturīga arefleksija (refleksu zudums) un spastiska

paralīze lejpus bojājuma vietai, kas cilvēkam ilgst no 2 līdz 3 nedē-

ļām līdz dažiem mēnešiem. Spinālā šoka cēlonis ir augstāko sma-

dzeņu centru impulsācijas pārtraukums (vestibulospinālā, retikulo-

spinālā un kortikospinālā ietekme), kura normā regulē muguras sma-



298

85. att. Muguras smadzeņu refleksu loki (vienkāršota shēma):

a — monosinaptisks refleksa loks (divi neironi), b — polisinaptisks refleksa loks (ar starp-

neironiem), c — veģetatīvā refleksa loks; 11 — receptors ādā, I2 — receptors muskuļa cīpslā,
2 — spinālais ganglijs, 3 — mugurējā saknīte, 4 — priekšējā saknīte, 5 — muguras smadzeņu

nervs, 6, 8 — savienotājzari, 7 — simpātiskā stumbra ganglijs, 9 — šķērssvītrotais muskulis,

10 — gluda muskulatūra, 11 — motoneirons, 12 — simpātiskais preganglionārais neirons,
13 — simpātiskais postganglionārais neirons, 14 — starpneirons, P — piramidālie ceļi.

dzeņu neironu aktivitāti. Pat pēc vairākiem mēnešiem muguras sma-

dzeņu funkcijas bieži vien atjaunojas nepilnīgi. Pirmie atjaunojas
fleksoru refleksi. Spinālā šoka pirmajās dienās sakarā ar vazomoto-

risko blokādi maksimālais arteriālais spiediens pazeminās pat līdz

40 mm Hg, rodas arī smagi termoregulācijas traucējumi. Izzūd visi

sakrālie refleksi, arī tie, kuri kontrolē urīnpūšļa un zarnu iztukšoša-

nos.

Muguras smadzeņu kustību refleksi

Vienkāršie kustību refleksi, kurus realizē muguras smadzeņu mo-

toneironi, ir

1) miotātiskie refleksi, kas rodas kā atbilde uz iestie-

pumu;

2) nociceptīvie refleksi jeb saliecējr c f 1 c k s i, kas

rodas kā atbilde uz sāpīgu vai kaitīgu kairinājumu;

3) atgrūšanas reflekss.
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Muguras smadzenes nodrošina arī reciproko inervāciju — reflek-
toriski antagonistisko muskuļu grupu pretējo darbību, bet lokomo-

ciju laikā — arī daudz sarežģītākus, piemēram, krusteniskos reflek-

sus (ritmisku kāju saliekšanu vai izstiepšanu, kas ir iešanas

pamatā).
Miotātiskie refleksi ir reflektoriska atbilde uz muskuļu

iestiepumu. Tie var būt fāziski vai toniski. Uzsitot pa cīpslu ar neiro-

loģisko āmuriņu, rodas īslaicīga, fāziska muskuļu saraušanās — cīp-
slas reflekss (piemēram, paceles, Ahilleja cīpslas reflekss), bet, ja
ilgstoši iestiepj muskuli, rodas toniska kontrakcija (iestiepuma ref-

lekss). Atšķirības kontrakciju norisēs rada mehāniskās iedarbības iz-

raisītās aferentās impulsācijas dažādais raksturs: pirmajā gadījumā
rodas īslaicīga impulsu zalve (vienlaicīgas impulsu sērijas daudzās

nervu šķiedrās), otrajā — pastāvīga zemas frekvences impulsācija.
lestiepjot muskuli, uzbudinājums no muskuļu vārpstiņām pa aferen-

tām šķiedrām nonāk muguras smadzenēs, tur bez starpneironu palī-
dzības pārslēdzas uz alfa motoneironiem, izraisot attiecīgo muskuļu
saraušanos. Tādējādi realizējas monosinaptisks reflekss. Cīpslu ref-

leksus klīnikā pārbauda kāju un roku izstiepējmuskuļiem un rokas

saliecējmuskuļiem. Aferentās šķiedras, kas sākas no muskuļu recep-

toriem, dod kolaterāles uz segmentārajiem motoneironiem un spēcī-
gus atzarojumus, kas iekļaujas augšupejošos muguras smadzeņu
ceļos. Sie ceļi sniedz augstākstāvošiem centriem informāciju par kus-

tību aparāta stāvokli. Ļoti nozīmīgs ir spinocerebellārais ceļš, kura

nesto informāciju pāstrādā smadzenīšu struktūras un pēc tam to

izmanto, lai veidotu lepujejošās ietekmes, kuras regulē skeleta mus-

kuļu darbību. Liela daļa proprioceptīvās informācijas pēc pārslēgša-
nās attiecīgajos kodolos pa slaido un ķīļveida kūlīti aiziet uz

smadzenītēm.

Muskuļu vārpstiņas receptoru dabiskais kairinātājs ir zemes pie-
vilkšanas spēka izraisītā skeleta muskuļu iestiepšana (īpaši iztais-

notājmuskuļu). Atbilde ir ilgstoša toniska muskuļu kontrakcija, kas

ir pozas saglabāšanas pamatā. lestiepuma receptori ir svarīgi dau-

dziem lokomotoriem aktiem (skriešana, soļošana v. c).

Muskuļu sasprindzinājumu nosaka alfa motoneironu ģenerēto im-

pulsu frekvence. Savukārt alfa motoneironu darbības potenciālu frek-

venci regulē paša muskuļa proprioreceptoru impulsi. Šo impulsu

plūsmu var ietekmēt arī smadzeņu stumbra retikulārā formācija, sma-

dzenītes, zemgarozas centri un ekstrapiramidālās sistēmas struktūras

(86. att.). Augstākstāvošie nervu centri ar gamma motoneironu līdz-

dalību maina muskuļu vārpstiņas receptoru jutīgumu. Rezultātā, pa-

stāvot vienam un tam pašam muskuļa garumam, atkarībā no vārp-
stiņu sasprindzinājuma mainās impulsu plūsma no receptoriem uz

alfa motoneironiem un no tiem uz muskuli.

Saliec ēj refleksu izraisīšanai nepieciešama ne tikai saliecej-

muskuļu (fleksoru) saraušanās, bet arī vienlaicīga izstiepējmuskuļu

(ekstensoru) atslābšana. Refleksa laikā uzbudinās saliecēju moto-

neironi, bet kavējas izstiepēju motoneironi. Šādas koordinētas attie-

cības starp muguras smadzeņu motoneironiem nodrošina muskuļu-
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86. att. Muskuļu tonusa

regulācija:

RF — smadzeņu stumbra re-

tikulārās formācijas ietekme,

a — resnās alfa šķiedras no

alfa motoneironiem muguras

smadzenēs, v — tievās

gamma šķiedras no gamma
motoneironiem muguras sma-

dzenēs; 1 — aferentā šķiedra

no muskuļu vārpstiņas pro-

prioreceptora, 2 —
intrafuzā-

lās šķiedras muskuļu vārp-
stiņā, 3 — ekstrafuzālā ske-

leta muskuļu šķiedra.

antagonistu reciprokā inervācija. Saliecēj-
refleksi ir sarežģīti muguras smadzeņu

refleksi, kuri realizējas pa polisinaptisku
refleksa loku (ar vienu vai vairākiem starp-

neironiem) eferentā ceļā (87. att.). Šāds

reflekss rodas, piemēram, sāpīga ādas kai-

rinājuma gadījumā (adatas dūriens, apde-
gums), un to sauc par nociceptīvu refleksu.

Saliecējrefleksus var izraisīt arī ādas taus-

tes, muskuļu un interoreceptoru kairinā-

jums. Bioloģiski šim refleksam ir aizsarg-
nozīme — atbrīvoties no kairinātāja, un pat

niecīga kairinātāja iedarbības gadījumā
refleksā var ieslēgties daudzas muskuļu

grupas.

Izstiepēj re f 1 c k s i ir dažādi atka-

rībā no rašanās mehānisma un funkcionā-

lās nozīmības. īstie izstiepējrefleksi rodas

lokomotoro funkciju laikā, lai uzturētu

pozu. Otrs izstiepējrefleksu veids ir kruste-

niskais izstiepējreflekss, kurš ir cieši sais-

tīts ar aizsargsaliecējrefleksu un kuru iero-

sina tas pats receptīvais lauks, šis reflekss

noris ar starpneironu palīdzību. Vienas

rokas (kājas) saliekšana izraisa kruste-

nisku otras rokas (kājas) iztaisnošanu,

šim refleksam atšķirībā no saliecējrefleksa
ir nevis atrāviena, bet tonisks raksturs

(tam ir labi izteikta pēcdarbība). Savda-

bīgs izstiepējreflekss ir t. s. atgrūdiena reflekss jeb atbalsta reflekss,
kurš rodas, atbalstot pēdu. Šajā gadījumā izstiepējmuskuļi nevis at-

rauj ekstremitāti no kairinātāja, bet taisni otrādi — tam tuvina. Šim

refleksam ir svarīga bioloģiska nozīme, stāvot tas realizē kontaktu ar

atbalstu, pārvietojoties reflekss realizē atgrūdienu. Gan krusteniska-

jam iztaisnotājrefleksam, gan atgrūdiena refleksam ir nozīme skrie-

šanā, iešanā, lēkšanā, roku un kāju vienlaicīgajās un savstarpēji

saistītajās reakcijās v. c.

Ritmiskajiem refleksiem raksturīga vairāk vai mazāk iz-

teikta funkcionāli pretējo muskuļu kontrakcijas maiņa. Visbiežāk tie

veidojas starp ekstensoriem un fleksoriem.

Parasti šo ritmisko darbību pavada virkne papildkontrakciju, ku-

ras ne vienmēr ir ritmiskas. Visvienkāršākais ritmiskais reflekss ir

kasīšanās reflekss, daudz sarežģītāks ritmiskais reflekss nodrošina

iešanu, skriešanu v. c. Dažādiem ritmiskajiem refleksiem toniskā un

ritmiskā komponenta mija var būt dažāda un stipri variabla atkarībā

no dažādu muskuļu iekļaušanās reakcijās. lešanas pirmajā fāzē ādas

receptoru kairinājums izraisa fleksiju kairinātajā ekstremitātē. Vien-

laicīgi kavētājneironi kavē saliecējmuskuļu centrus simetriskajā eks-

tremitātē. Otrajā kustības fāzē rodas uzbudinājums izstiepējmuskuļu
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87. att. Saliecējreflekss un krusteniskais izstie-

pējreflekss.

iestieptajos proprioreceptoros kairinātajā ekstremitātē un saliecēj-

muskuļos simetriskajā ekstremitātē. Šo receptoru impulsi izraisa ref-

lektorisku izstiepējmuskuļu saraušanos un saliecējmuskuļu atslāb-

šanu tajā pašā ķermeņa pusē un izstiepējmuskuļu centru kavēšanu

pretējā pusē.

Galvas smadzeņu motoriskie centri

Smadzeņu stumbra motoriskie centri

Smadzeņu stumbru veido iegarenās smadzenes, tilts, vidussma-

dzenes un starpsmadzenes. Stumbra centrālo daļu aizņem retikulārā

formācija, kas veido CNS nespecifisko sistēmu.

legarenajās smadzenēs un tiltā lokalizējas daudzi gal-
vas smadzeņu nervu kodoli (no V līdz XII smadzeņu nervu pārim),
kuri inervē galvas ādu, gļotādas, galvas muskulatūru un iekšējos
orgānus, šīs centrālās nervu sistēmas daļas funkcijas ir ļoti daudz-

veidīgas un sarežģītas. Stumbra veidojumi kontrolē elpošanu, sirds-

asinsvadu un gremošanas sistēmas funkcijas, acs kustības, līdzsvaru,

uztur ķermeņa pozu un nodrošina daudzas stereotipas ķermeņa kus-

tības. Visas šīs funkcijas var realizēties CNS kā segmentāras un virs-

segmentāras reflektoriskās reakcijas.

legareno smadzeņu funkcijas iedala reflektoriskās un automātis-

kās. Atbildot uz aferento impulsu, reflektoriskās reakcijas realizējas

ar galvas smadzeņu nervu līdzdalību kā somatiskie vai veģetatīvie
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(parasimpātiskie) refleksi. Automātiskās funkcijas rodas iegareno
smadzeņu centru iekšējos procesos (elpošanas, vazomotoriskais

centrs).
Pēc bioloģiskās nozīmības izdala

1) dzīvībai svarīgus centrus (elpošanas, sirdsdarbības, vazomo-

toriskais) ;

2) aizsargrefleksu centrus (klepus, šķaudīšanas, asaru izdalīša-

nas, vemšanas v. c.);

3) gremošanas trakta funkciju regulācijas mehānismu centrus (zī-
šanas, rīšanas, gremošanas sulu sekrēcijas, gremošanas trakta moto-

rikas v. c.);

4) muskuļu tonusa regulācijas centrus, kuri ir nozīmīgi pozas uz-

turēšanā un citos kustību aktos.

legareno smadzeņu refleksus iedala divās grupās:
1) refleksi, kuri kopā ar vidussmadzeņu refleksiem uztur pozu

(statiskie un statokinētiskie refleksi);
2) kustību refleksi, kuri nodrošina barības uzņemšanu, norīšanu,

pārstrādi un tālāko virzīšanu.

Otra refleksu grupa ir cieši saistīta ar veģetatīvajiem refleksiem,
kuri nodrošina gremošanas trakta funkcijas.

Vidussmadzenes aizņem nelielu smadzeņu stumbra daļu.
Cetruzkalnes veidojumi realizē orientācijas refleksus, kuri rodas pēk-
šņa skaņas vai gaismas kairinātāja ietekmē. Cetruzkalnes augšējie
kodoli ir saistīti ar redzes orientācijas refleksu (acs kustību un zīlīšu

refleksi, akomodācija), bet apakšējie — ar dzirdes (dzīvniekiem auss

gliemežnīcas pagriešana skaņas avota virzienā) refleksu, šīs reakci-

jas pavada saliecējmuskuļu tonusa paaugstināšanās un veģetatīvo

funkciju (elpošana, sirdsdarbība) izmaiņas. Vidussmadzenēm ir sva-

rīga nozīme acs kustību regulācijā, lai nodrošinātu binokulāro redzi.

Regulācijā piedalās vidussmadzeņu acs muskuļu nerva (III), veltņ-
nerva (IV) un tilta atvilcējmuskuļa nerva (VI) kodoli. Ar šo kodolu

līdzdalību notiek acābolu pagriešana, akomodācija, skata fiksācija uz

tuviem priekšmetiem, konverģence, zīlīšu reakcijas. Jāpiebilst, ka kat-

ram somatiskajam acs kustību neironu koordinācijas līmenim vien-

mēr atbilst noteiktu parasimpātisko neironu (111 nerva kodola daļa)
uzbudinājuma pakāpe, kura nodrošina attiecīgo zīlītes platumu un ci-

liāro muskuļu kontrakciju. Cilvēkam orientējoties ārējā vidē, notei-

cošā ir redzes sensorā sistēma, tāpēc augšējie uzkalni ir redzes zem-

garozas centri. Melnās vielas funkcijas ir neskaidras, domā, ka tās ir

saistītas ar kustību regulāciju, nodrošinot sadraudzīgas kustību reak-

cijas, piemēram, izpildot košļāšanas un rīšanas kustības.

Svarīgas funkcijas veic sarkanais kodols, kuram ir cieša saistība

ar smadzeņu pusložu garozu, stumbra retikulāro formāciju, smadze-

nītēm un muguras smadzenēm. Izdarot dzīvniekiem griezienu stum-

brā zem sarkanā kodola, novēro decerebrācijas rigiditāti: krasi pa-

augstinās to muskuļu tonuss, kuri pretojas zemes pievilkšanas spēka
iedarbībai un uztur normālu pozu (ekstremitāšu ekstensori, garie mu-

gurkaula muskuļi, astes muskuļi), šai parādībai ir reflektorisks rak-

sturs, jo, pārgriežot vienā pusē mugurējās saknītes un tādējādi izslē-
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dzot proprioceptīvo impulsāciju, decerebrācijas rigiditāte šajā pusē
izzūd. Tātad sarkanais kodols dabīgos apstākļos spēj kavēt toniskos

antigravitācijas ekstensoros refleksus, uzturot tos ierobežotas aktivi-

tātes līmenī. Galvenās aferentās ietekmes, kas uztur sarkanā kodola

tonusu, nāk no smadzenītēm un lielo pusložu garozas.

Starpsmadzenēs ir ļoti daudz nervu centru un dažādu nei-

ronu grupu ar ļoti sarežģītu saistību. Izšķir redzes uzkalnu jeb ta-

lāmu un apvidu zem redzes uzkalna jeb hipotalāmu. Talāma kodo-

liem ir nozīme reakcijās, kuras nodrošina cilvēka pārvietošanos telpā

(lokomocija). Kopā ar hipotalāmā veidojumiem tie realizē arī sarež-

ģītākas kustību reakcijas, tādas kā košļāšana, rīšana, zīšana. Šo reak-

ciju realizācijai nepieciešama somatiskās muskulatūras un iekšējo

orgānu gludās muskulatūras integratīvā darbība.

Lai normāli realizētos lokomocija, vispirms nepieciešams, lai pa-

reizi notiktu vairāki refleksi, kuri vajadzīgi normālas pozas saglabā-
šanai un līdzsvara uzturēšanai. Tālāk pareizā mijā jāiekļaujas fāzis-

kām kustībām, kuras nepieciešamas iešanai, skriešanai, lēkšanai v. c.

Visbeidzot svarīgs lokomocijas komponents ir noteikts kustības vir-

ziens, t. i., saskaņa starp ķermeņa augšējo un apakšējo daļu. Tātad

starpsmadzenēs nodrošina lokomocijas aktus, veicot kustību funkci-

jas integrāciju ar sarežģītajām veģetatīvajām funkcijām, kuras re-

gulē hipotalāmā rajons.

Bazālo gangliju motoriskā funkcija

Bazālie gangliji (striopallidārā sistēma) atrodas lielajās puslodēs
starp pieres daivu un starpsmadzenēm. Tie ir astainais kodols un

čaula, svītrotais ķermenis un bālā lode. Aferento impulsāciju no re-

ceptoriem bazālie gangliji saņem ar talāma līdzdalību. Lielāko daļu
aferento impulsu saņem svītrotais ķermenis, bet lielākā daļa eferento

impulsu caur bālo lodi un talāmu sasniedz garozas motorisko zonu.

Eferento impulsu mazākā daļa sasniedz stumbra motoriskos centrus

(88. att.). Eferentā impulsācija tiek vadīta uz ekstrapiramidālās sis-

tēmas zemākstāvošajiem centriem. Bazālo gangliju centri funkcionē

vienoti ar lielo pusložu garozu, starpsmadzenēm un citām smadzeņu

daļām. Vienoto funkciju nodrošina neironu izveidotais bagātīgais sa-

karu tīkls. Izšķir vairākus refleksa lokus. Viens no tiem ir garozas

premotoriskā zona —bazālie gangliji—talāms—garozas motoriskā

zona. Tādējādi caur bazālajiem ganglijiem var integrēties impulsi no

dažādām lielo pusložu garozas daļām, kam ir liela nozīme, veidojo-
ties nosacījuma refleksiem. Otrs loks ir garozas motorā zona—tilts—

smadzenītes—talāms—bazālie gangliji—garoza. Šis loks nodrošina

integrāciju starp bazālo gangliju un smadzenīšu signāliem. Starp

pašiem bazālajiem ganglijiem pastāv īsie neironu sakari. Kopā ar

starpsmadzenēm bazālie gangliji piedalās sarežģītos beznosacījuma

refleksos, to skaitā arī aizsargrefleksos.
Uzskata, ka bālā lode nodrošina kustību fonu, realizē daudz sīku

palīgkustību, kuras nepieciešamas pamatkustību sekmīgai veikšanai.
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88. att. Svarīgākās bazālo gangliju saiknes:

S. n. — substantia nigra; 1 — vestibulospinālais ceļš, 2 — rubrospinālais ceļš,
3 — retikulospinālais ceļš, 4 — kortikospinālais ceļš, 5 — α un γ motoneironu

aksoni; motoriskie centri iesvītroti.

lespējams, ka šīs kustības var realizēties pat bez garozas līdzdalības,

pateicoties svītrotā ķermeņa sakariem ar talāmu un vidussmadzenēm

(melno vielu). Savukārt svītrotais ķermenis kavē bālās lodes aktivi-

tāti. Ja bojājums skar bālo lodi, izzūd visas palīgkustības (cilvēks

«iestrēgst» kādā pozā, aizmirstot, ka nav pabeidzis kustību), rodas

mazkustīgums. Ja bojājums skar svītroto ķermeni, novēro daudz

lieku palīgdarbību, raksturīga hiperkinēze, daudz nevajadzīgu, bieži

ritmisku, traucējošu kustību (horeja, atetoze). Ir konstatēts, ka svīt-

rotajam ķermenim ir nozīme cilvēku uzvedības paškontrolē. Nepa-
reizu kustību un nepareizu garīga darba operāciju laikā no svītrotā

ķermeņa uz garozas puslodēm plūst impulsi, kuri signalizē par kļū-
dām. Bazālie gangliji iesaistās arī kustību plāna pārstrādāšanā, kurš

rodas garozas asociatīvajā zonā un kuram ir nozīme kustības pro-

grammēšanā.
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Smadzenīšu motoriskā funkcija

Smadzenītes ir tipiska virssegmentāra struktūra, kuras afe-

rentie un eferentie ceļi beidzas citās CNS struktūrās. Gan smadze-
nīšu makroskopiskā, gan mikroskopiskā uzbūve ir sarežģīta. Smadze-

nītēs, tāpat kā lielo pusložu garozā, galvenā neironu masa izvietota

smadzenīšu virspusē — garozā. Smadzenīšu garozā izšķir vairākus

slāņus. Pirmo (molekulāro) slāni veido Purkinjē šūnu dendrīti. Otro

slāni veido pašas Purkinjē šūnas. Trešo (graudaino) slāni veido īpaši
neironi — graudainās šūnas. Dziļumā ir izvietoti smadzenīšu zemga-
rozas centri.

Pēc pašreizējiem uzskatiem, smadzenītes ir savdabīgs skaitļotājs,
kurš piedalās to kustību aktivitātes regulēšanā, kuras tiek ierosinā-

tas citās smadzeņu daļās. Smadzenītes ātri salīdzina katra ķermeņa
daļas acumirklīgo fizisko statusu ar motoriskajā sistēmā ieprogram-
mēto (aprakstošo) un izdara attiecīgu eferento signālu korekciju.
Nonākot motoriskajā sistēmā, šie signāli paaugstina vai pazemina
specifisko muskuļu aktivitātes līmeni. Smadzenītes nespēj uzglabāt
informāciju (tā necirkulē pa noslēgtu sistēmu), tāpēc uzskata, ka sma-

dzenītes analizē tikai pašreiz izpildāmās kustības, nosakot kustību

laika parametru izmaiņas vai kustību programmas izmaiņas to reali-

zācijas laikā, kaut arī komandētājlomā ir citas centrālās nervu sistē-

mas struktūras. Pateicoties ļoti plašiem un daudzpusīgiem sakariem

ar receptoriem un citām centrālās nervu sistēmas daļām, smadzenītes

realizē kustību mehānisma integrācijas otro līmeni. Smadzenīšu afe-

rentie kanāli saņem informāciju no vestibulārās sistēmas, muguras
smadzenēm, retikulārās formācijas un galvas smadzeņu lielo pusložu
garozas. No vestibulārajiem kodoliem smadzenītēs nonāk informācija
no labirinta receptoriem, kuri sig-
nalizē par galvas stāvokli telpā un

par uztvertajiem paātrinājumiem
kustību laikā. Signāli no muguras

smadzenēm smadzenīšu garozā no-

nāk pa dažādiem ceļiem, galveno-
kārt caur otrās pakāpes neironiem

(neironi, kuri nav tieši saistīti ar

perifēro receptoru). Impulsu
plūsma smadzenīšu garozā pienāk
noteiktās vietās, izveidojot ķer-

meņa virsmas topogrāfisko karti

(89. att.). Smadzenīšu garozas

priekšējā daļā projicējas mugurē-

jās ekstremitātes, bet mugurējā

daļā — priekšējās ekstremitātes un

galva. No galvas smadzenēmkorti-

kospinālo un kortikonukleāro traktu

flt7aroinmi smad/enītesatzarojumi sasniedz smaazennes,

un to pārvadīta informācija atspo-

gujo Smadzenītes galvas Smadzeņu
... .

garOZaS ietekmi UZ mUgUraS

89. att. Somatisko sensoro signālu lo-

kalizācija cilvēka smadzenīšu garozā:

punktētie laukumi — «homunkuli»,kariķēti
cilvēka ķermeņa attēli; svītrotais laukums

apzīmē zonu, kurā projicējas dzirdes un re-

dzes analizatoru impulsi.
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90. att. Neironu saikne smadzenītēs

(uzbudinātājneironi — svītroti, kavē-

tājneironi — melni):
1 — Purkinjē šūna, 2 — groziņveida šūna,

3 — paralēlās šķiedras, 4 — Goldži šūna,

5 — graudveida šūna, 6 — sūnveida

šķiedra, 7 —
liānveida šķiedra, 8 — zemga-

rozas neirons.

smadzeņu un stumbra motoriska-

jiem kodoliem. Retikulārās formā-

cijas projekcija smadzenīšu garozā
ir visai difūza. Jāatzīmē, ka arī

redzes un dzirdes kairinātāji iz-

maina smadzenīšu garozas neironu

aktivitāti. No iepriekšminētajām
struktūrām aferentā informācija
pienāk pa divu veidu šķiedrām.
Pirmās ir sūnveida šķiedras, kuras

graudainajā slānī veido ļoti sarež-

ģītus sinaptiskus veidojumus, kuri

var gan uzbudināt, gan kavēt

Purkinjē (bumbierveida neirocītu)
šūnas. Otrās ir liānveida šķiedras,
kuras veido monosinaptisku plašas
virsmas kontaktu ar Purkinjē šū-

nām. Tās saņem informācijas
plūsmu no apakšējās olīvas un at-

bild ar augstas frekvences ritmis-

kiem impulsiem. Tātad bumbier-
veida neirocītus aktivē divējādas
impulsu plūsmas — viena rada

augsti specializētu izejas atbildi

uz vienkāršiem stimuliem, bet otra

izraisa mazāk specifisku, difūzu,

aktivējošu atbildi. Purkinjē šūna

ir kavētājneirons, kura aksona galā
izdalās gammaaminosviestskābe. Purkinjē šūnas aksons veido sinap-
ses ar neironiem, kuri lokalizēti dziļākajās smadzenīšu daļās, stum-

brā un vestibulārajos kodolos. No šīm struktūrām sākas vestibulospi-
nālie, rubrospinālie un retikulospinālie trakti (90. att.). Tātad visas

sarežģītās smadzenīšu darbības pamatā ir divi kavējošie mehānismi:

1) paši bumbierveida neirocīti (smadzenīšu garozas funkcionālās vie-

nības centrs) kavē zemāk novietoto centru aktivitāti; 2) smadzenīšu

garozā pienākošā aferentā impulsācija ar starpneironu palīdzību kavē

bumbierveida neirocītus.

Smadzenīšu neironu releja funkciju kustību realizācijā detalizēti

ir izpētījis J. Eklss. Saskaņā ar viņa shēmu kustība, kas rodas kā at-

bilde uz piramidālā trakta aktivitāti, izraisa impulsu rašanos dažā-

dos receptoros (ne tikai proprioreceptoros), kuri apvienojas grupās
atkarībā no lokalizācijas un modalitātēm. Šiem daudzajiem recepto-
riem ir atsevišķi integratīvie centri muguras smadzenēs. Informācijas
plūsma no šiem spinālajiem centriem pa dažādiem ascendējošiem
traktiem sasniedz dažādas smadzenīšu garozas daļas. Tas rada dau-

dzas dažādo ietekmju integrācijas variācijas.

Vienlaicīgi, kad impulsi no motoriskās zonas izplatās pa piramidā-
lajiem un ekstrapiramidālajiem cejiem (lai sasniegtu muskuļus), ko-

laterālie impulsi pa pontocerebellārajiem un olivocerebellārajiem cc-
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Jiem tiek nogādāti uz smadzenītēm. Smadzenīšu garozā informācija
pa neironu ķēdēm tiek nodota Purkinjē šūnām, bet no tām caur reti-

kulospinālajiem un vestibulospinālajiem ceļiem uz muguras smadzeņu
motoriskajiem centriem.

Kustību realizācijas laikā receptoru aktivitāte pastāvīgi mainās

un atbilstoši izmainās aferentā informācija, kas nonāk smadzenītēs.

Tas savukārt izraisa koriģējošas informācijas rašanos, un attiecīga
impulsu plūsma izplatās pa lejupejošiem spināliem ceļiem. Tādējādi
pēc atgriezeniskās saites principa realizējas smadzenīšu līdzdalība

kustību regulācijā. Jāatzīmē, ka šai dinamiskajai sistēmai jau miera

stāvoklī piemīt fona aktivitāte, ko var reģistrēt visos tās ceļos un nei-

ronu ansambļos, bet izpildāmā kustība fona aktivitāti tikai samazina

vai palielina. Jāatzīmē arī smadzenīšu sakars ar galvas smadzeņu
motoriskajām zonām (caur talāma kodoliem), retikulāro formāciju un

vestibulāro sistēmu.

Lai gan smadzenīšu funkcijas ir cieši saistītas ar kustību, mus-

kuļu tonusa un līdzsvara regulāciju, tām piemīt arī veģetatīvas fun-

kcijas. Tās saistās ar veģetatīvo procesu pielāgošanu kustību norisei

(asinsvadu tonusa izmaiņas, muskuļu asinsrites izmaiņas v. c), jo
smadzenītes saņem impulsāciju arī no interoreceptoriem iekšējos orgā-
nos.

Smadzenīšu bojājuma gadījumā cilvēkam novēro līdzsvara (disek-

vilibrija) un skeleta muskuļu tonusa traucējumus (distonija), kuri iz-

raisa raksturīgas izmaiņas kustību norisē. Kustības kļūst neveiklas,

zaudē precizitāti un koordināciju. Kustībām trūkst samērības (dis-
metrija), mērķtiecīgu kustību laikā rodas trīce (tremors), rodas

daudz pavadkustību un papildkustību, izteikta kustību nekārtība (dis-

kinēzija). Gaita nedroša, ļodzīga, ejot augstu ceļ kājas, pēdas no-

vieto sānis, soļi netrāpa vietā, «aizšauj» garām (ataksija), ilgi nevar

izpildīt kustības ar ātru virziena maiņu (adiadohokinēze). Apzināta-
jos kustību aktos ātri iestājas nogurums, samazinās muskuļu spēks

(astēnija).

Jāpiebilst, ka smadzenīšu bojājuma gadījumā traucētās funkcijas
samērā ātri kompensējas. To nodrošina smadzeņu garozas motoriskā

funkcija, pateicoties bagātīgajiem divpusējiem smadzenīšu sakariem

ar garozu.

Galvas smadzeņu garozas motoriskā funkcija

Vadošā nozīme apzināto kustību regulācijā ir galvas smadzeņu

garozai. Galvas smadzeņu garozā izstrādājas kustību mērķa uzde-

vums un konkrētā darbību programma, kura nepieciešama šī mērķa

sasniegšanai. Kustību efektiem, kuri rodas motoriskā apvidus kairi-

nājuma rezultātā, raksturīgs ļoti sarežģīts mehānisms. Tajā ietilpst

noteiktu motorisko kodolu uzbudināšana un vienlaicīga reciproka to

antagonistu kavēšana.
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91. att. Galvas smadzeņu pusložu šķērsgriezuma shēma (ar moto-

risko un sensoro zonu):
motoriskajā zonā parādītas dažādo muskuļu grupu un funkciju projekcijas
vietas, bet sensorajā — somestētisko sajūtu projekcijas vietas; melno līniju
garums rāda attiecīgā lauka plašumu garozā.

Garozas sensomotoriskā zona dalās divās daļās: motoriskā zonā,
kas atrodas centrālās rievas priekšpusē, un kustību sensorajā zonā,

kas izvietojas aiz centrālās rievas (tās abas daļēji pārklājas). Cen-

trālās rievas priekšpusē garozā izvietotas gigantiskas piramidālās šū-

nas (Beca piramīdas), tāpēc šo apvidu dēvē par piramidālo lauku

jeb primāro motorisko garozas zonu. Šīs zonas noteikta

punkta stimulācija izraisa stingri noteikta muskuļa kontrakciju. Jā-

piezīmē, ka katram muskulim atbilstoši funkcionālo neironu sakopo-
jumi motoriskajā zonā ir izkārtoti noteiktā kārtībā atbilstoši ķermeņa

daļām (91. att.).

Piramidālo neironu funkcionālajiem sakopojumiem ir raksturīga
vertikāla orientācija. Pa vertikāli izstieptās lielās piramidā-
lās šūnas ar neironiem, kas novietoti virs tām un zem tām, veido

funkcionālu sakopojumu, kurš atbild uz vienu un to pašu aferento

impulsu ar kopēju reakciju un piedalās piramidālo neironu eferentās

atbildes formēšanā. Aferentās ietekmes, kas izraisa uzbudinā-

jumu primārajā motoriskajā zonā, pienāk

1) pa asociatīvajam šķiedrām no blakus esošajiem garozas lau-

kiem, no pieres daivas, redzes un dzirdes garozas daļām;

2) pa komisurālajām šķiedrām caur lielo smadzeņu saikli (kalozo

ķermeni) no pretējās smadzeņu puslodes, tādējādi savienojot attiecī-

gos motoriskos laukus abās puslodēs;

3) pa kustību sensoram šķiedrām tieši no talama ventrobazala-

jiem kodoliem;



309

4) no talāma laterālajiem kodoliem, kuri ir cieši saistīti ar bazā-

lajiem ganglijiem un smadzenītēm. Šie signāli ļauj koordinēt moto-

riskās garozas bazālo gangliju un smadzenīšu funkcijas;

5) no nespecifiskajiem talama kodoliem, kuri uztur visas garozas
fona aktivitāti, to skaitā arī motoriskās zonas aktivitāti.

Katrā garozas neironu funkcionālā sakaru organizācijā pa verti-

kāli (kompleksa diametrs ir apmēram 1 mm) darbojas daudzi tūkstoši

šūnu. Tā, piemēram, gigantiskās piramīdas dendrīti veido 2—5 tūk-

stošus kontaktu. Šie daudzie kontakti nodrošina piramidālo šūnu dar-

bības vispusīgu regulāciju daudzu citu neironu ietekmē. Tas rada

iespēju koordinēt garozas atbildes reakciju (pirmām kārtām moto-

risko) ar ārējās vides un organisma iekšējās vides izmaiņām. Moto-

riskās zonas šūnas ir izkārtotas sešos slāņos: pirmo četru (vir-
smai tuvāko) slāņu šūnas ir asociatīvās, bet piektajā un sestajā slānī

ir efektorās šūnas, no kurām sākas motoriskās zonas eferentās šķied-
ras (piramidālie ceļi daļēji sākas no lielajām piramidālajām (Beca)
šūnām piektajā slānī). Garozas neironu funkcionālā vienība darbojas
gan kā integrējoša, gan kā pastiprinātājsistēma. Integratīvā

funkcija izpaužas spējā apvienot signālus no daudziem un dažā-

diem aferento impulsu avotiem, veidojot noderīgo (atbilstošo) efe-

rento atbildi. Šauri specializētas šūnas šajā funkcionālajā veidojumā
nodrošina dažāda tipa aferento signālu uztveri: daži neironi atbild

uz kustību sensorajiem signāliem, kuri ir saistīti ar locītavu kustī-

bām, citi uz taktilajiem stimuliem, vēl citi uz reaferentācijas signā-
liem — no smadzenītēm un bazālajiem ganglijiem. Tas viss norit,

pastāvot noteiktam vispārējās aktivitātes līmenim, kuru nodrošina

signāli no talāma nespecifiskajiem kodoliem.

Pastiprināta j funkcija izpaužas tādejādi, ka vājais aferen-

tais signāls rada aktivitāti daudzos eferentos neironos (diverģence).

Dažu motoriskās zonas bojājumu gadījumos (asinsizplūdumi,
asinsvadu trombozes, embolijas) rodas apopleksija jeb trieka. Sā-

kumā rodas šoks, kuru pavada šļauganā paralīze ķermeņa pretējā
pusē (hemiplēģija). Vēlāk, kad šoka parādības izzūd, paralīze parasti
kļūst spastiska sakarā ar paralizēto muskuļu augsto tonusu. To iz-

skaidro ar motoriskās zonas dažādo lejupejošo ceļu vienlaicīgu de-

strukciju, pie tam dominē piramidālo un ekstrapiramidālo traktu bo-

jājumi.

Elektriski kairinot rajonu, kas atrodas primārās motoriskās zonas

priekšpusē, var izraisīt veselu muskuļu grupu kontrakcijas. Piemē-

ram, var radīt vokalizāciju, acu koordinētas kustības, košļāšanu, tādas

ritmiskas kustības kā kāju secīgu izlikšanu uz priekšu un atpakaļ,
ķermeņa daļu saliekšanu vai pagriešanu dažādos ķermeņa stāvokļos.
Šo apvidu dēvē par premotorisko zonu un uzskata, ka tas

koordinē kustības, kurās iesaistās vienlaicīgi daudzi muskuļi. Apvidus
ir cieši saistīts ar acu kustībām, mirkšķināšanu, galvas rotāciju,
koordinētām pirkstu un roku kustībām, kuras nosaka veiklību.

Daži autori to sauc par kustību asociatīvo zonu, jo tā ir cieši

saistīta ar paura daivas jušanas asociatīvajām zonām, ar primāro
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motorisko zonu un ar tam talama zonām, kuras ir tuvi saistītas ar

primāro motorisko zonu, kā arī ar bazālajiem ganglijiem.
Premotoriskās zonas bojājums var izraisīt dažādus vārdu veido-

šanas traucējumus: cilvēks nevar runāt (motoriskā afāzija), bet var

izrunāt vienkāršus vārdus (nē, jā). Citos gadījumos artikulācija sa-

glabājas, bet cilvēks nesaprot izrunāto.

Jāpiebilst, ka pēc dažiem mēnešiem radušies kustību traucējumi
efektīvi kompensējas. Pateicoties pusložu garozas neironu plastisku-
mam un divpusējiem sakariem, kustības atjaunojas, bet kustību veik-

lība ir samazināta.

Kustību regulācijā piedalās dažādas lielo pusložu garozas daļas.
No primārās motoriskās zonas (priekšējā centrālajā vītnē) impulsi
sasniedz atsevišķus muskuļus. Atsevišķu kustību elementu apvieno-
šanu kopīgā kustībā nodrošina asociatīvie, to skaitā premotoriskie
lauki. Tie nosaka kustību secību, formē ritmiskas kustību sērijas, re-

gulē muskuļu tonusu. Kustību sensorās zonas (pakaļējā centrālajā
vītnē) nodrošina kustību subjektīvo sajūtu, sniedzot informāciju ne

tikai par kustību norisi locītavā, bet arī par ekstremitātes stāvokli.

Kustību telpiskajā organizācijā jāpiedalās arī paura apakšējai un

paura-pakauša daivām. Ar šo centru līdzdalību noris priekšmetu iz-

vietojuma un attāluma novērtēšana, tiek noteikts ķermeņa atsevišķo

daļu stāvoklis telpā v.c. Limbiskajā sistēmā ietilpstošie kodoli piešķir
kustībām emocionālu nokrāsu un regulē veģetatīvo reakciju piemēro-
šanu fiziskai aktivitātei. Liela nozīme apzināto kustību augstākajā

regulācijā ir pieres daivai, kuras trešējos laukos notiek kustību

apzināta programmēšana, noteikts izturēšanās reakciju mērķis,
izstrādāti kustību uzdevumi, kuri nepieciešami kustību aktu

izpildīšanai. Šeit izplānotā programma tiek salīdzināta ar reali-

zācijas rezultātiem. Pateicoties šo garozas daļu darbībai, kustības

formējas kā atbilde uz vārdisko signālu, piedaloties paša cilvēka

domāšanai.

Lejupejošās motoriskās sistēmas realizē saskaņotu skeleta mus-

kuļu darbību, kas izpaužas kā galvas smadzeņu garozas ietekme uz

zemākstāvošajām daļām, to skaitā arī uz muguras smadzenēm. Le-

jupejošos (descendējošos) galvas smadzeņu ceļus grupē divās sistē-

mās: piramidālā un ekstrapiramidālā. Piramidālā sistēmā

ietilpst tiešie ceļi no garozas piramīdu neironiem uz muguras sma-

dzeņu motoneironiem (kortikospinālais ceļš) un uz stumbrā izvietoto

galvas smadzeņu nervu kodoliem (kortikonukleārais ceļš). Ekstrapi-
ramidālā sistēma nodrošina garozas daudzpakāpju sakarus ar mugu-

ras smadzenēm. Pie šīs sistēmas pieder bazālie gangliji, starpsrm;-
dzeņu zemuzkalnes kodols (Lisī ķermenis), vidussmadzeņu sarkanie

kodoli un melnā viela, smadzenītes, stumbra retikulārā formācija un

iegareno smadzeņu vestibulārie kodoli. Šīs sistēmas svarīgākie ceļi
caur sarkaniem kodoliem un retikulāro formāciju savieno garozu ar

muguras smadzenēm. Apzinātās kustības ir gan piramidālās, gan

ekstrapiramidālās sistēmas impulsu koordinācijas efekts. Ekstrapira-

midālā sistēma piešķir kustībām tās īpašības, kuras raksturo ar vār-

diem: stīvas, biklas, kokainas, līganas, ritmiski plastiskas v. tml.
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Lejupejošos motoriskos ceļus pēc to lokalizācijas muguras sma-

dzenēs un funkcionālajām īpatnībām vēl iedala laterālajos ceļos, kuru

šķiedras beidzas muguras smadzeņu laterālajās daļās un kuri galve-
nokārt saistīti ar ekstremitāšu distālo muskulatūru (kortikospinā-
lais un rubrospinalais ceļš), un mediālajos ceļos, kuru šķiedras bei-

dzas muguras smadzeņu iekšējā daļā un kuri galvenokārt ir saistīti

ar vidukļa muskulatūru un ekstremitāšu proksimālo muskulatūru

(vestibulospinālie un retikulospinālie ceļi).

Piramidālā sistēma sākas no lielo pusložu garozas lielā-

kām un mazākām piramidālām šūnām. Lielākā daļa piramidālo
šķiedru (80%) krustojas iegareno smadzeņu līmenī, mazākā — atbil-

stošajos muguras smadzeņu segmentos. Piramidālā sistēma veic trīs

pamatfunkcijas. Pirmkārt, tā sūta impulsus — komandas kustī-

bai
— uz muguras smadzeņu motoneironiem (palaidējietekme). Kus-

tību palaidējfunkcija realizējas, galvenokārt radot saliecējmuskuļu
motoneironu uzbudinājumu. Filoģenētiskajā attīstībā piramidālie nei-

roni pēc funkcijas diferencējas «ātrajos» un «lēnajos». Uzskata, ka

«ātrie» piramidālie neironi nodrošina steidzamu informācijas nogādi
no galvas smadzeņu garozas uz muguras smadzenēm un kontrolē fā-

ziskās reflektoriskās reakcijas. Tos sauc par kustību neironiem. «Lē-

nie» piramidālie neironi nodrošina pozas regulāciju, tāpēc tos dēvē

par stāvokļa neironiem.

Otrkārt, piramidālā sistēma maina impulsu raksturu starpnei-
ronos (ietekmes, kuras regulē muguras smadzeņu refleksu norisi).
Tas notiek, aktivējot starpneironus, kuri pārvada impulsus no juša-
nas neironiem uz motoneironiem. Jāpiebilst, ka vieglināšana iestājas
ne visos refleksu lokos, bet tikai tajos, kuri dotajā momentā ir vis-

vairāk nepieciešami. Tātad garoza piedalās adekvātu kustību reakciju
izvēlē un palaišanā.

Treškārt, piramidālā sistēma realizē aferento signālu kontroli

nervu centros (nodrošina atgriezenisko saiti
— reaferentāciju no

strādājošiem orgāniem). Šī funkcija ir saistīta ar pārmērīgo aferento

ietekmju izslēgšanu nervu centros. Kontroles rezultātā kustību pro-

cesā pastiprinās strādājošo muskuļu signālu nozīme, bet pārējo —

pavājinās.

Korti korubrospinālā sistēma funkcionāli ir vienota ar

«lēnajiem» kortikospinālajiem neironiem un regulē spinālo neironu

aktivitāti un atbilstošo skeleta muskuju tonusu. Šī sistēma integrē

garozas, zemgarozas un starpsmadzeņu veidojumu ietekmes, nosakot

organisma pozas-toniskās reakcijas.

Retikulospinālo un vestibulospinājo ceļu impulsi,
kuri pakļauti garozas kontrolei, pastiprinot saliecējmuskuļu tonusu,

nodrošina muguras smadzeņu neironu tonisko aktivitāti. Vestibulo-

spinālais komponents nodrošina impulsu vadīšanu no iegareno sma-

dzeņu vestibulārajiem kodoliem uz muguras smadzeņu starpneiro-
niem un motoneironiem. Šis ceļš nodrošina iztaisnotājmuskuļu
motoneironu uzbudināmības paaugstināšanos, kas savukārt nosaka šo

muskuļu tonusa paaugstināšanos.
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Tādējādi lejupejošās sistēmas realizē muguras smadzeņu aktivi-

tātes kontroli. Trīs ceji (kortikospinālais, kortikorubrospinālais un

kortikoretikulospinālais) nodrošina saliecējmuskuļu aktivitātes pa-

augstināšanos, bet vestibulospinālais kavē šos motoneironus. Pirami-

dālās sistēmas «ātrie» neironi nodrošina fāzisko kustību veikšanu,
bet pārējās lejupejošās sistēmas regulē muskuļu tonusu un organisma
pozas reakcijas.

Kustību un pozas regulācijas kopējie principi

Pielāgojoties mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, organismam

nepārtraukti jāizvirza noteikti uzdevumi un savā motoriskajā dar-

bībā jārealizē dotais mērķis — darbības derīgais rezultāts, kurš ir

izturēšanās reakcijas noteicošais faktors. Mērķa sasniegšanai nervu

sistēmā formējas savstarpēji saistītu neironu (centru) grupa —

funkcionālā sistēma.

Kustību regulācija nodrošina kustību izpildi, piedaloties plašiem
nervu centru kompleksiem dažādās centrālās nervu sistēmas daļās

(92. att.). Kustību un pozas realizācijā tieši piedalās motoriskie ko-

doli, kuri atrodas muguras un galvas smadzenēs (garozas motoriskā

zona, smadzeņu stumbrs, bazālie gangliji, smadzenītes). Svarīgākā
ir garozas motoriskā zona, kuras centri tieši (kortikospinālais ceļš)
un netieši (caur stumbra veidojumiem) ir saistīti ar muguras sma-

dzenēm. Savukārt atzarojumi no kortikospinālajiem ceļiem aiziet uz

stumbra struktūrām un augstākstāvošajiem motoriskajiem cen-

triem — bazālajiem ganglijiem un smadzenītēm. Tādējādi katrs

simetriskais nervu centrs var ietekmēt gan augstākstāvošos, gan

zemākesošos centrus, nodrošinot to savstarpējos sakarus. Kustību rea-

lizācijā piedalās arī vairāki noslēgti regulācijas sakari (piemēram,
starp garozu un retikulāro formāciju, starp garozu un smadzenītēm,

starp muguras smadzeņu motoneironiem un muskuli). Kustību un po-

zas regulācijā liela nozīme ir arī sensorajiem (jušanas) impulsiem,
kuri iesaista reakcijā arī talāma kodolus, garozas sensomotoriskās

zonas, kustību asociatīvās zonas.

Šajā daudzveidīgajā procesā svarīga loma ir galvas smadzeņu

pusložu garozai, kura vada un kontrolē visas šīs dažādās sistēmas,
atrisinot kopējo uzdevumu — sasniedzot darbības efektu jeb darbī-

bas mērķi. Galvas smadzeņu garozā rodas impulsācija, kas izveido,

izplāno un izprojektē motorisko modeli. Pirms kustības sākšanas

encefalogrammā motoriskajā zonā reģistrē gaidīšanas potenciālu —

lēnu negatīvu vilni, kuru rada sekundārā stimula (klikšķa, gaismas

signāla v. c.) apzināta gaidīšana. Ļaujot cilvēkam izdarīt neregulāru
apzinātu kustību (piemēram, saliekt pirkstu) neatkarīgi no jebkura
sensora stimula, garozā 800 ms pirms katras kustības rodas gatavī-
bas potenciāls. Uzskata, ka potenciāls ir saistīts ar elektrofizioloģis-

kajiem procesiem, kas notiek garozā pirms kustību programmas rea-

lizēšanās. Tātad gatavības potenciāls ir jāuzskata par neironu

korelātu apzināto kustību projektēšanā.
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92. att. Muguras un galvas smadzeņu motoriskie centri (svītroti)
un to saistība ar citām CNS struktūrām.

Liela nozīme aferento impulsu koordinācijā ir tam, ka daudzie im-

pulsi nonāk pie vieniem un tiem pašiem starpneironiem un eferenta-

jiem neironiem, kuri veido kopējo beigu ceļu uz strādājošo orgānu.
Satiekoties šajos kopējos beigu ceļos, savienotie refleksi savstarpēji
viens otru pastiprina, bet antagonistiskie — kavē. Pirmajā gadījumā

realizējas impulsu summācija telpā, bet otrajā notiek konkurento

ietekmju sadursme. Sadursmes rezultātā viens reflekss realizējas, bet

otrs tiek kavēts. Vienas vai otras reflektoriskās reakcijas pārsvars
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kopējā beigu ceļā ir atkarīgs no tās nozīmes organisma darbības do-

tajā momentā. Šajā atlasē ir svarīga valdošā uzbudinājuma perēkļa

(dominantes) klātiene centrālajā nervu sistēmā, kuru atklāja A. Uh-

tomskis. Jo vairāk neironu iekļaujas uzbudinājuma perēklī, jo domi-

nante ir stabilāka un jo vairāk tā pakļauj sev pārējās smadzeņu da-

ļas, izraisot tajās reciproko kavēšanu. Dominējošā centrā iekļautās
nervu šūnas un to sakopojumi veido noteiktu sistēmu («zvaigznāju»
pēc A. Uhtomska), kura izvietota dažādos galvas un muguras sma-

dzeņu līmeņos.

Svarīga loma kustību regulācijā ir atgriezeniskajai aferentācijai
jeb atgriezeniskajai saitei (reaferentācijai), kas nes informāciju no

strādājošā orgāna uz kustību aktā iesaistītajiem neironiem, šis sa-

kars nodrošina izpildīto kustību novērtējumu, nosaka to efektivitāti.

Pastāv īpaši salīdzināšanas aparāti (pieres daiva, astainais kodols

v. c), kuri salīdzina izplānoto kustību programmu ar reālo rezultātu

(P. Anohins, N. Bernšteins). Nesakritības gadījumā ģenerējas im-

pulsi, kuri nodrošina turpmāko eferento impulsu plūsmu sensoro ko-

rekciju. Līdz ar to kustību izpildes laikā saglabājas to pamatiezīmes
un mērķtiecība, neskatoties uz kustību realizācijas ārējo apstākļu iz-

maiņām. Tā, piemēram, cilvēks saglabā gaitas individuālo raksturu

neatkarīgi no kustības ātruma, smaguma centra stāvokļa, apaviem

v. c. Sensorās korekcijas ir iespējamas tikai pietiekoši ilgstošām kus-

tībām. Strauju ballistisku kustību (palēciens, sitiens pa bumbu v. c.)
sensorā korekcija nav iespējama. Šādu kustību programmas sensorā

korekcija iespējama, tikai tās izpildot atkārtoti.

Ķermeņa pozas regulācija kalpo ķermeņa līdzsvara saglabāšanai
miera stāvoklī un izpildot statisku vai dinamisku darbu. Par pozu

sauc skeleta daļu fiksāciju noteiktā stāvoklī. Pozu, kuru ieņem darba

laikā, sauc par darba pozu. Pareiza darba poza veicina darbaspēju

paaugstināšanos. Liela nozīme ir pirmsdarba pozas izmaiņām, kuras

jau iepriekš kompensē iespējamās smaguma centra izmaiņas darba

laikā, novērš ķermeņa krišanu un pārvar reaktīvos spēkus. Atsevišķos

gadījumos pozas reakcijas nodrošina muskuļiem piešķirtā sasprindzi-
nājuma vai attiecīgā locītavas leņķa noturēšanu. Pozas uzturēšanas

reakcijas visbiežāk nodrošina toniskais muskuļu sasprindzinājums,
bet lielas fiziskas slodzes un pozas korekcijas gadījumā nepiecieša-

mas arī fāziskas muskuļu kontrakcijas.
Pozas saglabāšanu nodrošina toniskie refleksi. Pie tiem pieder

statiskie un statokinētiskie refleksi, kuru realizācijā piedalās muguras

smadzenes, iegarenās smadzenes, vidussmadzenes un smadzenītes.

Statistiskie refleksi rodas, mainoties ķermeņa vai tā atsevišķo daļu
stāvoklim telpā. Receptori ir izvietoti dažādās ķermeņa daļās. Mainot

galvas stāvokli, rodas labirintu refleksi sakarā ar vestibulārā aparāta
kairinājumu. Mainot galvas stāvokli attiecībā pret ķermeņa stāvokli,
rodas kakla refleksi no kakla muskuļu proprioreceptoriem. Normālas

pozas traucējumi rada iztaisnošanās refleksus no ādas, vestibulāra-

jiem un acs tīklenes receptoriem.

Statiskie vestibulārie refleksi, kurus rada labirinta priekštelpas re-

ceptoru kairinājums, dalās divās grupās — statiskajos refleksos un
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iztaisnošanās refleksos. Vestibulārās izcelsmes statisko refleksu mehā-

nisms staistīts ar ātru un spēcīgu ekstensoro motoneironu uzbudinā-

jumu un atbilstošo izstiepējmuskuļu tonisko sasprindzinājumu. Sa-

sprindzinājuma pakāpe ir atkarīga no galvas stāvokļa, proti, pastāv
lineāra sakarība starp pagrieziena vai noliekšanās leņķi un muskuļu
reflektoriskā sasprindzinājuma pakāpi. Šie refleksi pēc savas funkcio-
nālās virzības ir tuvi kakla toniskajiem refleksiem (Magnusa refleksi),
kuri realizējas caur muguras smadzeņu kakla segmentu trīs pirma-
jiem motoneironiem. Receptīvo lauku veido kakla muskuļu propriore-
ceptori, refleksa loks ir polisinaptisks, jo reakcijās iesaistās arī vi-

dukļa un ekstremitāšu muskulatūra. Impulsācija izplatās arī augšup
uz stumbra struktūrām, iesaistot reakcijā motoneironus, kuri inervē

acsmuskulatūru. R. Magnuss kakla refleksus iedalīja noliekšanās un

rotācijas refleksos. Noliekšanās refleksi rodas tad, ja mainās galvas
ass stāvoklis attiecībā pret ķermeņa garenisko asi (galvas noliek-

šana uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem). Atbilstoši noliekšanās leņķim
mainās arī ekstremitāšu muskuļu tonuss: atliecot galvu, izstiepēj-
muskuļu tonuss pieaug, bet, noliecot galvu, tas samazinās. Rotācijas
refleksi rodas tad, ja ķermenis rotē ap savu garenisko asi. Tajā eks-

tremitātē, uz kuras pusi pagriezta galva, pieaug izstiepējmuskuļu to-

nuss. Pretējā ekstremitātē ekstensoru tonuss samazinās, var pat pa-
lielināties saliecējmuskuļu tonuss.

Ļoti svarīgs kakla tonisko refleksu komponents ir acs muskulatū-

ras tonusa reflektoriskās izmaiņas. Izrādās, ka katrai vidukļa ass

attiecībai pret galvas asi atbilst noteikts acu stāvoklis. Abas acis sa-

skaņoti novirzās no izejas stāvokļa par tādu pašu leņķi, par kādu ir

izmainīts vidukļa stāvoklis. Novirzi nodrošina ļoti sarežģīts reflekto-

risks mehānisms. Visvienkāršākā acs novirze horizontālā plaknē sais-

tīta ar ārējā taisnā muskuļa saraušanos vienā acī un iekšējā taisnā

muskuļa saraušanos otrā acī, reciproki kavējot pretējos muskuļus.
Acābolu pacelšanu un nolaišanu nodrošina astoņu muskuļu saska-

ņota darbība. Šīs reakcijas realizē optimālu redzes orientāciju telpā,
mainoties galvas stāvoklim. Jāpiebilst, ka acis novirzās, arī realizē-

joties vestibulārajiem refleksiem.

Dabiskos apstākļos kakla un vestibulārie toniskie refleksi ir cieši

saistīti ar reflektoriskām ietekmēm uz kakla muskulatūru. Kakla mus-

kuļu tonusa pārdale šajās reakcijās nodrošina to, ka galva vienmēr

ir orientēta pareizi. Pēc tam izmainās arī vidukļa muskulatūras to-

nuss.

Statokinētiskie refleksi ir vissarežģītākās reflektoriskās reakcijas,
kuras nodrošina pozas saglabāšanu un normālu orientāciju kustībā

(paātrinājums, palēninājums, rotācija). Statokinētiskie refleksi ap-
tver praktiski visu skeleta muskulatūru, un tos izraisa uzbudinājums
pusloka kanālu receptoros. Šie refleksi sevišķi labi izpaužas acs mus-

kuļos. To saraušanās ir viens no komponentiem pielāgošanās reak-

cijā (nistagms), kura saglabā normālu redzes orientāciju paātrinā-

juma vai palēninājuma laikā. Horizontālā pusloka kanāla receptorus
kairina ķermeņa rotācijas paātrinājums vai palēninājums horizontālā

plaknē. Paātrinājuma brīdī abi acāboli novirzās uz paātrinājumam
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pretējo pusi. Tiklīdz tiek sasniegta novirzes robeža, acs ar ātrām

kustībām atgriežas atpakaļ un atkal atkārto kustības. Kairinot

sagitālo kanālu, notiek analoģiskas acu kustības uz augšu un leju,
bet frontālā kanāla kairinājums rada acs apļveida kustības. Pusloka

kanālu receptoru impulsācija izraisa lēnas, toniskas acābola novir-

zes, ātrās atpakaļkustības, domājams, rodas citu centru ietekmē

(iespējams — garozas). Vestibulārā aparāta receptoru uzbudinājums
izraisa ne tikai kustības efektus, bet arī veģetatīvas reakcijas. Tās

rodas sakarā ar uzbudinājuma iradiāciju uz veģetatīvajiem centriem.

Vestibuloveģetatīvie refleksi izraisa būtiskas izmaiņas sirds un elpo-
šanas sistēmās, kuņģa-zarnu traktā (jūras slimība). Blakus rotāci-

jas paātrinājuma izraisītiem statokinētiskiem refleksiem pastāv arī

taisnvirziena paātrinājuma refleksi, starp kuriem labi pazīstams t. s.

lifta reflekss. Paceļoties ar ātrgaitas liftu, reflektoriski saliecas kājas
(reflektoriski pazeminās iztaisnotājmuskuļu tonuss), bet, liftam ap-

stājoties, iztaisnotājmuskuļu tonuss paaugstinās. Sie refleksi nav

identiski ar rotācijas statokinētiskajiem refleksiem.

Skeleta muskuļu tonusa nodrošināšanai nepieciešama muguras

smadzeņu darbība, kura sakarā ar pastāvīgu muskuļu iestiepumu
caur alfa motoneironiem raida nepārtrauktu impulsu plūsmu, kura

uztur muskuļu tonusu. Muguras smadzeņu tonisko darbību pastāvīgi
kontrolē augstākstāvošie motoriskie centri. Dažādo muskuļu tonusa

pareizu sadali, kura ir noteiktas pozas pamatā, nodrošina smadze-

nīšu, vidussmadzeņu, zemgarozas (astainais ķermenis, bālā lode) un

lielo pusložu garozas (motoriskās, premotoriskās un pieres zonas)
centri.

Cilvēka motoriskās darbības laika bieži rodas situācijas, kuras šie

toniskie refleksi ir jāapspiež. To panāk ar garozas impulsu plūsmām.

CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS AKTIVĀCIJA

Centrālās nervu sistēmas vispārējo aktivitāti kontrolē struktūras,
kas sākas smadzeņu stumbra zemākajās daļās, ietver vidussmadze-

nes un talāmu un sasniedz smadzeņu garozu. Impulsu plūsmu uz

smadzeņu garozu ascendējošā retikulārā aktivējošā sistēma raida pa

diviem ceļiem.
Viens no tiem sākas retikulārās formācijas (RF) stumbra rajonā

un aiziet uz nespecifiskajiem talāma kodoliem. No turienes impulsi
pa dažādiem ceļiem difūzi sasniedz visas smadzeņu garozas daļas un

bazālos ganglijus (93. att.). Otrs ascendējošais ceļš ir mazāk nozī-

mīgs un iet cauri subtalāmiskajām zonām, hipotalāmam un tam pie-

gulošajām zonām.

Retikulārā formācija ir sarežģīts nervu šūnu sakopojums. Šīm šū-

nām ir gari, sazaroti dendrīti. Aksonu lejupejošais zars veido retiku-

lospinālos ceļus, bet augšupejošie zari — iepriekšminētos sakarus.

Retikulārās formācijas neironiem pienāk daudzas ascendējošo ceļu
kolaterāles. Tās ir specifisko aferento ceļu atzarojumi, kas vijas cauri

stumbram. Neironiem pienāk arī lejupejošo ceļu kolaterāles (tai
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93. att. Retikulārās formācijas aktivējošās sistēmas

ascendējošā ietekme uz garozu (a) un garozas un

muguras smadzeņu ietekme uz retikulārās formācijas
aktivējošo sistēmu (b).

skaitā piramidālie ceļi) un šķiedras no smadzenītēm. Starpneironu
sakaru organizācija retikulārajā formācijā ir samērā sarežģīta, bet

neironi neveido difūzu tīklojumu. Kaut gan visumā retikulārā for-

mācija ir nespecifiska struktūra, tomēr dažām RF šūnām piemīt iz-

teikti specifiska funkcija. Neironi, kuru aktivējošā ietekme ir cieši

saistīta ar elpošanas, sirdsdarbības un asinsvadu tonusa regulāciju,
retikulārajā formācijā aizņem samērā nelielu rajonu. Retikulārās for-

mācijas izpēte noskaidroja tās ietekmi uz somatiskajām funkcijām
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(H. Meguns), bet talāma izpēte pierādīja (H. Meguns un Dž. Mo-

ruci), ka retikulārās formācijas kairinājums efektīvi ietekmē arī aug-
stākās smadzeņu struktūras, tai skaitā galvas smadzeņu garozu. Tas

notiek, gan izmainot garozas vispārējās īpašības (nomoda un miega
stāvokli), gan nosakot un modulējot tās aktivitāti. Šie pētījumi pierā-
dīja retikulārās formācijas īpašo vietu citu CNS struktūru vidū, proti,
pierādīja, ka tā zināmā mērā nosaka visas CNS aktivitātes līmeni.

Viena no retikulārās formācijas neironu īpatnībām ir tā, ka tiem

piemīt noturīga toniskā aktivitāte. Neironi nepārtraukti ģenerē nervu

impulsus (5—10 imp./s). Dažādās aferentās ietekmes summējas ar

šādu fona aktivitāti, izraisot dažās šūnās aktivitātes palielināšanos,
citās — kavēšanu. Šī pastāvīgā fona aktivitāte, pirmkārt, ir saistīta

ar retikulārās formācijas šūnu izteikto ķīmisko jutību un humorālo

ķīmisko faktoru ietekmi, kuri maina membrānas polarizāciju. Otrkārt,
to nosaka retikulāro neironuaferentās informācijas plūsmas īpatnības.
Uz retikulārajiem neironiem konverģē milzīgs daudzums aferento

sensoro ceļu kolaterāļu, tāpēc retikulārajā formācijā nepārtraukti

pienāk impulsi par visām iespējamām, apzināti nekontrolējamām
ārējām ietekmēm, šie impulsi, nonākot pie RF šūnām pēc pār-
slēgšanās daudzās sinapsēs, vēl papildus rada membrānas polarizā-

cijas izmaiņas. Tas viss kopumā nodrošina retikulārās formācijas ak-

tivitāti un pastāvīgu tonisku ietekmi uz efektorām struktūrām. Ja

mākslīgi pārtrauc RF sakarus ar muguras smadzenēm, nekavējoties
rodas ievērojamas izmaiņas muguras smadzeņu reflektoriskajā dar-

bībā. Gandrīz visi RF neironi ir polisensori, t. i., atbild uz visdažā-

dāko receptoru kairinājumu. Tomēr jāpiebilst, ka pilnīga aferentāci-

jas sajaukšanās retikulārajā formācijā nenotiek, jo, piemēram, vienas

šūnas vairāk reaģē uz gaismu, citas — uz skaņu, vēl citas —• uz

ādas kairinājumu.

Retikulāro formāciju ietekmē ne tikai sensoro impulsu plūsmas,
bet arī smadzeņu garoza (sensorā zona, pieres daiva, jostas vītne

(gyrus cinguli), hipokamps, hipotalāms un bazālie gangliji). Liels

skaits nervu šķiedru saista garozas motorisko zonu ar retikulāro for-

māciju. Ar to izskaidrojama motoriskās aktivitātes nozīme nomoda

stāvokļa uzturēšanā. Jāatzīmē arī retikulārās formācijas neironu iz-

teikta jutība pret ķīmiskām vielām, sevišķi pret barbiturskābes sālu

savienojumiem. Pat nelielas šo ķīmisko savienojumu devas nomāc

vispirms RF fona aktivitāti, bet pēc tam arī RF augšupejošās un le-

jupejošās ietekmes. Retikulospinālie neironi reaģē arī uz ogļskābās

gāzes un adrenalīna daudzumu asinīs.

Smadzeņu stumbra retikulārās formācijas aktivējošā sistēma var

izraisīt gan aktivējošas, gan kavējošas ietekmes. Retikulārā formā-

cija rada visu smadzeņu daļu ģeneralizētu aktivāciju. RF aktivē arī

smadzeņu lielo pusložu garozu, talāma kodolus, bazālos ganglijus,
hipotalāmu, citas stumbra struktūras un muguras smadzenes.

Retikulārās formācijas lejupejošās ietekmes, pirmkārt, saistās ar

nespecifisku kavējošu ietekmi uz muguras smadzenēm. Jau 1863. g.

h Sečenovs eksperimentos ar talāmisku vardi novēroja pakaļkājas

saliecējrefleksa laika pagarināšanos, uzliekot uz talāma nātrija
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hlorīda kristaliņu. Vēlākajos pētījumos, izmantojot mikroelektrodu

tehniku, konstatēja, ka retikulospinālā ietekme var pārtraukt impul-
sacijas pārvadi gandrīz visos muguras smadzeņu refleksa loka ele-

mentos. Tā izraisa kavējošos postsinaptiskos potenciālus gan saliecēj-
motoneironos, gan iztaisnotājmotoneironos, starpneironos, kā arī

postsinaptisko depolarizāciju aferento šķiedru centrālajās terminālēs.

Kavēšana ir dziļa un ilgstoša, kaut arī eksperimentā RF kairina tikai

ar dažiem stimuliem. Dabiskos apstākļos tāda difūza motoriskās sis-

tēmas kavēšana var rasties, piemēram, miegā.
Lejupejošās retikulārās formācijas ietekmes var izraisīt arī spi-

nālo refleksu vieglināšanu. Tā realizējas, galvenokārt paaugstinot
uzbudināmību saliecējmuskuļu motoneironos. Iztaisnotājmuskuļu mo-

toneironos šajā laikā rodas kavēšana.

Tātad somatiskās funkcijas, tāpat kā veģetatīvās funkcijas, reti-

kulārā formācija ietekmē reciproki, nodrošinot divu funkcionāli anta-

gonistisku neironu grupu darbību.

Retikulārās formācijas augšupejošās ietekmes

nodrošina augstāko smadzeņu daļu aktivāciju. Galvenokārt aktivē-

jas galvas smadzeņu lielo pusložu garoza. Ja dzīvniekiem elektriski

kairina stumbra retikulāro formāciju, rodas ievērojama garozas akti-

vācija, un, ja dzīvnieks bijis aizmidzis, tas tūlīt atmostas. Ja cilvē-

kiem šajā apvidū izveidojas bojājums (audzējs, asinsizplūdums v.c),
tad novēro bezsamaņu un tie nereaģē uz normāliem pamošanās sti-

muliem. Tātad retikulārās formācijas funkcija saistās ar miega un

nomoda stāvokļa periodikas regulāciju.
Retikulārās formācijas talāmiskās daļas aktivizējošai sistēmai ir

divas funkcijas:
1) tajā pārslēdzas lielākā daļa smadzeņu stumbra difūzo signālu,

kuri izraisa ģeneralizētu smadzeņu aktivitāti;

2) atsevišķu talāmiskās aktivējošās sistēmas struktūru stimulā-

cija izraisa norobežotu noteiktas garozas daļu specifisku aktivāciju.
Šai aktivācijai ir svarīga nozīme garozas intelektuālajā darbībā, pie-
mēram, spējām pievērst kaut kam uzmanību.

Talamokortikālā sistēma savstarpēji saista talāmu ar

visām garozas daļām. Klasiskie histoloģiskie pētījumi rāda, ka ta-

lāmu veido pēc ārējā izskata līdzīgu neironu un šķiedru sakopojums.
Neironu aksoni virzās gan no talāma uz garozu, gan pretējā virzienā,

pie tam abas sistēmas izvietojas paralēli, šīs aferentās un eferentās

saites liecina par to, ka talāms izpilda releja (saslēga) funkcijas at-

tiecībā uz sensorajām sistēmām. Visiem sensorajiem signāliem (izņe-
mot ožu) talāms ir ieejas vārti augstākajās CNS daļās.

Talāma specifiskie kodoli saistās ar noteiktām garozas daļām, vei-

dojot specifiskos talamokortikālos cc ļ us_ (aferento ceļu
trešais neirons), kuri nosaka apzinātās sajūtas. Lokāli kairinot šos

kodolus, garozā pēc īsa latentā perioda reģistrē uzbudinātājpoteri-
ciālu, kas liecina par specifisko kodolu monosinaptisku saistību ar ga-

rozas neironiem. Lietojot mikroelektrodu tehniku, noskaidroja, ka spe-

cifiskie kodoli nodrošina ne tikai vienkāršu sinaptisko_ pārvadi no

viena neirona uz otru, bet tajos notiek arī pienākošās aferentās
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94. att. Neironu saistība talamokortikālā sistēma:

a — atgriezeniskā postsinaptiskā kavēšana, b — presinaptiskā kavēšana; 1 — talāma

specifiskie kodoli, 2 — starpneironi; ar bultām apzīmēta aferentā impulsācija.

informācijas apstrāde un ar to saistītie koordinācijas procesi, kuros

bez specifiskajiem kodoliem piedalās arī starpneironi, kuri ir atbildīgi

par postsinaptisko kavēšanu. Tā, piemēram, izraisot ar aferentu im-

pulsu uzbudinājumu šajos kodolos, tūlīt pēc kodolu aktivācijas attīs-

tās spēcīgs postsinaptiskais kavēšanas potenciāls, kurš ilgst vairāk

nekā simts milisekundes. Pēc tam atkal rodas impulss un cikls atkār-

tojas (94. att.). Otra tipa starpneironus uzbudina talāma aferento

šķiedru kolaterāles, bet šie starpneironi veido sinaptiskos kontaktus

talāmisko aferento šķiedru nobeigumos, nodrošinot presinaptisko ka-

vēšanu. Pētījumos vēl noskaidroja, ka daudziem talāma neironiem ir

raksturīga īpaša ritmiska impulsācija ar zemu frekvenci (8—13 im-

pulsi sekundē), kurai ir nozīme garozas summārās elektriskās pamat-
aktivitātes (ct ritma) veidošanā. Pateicoties periodiskajiem kavēšanas

procesiem, talāma neironi rada ritmiskus procesus pusložu garozas

šūnās. Pēc sākuma uzbudinājuma, kuru ierosina aferentā impulsā-
cija, talāma ventrobazālo kodolu šūnās rodas spēcīga un ilgstoša ka-

vēšana, kuru pēc izcelsmes var uzskatīt par netiešo (antidromo jeb
atgriezenisko). Uz garozu ejošo aksonu atzarojumi beidzas uz starp-
neironiem (kavētājneironiem), kuri savukārt veido kavētājsinapses

ar pārvades neironiem. Kavētājneironus var aktivēt vairāki aksonu

atzarojumi, tāpēc kavēšanas efektivitāte var būt ļoti izteikta. Uz-

skata, ka šī procesa funkcionālā nozīme saistās ar izkaisīto nervu

procesu telpisko ierobežošanu un telpiskā kontrasta radīšanu ap gal-
veno uzbudinājuma ceļu. Pateicoties šai kavēšanas sistēmai, visas

blakusietekmes, kuras varētu traucēt signālu pārvades precizitāti šaja

ceļā, tiek efektīvi nomāktas. Bez tam šim kavēšanas procesam ir no-

zīme pārvadāmo signālu ierobežošanai laika ziņā.
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Nespecifisko talamokortikālo sistēmu veido nespe-
cifiskie talāma kodoli un šķiedras, kuras izbeidzas difūzi lielo pus-
ložu garozas augšējos slāņos. Nespecifiskie kodoli ir izkārtoti trīs

atsevišķas grupās: iekšējo plātnīšu kodoli, vidējās līnijas kodoli un

talāma retikulārie kodoli. Visi šie kodoli veido daudzas saslēdzes ar

talāma specifiskajiem kodoliem, bet to šķiedras projicējas uz visām

smadzeņu garozas daļām (izņemot deniņa daivu, kura ir saistīta ar

limbisko sistēmu).
Tieši kairinot talāma nespecifiskos kodolus un reģistrējot garozas

elektrisko aktivitāti, novēro reakciju, kas atšķiras no reakcijas oēc

specifisko kodolu aktivācijas. Reakcija rodas pēc ievērojami garāka
latentā perioda un ļoti mainās, kairinājumu atkārtojot. Pirmais sti-

muls izraisa vāju reakciju, bet pēc sekojošiem stimuliem atbi'des

reakcija pastiprinās, un tāpēc to dēvē par iesaistīšanās reakciju. At-

šķirībā no specifiskās atbildes šī reakcija aptver plašus garozas rajo-
nus. To izskaidro tādējādi, ka nespecifisko neironu sinaptiskai iedar-

bībai uz garozas neironiem ir tieksme summēties laikā. Ja uz šī fona

garozā pienāk impulsācija no specifiskajiem kodoliem, tad impulsu
efektivitāte palielinās sakarā ar uzbudinājuma postsinaptisko poten-
ciālu summāciju (dendrītu izraisītā neironu daļējā depolarizācija
summējas ar nespecifisko ietekmju radīto depolarizāciju). Tādējādi
nespecifiskie kodoli atvieglina garozas neironu darbību, paaugstinot
to uzbudināmību un specifisko darbību attiecībā uz impulsāciju no

specifiskajiem talāma neironiem. Nespecifisko talamokortikālo sis-

tēmu uzskata par stumbra retikulārās formācijas turpinājumu.
Bez šīm specifiskajām un nespecifiskajām ietekmēm uz garozu

talāms nodrošina saslēdzes funkciju, kas nepieciešama lokomotorisko

aktu realizācijai un kustību funkcijas integrācijai ar sarežģītajām

veģetatīvajām funkcijām, kuras regulē hipotalāmā neironi. Ar ta-

lāmu ir saistītas arī sāpes un sāpju reakcijas. Talāma bojājumi rada

asas lēkmjveida sāpes. Tādos gadījumos pat visvājākie kairinātāji

(glāsts, dzirdes vai ožas kairinājums v. tml.) izraisa ļoti nepatīka-

mas sajūtas ar sāpju raksturu. Talāmiskiem dzīvniekiem jebkura re-

ceptīvā lauka kairinājums izraisa veselu reakciju kompleksu, kuram

raksturīgas sāpes, kliedzieni, veģetatīvas reakcijas v. tml. Tātad

sāpju sajūta ir saistīta ne tik daudz ar procesiem garozā, cik ar pro-

cesiem talāmā. Uzskata, ka talāma un hipotalāmā sakari rada to

daudzveidīgo un sarežģīto veģetatīvo reakciju kompleksu, kurš vien-

mēr pavada sāpes.

GALVAS SMADZEŅU PUSLOŽU GAROZAS FUNKCIJAS

Galvas smadzeņu garoza veic daudzas sarežģītas funkcijas, sākot

ar ietekmi uz motoneironiem un beidzot ar garozas intelektuālo dar-

bību.

Galvas smadzeņu garozu veido plāns pelēkās vielas slānis, kuras

biezums ir no 1,3 līdz 4,5 mm. Pateicoties krokojumam, virsmas lau-

kums palielinās un ir vidēji 2200 cm
2
.

Garozā ir 109 līdz 1010 neironu
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un daudz glijas šūnu. Neironus dažādās kombinācijās pārstāv pira-
midālās, zvaigžņveida un vārpstveida šūnas, kuras ir sakārtotas

6 slāņos. Pirmo slāni galvenokārt veido no visām kārtām augšupejo-
šie piramidālo šūnu dendrītu sazarojumi, kā arī asociatīvās un komi-

surālās šķiedras. Piramidālo šūnu apikālajiem dendrītiem ir rakstu-

rīgi izaugumi — dzelonīši. Tie sastāv no apaļas galviņas un tievas

kājiņas, kas savieno dzelonīti ar dendrītu. Pie dzelonīšiem beidzas gala
sazarojumi no dažādas izcelsmes aksonu terminālēm. Vienam pirami-
dālajam neironam var būt pat vairāki tūkstoši šo dzelonīšu, kuri no-

drošina milzumu sinaptisko kontaktu. Jāpiebilst, ka dzelonīši ir ļoti

jutīgi pret asfiksiju, anoksiju un dažādām toksiskām vielām.

Histoloģiskie un elektrofizioloģiskie pētījumi ir parādījuši, ka sen-

sorai un motoriskai garozai ir raksturīga funkcionāla neironu sakaru

organizācija pa vertikāli, proti, šūnas ar ciešu funkcionālu saistību

veido it kā «stabiņus» (diametrs 1 mm vai mazāks), kuri perpendi-
kulāri garozas virsmai. Visvairāk garozā ir piramidālo šūnu — ap-

mēram 60—70% no visām garozas šūnām. Zvaigžņveida šūnu ir 20—

25%. Piramidālo šūnu neironi visos slāņos (izņemot pirmo) pārstā-
vēti ļoti bagātīgi. Piektā un sestā slāņa lielo piramīdu aksoni dod

projekcijas eferentās šķiedras, kuras iet uz leju caur balto

vielu un veido piramidālos un ekstrapiramidālos ceļus. Visu slāņu

vidējo un sīko piramīdu aksoni veido asociatīvās šķiedras,
saistot savā starpā zvaigžņveida un piramidālos neironus nelielās

garozas zonās vai vienas puslodes robežās. Daļa vidējo piramīdu
aksonu caur lielo smadzeņu saikli (kalozo ķermeni) virzās uz pretējo

puslodi, realizējot neironu sakarus starp abām puslodēm. Tās ir ko-

misurālās šķiedras. Ja specifiskās ascendējošās šķiedras no

talāma kodoliem pārslēdzas galvenokārt pie trešā un ceturtā slāņa
piramidālajiem neironiem, tad nespecifisko kodolu aferentās šķiedras
dodas augšup līdz pirmajam slānim un to kolaterāles visos slāņos
veido aksodendrītiskās sinapses. Tādējādi šis sinaptisko veidojumu

sarežģītais telpiskais izvietojums nodrošina garozas sinaptisko sis-

tēmu funkcionālu neviendabībuviena neirona robežās.

Neironu ķēdes organizāciju veido galvenokārt piramidālo un

zvaigžņveida šūnu savstarpējie sakari, pie tam piramidālās šūnas

vienmēr ir uzbudinātājneironi, bet zvaigžņveida šūnas var būt gan

kavētājneironi, gan uzbudinātājneironi (95. att.). Garozas neironu

sinaptiskie procesi ir līdzīgi kavēšanas un uzbudinājuma procesiem

muguras smadzenēs. Garozas neironu membrānas potenciāls variē

no 50 līdz 70 mV, bet darbības potenciāls ir 60—100 mV. Atšķirībā
no motoneironiem garozas neironu seku hiperpolarizācija ir ilgstošāka,
bet mazāk efektīva. Tāpēc garozas neironi pēc intensīva uzbudinā-

juma procesa sinapsē spēj ģenerēt veselu augstas frekvences poten-
ciālu sēriju. Arī kavētājpostsinaptiskais potenciāls nedaudz atšķiras,
tas ir ilgstošāks un stabilāks (ilgst 100 un vairāk ms pat pēc sin-

hrona aferentā viļņa). Nereti sinhrons aferents vilnis garozas neiro-

nos izraisa tik ievērojamu uzbudinātājpostsinaptisko potenciālu, ka

uz tā fona impulsu ģenerācijas mehānisms inaktivējas. Tādas pār-
mēra sinaptiskās depolarizācijas laikā izzūd pat šūnas impulsu fona
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95. att. Garozas neironu savstarpējā saistība (shēmā paradīti 3 sakaru veidi):
1 — piramidālās šūnas, 2 — piramidālo šūnu aksona kolaterāles, 3 — zvaigžņveida šūnas,
4 — aferentie ceļi no talāma, 5 — piramidālo šūnu dendrītu «dzelonīši».

aktivitāte, rodas visas kavēšanas pazīmes. Garozas neironu īsie ak-

soni nodrošina integratīvos procesus pašā garozā.
Garozas funkcionālais iedalījums laukos ir atvasināts no dažādo

zonu eferentās un aferentās saistības. Tas apstiprinājies klīniskajos
novērojumos smadzeņu bojājuma gadījumā un pētījumos ar atse-

višķu garozas daļu kairināšanu. Izdala pirmējos jeb projekcijas lau-

kus, otrējos jeb asociatīvos laukus un trešējos laukus.

Pirmējiem jeb projekcijas laukiem pieder garozas pri-
mārās sensorās un efektorās zonas. Pie primārajām
zonām garozā beidzas projekcijas šķiedras no dažādām aferentām

sistēmām.

Garozas primārām sensorām zonām ir precīza telpiska lokalizā-

cija. Tās saņem impulsu no noteiktiem perifēriem receptoriem, ana-

lizē to un analīzes rezultātu sūta atpakaļ uz zemākajiem centriem un

uz citām garozas zonām. Šos apvidus I. Pavlovs nosauca par anali-

zatoru kortikālo daļu. Primāro motorisko zonu kairinājums izraisa

kustību reakcijas. Pārējie smadzeņu garozas apvidi saistās ar t. s.

funkciju kortikalizāciju, kura ir attīstījusies evolūcijas procesā, pie-

augot garozas lomai organisma funkciju regulācijā. Tie veido šo pro-

cesu regulācijas integratīvo centru, kas uztur organisma homeostāzi

(elpošanas, asinsrites, gremošanas un citi centri).
Primārie sensorie lauki nodrošina tikai samērā vienkāršas sajū-

tas. Ja neiroķirurģiskiem pacientiem, kurus operē lokālā anestēzijā,

operācijas laikā ar elektrību kairina primārās sensomotorās zonas, vi-

ņiem rodas tirpoņas vai ādas durstīšanas sajūta. Primārās redzes zo-

nas kairinājums pacientam liek sajust gaismas zibšņus, dažādas krā-

sas, bet dzirdes apvidus kairinājums — vājas vai stipras skaņas,

pīkstoņu.
Primāro sensoro lauku bojājuma gadījumā pilnīgi zud spēja ana-

lizēt ienākošo informāciju. Piemēram, primārās redzes zonas destruk-

cija vienā puslodē rada tās pašas puses tīklenes funkciju zudumu
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abās acīs, bet abpusējs bojājums — pilnīgu aklumu. Primārās moto-

riskās zonas bojājums (asinsizplūdums v. c.) rada pilnīgu vai daļēju
muskulatūras paralīzi pretējā ķermeņa pusē (hemiplēģija).

Otrējos sensoros jeb asociatīvos 1a v kus veido se-

kundārās sensorās jeb asociatīvās zonas, kuras ap-
tver primārās zonas I—s cm platā joslā. So apvidu bojājums sa-

mazina spēju analizēt sajūtu dažādās nianses, noteikt atšķirības.

Piemēram, šī apvidus bojājums ap primāro redzes zonu var radīt

redzes aklumu tikai uz cipariem vai notīm.

Trešējie lauki lokalizējas deniņu, paura un pieres daivās un

ir vismazāk saistīti ar perifērajiem receptoriem.

Deniņu daiva un angulārā vītne ir nozīmīgas garozas intelektuā-

lajās funkcijās. Šī apvidus smags bojājums padara cilvēku nespējīgu
veidot sakarīgu domu, kaut gan viņš labi dzird un saprot vārdus. Cil-

vēks var lasīt tekstu, bet nesaprast tajā ietverto domu. Deniņu daivas

elektrisks kairinājums izraisa ļoti komplicētas domas, kas var ietvert

redzes un dzirdes halucinācijas. V. Penfīlds atklāja, ka, kairinot

paura daivu, cilvēkam var izraisīt atmiņas par pagātni. Šīs atmiņas
pavada tas pats emocionālais fons, kurš bijis pagātnē. Pacients apzi-
nās, ka atrodas operācijas zālē, un tajā pašā laikā viņam liekas, ka

viņš ir teātrī, kurā bijis daudzus gadus atpakaļ. Pacients dzird mū-

ziku, to pārdzīvo, un viņam rodas tās pašas patīkamās emocijas, ku-

ras bija radušās arī tad. Šie novērojumi ļauj domāt, ka deniņu daiva,

angulārā vītne un paura rajons ir atbildīgi par informācijas uzgla-
bāšanu un tāpēc šim apvidum ir īpaša loma atmiņas procesos.

Pieres daivu apakšējo daļu kairināšana vai cita iejaukšanās šajā

apvidū ir saistīta ar pašiem sarežģītākajiem kustību funkcijas trau-

cējumiem, proti, valodu. Runas centrs ir ļoti sarežģīts, veidots no vai-

rākām struktūrām, un iejaukšanās kādā no tām var radīt dažāda

veida runas traucējumus. Vienā gadījumā ir traucēts runas kustību

komponents (motorā afāzija), citā gadījumā traucēta spēja uztvert

runu. Kaut gan artikulācija ir neizmainīta, cilvēks nesaprot runu. Ru-

nas centrs ir viens no retajiem centriem, kurš pārstāvēts tikai vienā

puslodē — kreisajā (kreiļiem labajā).

Pieres daivas priekšējā daļa veic ļoti sarežģītus procesus, kuri no-

drošina cilvēka personības saglabāšanu un ir saistīti ar cilvēka at-

tieksmes formēšanu pret apkārtējo vidi. Šie procesi padziļina un ab-

strahē dažādas domas, ir morāles pamatā utt.

Traumas pieres daivas apvidū nerada izteiktus kustību vai juša-

nas traucējumus, bet stipri maina cilvēka augstākās, sociālās izturē-

šanās formas.

Garozas iedalījums laukos ar stingri noteiktu funkciju lokalizā-

ciju tomēr ir relatīvs, jo dabiskās funkcijās iesaistās visas galvas
smadzeņu daļas un plaši garozas apvidi. Jāuzsver, ka smadzeņu ga-

rozas neironiem piemīt plasticitāte: vienu neironu bojāejas gadījumā
to funkcijas pārņem citi. Funkcija sākumā zūd, tad pārveidojas, bet

pēc tam parasti pilnīgi atjaunojas. Funkciju kompensācijas spējas ir

jo spilgtākas, jo jaunāks ir indivīds. Cilvēkam (sevišķi, ja garozas

daļas izņemšana izdarīta bērnībā) iespējama pat veselas puslodes
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funkciju kompensācija. Par to liecina klīniskie novērojumi pēc bērnu
vecumā izdarītām neiroķirurģiskām operācijām. Protams, saglabājas
atsevišķu kustību neveiklums, daži vienpusēji redzes traucējumi, bet

citādi operētais bērns savā uzvedībā neatšķiras no veselā.

Par garozas funkcionālo asimetriju sauc smadzeņu pusložu garo-
zas simetrisko centru funkciju sadalīšanu un atšķirīgu piedalīšanos
dažādās cilvēka darbībās. Vairāk nekā 90% cilvēku kreisās puslodes

garoza dominē. To apstiprina arī encefalogrammas (kreisajai puslo-
dei raksturīgs lielākas frekvences un mazākas amplitūdas alfa ritms).
10% cilvēku dominējošās zonas attīstās vienlaikus abās puslodēs. Ne-

daudziem cilvēkiem diferencējas tikai labās puses attiecīgās zonas.

Nosacīti izšķir motorisko, sensoro un psihisko asimetriju, bet neviena

no asimetrijām nav izolēta un jebkurā cilvēka darbībā tās cita ar citu

harmonē. Motoriskā asimetrija izpaužas kā roku, kāju, ķer-

meņa un sejas labās un kreisās puses nevienlīdzības pazīmju kopums
cilvēka kustību aktivitātes formēšanās procesā, kurš nosaka cilvēka

ārējās uzvedības izpausmes. Darba procesā vairums cilvēku dod

priekšroku labajai rokai kā dominējošai sakarā ar lielāku kustību au-

tomatizāciju. Cilvēka labās un kreisās rokas funkcionālā asimetrija

izpaužas jau dažu mēnešu vecumā un gandrīz pilnīgi izveidojas līdz

pusotra vai divu gadu vecumam. Retāk sastopami ir kreiji un ambi-

dekstri jeb abroči, kas vienlīdz labi pārvalda abas rokas.

Par sensoro asimetriju sauc pazīmju kopumu, kurš rak-

sturo pāru maņu orgānu un ķermeņa labās un kreisās puses jutī-
guma funkcionālo nevienlīdzību. Neskatoties uz redzes binokulāro

dabu, viena acs tomēr ir dominējoša un vadoša. Tā pirmā uztver

priekšmetu, otra tikai pabeidz kopējo nostādni, vēršot savu asi uz

vadošās acs fiksācijas punktu.

Psihiskajā asimetrijā izpaužas pusložu garozas darbības

nevienlīdzība attiecībā uz informācijas telpisko un laika komponentu.
Neskaitāmi klīniski novērojumi liecina, ka funkciju sadalījums starp

smadzeņu puslodēm visiem cilvēkiem nav vienlīdz krasi izteikts. Pa-

rasti labās puses bojājums rada telpiskās redzes uztveres traucēju-
mus. Cilvēks nespēj zīmējumā attēlot perspektīvu, pēc izskata nepa-

zīst pazīstamus cilvēkus un ģimenes locekļus, nepazīst sevi spogulī,
neatšķir sievieti no vīrieša. Traucējumi izpaužas arī dzirdes sfērā.

Zūd spēja atkārtot pat visvienkāršākās melodijas, orientēties telpā

pēc skaņas, pazīt pazīstamu cilvēku balsis. Runa kļūst intonatīvi ne-

izteiksmīga, nedzīva, monotona. Dominē pozitīvas emocijas. Kreisās

puslodes bojājums (audzējs, asinsizplūdums, iedzimti defekti v. tml.)
rada runas traucējumus. Pacients ar grūtībām lasa un nosauc priekš-

metus, bieži lieto vārdus, kuriem nav jēgas.Runa atjaunojas lēni. Rak-

sturīgs dziļš apjukums, cilvēks nevar pateikt, kur atrodas, kāds ir

mēnesis, bieži izsakās, ka nekad neatveseļosies, v. tml.

Kaut gan pastāv pusložu funkcionālā asimetrija, visi neiropsihis-
kie procesi noris, piedaloties abām smadzeņu puslodēm. Katra pus-

lode savā veidā nodrošina smadzeņu kā vienotas sistēmas darbību,

neskatoties uz telpiskuma un laika faktoru nevienlīdzību pusložu dar-

bībā. Dabiskos apstākļos cilvēks izjūt aktuālo telpu un laiku, kurā
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pašreiz dzīvo un funkcionē, bet šī aktualitāte iezīmējas ar pagātnes
un nākotnes asimetriju, telpiskuma nevienlīdzību. Kreisā puslode
gādā par runas funkcijām un apzināti regulējamiem psihiskā procesa

komponentiem. Labā puslode, neaprobežodamās ar vienkāršu uztveri,
regulē jūtām pakļautos psihiskā procesa komponentus. Šīs puslodes
pārziņā ir neapzināto norišu un intuīcijas sfēra. Cilvēka darbības
raksturs nosaka, kādas īpatnības piemitīs pusložu individuālajai
funkcionālajai mijiedarbībai, kuras pamatā ir savstarpējas palīdzī-
bas un sadarbības princips.

Galvas smadzeņu bioelektrisko aktivitāti reģistrē, uztverot sma-

dzeņu biopotenciālus no cilvēka galvaskausa ādas un pierakstot
elektroencefalogrammu (EEG). Operācijas laikā tieši var reģistrēt
kāda smadzeņu apvidus biopotenciālus — elektrokortikogramma. Iz-

manto unipolāros vai bipolāros novadījumus vienlaicīgi no dau-

dziem (4 vai 32, reizēm pat 100) punktiem. EEG izšķir četrus biopo-
tenciālu svārstību tipus jeb ritmus.

Alfa ritmam raksturīgas ritmiskas, sinusoidālas svārstības

B—l3 reizes sekundē, svārstību amplitūda 50 p V. Normā šādas svār-

stības novēro mierā, sēdus vai guļus stāvoklī, ar aizvērtām acīm.

Vislabāk šo ritmu var reģistrēt no pakauša rajona Rolanda rievas.

Alfa ritma gadījumā no dažādiem punktiem reģistrētās svārstības ir

vienādas pēc ampiltūdas, frekvences un fāzes, un šādu pierakstu sauc

par sinhronizētu EEG. Atverot acis, alfa ritms izzūd un parādās
beta ritms, kam raksturīgs lielāks svārstību skaits (14 līdz

30 sv./s), bet mazāka amplitūda (20—25 pV). Tas stiprāk izteikts

pieres un deniņa daivās. EEG līknes kļūst neregulāras, un pieraksti
no dažādām smadzeņu daļām stipri atšķiras — notiek desinhronizā-

cija. Augstas amplitūdas (100 —300 v. V) lēnas svārstības ir teta

(4—7 sv./s) un delta (0,3—3,5 sv./s) ritms. Tos novēro miegā, nar-

kozē, hipoksijas laikā.

EEG ir postsinaptisko uzbudinošo un kavējošo potenciālu algeb-
riska summa. Biolektriskās aktivitātes raksturs ir atkarīgs 1) no

impulsācijas, kas pienāk pa aferentajiem kanāliem; 2) no impulsāci-
jas, kas pienāk no nespecifiskajām un asociatīvajām zemgarozas

struktūrām; 3) no kortikālo neironu specifiskās aktivitātes. Ar to sap-

rot bioelektrisko aktivitāti, kura nav atkarīga no ascendējošās impul-
sācijas, bet ir saistīta ar nemitīgi pienākošās aferentās impulsācijas
sarežģīto pārstrādes procesu atgriezeniskās saites ķēdēs.

Atsevišķs perifērs kairinātājs galvas smadzeņu garozā rada izrai-

sīto potenciālu, kuru nomaina primārā atbildes reakcija, kas uzslāņo-

jas izejas bioelektriskās aktivitātes fonam. Atbilde rodas stingri no-

teiktā garozas rajonā pēc īsa latentā perioda. Pēc tam reģistrējamā
līknē parādās dažādas reakcijas (sekundārās atbildes), kuru laten-

tais periods ir lielāks un kuras var iegūt difūzi visā garozā vai vairā-

kās noteiktās garozas zonās. Tas izskaidrojams ar to, ka aferentais

impulss, virzoties uz garozu, sadalās un iekļauj reakcijā nespecifisko

ascendējošo sistēmu. Tāpēc pat uz konkrētu garozas virsmas laukumu

tiecas vesela grupa aferento uzbudinājuma impulsu, kas novirzīti

laikā, ir dažādi pēc stipruma un adresēti dažādiem garozas morfolo-
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ģiskiem elementiem. Tāda uzbudi-

nājuma dispersija laikā un telpā
nodrošina konkrētā momentā sa-

režģītu dažādu bioelektrisko reak-

ciju mozaīku, veidojot garozas

primārās un sekundārās atbildes.

SMADZEŅU FUNKCIJAS, KURAS

NODROŠINA IZTURĒŠANOS

Izturēšanās ir visa organisma

funkcija, un to galvenokārt no-

saka nervu sistēma. Izturēšanos

nosaka kā atsevišķie muguras

smadzeņu refleksi, tā arī perio-
diskie procesi (piemēram, miega
un nomoda cikli). Izturēšanās ir

saistīta arī ar emocijām, neapzi-

nātajiem motoriskajiem un senso-

rajiem dzinuļiem, sāpju un prieka

izjūtām. Izturēšanās regulēšanas
funkcijas nervu sistēmā veic gal-

96. att. Neirālā un humoralā saistība

ar hipotalāmu.

venokārt zemgarozas struktūras, kuras lokalizētas smadzeņu bazā-

lajās daļās. Zināma nozīme ir arī smadzeņu garozas vecākajām da-

ļām, kuras atrodas pusložu mediālajā un ventrālajā virsmā. Šo

smadzeņu struktūru sakopojumu sauc par limbisko sistēmu. Lim-

bisko sistēmu veido limbiskā garoza (gyrus cinguli, gyrus hip-

pocampi, gyrus dentatus, uncus, area piriformis, daļa no saliņas,
deniņu daivas ventromediālās un pieres daivas orbitālās virsmas ga-

roza), zemgarozas asociatīvie kodoli {nāci. amygdale, septum kodoli,

epitalāms, talāma priekšējie kodoli) un hipotalāms. Hipotalāmā ko-

doli ieņem galveno — centrālo pozīciju un saista neirālos un humo-

rālos regulācijas mehānismus (96. att.). Limbiskās sistēmas atse-

višķie veidojumi, sevišķi hipotalāms un ar to saistītās struktūras,
kontrolē daudzas sarežģītākās veģetatīvās funkcijas, piemēram, ķer-

meņa temperatūras, masas, osmolaritātes uzturēšanas mehānismus.

HIPOTALĀMA VEĢETATĪVĀS FUNKCIJAS

Hipotalāms ir nozīmīgākais efektorais ceļš, caur kuru limbiskā

sistēma kontrolē organisma svarīgākās veģetatīvās funkcijas. Šajā
kontrolē dažādajiem hipotalāmā centriem ir svarīga loma. Pēc histo-

loģiskās uzbūves un funkcionālās nozīmes hipotalāmā izšķir vairā-

kas kodolu grupas: priekšējo, mugurējo un vidējo, kuras savukārt

var iedalīt vairākās apakšgrupās. Hipotalāmā saistība ar pārējām
centrālās nervu sistēmas daļām ir gan aferentā, gan eferenta. Svarī-

gākās aferentās saistības ir saistības ar limbisko un talamokortikālo

sistēmu. Subordinētās daļas ir smadzeņu stumbrs un muguras
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97. att. Limbiskās sistēmas aferentā un eferentā saistība.

smadzenes (97. att.). Hipotalāms saņem aferento informāciju par

ārējās un iekšējās vides izmaiņām no eksteroreceptoriem un intero-

receptoriem. Hipotalāmā neironi ģenerē impulsus, arī pašiem hipota-
lāmā neironiem novērtējot ķermeņa temperatūru, sāļu koncentrāciju
ekstracelulārajos šķidrumos un hormonu koncentrāciju asinīs.

īpaša, atšķirīga no visām pārējām hipotalāmā daļām ir tā priek-
šējo kodolu saistība. No supraoptiskā kodola atiet īss, bet apjomīgs
šķiedru kūlītis (apmēram 200 000 aksonu), kurš beidzas hipofīzes mu-

gurējā daivā, veidojot hipotalamohipofizāro traktu. Pa šo traktu pār-
vietojas ne tikai nervu impulsi, bet noplūst arī neirosekrēts, kurš vei-

dojas supraoptiskajos un paraventrikulārajos kodolos.

Hipotalāmā paraventrikulārā sistēma ir viena no galvenajām, kas

ietekmē citas CNS struktūras, veidojot kolaterāles uz stumbra kodo-

liem, galvenokārt ar parasimpātiskās nervu sistēmas kodoliem. Hipo-
talāmā kodoli veido arī daudz īsu eferentu ceļu, kas virzās uz talā-

misko un subtalāmisko apvidu un uz citām zemgarozas struktūrām.

Hipotalāmā ir ļoti biezs kapilāru tīkls. Visvairāk to ir priekšējās
grupas kodolu apvidū, kur ap katru neironu ir 2 vai 3 kapilāri, kuri

kontaktē ar neirona ķermeni. Hipotalāmā asinsvadi ir caurlaidīgi at-

tiecībā pret lielmolekulārām vielām. Tas veicina dažādu ķīmisko
vielu un hormonu vieglu nokļūšanu asinsritē un nodrošina pastāvīgu
informāciju par humorālām un hormonālām izmaiņām organisma iek-

šējā vidē. Daļa hipotalāmā kodolu cieši saskaras ar trešā ventrikula

likvoru, kas arī nodrošina ķīmisko informāciju pa šiem ceļiem.

Hipotalāmā sarežģīta uzbūve nosaka hipotalāmā atsevišķo rajonu

daudzveidīgo funkcionālo nozīmi. Tā ir svarīgākā centrālās nervu
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sistēmas daļa, kura nodrošina homeostāzes uzturēšanu. Hipotalāmā
integratīvā funkcija nodrošina gan somatiskās, gan veģetatīvās, gan

endokrīnās sistēmas iesaistīšanu organisma reakcijās. To nosaka hi-

potalāmā dažādās funkcijas, kurām ir viena kopīga īpašība — uztu-

rēt konstantus organisma iekšējos apstākļus. Hipotalāms koordinē

arī izturēšanās aizsargcentrus (uzbrukums, aizsardzība, bēgšana),
barības uzņemšanas un seksuālās (reproduktīvās) izturēšanās cen-

trus. Arī šīs reakcijas plašākā nozīmē var aplūkot kā homeostatiskus

procesus, jo tie dod iespēju indivīdam eksistēt naidīgā vidē, garantē
barības uzņemšanu un nodrošina sugas turpināšanu.

Eksperimenti ar dzīvniekiem, kuriem kairina vai iznīcina hipota-
lāmā kodolus, un novērojumi smadzeņu operāciju laikā apstiprina
hipotalāmā lomu organisma augstāko veģetatīvo funkciju integrācijā.
Mugurējo un vidējo kodolu uzbudinājums rada iekšējo orgānu funkci-

jās izmaiņas, kuras ir analogas pastiprinātai simpātiskajai ietekmei.

Šīs izmaiņas ir ģeneralizētas, un tās skar visas funkcijas, kuras re-

gulē simpātiskā nervu sistēma: cilvēkam mainās asinsspiediens,
sirdsdarbība, kuņģa-zarnu trakta gludās muskulatūras darbība (pa-
lēninās motorika sakarā ar peristaltisko atslābšanu), acs gludo mus-

kuļu darbība, saraujas pilomotorie muskuļi v. c. Kairinot priekšējos
un ārējos kodolus, izmaiņas ir pretējas, notiek parasimpātiskās sistē-

mas aktivācija. šādas ģeneralizētas veģetatīvo funkciju izmaiņas zi-

nāmā mērā ir saistītas ar mākslīgajiem eksperimenta apstākļiem. Da-

biskajos apstākļos hipotalāms, domājams, nodrošina diferencētākas

reakcijas, kā tas izpaužas, piemēram, termoregulācijas mehānismu

nodrošināšanā. Kā zināms, augstākajiem dzīvniekiem konstantu ķer-
meņa temperatūru nodrošina divi mehānismi: siltumrades un siltum-

atdeves regulācija. Siltumradi efektīvi pastiprina muskuļu kontrak-

cijas (arī muskuļu trīce aukstumā), bet siltumatdeve realizējas,
paplašinoties ādas asinsvadiem (pastiprinās siltumatdeve no asinīm)
un pavairojoties sviedru sekrēcijai. Abi šie mehānismi pakļaujas hipo-
talāmā kodolu regulācijai. Svarīgi, ka paši hipotalāmā neironi spēj
reaģēt uz pieplūstošo asiņu temperatūru un mainīt savu fona aktivi-

tāti. Domājams, ka atbilstošie hipotalāmiskie kodoli ir ar augstu
ķīmisko jutību (ķermeņa t° paaugstināšanos dažādu infekcijas sli-

mību gadījumos galvenokārt izskaidro ar toksīnu ietekmi uz kodo-

liem, bet antiseptiskie farmakoloģiskie līdzekļi — ar konkurentu dar-

bību uz tām pašām šūnām).

Ūdens balansu hipotalāms regulē ar diviem savrupiem mehānis-

miem: radot slāpju sajūtu, kas kontrolē ūdens uzņemšanu organismā
(laterālie kodoli), un kontrolējot ūdens ekskrēciju ar urīnu (nucl.

supraopticus un paraventrikulārais kodols — neirosekrēts — anti-

diurētiskais hormons).

Ventromediālo kodolu eksperimentāls bojājums dzīvniekiem rada

hiperfāgiju (paaugstināta ēstgriba — rijība), polidipsiju (izteiktas
slāpes) un var izraisīt arī aptaukošanos. Abpusējs laterālo kodolu bo-

jājums rada afāgiju, adipsiju un dzīvnieka bojāeju no novājēšanas.
lepriekš minētais liecina, ka hipotalāms kontrolē vielmaiņas procesus
un kompleksās sajūtas, kuras nosaka uztura un ūdens uzņemšanu
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organismā — izsalkumu, slāpes, sāta sajūtu. Sajās reakcijās secīgi
koordinējas somatomotoriskās un veģetatīvās atbildes, kas raksturīgi
izturēšanās reakcijai («barības uzņemšana» v. tml.). Uzskata, ka arī

šīs hipotalāmā struktūras ir ķīmiski jutīgas un tās stimulē asins

ķīmiskā sastāva izmaiņas («bada» un «sāta» asinis). lespējams, ka

atbilstošos kodolos ir struktūras, kas ir jutīgas pret noteiktu vielu

koncentrāciju asinīs (glikoze, aminoskābes v. c).

Hipotalāmā kodoli integrē reflektoriskos aktus, kas saistīti ar dzi-

mumdzīvi. Hipotalāmā mugurējo struktūru kairinājums dzīvniekiem

rada īpašas izturēšanās reakcijas, kuras ir ārkārtīgi tīkamas un pre-

tējas bailēm, dusmām, niknumam, kas rodas, kairinot hipotalāmā
priekšējās struktūras.

Rezumējot var sacīt, ka hipotalāms kā augstākais zemgarozas ve-

ģetatīvais centrs nodrošina visu veģetatīvo funkciju harmonisku mij-
iedarbību un apvieno organisma izturēšanās reakciju fiziskās un psi-
hiskās norises, piešķirot katram funkcionālam stāvoklim zināmu

emocionālu noskaņojumu.
Hipotalāmā kodoli piedalās arī tādā izturēšanās reakcijā kā miega

un nomoda periodikas regulēšana. Par to liecina eksperimenti, kuros

atsevišķu hipotalāmā struktūru kairinājums dzīvniekam izraisa tādu

pašu izturēšanās reakciju, kādu novēro dabiskos apstākļos pirms

iemigšanas, vai arī rada uzmošanās reakciju. Arī te novēro soma-

tisko un veģetatīvo izmaiņu kopumu, kuru rada hipotalāmā un reti-

kulāro struktūru reciprokā mijiedarbība, kas kopā ar kortikālajiem
impulsiem nodrošina nomoda un miega dabisko nomaiņu. Hipota-
lāmā bojājumi trešā smadzeņu ventrikula rajonā cilvēkam rada mie-

gainību vai komu.

Jāņem vērā, ka visos šajos sarežģītajos procesos līdzās tīri neirā-

liem mehānismiem hipotalāmā funkciju realizācijā piedalās arī en-

dokrīnie mehānismi. So piedalīšanos nodrošina hipotalāma-hipofīzes
saistība.

LIMBISKĀ SISTĒMA

Limbiskā sistēma apvieno kopējā funkcijā veco garozu ar augstā-

kajiem hipotalāmā centriem, veidojot ciešas anatomiskas saiknes

starp šīm struktūrām un noslēgtu sistēmu lokus.

Limbiskajā sistēmā izdala vairākas neironu ķēdes, kurām ir no-

teikts funkcionāls virziens. Tām ir daudz ieeju un izeju, ar kuru līdz-

dalību realizējas daudzveidīgie efekti izturēšanās reakcijās. Izdala

divu veidu limbiskās sistēmas struktūru funkcionālās neironu ķēdes:
lielo jeb Peipeca loku (hipokamps—mamillotalamocingulārā sistēma—

temporālā sistēma) un mazo loku (amigdalārie kodoli—hipotalāms).
Lielie cirkulācijas loki savstarpēji saista 5—6—10 atsevišķus kodo-

lus, bet īsie savieno atsevišķus kodolus, impulsi tajos pāriet no viena

kodola uz otru un atpakaļ. Dažādo limbisko struktūru funkcijas slikti

diferencējas, bet noteiktiem struktūru kompleksiem ir relatīvi speci-
fiski uzdevumi organisma izturēšanās reakciju veidošanā. Visiem
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efektiem ir raksturīgs garš latentais periods, tie pieaug pakāpeniski
un pastāv ilgstoši. Tas liecina, ka funkcijas nerealizējas caur tiešām

saitēm ar izpildorgāniem. Domājams, ka pirmām kārtām šīs struktū-

ras ietekmē zemākstāvošos hipotalāmā centrus, bet tie — sev subor-

dinētos centrus, tādējādi radot viena otram uzslāņotu procesu hierar-

hiju, kura integrējas augstākā centrā — vecajā garozā.
Limbiskās sistēmas funkcijas ir ļoti daudzpusīgas; tajā organizē-

jas viscerosomatoemocionālie izturēšanās akti, tā piedalās veģetatīvo
un endokrīno (galvenokārt dzimumdziedzeru) funkciju regulācijā,
garozas funkcionālās aktivitātes modulēšanā, nodrošina īslaicīgos
atmiņas mehānismus.

Limbiskajās struktūrās ģenerētās impulsācijas lielākā daļa rea-

lizē veģetatīvos efektus un izturēšanās aktus, kuri ir pazīstami kā

hipotalāmā stimulācijas rezultāts. Daļa impulsu konverģē uz retiku-

lārās formācijas aktivējošo sistēmu, kontrolējot nomoda, modrības

un uzmanības pakāpes. Vēl citas impulsu plūsmas dodas no limbis-

kajām struktūrām uz garozas nelimbiskajām daļām, lai ietekmētu

tādas atšķirīgas garozas aktivitātes formas kā analītiskās, sensorās

un pat motoriskās funkcijas. Jāpiebilst, ka dažādo un atšķirīgo lim-

bisko struktūru efekti ir galvenokārt subjektīvi un tāpēc grūti pētāmi
eksperimentos ar dzīvniekiem.

Limbiskās sistēmas centrālo daļu (centru) veido mandeļveida ko-

dolu komplekss, hipokamps un jostas vītne. Mandeļveida kodolu kom-

plekss saņem impulsus no limbiskās garozas, frontālās daivas orbitā-

lās virsmas, jostas vītnes un hipokampa vītnes un secīgi raida tos

atpakaļ uz tām pašām garozas daļām, hipokampu, starpsienu, ta-

lāmu un īpaši uz hipotalāmu. Sī kompleksa stimulācija izraisa tādus

pašus efektus kā hipotalāms, tos papildinot ar ārkārtīgu dusmu, bēg-

šanas, soda (pārmācīšanas), sāpju reakcijām vai arī ar «prieku» un

«patiku». Citu mandeļveida struktūru kairinājums rada seksuālu

aktivitāti.

Hipokampa funkcijas nodrošina tā daudzveidīgie sakari ar visām

limbiskās sistēmas daļām, ieskaitot mandeļveida kodolus, hipokam-
pālo vītni, jostas vītni, hipotalāmu un tam piegulošās daļas. Dažādu

hipokampa rajonu stimulācija izsauc gribai nepakļautās toniskās vai

kloniskās kustības dažādās ķermeņa daļās. Reizēm stimulācija rada

patiku vai citas emocionālās reakcijas, kā arī seksuālus fenomenus.

Viens no visinteresantākajiem efektiem, kuru novēro, stimulējot pie
pilnas apziņas esoša cilvēka hipokampa struktūras, ir tūlītēja kon-

takta izzušana ar jebkuru personu, kas viņu uzrunā. Tas norāda,

ka šīm struktūrām ir nozīme uzmanības formēšanā. Jāatzīmē, ka vāji
elektriski stimuli var izraisīt lokālu epileptisku lēkmi, kurai rakstu-

rīgi dažādi psihomotoriskie efekti, ieskaitot ožas, redzes, dzirdes,

taustes vai citas halucinācijas, kuras nav kontrolējamas, kaut gan

apziņa ir saglabāta un cilvēks zina, ka halucinācijas ir nereālas.

Viena no vismazāk izzinātām limbiskās sistēmas daļām ir t. s. 1 i m-

biskā garoza (hipokamps, jostas vītne, orbitofrontālā garozas

virsma), kas atrodas starp vecākajām garozas dalām, Zemākajiem
dzīvniekiem tai ir nozīme dažādu ožas, garšas un barošanās
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fenomenu izraisīšanā. Cilvēkam šīs limbiskās garozas funkcijas ir

mazsvarīgākas, un domājams, ka tās nozīme ir līdzīga garozas

asociatīvās zonas nozīmei, kas kontrolē zemākos centrus, kuri iesais-

tās izturēšanās reakcijās. Stimulējot limbiskās garozas dažādus rajo-
nus, novēro šādus efektus: elpošanas pavājināšanos vai pastiprinā-
šanos, spontāno vai apzināti izraisīto kustību samazināšanos vai

veicināšanu, vokalizāciju, košļāšanu, laizīšanos, rīšanu, kardiovasku-

lārus efektus (arteriālā spiediena palielināšanos vai pazemināšanos,
sirdsdarbības paātrināšanos vai palēnināšanos), gastriskos efektus

(motorikas un sekrēcijas pastiprināšanos vai pavājināšanos) un

tādas afektu pavadošas reakcijas kā dusmas, niknums, trauksme,

modrība, saprātīgums, paklausība, uztraukums v. c.

Limbiskā sistēma kontrolē emociju izteiksmīgumu. Kontrole ap-
tver gan somatomotorisko, gan veģetatīvo, gan endokrīno sistēmu,
to nodrošina milzīgais reciproko saistību daudzums starp limbiska-

jām struktūrām, hipotalāmu un stumbru. Bez tam limbiskā sistēma,
izmantojot subjektīvo pieredzi, regulē emocionālo izpausmju spil-
gtumu.

Tātad limbiskā sistēma ir struktūru ansamblis, kurš piedalās to

organisma veģetatīvo un viscerohormonālo funkciju regulācijā, ku-

ras nodrošina dažādos izturēšanās aktus, iesaistās procesos, kuri,

realizējot somatoveģetatīvo integrāciju, nosaka miega un nomoda cik-

lisku nomaiņu, uzmanību, emocionālo sfēru, atmiņas procesus. Šāda

izturēšanās kontrole daļēji ir ģenētiski mantota, daļēji — iegūta ap-

mācības (dzīves pieredzes) ceļā.

ANALIZATORU FIZIOLOĢIJA

Informāciju par norisēm ārējā vidē un organismā sniedz maņu

orgāni — analizatori. Maņu orgānus l. Pavlovs nosauca par analiza-

toriem, jo noteiktu ārpasaules kairinātāju tie sadala elementos. Kairi-

nātāja iedarbību uztver receptori, piemēram, zieda īpašības cilvēks

uztver ar redzi, ožu un tausti. Analīzes rezultātā rodas zieda formas,

krāsas, lieluma, smaržas un citas sajūtas, kuras augstākā neirālā

darbība integrē un vispārina par jēdzienu «zieds».

Analizators ir sarežģīta neironu virkne, kas stiepjas no perifēri-
jas cauri visai centrālajai nervu sistēmai līdz smadzeņu garozai.
Šajā virknē ietilpst trīs strukturāli un funkcionāli atšķirīgas daļas.
Pirmā ir analizatora perifērā daļa — receptors. Receptors uztver

noteiktu enerģijas veidu un pārvērš to nervu impulsā. Nervu impulsu
pārvada analizatora otrā daļa — vadītā j ceļ i. Tie ir secīgi sa-

slēgti aferentie neironi, kuru kolaterāles dažādos centrālās nervu sis-

tēmas līmeņos ar starpneironu palīdzību pārslēdzas uz eferentiem nei-

roniem, kas spēj izraisīt dažādas komplicētības reflektoriskus aktus.

Analizatora trešā daļa ir garozas jušanas lauki. Dzirdes

analizatora garozas centri ir deniņu daivā, ādas analizatora — post-
centrālajā vītnē utt. Analizatora garozas daļā izšķir kodolu un
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perifēriju. Kodolā notiek vissmalkākā saņemtās informācijas analīze.

Analizatoru darbība ir cilvēka izziņas procesu pamatā. V. I. Ļeņins
pasvītroja, ka cilvēks apkārtējo pasauli var izzināt tikai caur maņu

orgāniem. Maņu orgāni ir logi, pa kuriem ārpasaule iespiežas cilvēka

apziņā.

Fizioloģiskie ideālisti noliedza sajūtu atbilstību objektīvai realitā-

tei. J. Millers uzskatīja, ka sajūta tieši neatspoguļo kairinātāja iedar-

bību. Pētot maņu orgānus, J. Millers sastapās ar diviem faktiem.

Pirmkārt, viņš konstatēja, ka viens un tas pats kairinātājs izraisa

dažādas sajūtas. Piemēram, sitiens pa ausi rada skaņas sajūtu, bet si-

tiens pa aci — gaismas sajūtu. Otrkārt, viņš atklāja, ka dažādi kairi-

nātāji vienā maņu orgānā dod vienādu saļūtu. Gan gaismas kairinā-

tājs, gan mehānisks kairinātājs acī rada gaismas sajūtu. 1826. g.
J. Millers publicēja darbu par maņu orgānu specifisko enerģiju. Sa-

jūtu cēlonis, pēc J. Millera domām, nav ārpus organisma. Maņu

orgānos ir specifiska enerģija, kuras izmaiņas rada sajūtas. Līdz

cilvēka apziņai nonāk tikai pašu maņu orgānu funkcijas. Tātad J. Mil-

lers noliedz iespēju izzināt pasauli ar maņu orgānu palīdzību. J. Mil-

lera skolnieks H. Helmholcs, kurš ļoti daudz un sekmīgi pētīja maņu

orgānu biofiziku, savos vispārinājumos par pasaules izzināmību pa-
lika ideālistiskās pozīcijās. Sajūtas, pēc H. Helmholca domām, ir sim-

boli, kas rodas maņu orgānos un nevar palīdzēt noskaidrot ārpasau-
les dabu un būtību.

Pretstatā fizioloģisko ideālistu un agnostiķu teorijām V. I. Ļeņins

radīja atspoguļošanas teoriju. Viņš izteica domu, ka cilvēka sajūtu
avots ir ārpasaule kā objektīva realitāte, kas eksistē ārpus mums ne-

atkarīgi no mūsu apziņas. Sajūtas atspoguļo reālo pasauli. V. I. Ļe-
ņins pasvītroja, ka sajūta ir subjektīvu un objektīvu norišu vienība.

Objektīvais faktors darbojas uz receptoriem un ierosina tajos nervu

impulsu rašanos. Nervu impulsi nonāk centrālajā nervu sistēmā, it

īpaši garozā, kur notiek impulsu galīgā analīze un sintēze, kuras re-

zultātā rodas sajūta. Analizatoru uzbudināmības līmenis, nogurums

un citi faktori var radīt sajūtu intensitātes izmaiņas viena un tā paša
stipruma kairinājuma gadījumā. No receptoriem nākošie impulsi uz-

tur centrālās nervu sistēmas tonusu. Cilvēki, kuriem trūkst vairāku

analizatoru, piemēram, redzes un dzirdes analizatoru, augu dienu

pavada snaudā vai dziļā miegā.

Analizatori dod cilvēkam priekšstatu par apkārtējo pasauli. Tie

obligāti nepieciešami cilvēka nosacīti reflektoriskās darbības realizā-

cijai. Katru uzvedības aktu ievada aferentā sintēze, kura ap-

kopo visu kairinātāju vienlaicīgas un secīgas iedarbības rezultātu uz

organismu un rada centrālai nervu sistēmai iespēju formēt tādu at-

bildes reakciju uz kairinājumu, kas dotajā situācijā dod vislabāko pie-

lāgošanās efektu. Aferentā sintēze norit visos centrālās nervu sistē-

mas līmeņos. Analizatori uztver arī nosacījuma kairinājumu, kuram,

pēc P. Anohina domām, ir palaišanas jeb ieslēgšanas aferentācijas
nozīme. Analizatori nodrošina arī reaferentaci j v. Reaferenta-

cija dod centrālajai nervu sistēmai priekšstatu par to, vai reflekto-

riskās darbības rezultāti atbilst sākotnējam mērķim. Ja reaferentācija
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parāda, ka darbības rezultātam nav pietiekami izteikts pielāgojošs
efekts, centrālā nervu sistēma izdara reflektoriskās darbības

korekciju.

RECEPTORU KLASIFIKĀCIJA

Receptorus var klasificēt pēc tā enerģijas veida, kura uztveršanai
tie ir pielāgoti, piemēram, baroreceptori uztver spiediena izmaiņas,
osmoreceptori — osmotiskā spiediena paaugstināšanos, fonoreceptori
uztver skaņas viļņa iedarbību, termoreceptori — temperatūras paaug-
stināšanos vai pazemināšanos.

Pēc receptoru novietojuma tos iedala eksteroreceptoros, interore-

ceptoros un proprioreceptoros. Par eksteroreceptoriem sauc

receptorus, kuri uztver ārējās vides iedarbību, piemēram, acu, ausu,

ādas un dažu gļotādu receptorus. Tie uztver informāciju par ārējās
vides izmaiņām.

Interoreceptori atrodas iekšējos orgānos, tādēļ tos var saukt

arī par visceroreceptoriem. Interoreceptorus kairina izmaiņas iekšējā
vidē, piemēram, baroreceptorus asinsvados kairina asinsspiediena pa-

augstināšanās, osmoreceptorus kairina osmotiskā spiediena paaug-
stināšanās.

īpašu vietu ieņem proprioreceptori — kustību aparāta re-

ceptori. Tos kairina zemes pievilkšanas spēka stiepjošā iedarbība un

kustību radītais iestiepums.

Receptorus iedala distantajosun kontakta receptoros. Di-

stantie receptori, piemēram, redzes un dzirdes receptori, uztver kairi-

nātājus, kuru avots ir tālu no receptora. Kontakta receptori, piemē-

ram, osmoreceptori, tieši saskaras ar kairinātāju. Bez tam receptorus
vēl iedala primāri jutīgos kuriem substrāts, kas uztver kairinā-

jumu, atrodas sensorajā neironā, piemēram, muskuļu vārpstiņa, un

sekundāri jutīgos receptoros. kuros kairinājumu uztver īpašas

šūnas, kas caur sinapsi ir savienotas ar jušanas nervu. Tādi ir, pie-

mēram, vestibulārā analizatora receptori.

RECEPTORU UZBUDINĀMĪBA

Receptori ir specializējušies noteiktu kairinātāju uztveršanai, pie-

mēram, tīklenes receptori ir pielāgoti elektromagnētisko viļņu (360—

720 nm) uztveršanai. Spiediena un taustes receptori uztver mehānis-

kās enerģijas iedarbību utt. Receptora jutība pret adekvāto kairinā-

tāju ir ļoti augsta. To raksturo absolūtais kairinātāja sliek-

snis — vismazākais kairinātāja stiprums, kura iedarbība rada tikko

manāmu specifisku sajūtu. Tas ir ļoti zems. Minimālu gaismas sa-

jūtu rada 5—7 gaismas kvanti, garšas receptoru slieksnis rūgtai gar-

šai ir 0,00089% hinīna šķīdums. Absolūto kairinātāja slieksni grūti
noteikt, turklāt tas mainās atkarībā no organisma funkcionala_ stā-

vokļa (uztraukums, nogurums) un citu receptoru jutības. Piemēram,
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iesnu laika, kad ir traucēta oža, dažiem cilvēkiem notrulinās vai zūd

arī garšas sajūta.
Praksē biežāk lieto nevis receptoru absolūto kairinātāja slieksni,

bet kairinātāja atšķiršanas slieksni, t. i., vismazāko kai-

rinātāja stiprumu atšķirību, kas spēj izsaukt tikko manāmu sajūtas
atšķirību. 1834. g. E. Vēbers formulēja likumu par sakarību starp

kairinātāja stiprumu un sajūtas intensitāti. Šīs attiecības izsaka for-

mula

AI
-X

~T '

kur X — pastāvīgs lielums,
I — kairinātāja stiprums,

AI — kairinātāja stipruma izmaiņas.

Sajūtu intensitātes atšķirība rodas tikai tad, ja kairinātāja stip-
rums mainās par noteiktu daļu no sava sākotnējā spēka. Piemēram,

gaismas intensitātei jāmainās par 1/100—1/186, skaņas intensitātei

jāmainās par 1/5—1/10 no kairinātāja sākotnējā stipruma. Jo sākot-

nējais kairinātājs stiprāks, jo lielāka ir kairinātāju atšķirība, kas iz-

raisa sajūtas pastiprināšanos vai pavājināšanos. Piemēram, priekš-
metu svara atšķiršanas slieksnis ir 1/30. Ja priekšmets sver 30 g, tad

cita priekšmeta svaru varēs atšķirt, ja tas svērs 31 g, bet, ja sākot-

nējais svars ir 60 g, tad nākošo svaru varēs atšķirt, ja priekšmets
svērs 62 g, tātad atšķirība būs 2 g. Analizējot atšķiršanas sliekšņa
un sajūtu intensitāti, G. Fehners konstatēja, ka, kairinātāja stipru-
mam pieaugot ģeometriskā progresijā, sajūta pieaug aritmētiskā pro-

gresijā. G. Fehners ieteic formulu

S =a.lgß+b;

kur S — sajūta,
R — kairinātāja stiprums,

a un b — konstantes.

Šo likumsakarību fizioloģijā pazīst kā Vēbera —Fehnera likumu. Sa-

jūtu rašanās pēc Vēbera—Fehnera līkuma notiek pie vidējiem kairi-

nātāja stiprumiem.

S. Vavilovs pierādīja, ka elektrisko impulsu frekvence jušanas

nerva šķiedrās ir proporcionāla kairinātāja stipruma logaritmam.
Ļoti vāju un ļoti stipru kairinātāju iedarbība nepakļaujas Vēbera—

Fehnera likumam. Salīdzinot kairinātāja stipruma un sajūtas inten-

sitāti, S. Stīvens atrada, ka precīzāk to attēlo nevis logaritmiskie,
bet pakāpju vienādojumi.

Vēbera—Fehnera likumam ir liela nozīme izziņas teorijā, jo tas

ilustrē psihisko procesu un to īpašību atkarību no materiālā fak-

tora — no darbojošās enerģijas lieluma.

Maņu orgānu jutība var mainīties atkarībā no funkcionējošo re-

ceptoru skaita. P. Sņakins šo parādību nosauca par receptoru fun-

kcionālo mobilitāti.
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98. att. Multisensorās konverģences
shēma (modificēta pēc G. Poļa-
kova):
A — asociatīvo sakaru veidošanas divu
aferento garozas zonu saskares vietā,

B — īpašu zemgarozas asociatīvo ko-
dolu ieslēgšanās un jušanas zonu pār-
klāšanās garozā, C — vairākkārtēja afe-
rentās plūsmas pārslēgšanās zemgaro-

zas kodolos un funkcionāla garozas
lauku veidošanās; a, b —

aferentie ceļi
no receptoriem, 2a, 2b — aferentās sis-

tēmas pārslēgšanās, 2ab — asociatīvie

kodoli talāmā, 3ab — jušanas lauku

pārklāšanās garozā, 3, 3, 4 — secīga
pārslēgšanās dažādos zemgarozas kodo-
los; I — pirmējie garozas lauki, II —

otrējie garozas lauki, III — trešējie ga-
rozas lauki.

Ja uz receptoru iedarbojas ne-

adekvāts kairinātājs, tad, lai izsauktu

specifisko sajūtu, tam jābūt ļoti stip-
ram. Tā stiprumam 109—l0 10 reizes

jāpārsniedz adekvātā kairinātāja
stiprums.

Ilgstoši kairinot receptorus, tie

zaudē uzbudināmību. šo parādību

apzīmē par adaptāciju. Adap-
tācija var būt pilnīga vai nepilnīga,
var noritēt ātri vai lēni. Parasti pil-

nīga adaptācija norit ātri, bet nepil-
nīga — lēni. Pilnīgi adaptējas, pie-
mēram, ožas receptori un ādas taus-

tes receptori. Katrā receptoru grupā
adaptācija norit īpatnēji. Adaptāciju
nodrošina vairāki mehānismi. Mehā-

niskā adaptācija rodas ādas recep-

toros. Receptora membrānas adaptā-
cija saistīta ar membrānas caurlaidī-

bas maiņām. lespējama arī vadītāj-
aparāta un centru adaptācija.

Subjektīvi adaptācija izpaužas kā

nespēja uztvert kairinātāju, piemē-

ram, uzturoties telpā ar kādu smaku,
to samērā īsā laikā pārtrauc uztvert.

Valkājot rokas pulksteni, zūd spēja

sajust tā atrašanos uz apakšdelma.

ANALIZATORU VADĪTĀJCEĻI

Sensorajām sistēmām ir rakstu-

rīga uzbudinājuma vairākkanālu pār-
vade un informācijas analīze vairā-

kos smadzeņu līmeņos — smadzeņu

stumbrā, redzes pauguros un garozā.
Uzbudinājuma pārvades kanālu dub-

lēšana palielina pārvades drošību. To

palielina arī receptīvo lauku projek-
ciju pārklāšanās. No vienas receptoru
zonas sākas daudzas aferentās nervu

šķiedras. Nākošajā pārslēgšanās
vietā katra šķiedra pārslēdzas uz

vairākiem neironiem.

Izšķir specifiskos, nespecifiskos
un asociatīvos vadītājceļus. Speci-
fiskie ceļi sākas no receptoriem, pār-
slēdzas zemgarozas veidojumos un

aiznes impulsus uz noteiktām garozas

zonām.
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Specifiskie ceļi ir oligosinaptiski. Tie informē centrālo nervu sis-

tēmu par kairinātāja fizikālo dabu. Specifisko ceļu kolaterāles kon-

taktē ar retikulārās formācijas šūnām, veidojot multisinaptiskus va-

dītājceļus, kas aiznes jau integrētu aferentāciju uz plašiem garozas
laukiem. Nespecifiskie ceļi aktivē smadzeņu garozu. Asociatīvie ceļi

savstarpēji savieno analizatoru centrus gan pa horizontāli, gan pa
vertikāli. Asociatīvais kanāls sniedz informāciju par signāla fiziolo-

ģisko nozīmību (98. att.). Tas pastāvīgi saņem impulsāciju no spe-
cifiskiem ceļiem visos līmeņos. Eksistē arī atgriezeniska saite—im-

pulsu plūsma no asociatīvā kanāla uz specifiskajiem ceļiem. Garozas

kontrole pār specifiskā kanāla impulsāciju nodrošina informācijas
atlasi.

Informācijas pārvadē un analīzē centrālajā nervu sistēmā pieda-
lās arī atmiņas mehānismi, kam impulss noteiktu laiku jānotur, lai

signālu izzinātu, salīdzinātu, interpretētu un iekļautu nepārtrauktajā
smadzeņu darbībā.

ANALIZATORU GAROZAS DAĻA

Galvas smadzeņu garozā jābūt ne tikai specifiskiem sensoriem

centriem, bet arī kontroles, vadīšanas un integrācijas aparātiem, kas

spētu vadīt visu sensoro sistēmu kopīgo darbību un nodrošinātu tēlu

un priekšstatu veidošanos. I. Pavlovs uzskata, ka analizatoru garo-
zas centrā var izdalīt divas daļas: kodolu un perifēriju. Kodols saņem

impulsus no specifiskajiem ceļiem. Ap analizatora kodolu atrodas

plaša perifērija (asociatīvās zonas). Perifēriju aktivē lēnie polisinap-
tiskie kanāli. Centra specifiskā un asociatīvā daļa atšķiras ar neironu

organizāciju, ar aktivācijas mehānismu un funkcijām. Piemēram, re-

dzes analizatora garozas centra kodola bojājums rada fizioloģisku
aklumu, bet asociatīvo centru vai perifērijas bojājums — psihisku
aklumu (agnoziju), kad cilvēks priekšmetu redz, bet to nepazīst.

Multisensorās konverģences princips

1906. gadā Č. Šeringtons izdeva grāmatu par nervu sistēmas in-

tegratīvo darbību. Tajā viņš pierādīja, ka aferento impulsu plūsma
no dažādiem receptoriem var saplūst (konverģēt) uz vienu muguras

smadzeņu motoneironu. Pēdējos gadu desmitos jautājumu par sen-

soro impulsu plūsmu plaši pēta daudzi mūsu zemes un ārzemju zināt-

nieki.

Centrālajā nervu sistēmā ir atrasti divējādi polisensori neironi,

kurus uzbudina impulsi no dažādiem receptoriem. Vienas nervu šūnas

ir specifiski, otras — nespecifiski polisensoras. Šīs šūnas atšķiras ar

fona aktivitātes īpatnībām. Modāli specifiskām šūnām raksturīga
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zema fona aktivitāte, bet modāli nespecifiskajām šūnām ir augsta
fona aktivitāte. Modāli nespecifiskās šūnas biežāk sastop zemgarozas

centros, tādēļ pieļauj, ka tās spēj paaugstināt centru tonusu. Līdzās

morfoloģiski stingri noteiktiem aferentiem ceļiem šādi polisensori nei-

roni dod iespēju novirzīt aferento impulsu plūsmu uz dažādiem cen-

triem un tos plastiski saistīt vienu ar otru.

Aferento impulsu plūsmas

Konverģences struktūru aprakstīja T. Poļakovs 1964. gadā. Kon-

verģence notiek dažādos centrālās nervu sistēmas līmeņos. Ir trīs

konverģences tipi. Specifiski asociatīvā tipa gadījumā smadzeņu
stumbra, redzes pauguru un garozas šūnas dod specifisku atbildi uz

dažādas modalitātes sensoriem stimuliem. Specifiski projicētais tips
uz adekvāto kairinājumu dod specifisku atbildes reakciju, uz neadek-

vātu kairinātāju atbild nespecifiski. Nespecifiskajām tipam rakstu-

rīga nespecifiska atbilde uz dažādiem sensoriem kairinātājiem.
L. Voroņins (1974. g.) uzskata, ka otrais un trešais konverģences

tips nosaka vispārējās organisma reakcijas. Tie darbojas, sastopoties
ar jaunu kairinātāju, piesaista tam cilvēka uzmanību, izmaina centru

aktivitāti sensorajās sistēmās v. c. lespējams, ka pirmā tipa konver-

ģence nepieciešama smalkākai sensoro sistēmu darbībai — priekš-
metu izzināšanai, tēlu un priekšstatu veidošanai.

Aferento impulsu plūsma nonāk centrālajā nervu sistēmā tad, kad

pēdējā jau ir zināmā aktivitātes stāvoklī. Pienākošie impulsi integrē-

jas ar fona vai spontāno impulsāciju. Analizatora centriem ir rak-

sturīga augsta reaktivitāte, spēja viegli reaģēt uz dažādiem kairinā-

jumiem, izdarīt informācijas atlasi un radīt ārējās pasaules iekšēju
modeli. Daudzos gadījumos viena analizatora darbības daļēja vai

pilnīga izslēgšana rada subjektīvi jūtamu uztveres maiņu, piemēram,
akliem cilvēkiem palielinās citu maņu orgānu jutība, smagu iesnu

laikā zūd vai pavājinās arī garšas sajūta. Sensoro sajūtu uztveres

var notikt augstāko centru līmenī, bet centrālā nervu sistēma var

ietekmēt sensoro plūsmu arī zemākos centros un receptoros. Recep-
toru uztveres spējas paaugstina ķermeņa kustības, kas pakļautas ga-

rozas kustību zonas kontrolei, piemēram, skaņas virziena uztveri

atvieglo galvas kustības. Kustību rezultātā var mainīties pašu recep-

toru atrašanās vieta, piemēram, acābolu kustības paplašina redzes

lauku.

Centrālā nervu sistēma var ietekmēt arī paša receptora funkcio-

nālo stāvokli. Tas var notikt,

1) mainot receptoru asinsapgādi,

2) mainot palīgstruktūru funkcionālo stāvokli, piemēram, zīlītes

sašaurināšanās samazina gaismas kairinājumu uz tīklenes,

3) mainot receptoru uzbudināmību. Muskuļu vārpstiņas intrafu-

zālo muskulatūru inervē pat īpašas eferentas nervu šķiedras,

4) mainot aferento nervu šķiedru uzbudināmību.
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INFORMĀCIJAS KODĒŠANA

Dinamiskie procesi apkārtējā vidē un organismā darbojas uz re-

ceptoriem un izsauc milzīgu aferento impulsu plūsmu uz centrālo

nervu sistēmu. Nervu impulsiem bieži vien ir zalvju raksturs. Ģene-
rēto impulsu frekvence receptoros ir atkarīga no ģeneratora poten-
ciāla un sinaptisko potenciālu lieluma. Sensorajās sistēmās visbiežāk

lieto frekvenču kodu. Binārā informācija ir divu ciparu (0 un 1) kom-

binācija. Nervu šķiedrā nullei atbilst pauze un vieniniekam — darbī-

bas potenciāla smaile, šādu informācijas apjomu sauc par informāci-

jas vienību jeb bitu. Frekvenču kods liecina, ka analizatoros norit

vienoti procesi un tajos tiek nodrošinātas iespējas plašai savstarpējai
sensoro sistēmu sadarbībai.

Zinot, cik impulsu var pārvadīt dotais aferentais nervs, var izmē-

rīt sensorā kanāla informācijas ietilpību. Ja nervu šķiedra pārvada
100 imp./s, tas nozīmē, ka 0,1 s tiek pārvadīta viena informācijas du-
bultvienība (viens impulss4-viena pauze). Ja ievēro, ka atkarībā no

kairinātāja iedarbības un receptora stāvokļa impulsi grupējas dažādi,
kļūst skaidrs, ka pat viena nervu šķiedra spēj dot pietiekamu informā-

ciju par apkārtējās vides iedarbību.

Zināmu signālu atšķirība rodas jau receptoros sakarā ar to, ka

receptori ir pielāgoti viena adekvātā kairinātāja uztveršanai, pret
kuru receptors ir ļoti jutīgs.

Ir receptori, kas reaģē uz kairinātāja ieslēgšanu, citi reaģē uz kai-

rinātāja izslēgšanu. Trešā receptoru grupa ir jutīga gan pret kairi-

nātāja ieslēgšanu, gan pret tā izslēgšanu. Ir arī receptori, kuri uz-

tver pastāvīgu kairinātāju fona aktivitāti.

Atkarībā no kairinātāja stipruma atbildes reakcijā ieslēdzas vai-

rāk vai mazāk receptoru. Uz vāju kairinātāju reaģē nedaudzi recep-
tori ar augstu uzbudināmību, bet uz stipru — lielāks skaits šīs pašas
refleksogēnās zonas receptoru. Impulsi no receptoriem izraisa uzbudi-

nājumu noteiktās garozas zonās.

REDZES ANALIZATORS

Redzes analizators uztver gaismas kairinātāju, dod priekšstatu
par ķermeņa un telpas apgaismojumu, par ķermeņa formu, krāsu,

lielumu, novietojumu telpā, par priekšmetu kustību v. c.

Redzes analizatora perifērā daļa ir acs. Acī izšķir optisko, recep-

toru un kustību aparātu.
Acs optiskais aparāts ir sarežģīta optiska sistēma. Tajā ir četras

caurspīdīgas vides — radzene, ūdeņainais šķidrums, lēca un stikl-

veida ķermenis. Tās vienu no otras atdala dažāda liekuma lauzējvir-
smas. Acs optiskajā sistēmā jāmēra vismaz seši optiski lielumi (divi

galvenie fokusi, divi galvenie punkti un divi mezglu punkti), tādēļ
konstruēt gaismas stara ceļu šādā optiskā sistēmā ir grūti. 1928. g.
V. Verbickis ieteica izmantot acs optiskās sistēmas vienkāršotu mo-

deli — reducēto aci. Tajā ir viena vide un viena lauzējvirsma. Redu-
cētās acs izmēri atbilst cilvēka acs vidējiem anatomiskajiem
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99. att. Paralēlu staru laušana emetropā (E), miopā (M)
un hipermetropā (H) acī (a), sfēriskā (1) un hromatiskā

(2) aberācija (b); ar resnākām līnijām apzīmēti garāko
gaismas viļņu stari, ar tievākām — īsāko viļņu gaismas
stari pēc laušanas.

izmēriem: acs garums 24,6 mm; horizontālais šķērsizmērs 24,4 mm;
vertikālais izmērs 24,4 mm; sklēras biezums 0,6 mm; vidējais lēcas

diametrs 11,4 mm; priekšējās kameras dziļums 2,3 mm; radzenes rā-

diuss 6,8 mm.

Reducētā acs ļauj izdarīt dažādus refrakcijas aprēķinus, kas ir

tuvi īstenībai.

1899. g. A. Gulstrands optisko stiklu refrakcijas raksturošanai

ieteica īpašu mērvienību — dioptriju (D). Dioptrija ir tādas lēcas

laušanas spēja, kuras galvenā fokusa atstatums ir 1 m, tātad

°-f-
Pirmās metodes acs refrakcijas spēju noteikšanai saka izstrādāt

H. Helmholcs pagājušā gadsimta vidū. Arī acs refrakcijas spējas iz-

saka dioptrijās.

Refrakciju nosaka galvenā fokusa un tīklenes attiecība. Ja mugu-

rējais galvenais fokuss sakrīt ar tīkleni, paralēlie stari krustojas uz

tīklenes un veidojas samazināts apgriests priekšmeta attēls

(99. a att.). Tādu refrakciju sauc par emetropiju. Ja paralēlie
stari nekrustojas uz tīklenes, refrakcija ir ametropiska. Ja stari

krustojas aiz tīklenes, runā par hipermetropiju. Ja galvenais
fokuss ir pirms tīklenes, acs ir m i o pa.

22. tabula

Acs refrakcijas spēja (pēc A. Daševska)

Vecums
Jaundzi-

mušam 3-5 g. 6—8 g. 9-12 g. 15 g. un vec.

ioptrijas 77 59,6 60,2 59,6 59,7
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23. tabula

Acābola garuma un refrakcijas spējas sakarība

(pēc G. Hārtridža)

Ja mainās acs refrakcijas spēja, mainās arī tālākais labas redzes

punkts (punctum remotum), no kura var skaidri saskatīt priekšmetu,
acij atrodoties miera stāvoklī. Emetropai acij tālākais labas redzes

punkts ir bezgalība. Miopai acij šis punkts ir tuvu acij. Miopijas pa-

kāpi var izteikt dioptrijās (1/R). Piemēram, ja punctum remotum ir

1/2 m, tad tuvredzība ir vienlīdzīga 1 : 1/2=—2,0. Emetropam acābo-

lam ir sfēriska forma, bet miopam acābolam — elipsoīda. Acābola

garais diametrs sakrīt ar acābola asi. Mainoties acābola izmēriem,

mainās arī acs refrakcijas spēja.

Emetropa acs iestādīta bezgalībai, tuvredzīga acs — punktam, kas

atrodas acs priekšā, tālredzīga acs — punktam, kas atrodas negatīvā

telpā. Tomēr acis ar dažādām refrakcijas spējām redz priekšmetus
dažādā attālumā. Procesu, kas pastiprina acs laušanas spēju, apzīmē

par akomodāciju. Akomodācijas procesu nodrošina lēcas izlie-

kuma maiņa. Lēcas izliekums mainās, darbojoties akomodācijas mus-

kuļiem (mm. ciliares). Cinna saites savieno akomodācijas muskuļus
ar lēcas kapsulu. Miera stāvoklī lēcas kapsula piešķir lēcai noteiktu

formu — priekšējās virsmas izliekuma rādiuss ir 10 mm, bet mugu-

rējās — 6 mm. Savelkoties ciliārajam muskulim, lēcas kapsula at-

slābst un lēca savas elastības dēļ izliecas. Šo akomodācijas teoriju

izvirzīja H. Helmholcs un to atbalsta daudzi mūsdienu oftalmologi.
Maksimāli kontrahējoties akomodācijas muskuļiem, lēcas refrakcijas
spēja ir maksimāla. Punktu, kurā acs vēl skaidri saskata priekšmetu,
pastāvot maksimālai akomodācijai, apzīmē par skaidras redzes

tuvuma punktu. Dioptriju skaits, par kuru lēca var pastiprināt
refrakciju, izsaka akomodācijas amplitūdu. Novecojot lēca kļūst blī-

vāka, pakāpeniski samazinās lēcas elastība. Skaidrās redzes tuvuma

punkts attālinās, rodas grūtības, aplūkojot tuvus priekšmetus, piemē-

ram, lasot. Lēcas elastības zudumu vecumā apzīmē par vecuma re-

dzi — p re s b i o p i j v.

Emetropiem vecuma redze rodas apmēram 40—45 gadu vecuma,

hipermetropiem agrāk, jo tie arī tālus priekšmetus aplūko ar akomo-

dāciju. Miopiem presbiopija parādās vēlāk.

Acs optiskajai sistēmai piemīt arī dažas nepilnības. Svarīgākas ir

sfēriskā un hromatiskā aberācija. Sfēriskā aberācija rodas tādēļ, ka

lēcas centrā refrakcijas spēja ir vājāka nekā perifērija, un attēls

izplūst. Hromatiskā aberācija rodas tādēļ, ka gaismas viļņi ar dažādu

Refrakcijas tips
Vidējais acābola

garums Refrakcijas spēja

tipra miopija
'ideja miopija

rāja miopija

Imetropija
rāja hipermetropija
ridēja hipermetropija

26,9
24,9

23,4
22,9

22,7

21,3

-12,8
- 3,6
- 1,1
± 0

+ 0,8
+ 1,8
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garumu lūzt dažādi, tāpēc ap priekšmetiem rodas varavīkšņainas ap-

loces iespaids (sk. 99. att.).
Acs optiskās nepilnības novērš zīlītes darbība. Zīlītes diametrs ir

mainīgs — 2—B mm. Par optimālu zīlītes diametru uzskata 2,4 mm.

Zīlītes diametru maina varavīksnenē esošās gludās muskuļu šķiedras:

m. sfincter pupillae, ko inervē parasimpātiskās šķiedras, un m. dilata-

tor pupillae, ko inervē simpātiskās šķiedras. Zīlītes refleksus rada

gaismas kairinājums tīklenē, akomodācija un acābolu konverģence.
Zīlīšu reakcija ir lēna, pārejot no vāji apgaismotas telpas spilgti ap-

gaismotā, zīlītes sašaurinās 5 sekundēs. Vēl ilgāks laiks vajadzīgs,
lai zīlītes pilnīgi izplestos vājā apgaismojumā. Zīlīte samazina vai

palielina acī nonākošo gaismas daudzumu un nodrošina gaismas
stara gaitu caur lēcas centru.

Jaundzimušam acāboli ir mazi, acs īsa un galvenais fokuss atro-

das pirms tīklenes. Acs optiskās sistēmas laušanas spēja līdz 3—

4 gadu vecumam samazinās. Pēc tam galvenais fokuss atvirzās un

tīklene tam seko. Tikai 9—12 gadu vecumā tīklenes un galvenā fo-

kusa atstatumi acī sakrīt.

Redzes analizatora receptori novietoti tīklenē. Redzes receptori ir

vālītes un nūjiņas. Vālīšu ir 6,3—6,8 miljoni, bet nūjiņu — 110—

125 miljoni. Vissvarīgākā ir tīklenes centrālā daļa — dzeltenais plan-
kums. Dzeltenais plankums ir ovāls, tā centrā ir neliels padziļinā-
jums — centrālā bedrīte. Centrālajā bedrītē ir tikai vālītes, dzeltenā

plankuma perifērijā ir arī nūjiņas. Jo tālāk uz perifēriju, jo nūjiņu
skaits palielinās, bet vālīšu skaits samazinās. Tīklenes perifērijā ir

tikai nūjiņas. Vālītes darbojas labā apgaismojumā, tās ļauj izšķirt
priekšmeta detaļas un krāsu. Vālītes mazjutīgas pret gaismu. Nūji-
ņas uztver apgaismojuma intensitāti, tās ir ļoti jutīgas pret gaismu,
uztver priekšmeta kontūras, nodrošina krēslas redzi.

Ar vienu tīklenes bipolāro šūnu kontaktē vairāki fotoreceptori, vei-

dojot receptīvos laukus. Vienas bipolārās šūnas darbības rajona dia-

metrs ir vidēji 100—200 pm. Receptīvā lauka lielums var mainīties

atkarībā no apgaismojuma un citiem faktoriem. Izslēdzot gaismu,

daļa tīklenes bipolāro šūnu depolarizējas, bet ap šo depolarizācijas
zonu veidojas hiperpolarizācijas zona. Tātad acs receptīvais lauks

darbojas kā sistēma, kas pati spēj regulēt attiecības starp apgaismo-

juma intensitāti un šī lauka jutību.

Bipolārās šūnas konverģē uz gangliozajām šūnām, kas aiznes uz-

budinājumu no receptīvā lauka uz smadzeņu centriem. Izšķir vairā-

kus gangliozo šūnu tipus. Vienas šūnas raida uzbudinājuma impul-
sus atkarībā no pastāvīgā tīklenes apgaismojuma, otras ģenerē

impulsus, atbildot uz gaismas ieslēgšanu vai izslēgšanu.

Acs jutība pret gaismu stipri svārstās. Pati spilgtākā gaisma, kas

vēl neizsauc sāpju sajūtu, ir 1016 reizes stiprāka nekā tikko jūtama

gaismas sajūta. Absolūtais gaismas slieksnis ir 2—5 kvanti. Acs pie-

lāgojas priekšmeta apgaismojumam, tādēļ priekšmetu varam saskatīt

gan spilgtā, gan vājā apgaismojumā. Acs pielāgošanos apgaismo-

juma intensitātei sauc par adaptāciju. Adaptācija ir divējāda —-

tumsas un gaismas adaptācija, respektīvi, nūjiņu un vālīšu adapta-
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cija. Tumsas adaptācija sākas ar vālīšu pielāgošanos, kurai pievieno-
jas arī nūjiņu jutības izmaiņas. Adaptācijas ilgums ir dažāds — no

dažām sekundēm līdz dažām minūtēm, tas atkarīgs no iepriekšējā
apgaismojuma intensitātes. Pirmajās 10 sekundēs acs jutība pieaug
50 reizes, bet 1 stundas laikā vairāk nekā 10000 reizes. Viena no teo-

rijām, kas izskaidro adaptāciju, ir fotoķīmisko norišu teorija.

Fotoķīmiskās norises receptoros

Fotoreceptoros gaismas enerģija pārvēršās uzbudinājuma ener-

ģijā. Tas notiek ar redzes purpura starpniecību. Redzes purpura sin-

tēze un noārdīšanās ietekmē receptoru jutību. Redzes purpurs ir ķī-
miska viela, kas atrodas vālīšu un nūjiņu ārējos loceklīšos. Vālīšu

pigmentu sauc par jodopsīnu, nūjiņu — par rodopsīnu. Redzes pur-

purs veidots no olbaltumvielas opsīna un vitamīna Ai aldehīda — re-

tinēna (100. att.).

Gaismas klātbūtnē retinēns izomerizējas (cis-formas pārvēršas
trans-formā). šī molekula ir izstiepta, tās forma nesakrīt ar opsīna
saistīšanas spēju, tādēļ rodopsīns sadalās. Sadaloties mainās arī op-

sīna molekulas konfigurācija, tādēļ mainās olbaltumvielas lādiņš. Re-

dzes purpura noārdīšanās notiek līdztekus ar sintēzes procesiem, tikai

atgriezeniskā secībā.

Rodopsīna resintēze notiek tumsā, savienojoties retinēna cis-for-

mai ar opsīnu. Šādā gadījumā reakcija norit ātri un nūjiņu jutība
pret gaismu ievērojami pieaug. Hromofora pārvēršanās no trans-for-

mas cis-formā ir sarežģīts process un norit ar pigmentšūnu piedalī-
šanos. Fotoķīmiskā teorija neizskaidro visas norises tīklenē, kuras

rodas, mainot apgaismojuma intensitāti.

Otra adaptācijas teorija tīklenes jutības maiņu izskaidro ar mor-

fofunkcionālajām pārmaiņām tīk-

lenes receptorajos laukos. Tumsā

palielinās receptorā lauka lielums.

Pieļauj, ka sāk funkcionēt tīklenes

horizontālie neironi, kas saistīti ar

lielu receptoru skaitu, tādēļ pie-

aug receptoru skaits, kas saistīts

ar vienu gangliozo šūnu, un pie-
aug arī tīklenes jutība.

Arī elektrisko potenciālu raša-

nās tīklenē ir saistīta ar fotoķīmis-
kām norisēm. Pierakstot tīklenes

potenciālus, iegūst elektroretino-

grammu. Elektroretinogrammu var

reģistrēt, uzliekot elektrodus ra-

dzenei, un, kairinot aci ar gais-
mas kairinātāju, radzenes elektrodi
uzrāda tīklenes darbības poten-
ciālus (ERG). 100. att. Fotoķīmiskās norises tīklenē.
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Elektroretinogrammā izšķir vairākus viļņus; a vilnis ir neliela

elektronegatīva svārstība, kas liecina par miera potenciāla samazinā-

šanos, respektīvi, ģeneratorpotenciāla rašanos receptoros, b vilnis ir

ātri pieaugošs pozitīvs vilnis, kurš lēni un pakāpeniski samazinās.

Lēnās potenciāla izmaiņas parādās sakarā ar uzbudinājuma izplatī-
šanos tīklenes dziļākajos slāņos.

Uz pakāpeniski dziestošā pozitīvā viļņa fona var parādīties lēns

pozitīvs c vilnis. Gaismas izslēgšanas momentā parādās neliels, ātrs

pozitīvs d vilnis. Elektroretinogrammas viļņu izcelsmē ir vēl daudz

neskaidrību, tomēr a un b viļņu rašanos saista ar gaismas kairinā-

juma sākumu, bet d vilnis rodas, apgaismojumu izslēdzot.

Acs elektrisko potenciālu pētījumi rāda, ka gaismas kairinājuma
pirmējā apstrāde notiek tīklenē. Pierakstot atsevišķu redzes nerva

šķiedru darbības potenicālu, dažās šķiedrās novēroja aktivitātes pa-

lielināšanos, gaismu ieslēdzot, citās, — to izslēdzot.

Pētot atsevišķo gangliozo šūnu darbības potenciālus, ir atrasts,

ka, uzbudinoties vienai šūnai, blakus esošā šūna tiek kavēta. Šāda

uzbudinājuma un kavēšanas sadale nodrošina kontrasta sajūtu un

priekšmeta attēla asas kontūras uztveršanu.

Telpiskā redze

Binokulārā redze ļauj priekšmeta attēlu uztvert ar abām acīm. To

iegūst, koordinējot acābolu kustības tā, lai redzes asis krustotos uz

aplūkojamā priekšmeta. Tādā gadījumā attēls rodas abu tīkleņu iden-

tiskajos jeb korespondējošos punktos. Ja priekšmeta attēls neveido-

jas uz tīklenes korespondējošiem punktiem (notiek disparācija), tā

kontūras dubultojas. Disparāciju var novērot, ja vienlaikus aplūko
divus priekšmetus, kuri atrodas dažādā attālumā no acīm. Fiksējot
acis uz tuvāko priekšmetu, tālākais priekšmets dubultojas. Fiksējot
skatu uz tālāko priekšmetu, dubultojas tuvākā priekšmeta attēls. Šādā

gadījumā priekšmetu attēls veidojas dispartantos punktos. Katra acs

priekšmetu redz citādi: kreisā acs redz vairāk priekšmeta kreiso pusi,
bet labā acs — labo. Abiem attēliem saplūstot, rodas telpiskuma sa-

jūta. Telpiskā redzē attāluma un dziļuma novērtēšanā piedalās ako-

modācija, konverģence, acs muskuļu proprioceptīvā impulsācija
:

Telpiskā uztverē ir nozīmīga arī to centru darbība, kuri novērtē

impulsus no redzes analizatora.

Telpas dziļumu var novērtēt arī ar vienu aci, tomēr ne tik precīzi,
kā skatoties ar abām. Nosakot priekšmeta attālumu ar vienu aci, pro-

cesā iesaistās akomodācijas muskuļi, jo, aplūkojot tuvus priekšmetus,

kontrahējas ciliārie muskuļi.

Telpiskā redze ļauj noteikt arī priekšmeta lielumu. Novērtējot
priekšmeta lielumu, priekšmeta attēls uz tīklenes tiek salīdzināts ar

tā attālumu no acs. Telpiskās izšķiršanas spējas raksturo redzes

asums. Redzes asumu nosaka priekšmeta vissīkākās detaļas vai

kontūras, kuras cilvēka acs var uztvert bez akomodācijas. Spēja at-

šķirt priekšmeta divus atsevišķus punktus ir atkarīga no leņķa, kāda

punkta attēls projicējas acī. Redzes leņķi veido stari, kuri no diviem
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priekšmeta punktiem iet caur lēcas mezgla punktiem uz tīkleni. Nor-

māla acs redz divus punktus atsevišķi, ja to attēli nonāk acī zem

1 sekundi liela redzes leņķa. Šo punktu atstatums uz tīklenes ir 2—

4 pm, kas atbilst vālītes diametram. Divus punktus iespējams atšķirt
tikai tad, ja starp to attēliem jeb divām uzbudinātām vālītēm ir vis-

maz viena neuzbudināta.

Redzes asumu nosaka ar īpašām tabulām, kurās pa rindām ir sa-

kārtoti noteikta lieluma burti vai nenoslēgti aplīši. Blakus katrai rin-

dai norādīts attālums, no kāda burts vai nenoslēgtais aplītis ir jāat-
šķir, respektīvi, tā attēls nonāk acī zem 1 sekundi liela leņķa. Redzes

asumu (visus) izsaka relatīvās vienībās. Veselam cilvēkam visus=\.

Ir arī cilvēki ar lielāku redzes asumu. Vislielākais redzes asums ir

dzeltenajā plankumā. Redzes asumu ietekmē acs optiskais aparāts,
tīklenes uzbūve (galvenokārt vālīšu diametrs), apgaismojuma inten-

sitāte, priekšmeta un fona kontrasts, kairinātāja iedarbības ilgums.
Redzes lauks ir telpas daļa, kurā priekšmetus redz, nekustinot

galvu un acis. Redzes laukam ir elipses forma, jo mediāli redzes

lauku sašaurina deguns, bet augšpusē uzacu loki. Priekšmeta detaļas
uztver tīklenes centra dzeltenais plankums, bet tīklenes perifērija
dod orientāciju telpā. Tā kā tīklenes perifērijā ir tikai nūjiņas, vislie-

lākais redzes lauks ir baltajai krāsai. Tā robežas — laterāli 90°, uz

leju 70°, uz augšu 60°. Citas krāsas priekšmetiem redzes lauks ir

mazāks. Vismazākais tas ir zaļajai krāsai.

Krāsu redze

1953. gadā tika pierādīts, ka tīklenē ir trīs tipu vālītes ar atšķi-

rīgu jutību pret dažāda garuma gaismas viļņiem. Vienas šūnas ir ju-

tīgas pret spektra sarkani oranžo daļu (550—570 nm), otras — pret
zaļo (525—535 nm) un trešās — pret zili violeto (445—450 nm)

(101. att.). Šīs trīs krāsas ir pamatkrāsas. Sajaucot tās dažādās pro-

porcijās, iespējams iegūt visas krāsas. Divas krāsas, kuras sajaucot

iegūst baltu krāsu, sauc par papildkrāsām.
Krāsas sajūtas radīšanā ir nozīme ne tikai receptoru, bet arī zem-

garozas centru darbībai. Corpus geniculatum laterale šūnas ģenerē
spontānu impulsāciju, kura tiek modificēta atkarībā no tā, vaj uz

tīkleni darbojas sarkana vai zaļa gaisma. Citas šī veidojuma šūnas

analogi reaģē uz zilu vai dzeltenu gaismu. Dzeltenais signāls veido-

jas, kombinējoties sarkanajam un zaļajam ieejas signālam. Šai im-

pulsācijai pievienojas apgaismojuma spilgtuma kanāls no nūjiņām,

kas arī modificē krāsu uztveri.

Cilvēkus, kuri krāsas uztver normāli, sauc par trihr oma tiem.

Cilvēki ar krāsu uztveres traucējumiem visbiežāk neuztver vienu no

pamatkrāsām. Cilvēkus, kuriem tīklenē trūkst «sarkano» vālīšu, kas

jutīgas pret 550—570 nm gariem gaismas viļņiem, sauc par prota-

nopiem, cilvēkus, kuriem trūkst «zaļo» vālīšu — par deiterano-

pic m, tādus, kuriem trūkst «zilo» vālīšu — par trit a no pie m. Ļoti
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101. att. Vālīšu spektrālās jutības līknes.

rets ir pilnīgs krāsu aklums, kad pasauli redz pelēku ar dažādu ap-

gaismojuma intensitāti. Krāsu redzes traucējumus novēro apmēram
8% vīriešu un 0,5% sieviešu.

Acābolu kustību nozīme redzes funkcijās

Cilvēka acābols kustas ap vairākām asīm. Miera stāvoklī acābols

novietots tā, ka radzene vērsta uz priekšu. Acābolu kustības realizē

acu muskuļi, kuri acābolus savieno ar orbītām. Abu acābolu kustības

ir saskaņotas un vērstas uz vienu un to pašu priekšmetu. No sākot-

nējā relatīvā miera stāvokļa acāboli var kustēties uz augšu par 54°,
uz leju par 57°, uz āru par 42°, uz iekšu par 45°. Acābolu pagriešanos
uz mediālo pusi sauc par konverģenci, uz ārējo — par diverģenci.
Priekšmetus aplūkojot, notiek nepārtrauktas sīkas lēcienveida acu

kustības. Kustību amplitūda parasti nav lielāka par 20°, un tās ilgst
sekundes simtdaļas. Acābols var būt fiksēts ne ilgāk kā 0,2—0,5 s.

Ja aplūko kustošus priekšmetus, acābolu kustības var būt plašākas,
jo amplitūda var variēt no 5° līdz 40° atkarībā no priekšmeta kustības

ātruma sekundē. Acābolu kustības kavē adaptācijas procesus tīklenē,

paplašina redzes lauku un ļauj sekot priekšmetu kustībai.

Redzes analizatora aizsargaparāts

Acābols atrodas kaula dobumā un ir atsegts tikai priekšpusē.
Priekšpusē acābolu var aizklāt plakstiņi. Plakstiņu brīvās malas klā-

tas ar skropstām. Acābolu un plakstiņu iekšpusi pārklāj plāna caur-
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spīdīga plēve — konjunktīva, kura ir daudz sīku asinsvadu un nerv-

gaļu.
Acs arēja kaktiņa atrodas asaru dziedzeris. Asaras nokļūst kon-

junktīvas velvē pa vairākiem izvadkanāliem. Plakstiņu mirkšķinā-
šana asaras sadala vienmērīgi pa konjuktīvas maisu un noskalo ac-

ābola priekšējo virsmu. Liekās asaras satek mediālajā acs kaktiņā un

noplūst uz deguna dobumu. Asarām ir dezinficējošas īpašības. Dažādi

acābola kairinājumi pastiprina asaru izdalīšanos.

DZIRDES ANALIZATORS

Dzirde ir subjektīva sajūta, ko rada gaisa svārstību mehāniskās

enerģijas iedarbība uz dzirdes receptoriem. Receptoru šūnas novieto-

tas dziļi deniņu kaula dobumā — iekšējā ausī. Arējā auss un vidus-

auss veic receptoru palīgstruktūru funkciju — novada skaņas svārstī-

bas līdz iekšējai_ausij. Ārējo ausi veido auss gliemežnīca, kas pāriet
ārējā auss ejā. Arējā auss aizsargā bungplēvīti no nevēlamas mehā-

niskas un termiskas iedarbības, nodrošina konstantu mitrumu un tem-

peratūru ap bungplēvīti. Auss gliemežnīca koncentrē skaņu. leklauso-

ties skaņā, cilvēks var pielikt roku auss gliemežnīcai un palielināt
uztverošā rupora virsmu. Pieaugušam cilvēkam auss ejas garums ir

aptuveni 2,5 cm, to izklāj āda, kurā ir daudz tauku dziedzeru un

dziedzeru, kas izstrādā auss sēru. Bērniem auss eja ir īsāka. Jo bērns

jaunāks, jo auss eja īsāka un šaurāka. Ārējo ausi no vidusauss atdala

bungplēvīte, kuras laukums ir 0,5—0,9 cm
2
. Bungplēvīte ir ovāla, tās

garākais diametrs ir 10 mm un īsākais — 8,5 mm. Bungplēvīte veido

leņķi ar auss ejas asi. Jaundzimušam bungplēvītes izmēri maz atšķi-
ras no pieauguša cilvēka bungplēvītes izmēriem, bet tā novietota gan-
drīz horizontāli. Bungplēvīte visās vietās nav vienādi iestiepta. Tajā
ir vairāk un mazāk iestiepti rajoni. Bungplēvītes priekšējā augšējā
daļā izspiežas āmuriņa (vidusauss dzirdes kauliņa) roktura īsais

izaugums.
Vidusauss ir dobums deniņu kaulā, kurā novietoti savstarpēji sais-

tītie dzirdes kauliņi: āmuriņš, laktiņa un kāpslītis. Dzirdes kauliņu

ķēde savieno bungplēvīti ar iekšējo ausi, jo kāpslīša pamatne novie-

tota iekšējās auss ovālajā lodziņā. Skaņu vilnis caur ārējo auss eju
nonāk uz bungplēvītes un iesvārsta to kopā ar dzirdes kauliņu ķēdi.

Dzirdes kauliņu ķēdes sviru sistēma samazina skaņas svārstību am-

plitūdu, bet palielina akustisko spiedienu. Tas iespējams tādēļ, ka

bungplēvītes laukums ir 15—20 reizes lielāks nekā ovālā lodziņa
membrānas laukums (0,032 cm

2
). Bez tam āmuriņš un laktiņa veido

sviru ar nevienādiem pleciem, tādēļ kāpslīša pamatnes svārstību am-

plitūda 1,5 reizes mazāka nekā āmuriņa rokturim. Sviras efekts pa-

stiprina skaņu par 25—30 dB, tādēļ dzirdes kauliņu ķēdes bojājumi
samazina dzirdi par 25—30 dB.

Dzirdes kauliņu ķēde var darboties normāli, ja spiediens bungplē-
vītes abās pusēs ir vienāds. Vienādo spiedienu nodrošina tuba audi-

tiva (dzirdes kanāls), kas savieno vidusausi ar rīkles dobumu.
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Skaņu pārvades aparāta jutīgumu uztveramā signāla spēkam pie-
lāgo vidusauss muskuļi. Tie uztver bungplēvītes tonusu, aizsargā
iekšējo ausi no pārāk stipru skaņu iedarbības un veic dzirdes aparāta
akomodāciju. Kad vidusauss muskuļi kontrahējas, tie iestiepj bung-
plēvīti un padara to jutīgāku, kas atvieglo vāju skaņu uztveršanu.

Kāpslīša muskulis darbojas otrādi. Tas attālina kauliņa pamatni no

ovālā lodziņa membrānas, un jutība pazeminās.
Ja skaņu pārvada bungplēvīte un dzirdes kauliņu ķēde, tad ska-

ņas pārvadi sauc par gaisa pārvadi. Skaņa var izplatīties arī pa

galvaskausa kauliem un aizsniegt perilimfu un receptorus. Tādu pār-
vadi sauc par kaula pārvadi. To var novērot, pieliekot vibrējoša
kamertoņa kājiņu galvaskausa kauliem. Kaula pārvade gan ir vājāka
nekā gaisa pārvade, bet tā dod iespēju uztvert un pārvadīt skaņas

bungplēvītes un dzirdes kauliņu ķēdes bojājumu gadījumā.
lekšējā ausī izšķir priekštelpu (vestibilu), pusloka kanālus un

gliemezi. Dzirdes funkcijās ir nozīme gliemezim. Gliemezis ir spirālē
savīts kaula kanāls ar 2,5 vītnēm. Gliemeža kanāla garums ir 3—

3,5 cm. Bazālā membrāna visā garumā sadala gliemezi 2 daļās —

kāpnēs: augšējās (scala vestibuli un apakšējās scala tijmpani).
Bazālā membrāna ir elastīgu šķiedru veidojums. Membrāna ir pla-
tāka gliemeža virsotnē — 0,5 mm, šaurāka pamatnē — 0,04 mm.

Reisnera jeb vestibulārā membrāna atdala no augšējām kāpnēm
plēvaino kanālu. Plēvainajā kanālā uz bazālās membrānas atrodas

Kortija orgāns. Kortija orgānā ir matainās šūnas — dzirdes recep-

tori. Mataino šūnu skaits sasniedz 12 000—20 000. Ar vienu polu šīs

šūnas balstās uz bazālās membrānas, otrs matainais pols peld endo-

limfā, ar kuru pildīts plēvainais kanāls. Pārējās gliemeža kāpnes

pilda perilimfa. Endolimfu producē dziedzera epitēlijšūnas (stria vas-

culares), kas atrodas plēvainajā kanālā. Endolimfā ir 100 reizes vai-

rāk kālija jonu un 10 reižu mazāk nātrija jonu nekā perilimfā.

Elektriskās parādības gliemezī

Receptoru miera stāvoklī ar mikroelektrodiem izdodas reģistrēt
šūnas membrānas potenciālu. Tas ir 80 mV. Endolimfas pozitīvais po-

tenciāls ir + 80 mV, to nodrošina stria vasculares darbība. Tā kā re-

ceptoru šūnas apskalo endolimfā, tad starp šūnu membrānu iekšējo
virsmu un matiņiem potenciālu starpība ir 160 mV. Domā, ka šāds

augsts endokohleārais potenicāls atvieglo skaņas uztveršanu. Pieau-

got spiedienam augšējās kāpnēs, endokohleārais potenciāls var palie-
lināties par 10%. Bazālās membrānas svārstības jeb spiediena pa-

augstināšanās apakšējās kāpnēs endokohleāro potenicālu samazina.

No gliemeža virsmas iespējams reģistrēt elektriskos potenciālus,
kuru frekvence atbilst uztveramās skaņas frekvencei. Tas ir mikro-

fona efekts. Enerģētiski tas var būt stiprāks nekā skaņas svārstības

enerģija. Mikrofona efektu var izskaidrot ar dzirdes šūnu deformāciju
un īpatnēju vielmaiņu receptoru šūnās. Anoksijas gadījumā kohleā-

rais mikrofona efekts zūd. Pieaugot skaņas stiprumam, gliemeža mik-
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rofona efekts pastiprinās. Mikrofona efekts ietekmē endokohleāro

potenciālu un to modulē.

Stipras un augstas skaņas rada summāro potenciālu. Mikrofona

un summāro potenciālu uzskata par mataino šūnu potenciāliem, kas

ierosina uzbudinājumu dzirdes nervā.

Skaņas uztveres mehānisms

Skaņas vilnis iesvārsta bungplēvīti un dzirdes kauliņu ķēdi. Kāp-
slītis balstās uz ovālā lodziņa membrānas. Kāpslīša kustības iesvār-

sta perilimfu augšējās kāpnēs. Svārstības caur helikotremu pārnes uz

102. att. Skaņas kairinājuma uztveršanas mehānisms (gliemeža šķērsgriezums;
augšējais attēls mazākā palielinājumā, apakšējais — lielākā):

1 — augšējās kāpnes, 2 — apakšējās kāpnes, 3 — vestibulārā membrāna, 4 — bazālā mem-

brāna, 5 — plēvainais kanāls, 6 — membrāna tectoria, 7
— Kortija orgāns:

8 — sekretorais

epitēlijs, 9 — spirālā saite, 10 — spirālais ganglijs, 11 — ārējās matainās sūnas, 12 — iekšē-

jās matainās šūnas, 13 — nervu šķiedras.
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apakšējām kāpnēm, un apaļā lodziņa membrāna izspiežas uz bung-
dobumu. Apaļā lodziņa membrānas elastība saglabā gliemeža perilim-
fas kustību iespēju. Kopā ar perilimfu iesvārstās arī vestibulārā un

bazālā membrāna, uz kuras atrodas receptoršūnas. Tieši receptoršūnu
uzbudinājums ir skaņas uztveres sākums. Kad skaņas vilnis iesvārsta

bazālo membrānu, receptoru matiņi saskaras ar membrāna tectoria

un deformējas. Matiņu deformācija rada uzbudinājumu. Pirmo dzir-

des teoriju — rezonanses teoriju izstrādāja H.Helmholcs 1863. gadā.
Helmholcs uzskatīja, ka bazālās membrānas dažādā garuma šķiedras
ir iestieptas kā arfas stīgas. ledarbojoties skaņai, rezonē tikai tās

bazālās membrānas stīgas, kuru pašsvārstību frekvence ir tuva ska-

ņas kairinātāja frekvencei.

Virkne novērojumu lika atteikties no Helmholca teorijas. Izrādī-

jās, ka bazālās membrānas šķiedras nav iestieptas. Zemu skaņu iedar-

bība rada stiprāku impulsāciju dzirdes nervā, nekā varētu sagaidīt
pēc rezonanses teorijas.

1960. g. G. Bekeši izstrādāja dzirdes hidrodinamisko teoriju. Sa-

skaņā ar šo teoriju rezonējošais substrāts ir šķidruma stabs. Aug-
stām skaņām viļņa garums ir neliels, tādēļ svārstību maksimums ir

gliemeža pamatnē. Ja skaņa ir zema, tās viļņa garums ir lielāks un

svārstību maksimumu novēro gliemeža virsotnē (102. att.).
Dažāda augstuma skaņu uztveršanu ar dažādiem gliemeža rajo-

niem apstiprina gan eksperimenti, gan klīniskie novērojumi. L. An-

drejevs I. Pavlova laboratorijā pierādīja, ka, bojājot gliemezī noteik-

tas zonas, suņi kļūst kurli pret noteikta augstuma skaņām. Piemēram,

ja bojā gliemeža virsotni, zūd nosacījuma refleksi uz zemām ska-

ņām. Ja dzīvniekus ilgstoši kairina ar stiprām augstām skaņām,
iet bojā Kortija orgāns gliemeža pamatnē. Analogi novērojumi ir arī

par cilvēka dzirdes orgānu.

Uzbudinājuma pārvade dzirdes analizatorā

Uzbudinājums no receptoru šūnām pa dzirdes ceļiem sasniedz

zemgarozas un garozas centrus. Secīga pārslēgšanās notiek 3—5 si-

napsēs. No iekšējās auss impulsi nokļūst dzirdes nerva kodolos iega-
renajās smadzenēs, no kurienes šķiedras, daļēji krustojoties, iet uz

augšējās olīvas kodoliem (103. att.). Tālāk dzirdes ceļš pārslēdzas
vidussmadzeņu cetruzkalnes apakšējos pauguros. No apakšējiem pau-

guriem uzbudinājums nonāk corpus geniculatum mediale un no še-

jienes aizsniedz garozu. Katrā dzirdes centru līmenī saslēdzas dažādi

dzirdes refleksu loki. Zemgarozas centru līmenī realizējas zīlītes reak-

cijas, acu aizvēršana uz stipru skaņas kairinājumu, galvas un ķer-
meņa pagriešana skaņas virzienā, bungplēvītes iestiepuma (jutī-
guma) maiņas. Garozas dzirdes centrs atrodas deniņu daivā. Šeit

notiek skaņas kairinājuma augstākā analīze un sintēze. Deniņu dai-

vas garoza nodrošina dažāda augstuma toņu uztveri, kairinājuma
ritma un secības uztveri.

Vienpusēja garozas centru bojājuma gadījuma dzirde pazeminās
abās ausīs, tomēr vairāk pretējā pusē. Ja dzirdes centru bojājums ir
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103. att. Dzirdes analizatora vadītājceļi:
1 — dzirdes nervs, 2 — dzirdes nerva kodoli iegarenajās smadzenēs,
3

— augšējā olīva, 4 — apakšējie četrkalnes pauguri, 5 — mediālais

ceļgalveida ķermenis, 6 — garozas dzirdes centrs.

abpusējs, rodas kurlums, bet beznosacījuma refleksi uz skaņu var sa-

glabāties. Cilvēka dzirdes īpatnība ir tā, ka cilvēks uztver valodu ne

tikai kā fizikālu kairinājumu, bet arī atšķir vārdu jēdzienisko saturu.

To nodrošina dzirdes centru plašie sakari ar citām garozas zonām.

Dzirdes analizatora jutība

Cilvēka auss atšķir skaņas augstumu, stiprumu, tembru, skaņas
avota virzienu. Cilvēks dzird skaņas, kuru frekvence ir 16—20 000Hz,

respektīvi, 10—11 oktāvas. Jutība pret dažāda augstuma skaņām nav

vienāda. Auss ir visjutīgākā pret skaņām, kuru frekvence atbilst
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cilvēka balss svārstību frekvencei (1000—3000 Hz). Auss ir visne-

jūtīgākā pret viszemākajām un visaugstākajām skaņām.

Diapazonā no 500 līdz 5000 Hz atšķiršanas slieksnis ir 0,003. Tas

nozīmē, piemēram, ka skaņas ar frekvenci 1000 un 1003 Hz auss

uztver kā dažādas. Mainoties skaņas stiprumam, mainās reakcijā
iesaistīto mataino šūnu skaits. Jo stiprāka skaņa, jo vairāk šūnu

uzbudinās. Domā, ka skaņas stipruma uztveršanā ir nozīme uzbudi-

nāto Kortija orgāna iekšējo un ārējo receptoru skaitliskajām attie-

cībām. Skaņas intensitāti mēra belos. Praksē lieto decibelus — 1/10
bela jeb lg 10 I/1 0,

kur I — dotās skaņas kairinājuma stiprums, I0—

kairinājuma slieksnis. Skaņas stiprums ir 1 db tad, ja lg 10 I/lo=l.

Tādējādi 10 db stipra skaņa radīsies, ja skaņas stiprums 10 reizes

pārsniegs slieksni.

Atšķiršanas slieksni precīzi nosaka pilnīgā klusumā, lietojot ska-

ņas ģeneratoru — audiometru, kas ļauj iegūt dažāda augstuma un il-

guma skaņas. Izmeklējamā persona apliecina dzirdamību ar vārdiem

«dzirdu» vai «nedzirdu». G. Geršuni ieteic reakciju novērtēt pēc ādas

galvaniskajām reakcijām.

Skaņas stipruma sajūtas pieaugums nav paralēls skaņas intensitā-

tes pieaugumam. Tas ir atkarīgs no skaņas augstuma, iedarbības il-

guma, apkārtējās vides trokšņainības, noguruma un citiem faktoriem.

Tikko dzirdams skaņas (1000 Hz) stiprums ir 0 db. Lapu čaboņa
vējā rada 10 db stipru troksni, čuksts pie auss — 25—30 db, vidēji
skaļa valoda — 60—70 db, kliegšana — 90—100 db, lidmašīnas

rūkoņa —120 db stipru troksni. Pastiprinot skaņu, var sasniegt dis-

komforta slieksni, t. i. tādu skaņas stiprumu, kas rada nepatī-
kamu sajūtu vai pat sāpes. Intervāls starp dzirdamības un diskom-

forta slieksni vislielākais ir skaņām ar augstumu 1000—3000Hz, tas

var sasniegt pat 140 db, tomēr šī jutība ir stipri individuāla.

Adaptācija

Skaņas kairinājumam iedarbojoties ilgstoši, novēro atgriezenisku
dzirdes orgānu jutības samazināšanos. Piemēram, izejot no klusa dzī-

vokļa uz ielas ar dzīvu satiksmi, iela šķiet trokšņaina, bet pēc neilga
laika troksnis vairs netraucē. Ja atgriežas klusumā, dzirdes jutība at-

kal atjaunojas. Tādu jutības maiņu apzīmē par adaptāciju. Adaptā-
cija pasargā auss nervu elementus no izsīkuma. Tajā piedalās gan
perifērie, gan centrālie dzirdes analizatora veidojumi. Ilgstošu un

stipru kairinājumu gadījumā dzirdes analizatora jutības samazināša-

nās kļūst neatgriezeniska. Pat īslaicīga ļoti stipra skaņa var bojāt
skaņas pārvades aparātu.

Binaurālā dzirde

Skaņas uztveršana ar abām ausīm ļauj noteikt skaņas avota vir-

zienu un attālumu līdz tam. Šo parādību nodrošina trīs faktori:

1) skaņas avotam tuvākā auss uztver stiprāku skaņu;



353

2) skaņas avotam tuvāka auss skaņu uztver atrak;

3) skaņas viļņi abās ausīs nonāk dažādās fāzēs.

Zemo skaņu telpiskajā uztverē nozīmīgāka ir laika un skaņu viļņu
fāzes atšķirība. Augsto skaņu virziena noteikšanā svarīgāka ir skaņu
intensitātes atšķirība. Telpisko skaņas uztveri uzlabo galvas kustī-

bas. Ja galva ir nekustīga, skaņas virziena noteikšana ir apgrūtināta.
Cilvēks var atšķirt divus skanu avotus, ja to novirze no viduslīnijas
ir 3°.

Dzirdes funkcijas attīstība bērnam

Dzirdes analizators sāk darboties tūlīt pēc dzimšanas. Stipri ska-

ņas kairinājumi jaundzimušam rada beznosacījuma refleksus: piemē-

ram, elpošanas un sirdsdarbības izmaiņas, zīšanas kustību pārtrauk-
šanu. Pirmā mēneša beigās un otrā mēneša sākumā var izstrādāt

nosacījuma refleksus uz skaņu. Sākot ar ceturto mēnesi, bērns izšķir
skaņu tembru un intonāciju. Pirmā gada beigās bērns spēj atšķirt
vārdus un frāzes. Tas notiek galvenokārt pēc to ritmiskā kontūra un

intonācijas. Otrā gada beigās bērns atšķir visas skaņas. Skaņu at-

šķiršana veidojas vienlaikus ar vārdu izrunāšanu. Abas funkcijas
savstarpēji ietekmējas un veicina viena otras attīstību. Tomēr skaņas
atšķiršanas funkcija attīstās ātrāk kā izrunas funkcija. Bērni

2—3 gadu vecumā atšķir visas skaņas, bet visas izrunāt bieži vien

nevar. Uzskata, ka valodas uztvere ir pilnīgi attīstīta jau 3 gadu ve-

cumā. Citas dzirdes funkcijas — muzikālā dzirde, darbojošos mehā-

nismu dzirde un citas — var attīstīties arī vēlāk, pat pieaugušam
cilvēkam viņa darba un apmācības procesā.

VESTIBULĀRAIS ANALIZATORS

Vestibulārais analizators sniedz informāciju par ķermeņa stāvokli

vai kustību telpā. Vestibulārie receptori uztver galvas vai ķermeņa
lineāros un leņķiskos paātrinājumus (pozitīvos un negatīvos), kas

palīdz ātri pielāgot muskuļu tonusu kustību veidam un saglabāt ķer-

meņa līdzsvaru.

Pareizu informāciju par ķermeņa stāvokli telpā cilvēka vestibu-

lārā aparāta impulsi sniedz tikai tad, ja impulsācija no vestibulāra-

jiem receptoriem integrējas ar informāciju, kas pienāk no muskuļu,

ādas, redzes un citiem receptoriem.

Vestibulārā aparāta receptori

Deniņu kaula piramīdā ir dobums — labirints. Dobumā atrodas

plevainais labirints. Starp kaulu un plēvaino_ labirintu ir perilimfa,
bet pašu plēvaino labirintu pilda endolimfā. Plēvainajā labirinta atro-

das vestibulārā aparāta piecas receptīvās zonas. Priekštelpā atrodas

divi maisiņi ar receptoriem (iegarenais utriculus un apaļais saccu-

lus). Trīs pusloka kanāli ir lokalizēti savstarpēji perpendikulāri — at-
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104. att. Vestibulārā aparāta receptoršūnu morfoloģiskā polarizācija un tās fizio-

loģiskā nozīme:

a — receptoršūnu polarizācija (1 — kausveida šūnas, 2 — cilindriskās šūnas, 3 — stereo-

cīliju kūlīši ar kinocīliju perifērijā, 4 — morfoloģiskā polarizācija pusloka kanālos, 5 —

saclus receptoru morfoloģiskā polarizācija, 6 — utriculus cereptoru morfoloģiskā polarizā-
cija), b — darbības potenciālu frekvence atkarībā no matiņu noliekšanās virziena (1 — miera
stāvoklis, 2 — matiņi noliecas uz kinocīlijām, 3 — matiņi noliecas uz stereocīlijām).

bilstoši trim ķermeņa rotācijas asīm. Laterālais kanāls ir horizon-

tāls, augšējais — frontāls, bet mugurējais orientēts sagitāli. Pusloka

kanāli ir savienoti ar priekštelpu. Katra kanāla vienā galā tuvu

priekštelpai ir paplašinājums (ampulla), kurā atrodas receptori — ma-

tainās šūnas. Matiņus pārklāj recekļveida masa, kura veido augstu
sekstīti (cupula). Utriculus un sacculus matainās šūnas pārklāj žela-

tīnveidīga otolītu membrāna, kuras masā ir sīki kalcija karbonāta

kristāli-otolīti.

Cilvēka labirintā receptoršūnas aizņem apmēram 11 mm
2 lielu pla-

tību. Ir divu veidu receptoršūnas. I tipa šūnas ir kausveidīgas, novie-

totas padziļinājumā, II tipa šūnas ir cilindriskas. Cilvēkam pārsvarā
ir I tipa šūnas. Vestibulārie receptori ir sekundāri jutīgi. Sensoro

šūnu inervācija pārklājas. Viena jušanas nerva kolaterāles var sāk-

ties no vairākiem receptoriem.
Abu tipu šūnām ir matiņi. Matiņu jeb stereocīliju skaits var sa-

sniegt 40—110. Katra cīliju kūlīša perifērijā ir viena ievērojami ga-
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rāka un resnāka cīlija — kinocīlija. Blakus esošo cīliju garums pro-

gresīvi samazinās. Katrā receptīvajā zonā kinocīliju orientācija ir

atšķirīga. Kinocīliju orientācija diferencē uzbudinājuma un kavēša-

nas rašanos atkarībā no kairinājuma virziena (104. att.).
Ja kairinājuma rezultātā matiņi noliecas uz kinocīlijas pusi, recep-

tora impulsācija pastiprinās. Matiņiem atliecoties no kinocīlijas, re-

ceptora aktivitāte samazinās.

No vestibulārajiem receptoriem sākas aferentās nervu šķiedras,
kuru ķermenis atrodas gangl. vestibulare. No vestibulārajiem recep-
toriem pastāvīga impulsācija plūst uz centrālo nervu sistēmu. Im-

pulsu frekvence ievērojami palielinās, kustību sākot vai beidzot.

Pēc V. Vojačeka domām, vestibulārā aparāta adekvātais kairinā-

tājs ir mehāniskais kairinātājs, kuram raksturīgs virziens, paātrinā-
jums, ātrums un ceļš.

Paātrināta taisnvirziena kustība kairina otolītu aparātu.
Minimālais paātrinājums, kuru ļauj uztvert otolītu kairinājums,

dažādiem cilvēkiem ir dažāds — 2—20 cm/s2 (paātrinājuma atšķirša-
nas slieksnis). Atšķiršanas slieksnis, galvu noliecot uz sāniem, ir I°,
noliecot uz priekšu un atpakaļ, — 1,5—2°. Atbalsta plaknei vibrējot,
atšķiršanas slieksnis palielinās.

Pēc D. Breiera teorijas, uzbudinājums priekštelpas receptoros ro-

das sakarā ar otolītu membrānas slīdēšanu pār receptoru šūnu mati-

ņiem, tos noliecot. Sakarā ar īpatnēju stereocīliju un kinocīliju orien-

tāciju taisnvirziena kustības laikā daļa šūnu uzbudinās, bet citas tiek

kavētas. Otolītu aparāts nodrošina acu fiksāciju uz kustošu priekš-
metu.

Rotācijas kustības leņķiskais paātrinājums kairina pusloka kanālu

receptorus. Pagriežot galvu, endolimfā darbojas uz kupulu. Atkarībā

no griešanas virziena mainās pusloka kanālu kairinājuma intensitāte.

Visstiprāk tiek kairināti tā kanāla receptori, kura plakne sakrīt ar

griešanas virzienu. Pusloka kanālu receptoru atšķiršanas slieksnis ir

2—3°/s2
.

Vestibulārā aparāta kairinājums izpaužas kā acu un galvas nis-

tagms. Griešanas nistagmu novēroja J. Purkinjē, bet tā izcelsmi sais-

tīja ar vestibulārā aparāta kairinājumu Ēvalds (1892. g.). Nistagms

izpaužas kā acābolu ritmiskas kustības. Nistagmam ir divi kompo-
nenti — lēnais un ātrais. Nistagmu nosauc pēc ātrā komponenta. Nis-

tagms sākas ar lēno komponentu, un tā plakne sakrīt ar plakni, kurā

darbojas leņķiskais paātrinājums (horizontāls, vertikāls). Nistagmu
rada asimetriska aferentās impulsācijas plūsma no pusloka kanāliem.

Horizontālajos kanālos aferentācija pastiprinās, kad endolimfā

plūst uz ampulas pusi, un samazinās, kad endolimfā plūst uz pretējo
pusi. Piemēram, ja cilvēku griež horizontālā plaknē pa labi, aferentā-

cija ir intensīvāka no labās puses laterālā pusloka kanāla, un parā-
dās horizontāls nistagms pa labi. Nistagma lēnais komponents sakrīt

ar endolimfas plūsmas virzienu.

Dažreiz acu nistagmam pievienojas arī galvas nistagms. Nis-

tagma reakcijas var rasties arī citos gadījumos, ja kāds iemesls pie-

mēram, vestibulārā aparāta bojājums, rada asimetrisku impulsu
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plūsmu. Nistagma kvantitatīvā novērtēšana ir svarīga vestibulārā

aparāta jutības noteikšanai un diagnostiskiem mērķiem. Novērtējot
nistagmu, piegriež vērību lēnā komponenta ritmiskumam, ātrumam

un amplitūdai. Līkni, ko iegūst, reģistrējot šādu acābolu kustību, sauc

par nistagmogrammu. Atkārtoti izraisot griešanas nistagmu, tas sa-

mazinās sakarā ar īpaša kontroles mehānisma ieslēgšanos.

Vestibuloveģetatīvie refleksi

Veģetatīvās reakcijas, kuras novēro, kairinot vestibulāro aparātu,
ir dažādas un var skart visus iekšējos orgānus — kuņģa-zarnu traktu,

sirds-asinsvadu sistēmu, dziedzerus, ietekmēt vielmaiņu v. c. Šāda

kairinājuma gadījumā cilvēks kļūst bāls, tam izspiežas auksti sviedri,
rodas slikta dūša un vemšana, pazeminās asinsspiediens utt. Reak-

cijā iesaistās gan simpātiskā, gan parasimpātiskā nervu sistēma.

Dažādi indivīdi dažādi reaģē uz vestibulāro kairinājumu. Atšķi-
ras gan reakcijas veids, gan intensitāte. Pēc K. Hilova domām, atšķi-
rību nosaka galvas smadzeņu garozas sadarbība ar zemgarozas

centriem. X- Hilovs izšķir 4 cilvēku tipus. Pirmā tipa cilvēkiem ir pa-

augstināts parasimpātiskās nervu sistēmas tonuss. Šie cilvēki uz

vestibulārā aparāta kairinājumu atbild ar pastiprinātām parasimpā-
tiskajām reakcijām. Otrais tips ir cilvēki ar paaugstinātu simpātiskās
nervu sistēmas tonusu, kuriem vestibulārā aparāta kairināšanas gadī-
jumā rodas izteiktas simpātiskās sistēmas reakcijas. Trešais ir pastā-

vīgs tips ar līdzsvarotu veģetatīvās nervu sistēmas tonusu. Vestibu-

lāro receptoru kairinājums rada vājas atbildes reakcijas. Ceturtais ir

nelīdzsvarotais tips. Šiem cilvēkiem pastāvīgi mainās veģetatīvās
nervu sistēmas tonuss un vestibulārā aparāta kairinājuma gadījumā

simpātiskās reakcijas ātri mainās ar parasimpātiskajām.

Vestibulārā aparāta vadītajceļi un centri

VIII galvas nervu pāra vestibulārā ganglijā bipolāro šūnu den-

drīti saistās ar kupulu un mākulu receptoriem. Centrālie izaugumi
nonāk iegarenajās smadzenēs un beidzas pie tās pašas puses vestibu-

lārajiem kodoliem.

legarenajās smadzenēs ir vairāki vestibulārie kodoli: augšējais

(Behtereva), laterālais (Deitersa), mediālais (Švalbes) un apakšē-
jais. Bez minētajiem kodoliem ir vēl daži šūnu sakopojumi, pie ku-

riem izbeidzas šķiedras no vestibulārā ganglijā. Vestibulārie kodoli

saņem impulsus arī no kustību aparāta un iekšējo orgānu recepto-
riem. legarenās smadzenes ir pirmais līmenis, kurā notiek impulsu
analīze par ķermeņa stāvokli telpā. Caur iegareno smadzeņu vestibu-

lāro kompleksu var realizēties arī pozas korekcijā. Tā notiek, raidot

impulsus uz muguras smadzeņu motoneironiem, kuri maina muskuļu
tonusu.

No vestibulārajiem kodoliem aksoni iet uz smadzenītēm, retiku-

lāro formāciju, vidussmadzenēm, kur saistās gan ar sarkano kodolu,

gan ar acābolu nervu kodolu. Stumbra līmenī vestibulārie ceļi krus-
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tojas, aizsniedz talāmu un pēc tam garozas deniņu daivu (21 —

22 Brodmana lauku). Vestibulārajos nervos ir atrastas arī eferentās
šķiedras, kuras inerve vestibulāros receptorus. Eferento šķiedru ir
maz — apmēram 400. Vestibulārajā sensorajā epitēlijā ir atrasta

acetilholinesteraze, sevišķi I tipa šūnās. Šo eferento nervu šķiedru sti-

mulācija rada šunu hiperpolarizāciju, līdz ar to modificējas aferentā

impulsācija.

Vestibulārā aparāta darbība pārslodžu
un bezsvara stāvoklī

Mūsdienās pētījumi par vestibulārā aparāta nozīmi kustību koor-

dinācijā kļuvuši sevišķi nozīmīgi. Lidojot modernajās kara lidmašī-

nās, paātrinājumi stipri pārsniedz fizioloģiskās normas. Vēl augstā-
kas, specifiskas prasības vestibulārajam analizatoram izvirza

kosmiskie lidojumi. Lidaparātu pacelšanās un nosēšanās laikā rodas

pārslodze, kuru rada spēcīgais lineārais pozitīvais un negatīvais pa-

ātrinājums. Paceļoties kosmonauts kļūst smagāks un viņa kustības

ir ierobežotas, tādēļ īpašas kustību reakcijas neparādās. Otolītu ref-

lektoriskās reakcijas nomāc arī impulsi no citu analizatoru recepto-
riem, tomēr veģetatīvās reakcijas nav pilnīgi izslēgtas. Otolītu radī-

tās veģetatīvās reakcijas var samazināt, turot galvu vismazākā

kairinājuma stāvoklī, t. i., atliecot to atpakaļ. Šādā stāvoklī pārslo-
dzes laikā ir vismazākās pulsa izmaiņas, mazāk mainās arteriālais

spiediens, elektrokardiogramma un elpošana.
Veģetatīvo reakciju izmaiņas ir vislielākās, ja galvu noliec uz

priekšu par 30°.

Kosmiskajos lidaparātos ir daudzpakāpju nesējraķetes. leslēdzot

katru nākošo pakāpi, paātrinājums samazinās, un, ieejot orbītā, tas

ir 1 g — vienāds ar zemes pievilkšanas spēka iedarbību. Paātrinā-

juma samazināšanās ir ļoti stiprs kairinātājs. Analogi negatīvi paāt-
rinājumi darbojas arī lidaparāta nosēšanās laikā.

Eksperimentos ar dzīvniekiem 1971. g. J. Viņikovs ar līdzstrādnie-

kiem pierādīja, ka, griežot jūras cūciņas centrifūgā ar paātrinājumu
3—30 g, rodas izmaiņas utriculus receptoros. Ja paātrinājums nepār-
sniedz 10 g, novēro stereocīliju noliekšanos, bet, paātrinājumam sa-

sniedzot 18 g, stereocīlijas uzbriest un kļūst irdenas. Novēro RNS

pārdali šūnās un kodoliņa iziešanu protoplazmā, kas izmaina olbal-

tumvielu sintēzi šūnās. Analogas, bet mazāk izteiktas izmaiņas centri-

fugēšana rada arī sacculus un pusloka kanāla receptoros. Pēc kairi-

nājuma pārtraukšanas receptoru izmaiņas pakāpeniski izzūd. Ļoti
lielu paātrinājumu gadījumā var atrauties otolītu membrāna. Bez-

svara stāvokli pēta arī uz zemes (laboratoriju eksperimentos, dažos

lidmašīnas lidojuma momentos v. c). Šādos pētījumos cenšas no-

skaidrot, kādas izmaiņas vestibulārajā analizatorā un citos orgānos

iespējama ilgstoša kosmiskā lidojuma laikā.

īslaicīgā bezsvara stāvoklī, kurš rodas, lidojot pa parabolu, lie-

lākā daļa izmeklējamo cilvēku atzīmē, ka izjūt tīkamu ķermeņa vieg-
luma sajūtu un tikai nedaudziem rodas nelaba dūša un reibonis.
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Daļa autoru atzīmē, ka, pārejot bezsvara stāvoklī, cilvēkam rodas

sajūta, it kā viņš lidotu, guļot uz muguras. Izmeklējamam rodas sīku

kustību koordinācijas traucējumi, viņš, piemēram, nespēj uzvilkt ma-

zus krustiņus pa lapas diagonāli, jo roka novirzās uz sāniem.

īslaicīgā bezsvara stāvoklī novēro otolītu funkcijas traucējumus.
Tie izpaužas gan sensorās, gan somatiskās un veģetatīvās reakcijās

(krišanas sajūta, roku noliekšanās, slikta dūša, vemšana).

Jāatzīmē, ka spilgti izteiktus vestibulāros refleksus rada tikai pir-
mie kairinātāji, bet, atkārtoti nonākot bezsvara stāvoklī, vestibulārās

reakcijas pavājinās. Sevišķi tas attiecas uz sensorām izjūtām.

KUSTĪBU ANALIZATORS

Muskulatūra ir izpildorgāns, tādēļ sīka informācija par katra

muskuļa funkcionālo stāvokli ir sevišķi nozīmīga. Šādu informāciju
sniedz kustību aparāta receptori jeb proprioreceptori. Tie atrodas

muskuļos, cīpslās, saitēs, fascijās un periostā. Proprioreceptori pie-
der mehanoreceptoru grupai, kurus kairina stiepšana.

105. att. Kustību analizatora receptori un to kairinājums:
a — muskulis atslābis, b — muskulis kontrahējies; 1 — skeleta muskuļu šķiedra, 2 — vārp-
stiņa, 3 — darbības potenciāla līkne aferentajā nervā, 4 — cīpslas receptors; P — nasta

K— kairinājums, G — galvanometrs.
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Muskuju receptoru (vārpstiņu)
veido 2—lo muskuļu šķiedras,
kuru centrs ietverts saistaudu kap-
sulā — kodola somiņā. Vārpstiņas

nostiprinātas paralēli muskuļu

šķiedrām. Ap vārpstiņas centrālo

daļu spirāli apvīta resna mielini-

zēta nervu šķiedra — A šķiedra.
Stiepjot vārpstiņu, tā ģenerē rit-

miskus darbības potenciālus, ku-

rus A šķiedra aiznes uz muguras

smadzenēm (105. att.).

Receptora perifērijā tievās mie-

linizētās A šķiedras pienāk no mu-

guras smadzeņu motoneironiem.

Motoneironu impulsi izraisa intra-

fuzālo muskuļu šķiedru kontrak-

ciju. Šī kontrakcija samazina pro-

prioreceptoru garumu, tie kļūst

jutīgāki pret iestiepumu. Pēdējā
laikā ir atrasts, ka vārpstiņas
muskulatūra saņem ne tikai tie-

vās šķiedras, bet arī resnākas. Tās

visas kopā var apzīmēt ar vienu

terminu — fuzimotorās.

Otrs receptoru tips — corpus-

culum bulboideum (Goldži ķerme-

nīši) atrodas cīpslās. Cilvēkam to

garums sasniedz 2—3 mm, pla-
tums — 1—1,5 mm. Cīpslu recep-
torus kairina gan pasīva, gan ak-

tīva cīpslu stiepšana, jo tās ir sa-

slēgtas virknē ar muskuļšķiedrām.

Cīpslās vēl ir corpusculum la-

mellosum (Pačini ķermenīši), kuri

iespējams, uztver sāpīgus kairinā-

jumus.

Locītavās atrodas Rufīni ķer-
menīši, kuri dod informāciju par

locītavu stāvokli.

Muskuļu kontrakcijas laika

vārpstiņas atslogojas, bet Goldži

106. att. Kustību analizatora vadī-

tājceji (tumšās bultas — ascendē-

jošie ceļi, gaišās bultas — descen-

dējošieceļi):
1 —

muguras smadzenes, 2 — iegare-
nās smadzenes, 3 — smadzenītes, 4 —

vidussmadzenes, 5 — talāms, 6 — stri-

opalidārā sistēma, 7 — garoza, 8 — mo-

toriskā zona, 9 — prefrontālā zona,

10 — somatosensorā zona.

receptori tiek kairināti. Tātad muskuļu receptori mēra muskuļu ga-

rumu to stiepšanas, sasprindzinājuma un kontrakcijas laikā.

Impulsācija no muskuļu vārpstiņām ir atkarīga no muskuļa ga-

ruma un no ātruma, ar kādu muskuļa garums mainās. Receptora ko-

dola somiņas muskulatūra kontrahējas lēni, tai nepieciešama tetā-

niska stimulācija. Fuzimotorās šķiedras reaģē ātri un arī uz atseviš-

ķiem kairinājumiem.
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Kustību analizatora vadītājceji veido plašu muguras smadzeņu
vadītājceļu grupu. Te pieder tr. spinocerebellares, funiculus gracilis
et cuneatus šķiedras, kas pārslēdzas iegarenajās smadzenēs. No iega-
renajām smadzenēm impulsi nonāk talāmā. Ceļā uz talāmu proprio-
receptīvie ceļi dod kolaterāles uz vidussmadzenēm. Talāma impulsi
iet uz garozas sensomotorisko zonu (106. att.).

Visa somatiskā aferentā impulsācija somatosensorajā garozā no-

nāk pa diviem kanāliem — lemnisko un ekstralemnisko. Pēdējo var

uzskatīt par asociatīvo, jo pa to pienākošajai aferentācijai ir garš la-

tentais periods, multisensors raksturs un lielas spējas konverģēt pira-

midālajos neironos, t. i., sakarā ar šo impulsāciju piramidālais neirons

var dot atbildi gan uz redzes, gan dzirdes, gan muskuļu kairinājumu.
Lemniskie ceļi pārvada vienas modalitātes impulsus. Talāmā ir

vairāki kodoli, kuros pārslēdzas proprioreceptīvā impulsācija, tādēļ
saites ar garozu ir plašas.

Attiecības starp impulsiem, kuri pienāk pa lemniskiem un ekstra-

lemniskiem ceļiem, ir sarežģītas. Somatiskā impulsācija sensomoto-

rajā garozā rada tādu funkcionālu stāvokli, kas nodrošina pastāvīgu
dinamisku dažādo analizatoru iedarbības īpatsvaru uz eferento pira-
midālo impulsāciju. Šeit darbojas t. s. Šeringtona piltuve — impulsā-
cija pienāk pa daudziem aferentiem ceļiem, bet uz perifēriju aiziet pa

dažām piramidālā ceļa šķiedrām.

Kinestatiskie impulsi ir galvenais "kontroles mehānisms arī citu

analizatoru darbībai, piemēram, muskuļu sajūtas un redzes analiza-

tora sadarbība palīdz novērtēt priekšmeta attālumu.

ĀDAS ANALIZATORS

Adas analizators dod ļoti sarežģītu un daudzpusīgu informāciju
par ārējās vides iedarbību uz organismu. Tam raksturīga ļoti liela re-

cepcijas virsma — 1,4—2,1 m
2.

Āda uztver pieskaršanās-spiediena,
sāpju-niezes un aukstuma-karstuma kairinātājus.

Taktilie (pieskaršanās-spiediena) receptori atrodas ādā un dažu

orgānu — mutes, deguna un citu gļotādās. Pieskaršanās-spiediena re-

ceptors ir corpusculum tactus (Meisnera ķermenītis) un Mērķēja
disks. Ļoti daudz šo receptoru ir pirkstgalu un lūpu ādā. Ādas matai-

najā daļā jutīgi pret pieskaršanos ir arī mati, jo to sakni apvij nervu

šķiedras.

Spiedienu uztver corpuscula lamellosa (Valter —Pačini ķerme-
nīši), kuri atrodas ādas dziļajos slāņos, cīpslās, saitēs. Tie reaģē arī

uz vibrāciju.
Ādas receptorus, kas uztver ādas mehānisko deformāciju, iedala

divās lielās grupās: dinamiskajos (fāziskajos) un statiskajos. Dina-

miskie receptori atspoguļo kairinātāja kustību; piemēram, fāzisko re-

ceptoru uzbudinājums ir atkarīgs no deformējošās iedarbības ātruma,

respektīvi, spiediena gradienta, un rodas tikai tad, kad iedarbība ir

sasniegusi kādu kritisko līmeni. īsi pēc tam, kad deformācija ir sa-
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sniegusi kritisko līmeni, uzbudinājums fāziskajos receptoros vairs ne-

rodas, tādēļ šo receptoru grupu uzskata par receptoriem ar ātru

adaptāciju. Fāziskie receptori sastopami relatīvi labi fiksētos ādas

rajonos.

Statiskie receptori reaģē gan deformējošās darbības sākumā, gan

arī tai iedarbojoties ilgstoši. Kairinātāja iedarbības sākumā receptori
dod augstas frekvences impulsāciju, bet, kad kairinātājs ir kļuvis
pastāvīgs, receptoru uzbudinājuma frekvence ir neliela, bet ilgstoša.
Statiskie receptori atrodas dziļi ādā un nav saistīti ar matu maisiņu,
tie reaģē uz ādas izliekšanu un sānisku stiepšanu. Statiskie receptori
pieder receptoriem, kuri lēni adaptējas.

Cilvēka adas matainajā daļa ir daudz brīvo nervgaļu, tie zarojas
dermā un veido pinumus ap ādas asinsvadiem.

Statiskā mehanorecepcija

Āda uztver kairinātāju ar atsevišķiem receptīvajiem laukiem, kas

pārklājas viens otram. Katru receptīvo lauku veido 2—30 receptori.

Receptoru blīvums dažādās ādas zonās ir atšķirīgs. Receptīvā lauka

centrā ir receptors ar visaugstāko uzbudināmību un visīsāko latento

periodu. Lauka perifērijas receptoriem ir zemāka uzbudināmība un

garāks latentais periods. Receptīvā lauka forma ir apaļa vai elip-
soīda, laukums ne mazāks par 0,5—1 mm

2. Tā kā receptīvie lauki

pārklāj viens otru, tad to kopējā virsma pārsniedz ādas virsmas

laukumu.

Cilvēkam rokas dažādās vietās receptīvā lauka lielums ir 1—

2 mm
2
, kairinājuma slieksnis ir 0,5—0,6 g. Receptīvā lauka lielums

nosaka ādas telpiskās diferenciācijas spējas — t. i., nosaka, kādā at-

statumā cilvēks spēj atšķirt divus punktus kā atsevišķus. Uz roku

pirkstiem iespējams diferencēt 2—3 mm attālumu, uz lūpām un mēles

galiņa — 0,5 mm.

Dinamiskā mehanorecepcija

Tā ir ādas spēja uztvert mainīga, dažādas amplitūdas^un frekven-

ces spiediena iedarbību. Ar šādu mainīgu spiedienu cilvēks sastopas

vibrācijas gadījumā. Vibrācijas frekvence, ko cilvēks spej uztvert, ir

no dažām herca daļām līdz 500 herciem. Visaugstākā jutība ir pret
200—300 Hz frekvenci. Vibrāciju uztver gan virspusējo, gan dziļo

ādas kārtu receptori. Matu maisiņu receptorus corpusculum lamello-

sum ādas matainajā daļā vairāk kairina vibrācija ar 150—200 Hz

frekvenci.

Corpusculum tactus (Meisnera ķermenītis) roku adā uztver ze-

mas frekvences iedarbību —
5—60 Hz. Vibrāciju līdz 20 Hz cilvēks

uztver kā atsevišķus kairinājumus, no 20—60 Hz vibrācijas sajuta

saplūst, tomēr subjektīvi var atšķirt frekvences pieaugumu līdz 400—

500 Hz.
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Receptoru adaptācija

Taktilo receptoru adaptācija ir atkarīga no receptoru tipa. Fāzis-

kajos receptoros adaptācija notiek dažās sekundēs un pat īsākā laikā.

Statiskajos receptoros adaptācijai nepieciešami vairāki desmiti se-

kunžu vai pat minūšu.

Atri adaptējas receptori, kuri saistīti ar resnām mielinizētām

nervu šķiedrām. Adaptācijas ātrumu nosaka arī receptīvā lauka lie-

lums. Jo lielāks receptīvais lauks, jo ātrāka adaptācija. Izteiktas arī

domas, ka receptoru adaptāciju nosaka to saistība ar apkārtējiem
audiem.

Termorecepcija

Informāciju par apkārtējās vides temperatūru dod termoreceptoru
kairinājums. Termoreceptori atrodas ādā, tos iedala specifiskos un

nespecifiskos. Specifiskie receptori uztver tikai termiskus kairināju-
mus — siltumu un aukstumu. Visjutīgākie pret temperatūras paaug-
stināšanos ir Rufīni ķermenīši. Parasti tos sauc par siltuma recepto-
riem. Temperatūru, zemāku par ķermeņa temperatūru, uztver clava

terminālis (Krauzes kolbas) jeb aukstuma receptori. Dažas ādas zo-

nas, kurās nav ne Rufīni ķermenīšu, ne Kjauzes kolbu, arī uztver ter-

miskus kairinājumus, tādēļ uzskata, ka temperatūras izmaiņas sajūt
arī kailie nervgaļi. Aukstuma receptoru ādā ir vairāk nekā siltuma

receptoru. Uz vienu cm
2 ādas virsmas ir 12—15 aukstuma receptoru,

bet I—2 siltuma receptori. Aukstuma receptori ir tuvāk ādas virsmai.

Tie atrodas 0,17 mm dziļumā, bet siltuma receptori atrodas 0,3 mm

dziļumā. Cilvēka organisma temperatūras atskaites punkts ir

normāla ķermeņa temperatūra. Viss, kas ir siltāks par to, mums

liekas karsts, bet visi priekšmeti ar zemāku temperatūru — vēsi

vai auksti. īstais termiskais kairinātājs ir pašas ādas tempera-

tūra, koka priekšmets liekas siltāks nekā tādas pašas temperatūras
metāla priekšmets, jo pēdējais savas siltumvadāmības dēļ ātri

pazemina ādas temperatūru. Temperatūras uztvere ir atkarīga no

ādas temperatūras un asinsvadu stāvokļa tajā. Āda ir visjutīgākā, ja
tās temperatūra svārstās no 27 līdz 38°C. Šajā temperatūras diapa-
zonā jušanas nervā rodas impulsācija ar frekvenci 2—15 imp./s.
Šķiedrās, kas nāk no aukstuma receptoriem, šāda impulsācija ro-

das 15—34 °C temperatūrā. Ja ādas temperatūra ir zemāka par 10 °C,
aukstuma receptori bloķējas. Termoreceptoru atšķiršanas slieksnis ir

0,2 °C. Temperatūrai pieaugot virs 47—48°C, termoreceptori dod

sāpju sajūtu. Temperatūra virs 50°Cbojā termoreceptorus. Termore-

ceptoru jutību var izteikt jušanas vienībās (JV).

JV=I.C°;

kur I — impulsu skaits sekundē ādas jušanas nervā;

C° — kairinātāja temperatūra Celsija grādos.
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Siltuma_ vai aukstuma sajuta ir atkarīga no ādas temperatūras
fona; piemēram, vienas un tās pašas temperatūras priekšmetu ar sil-

tām rokām sajūt aukstu, bet ar aukstām
— siltu.

Termoreceptorus var uzbudināt arī neadekvāts kairinājums. Auk-
stuma receptorus var kairināt ar siltumu un izsaukt paradoksālu sa-

jūtu. Ja pie adas pieliek siltu plānu sudraba plāksnīti, tā savas ma-

zas masas dēļ maina temperatūru tikai ādas virskārtā, kur atrodas

aukstuma receptori, un cilvēkam rodas aukstuma sajūta.
X"Bez specifiskajiem termoreceptoriem ādā atrod arī nespecifiskos.
Tie uztver gan termiskus, gan mehāniskus kairinātājus. Pret tempe-
ratūras pazemināšanos tie ir jutīgāki nekā pret paaugstināšanos. Pret

mehāniskiem kairinātājiem šie receptori adaptējas lēni. Nespecifisko
termoreceptoru fizioloģiskā nozīme nav īsti skaidra.

Bērna ādas īpatnības

Jaundzimušā āda kopā ar zemādas tauku slāni ir 19,74% no ķer-
meņa masas. Tātad aptuveni par 2% vairāk kā pieaugušam cilvēkam.

Bērna āda ir 1—1,5 reizes plānāka nekā pieaugušam, raga slāņa un

epidermas biezums ir neliels. Pirmajos dzīves gados raga slānim ir

irdena struktūra, tas nolobās ātrāk un ir vienāds visā ādas virsmā.

Jaundzimušajam ādas asinsvadi un limfvadi nav pilnīgi izveidoju-
šies. Ādā ir daudz ūdens. Ādas temperatūra zīdainim ir ļoti labila,
ātri pielāgojas vides temperatūras svārstībām. Adas baktericīdās īpa-
šības maz izteiktas. Bērna āda ir caurlaidīgāka nekā pieaugušam.

Bērna āda atšķiras arī pēc minerālvielu satura. Pēc S. Kaplanska

datiem, no dzimšanas līdz 10—12 gadu vecumam kalcija daudzums

ādā samazinās par 20—25%, magnija — par 15—20%. Pēc pubertā-
tes vecuma minerālvielu daudzums atkal pieaug. Ontoģenēzē samazi-

nās arī fosfora, silīcija un sēra daudzums ādā.

Ādas analizatora vadošie ceļi un centri

Ādas jušanas funkcija ir saistīta ar vairākiem muguras smadzeņu

ceļiem. Pirmie divi ir funiculus gracilis un funiculus cuneatus. Šiem

ceļiem pirmais neirons ir spinālajā ganglijā, pārslēgšanās uz otro no-

tiek iegarenajās smadzenēs. Šķiedras krustojas un aiziet uz talamu,

no turienes — uz garozas somatosensoro zonu. Šie impulsi rada pie-

skaršanās-spiediena un locītavu kustības sajūtu.
Trešais ir tr. spinothalamicus. Šī ceļa otrais neirons ir muguras

smadzenēs, tas aiznes impulsus uz redzes pauguriem, no šejienes —

uz garozas somatosensoro zonu. Trakts vada temperatūras un sāpju

impulsus.
Uzbudinājuma pārvadīšanai no dažādiem receptoriem raksturīgs

zināms specifiskums. Pieskaršanās impulsi izplatās ar ātrumu 30—

80 m/s, bet temperatūras un sāpju impulsu ātrums nervā ir mazāks

par 30 m/s.



364

Analizējot informāciju, notiek

1) impulsu konverģence un diverģence centros;

2) impulsu sadale dažādos centru līmeņos;

3) telpiska receptīvo lauku projekcija.
Ādas jušanas ceļa pirmo neironu aktivitāti ierosina ādas kairinā-

tājs, bet otrajam neironam, kas atrodas muguras vai iegarenajās sma-

dzenēs, piemīt spontāna aktivitāte. No perifērā neirona pienākošie
impulsi pagarina spontānās impulsācijas sērijas. Šajos kodolos ir

divējādas šūnas: dorsālajā daļā ir neironi ar mazu receptīvo lauku

un monomodālu konverģenci. Ventrālajā daļā ir multisensori neironi,

kas var uztvert vairāku receptoru impulsus, to receptīvais lauks ir

plašs, ar izteiktu konverģenci. Šie neironi uztver pieskaršanos, spie-
dienu, sāpes.

Cilvēka redzes pauguros ir noteikta somatotopa dažādu ādas zonu

projekcija — katra ādas rajona jutībai ir noteikta vieta. Tās lielums

atkarīgs no ādas rajona receptoru blīvuma.

Spinotalāmiskais ceļš beidzas talāma mugurējos kodolos. Daļa
autoru uzskata, ka tas pārslēdzas arī citos stumbra veidojumos. Šim

ceļam ir plaša projekcija garozā.

Spinotalāmiskais ceļš vada impulsus no temperatūras un sāpju
receptoriem. Temperatūrai pazeminoties, impulsācija talāma kodolos

pastiprinās, bet, temperatūrai pieaugot, impulsu frekvence samazinās.

Somatosensorās garozas centri aizņem postcentrālo vītni. Ja kai-

rina ādu ar īsiem punktveidīgiem pieskārieniem, pēc garozas aktivi-

tātes maiņām var noteikt ādas zonas lokalizāciju garozā. Ādas

rajona projekcijas laukuma lielums ir atkarīgs no šī rajona kairinā-

juma bioloģiskās nozīmības. Garozas neironiem ir vertikāla organi-

zācija, tie veido kolonnas, kas darbojas kā garozas funkcionālā vie-

nība. Tā saņem vienas modalitātes impulsus no noteiktiem receptoru
laukiem.

Kāda ādas punkta kairināšana rada kompaktas neironu grupas

uzbudinājumu. Šajā grupā neironu īpašības ir atšķirīgas centrā un

perifērijā. Kairinot ādu divos punktos, šos kairinājumus iespējams iz-

šķirt kā atsevišķus, ja starp neironu grupām ir šūnas ar mazu aktivi-

tāti. To nodrošina aferentā kavēšana, kas veidojas ap uzbudināto

šūnu grupu pašu aferento impulsu ietekmē. Atkārtoti kairinot ar vienu

un to pašu kairinātāju, aferentā kavēšana summējas.
Somatosensoro garozu iedala divās zonās — pirmajā un otrajā.

Pirmā (lemniskā) somatosensorā zona nodrošina pēc modalitātes un

lokalizācijas augsti diferencētas sajūtas. Impulsi no receptoriem šo

zonu aizsniedz pēc ļoti īsa latentā perioda.

Otro somatosensoro zonu aktivē spinotalāmiskie ceļi. Šajā sistēmā

raksturīga plaša impulsu izplatīšanās gan stumbra, gan garozas lī-

menī. Te mazāk izteikta Ceļi pārvada galvenokārt
sāpju impulsus. K. Durinjans uzskata, ka otrā somatosensorā zona

kontrolē arī impulsu pārvadi talāmā.

Otrā somatosensorā zona saņem impulsus no tās pašas un kontr-

laterālās puses. Šī zona ir tuva dzirdes centriem. Te daudz polimo-
dālu šūnu, kā arī šūnu, kuras reaģē uz sāpīgu kairinājumu.
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OŽAS ANALIZATORS

Ožu pieskaitām pie ķīmiskām sajūtām. Ožas receptori uztver un

analizē apkārtējā gaisa ķīmisko sastāvu. Receptori atrodas deguna
dobuma augšējās ejas gļotādā. Ožas receptīvās zonas laukums svār-

stās no 5 līdz 8 cm2
. Receptoru skaits, pēc dažādu autoru -datiem,

svārstās no 10 līdz 60 miljoniem. Sūnām ir vārpstveida forma, centrā-
lais aksons aiziet līdz ožas vālītēm, bet šūnas perifērais pols beidzas

ar kniepadatveida paplašinājumu, kura galā ir matiņi-skropstiņas.
Katrai šūnai ir 6—12 skropstiņas. Tās 50—80 reizes palielina ožas

receptīvo lauku. Skropstiņas atrodas šķidrumā, kuru producē gļotādā
esošie Boumena dziedzeri, un virs gļotādas tās paceļas tikai par
2—3 mkm. Tas pasargā receptorus no izžūšanas. Skropstiņas ir kus-

tīgas, tās 20—50 reizes minūtē noliecas un iztaisnojas.
Ožas receptora adekvātais kairinātājs ir gaistošu vielu tvaiki.

Pilienveidā izsmidzinātas vielas, elektriski un citi kairinātāji smar-

žas sajūtu nedod.

Deguna dobuma gļotādu inervē n. trigeminus zars, kas nodrošina

deguna gļotādas spēju uztvert pieskaršanās, sāpju, temperatūras un

citas sajūtas. Dažos gadījumos ožas un ķīmiskais kairinātājs darbo-

jas vienlaikus, piemēram, lietojot kā kairinātāju ožamo spirtu, bez

smaržas rodas arī nepatīkama dedzinoša sajūta. Ožas un citu deguna
dobuma receptoru kairināšana var pastiprināt efektu vai to izmainīt.

Ožas receptoru jutība ir ļoti augsta. Ožas slieksnis cilvēkam (pēc
N. Saveļjeva) dažādām smaržām ir atšķirīgs: ēteris 4 • 10~5 mg//;
vanilīns 2-106 mg//; citronu eļļa 8-10-6 mg//; ķimeņu eļļa
8 - ĪO"6 mg//; neļķu eļļa 2-10~6 mg//; rožu eļļa 4-10-6 mg//.

Lai radītu ožas receptoru kairinājumu, viena cm
3 ir jabut 107 tri-

nitrobutiltoluola molekulu, bet jau I—B merkaptāna molekulas 1 litrā

gāzes rada ožas sajūtu.

Smaržas uztveršanas hipotēzes

Lai rastos ožas sajūta, gaisam ir jāsaskaras ar receptoršūnām.

Mierīgi elpojot, gaiss caur augšējo deguna eju neplūst, bet nokļūst tur

tikai difūzijas rezultātā.

Izdarot īsas, straujas ieelpas ošņājot, ievelkam 25—30 ml gaisa

augšējā deguna ejā.

Visizplatītākā ir stereoķīmiskā ožas hipotēze. Uzskata, ka recep-

toršūnām ir noteiktas konfigurācijas zonas, uz kurām var adsorbēties

noteiktas formas molekulas. Acīmredzot ir nozīme arī gaistošās vie-

las gaistamībai, tās parciālajam spiedienam gaisā un šķīdībai lipī-
dos. Saskaņā ar stereoķīmisko teoriju izdala 5 pamatsmaržas: kam-

para, muskusa, puķu, piparmētru un ētera smaržu. Ja uz receptoriem
vienlaikus iedarbojas vairāki smaržas kairinātāji, rodas saliktas

smaržas sajūta, piemēram, skuju smarža.

0,2—0,4 s pec receptoršūnu kairnašanas rodas receptoru poten-
ciāls. Tā amplitūda zināmās robežās ir proporcionāla gaistošās vielas
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koncentrācijas logaritmam. Vienlaicīgi ar receptoru potenciālu rodas

arī darbības potenciālu sērijas. Pieaugot kairinājuma stiprumam,
to frekvence pieaug.

Ožas sajūtas intensitāte ir atkarīga no smaržojošās vielas ķīmis-
kās struktūras, no gaisa plūsmas ātruma caur degunu un no ožas

receptoru funkcionālā stāvokļa. Maksimālā smaržas sajūta rodas pir-

majos smaržojošās vielas iedarbības brīžos uz receptoriem.
Vienas smaržas ilgstoša iedarbība uz receptoriem rada receptoru

jutības samazināšanos jeb adaptāciju. Cilvēka ožas receptoru adap-
tācija ir labi izteikta, piemēram, cilvēks neuztver sava apģērba
smaržu. Adaptācija rodas ātri — 5 minūtēs, un tā ir pilnīga (vairs

nepieaug) pēc 15 minūtēm. Ja kairinātāja iedarbība ir nepārtraukta,
adaptācija ir ātrāka nekā tad, ja gaisu ritmiski ieelpo un izelpo. Ožas

receptoru kairinājuma stiprums elpošanas fāzēs mainās, ieelpā tas ir

stiprāks kā izelpā.
Visas vielas neizsauc vienādi ātru adaptāciju. Pie dažām vielām

pierod ātrāk, pie dažām — lēnāk. Visbiežāk adaptācija pret vienu

vielu nerada jutības izmaiņas pret citu vielu iedarbību. Tikai atseviš-

ķos gadījumos var novērot, ka adaptācija vienai vielai rada jutības
samazināšanos pret citām vielām. Šādu adaptāciju sauc par hetero-

gēnu adaptāciju. Heterogēnā adaptācija ir jo izteiktāka, jo gaistošo
vielu smaržas ir līdzīgākas.

Dažos gadījumos novēro ožas receptoru sensibilizāciju, t. i., jutī-
bas paaugstināšanos. Piemēram, ja 34 reizes 30 minūtēs dod ost vāju
kumarīna šķīdumu, panāk ožas sliekšņa pazemināšanos par 45 %.

Dabiskās smaržas bieži ir saliktas, piemēram, neļķu eļļā ir 15 kom-

ponentu, jasmīnu eļļā — 10. Cilvēks spēj atšķirt arī saliktu smaržu

komponentus, ja vien viņš tos pazīst atsevišķi. Smaržu sajaukums var

radīt arī vienas smaržas maskēšanu ar citu, t. i., cilvēks saliktā

smaržā kādu tās komponentu neatšķir. Dažreiz divu smaržu sajau-
kums var dot pilnīgi jaunas smaržas iespaidu.

Ožu ietekmē gan iekšējie, gan ārējie faktori. Ārējie ir, piemēram,

gaisa piesārņojums, temperatūra, gaisa mitrums. Pēc gaisa attīrīša-

nas ožas jutība pieaug par 25%, temperatūrai pieaugot līdz 37°C,

ožas receptoru jutība palielinās. Tālāka temperatūras paaugstināšana

receptoru jutību samazina. Optimāls gaisa mitrums atvieglina smar-

žas uztveršanu.

Galvenais iekšējais faktors, kurš ietekmē ožas jutību, ir vecums.

Bērniem var izstrādāt pozitīvus nosacījuma refleksus uz smaržu

jau 5.—6. nedēļā, vienkāršu diferenciāciju — trešajā mēnesī. Līdz

6 gadu vecumam ožas jutība pieaug, tad nedaudz samazinās, tomēr

vecumā oža saglabājas labi. Ožas jutību ietekmē daži medikamenti:

piemēram, efedrīns un kofeīns ožas jutību paaugstina, bet morfīnsun

atropīns samazina. Arī badošanās laikā oža pasliktinās.

Oža var mainīties dažu slimību, piemēram, iesnu, galvas traumu

gadījumos. Grūniecības laikā oža var pastiprināties pret vienu no-

teiktu smaržu.

Ožas kairinājumi var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt visu or-

ganismu. Ožas receptoru kairināšanai ir nozīme gremošanas procesu
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regulācijā. Patīkama smarža rada pozitīvas emocijas, labvēlīgi
ietekmē veģetatīvās reakcijas, samazina perifēro pretestību asinsrites

sistēmā, uzlabo muskuļu darbaspējas utt. Nelaba smaka rada nepatī-
kamas emocijas, samazina darbaspējas, negatīvi ietekmē iekšējo or-

gānu darbību. Ožas receptori ietekmē arī citu analizatoru (garšas,

redzes, dzirdes) darbību. Visciešāk ožas analizators sadarbojas ar

garšas analizatoru. Dažiem cilvēkiem, ja pazemināta ožas receptoru

jutība, stipri pazeminās arī garšas receptoru jutība.

Ožas analizatora vadītājceļi un centri

Ožas receptoru nemielinizētie aksoni veido ožas ceļā pirmo nei-

ronu. Ožas vālītēs atrodas ožas ceļa otrais neirons. Otrā neirona ak-

soni veido ožas traktu, kas iet uz ožas trīsstūri un tālāk uz corpora

mamillaria, kur atrodas ožas zemgarozas centri. No zemgarozas cen-

triem ožas impulsi pa velvi nokļūst uz gyrus parahippocampalis un

uncus. Abu pusložu centri tik cieši saistīti, ka cilvēks neatšķir, kurā

nāsī darbojas kairinātājs. levadot vienu smaržu labajā nāsī, citu —

kreisajā, var panākt, ka viena smarža nomāc otru, vai radīt jaunas
smaržas sajūtu.

GARŠAS ANALIZATORS

Garšas analizators informē centrālo nervu sistēmu par to vielu

raksturu, kuras nonāk mutē ar ēdienu. Garšas receptori pieder himio-

receptoru grupai. Tie novietoti uz mēles malām, galiņa un saknes. Re-

ceptori atrodas arī rīkles mugurējā sienā, mīkstajās augslejās un

uzbalsenī. Garšas šūnas novietojas grupās pa 40—60 šūnām. Daļai
šūnu piemīt receptora funkcijas, daļai — balsta. Receptoršūnām ir

mikrobārkstiņas, kas caur sīku atveri garšas pumpurā iznāk mutes

dobumā. Garšas receptori funkcionē 10 dienas, pēc tam deģenerējas.
To vietu ieņem garšas pumpura epitēlijšūnas, kas no perifērijas
migrē uz centru. Migrācijas laikā epitēlijšūna iegūst receptora īpa-
šības.

Izšķir četras garšas: sāļu, rūgtu, skābu un saldu. Pedejo gadu

pētījumi rāda, ka garšas receptori spēj uztvert visus ķīmiskos

24. tabula

Dažu vielu garšas sliekšņa koncentrācija

Garša Vielas koncentrācija

Skāba

Sāļa

Rūgta
Salda

0,0001 M sālskābes šķīdums
0,2 M vārāmās sāls šķīdums
0,0000016 M strihnīna hlorīda

0,08 M glikozes šķīdums

0,000023 M saharīna šķīdums

(pH=4,0)

. šķīdums



368

kairinātājus, tomēr dažās mēles zonās jutība pret kādu no garšas
kvalitātēm ir augstāka. Mēles saknes receptorus kairina rūgtas vie-

las, sānus — skābas, galiņu — saldas, bet mēles mugura uztver sāļu
vielu iedarbību. P. Lazarevs konstatēja, ka, sajaucot šīs četras vielas

noteiktās attiecībās, var iegūt šķidrumu bez garšas.
Absolūto garšas slieksni nosaka vismazākā vielas koncentrācija,

kura izraisa tikko manāmu attiecīgās garšas sajūtu. Garšas sajūtas
intensitāti ietekmē kairinājuma plašums, ilgums un temperatūra, kā

arī citu receptoru (termisko, taktilo, ožas) kairinājums.
Ja uz garšas receptoriem vienlaikus darbojas divi dažādi kairinā-

tāji, var rasties pilnīgi jauna garšas sajūta, kas neatgādina nevienu

no kairinājuma komponentiem. Sādu parādību apzīmē par garšas
sajaukšanos. Garšas analizatorā ir pazīstams arī garšas kon-

trasts, piemēram, viela šķiet saldāka pēc iepriekšēja skāba kairinā-

juma. Kontrasta sajūta var rasties arī pret saliktām gāršām.

Kodīga dedzinoša sajūta rodas, kairinot sāpju, temperatūras un

taktilos receptorus.
Garšas sajūta cilvēkam mainās atkarībā no ārējiem apstākļiem un

veselības stāvokļa. Tumsā garšas sajūta pavājinās. Konditorejas iz-

strādājumu rūpnīcu un poligrāfijas uzņēmumu strādniekiem garšas
sajūta var pavājināties.

Badošanās laikā paaugstinās jutība pret saldu garšu. Dažu sli-

mību laikā arī mainās garšas sajūta. Piemēram, garšas sajūta mai-

nās kuņģa čūlas, tuberkulozes, cukura diabēta slimniekiem.

Garšas receptoru adaptācija

Ilgstoši iedarbojoties garšas kairinātājam, tā uztveršana aizvien

pavājinās. Ja mutē tur kumosu, to nekustinot, garšas sajūta zūd, bet,

pārvietojot kumosu mutes dobumā, garšas sajūta atjaunojas. Adaptā-

cija pret visām vielām nav vienāda, visātrāk adaptējas saldām un sā-

ļām vielām, vislēnāk — skābām un rūgtām.

Adaptāciju perifērijā rada vienāda vielu koncentrācija garšas ka-

nāliņos un mutes dobumā.

Garšas uztveres hipotēzes

Garšas uztveres mehānisms vēl aizvien ir neskaidrs. Pirmo gar-

šas hipotēzi izstrādāja J. Renkvists un P. Lazarevs (1919, 1922).

P. Lazarevs uzskatīja, ka ir četri garšas receptoru veidi, kuri jutīgi

pret attiecīgo garšas kairinātāju. Receptoros ir vielas, kas ir jutīgas

pret kairinātāju. Kairinātāja ietekmē šīs vielas sabrūk, rodas jonizēti
sabrukšanas produkti, kas uzbudina garšas receptorus.

Pēdējā laikā ir izstrādātas vairākas jaunas hipotēzes garšas
uztveres izskaidrošanai.

Domā, ka uz receptoršūnām ir četras dažādas konfigurācijas ol-

baltumvielu molekulas, no kurām katra uztver vienu no garšam.
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Otra garšas hipotēze par galveno uzskata uztverošo olbaltum-

vielu lokalizāciju uz receptoršūnas. Tātad galvenā nozīme garšas uz-

tverē ir makromolekulārajām olbaltumvielām, kuras, iespējams, veido

kompleksu ar mazmolekulāru prostētisko grupu. Garšas kairinātāja
iedarbība maina olbaltumvielas molekulas konformāciju.

1967.—1969. g. R. Šellenbergs un T. Akrē radīja hipotēzi par

ūdeņraža saites veidošanos garšas kairinājuma ietekmē. Saskaņā ar

šo hipotēzi starpmolekulāras ūdeņraža saites veidojas starp vielu un

garšas receptoru. Ar šo teoriju var izskaidrot parādību, ka kādas vie-

las viens optisks izomērs rada saldu garšu, bet cits — ne.

Rūgtām vielām jābūt trim aktīviem centriem, kuri novietoti tuvu

viens otram tā, ka veidojas stabila intramolekulāra H saite.

Garšas analizatora vadītājceļi un centri

No katra garšas pumpura sākas 2—4 aferentās nervu šķiedras, ku-

ras V, VII, IX vai X nerva sastāvā aiziet uz iegareno smadzeņu nucl.

tractum solitarii, pēc tam uz talāma kodoliem. Garšas receptori sa-

ņem arī eferentās šķiedras, kuras spēj mainīt receptoru uzbudinā-

mību.

Domas par garšas centra lokalizāciju garozā dalās. Daļa autoru

uzskata, ka garšas centrs lokalizējas somatosensorās zonas apakšējā
daļā, bet citi pieļauj, ka garšas centri ir postcentrālās vītnes laterā-

lajā daļā.

VISCERĀLAIS ANALIZATORS

Viscerālais analizators informē centrālo nervu sistēmu par nori-

sēm iekšējos orgānos. Visceroreceptori jeb interoreceptori pieder
dažādām receptoru grupām. lekšējos orgānos, asinsvados un audos

atrodas himioreceptori, mehanoreceptori, osmoreceptori un termore-

ceptori. Mehanoreceptori reaģē uz dažādiem mehāniskās deformācijas
veidiem — uz spiediena paaugstināšanos, uz dobo orgānu un asins-

vadu sienu iestiepšanos.
Himioreceptori uztver ķīmiskas izmaiņas audos, asinīs un citos

iekšējās vides šķidrumos, kas rodas sakarā ar šūnu metabolisma pro-

cesiem vai dažādu vielu uzņemšanu no ārējās vides. Domā, ka himio-

receptori var būt arī ar funkcionālu specializāciju.
Termoreceptorus kairina iekšējās vides temperatūras izmaiņas.

Viscerālajiem termoreceptoriem ir nozīme organisma termoregulāci-
jas procesos.

Osmoreceptori uztver iekšējās vides osmotiskā spiediena izmaiņas.
To skaits iekšējos orgānos ir mazāks nekā citu receptoru skaits.

Morfoloģiski interoreceptorus iedala četrās grupās:

1) kailie nervgaļi, kam ir dažāda konfigurācija;

2) nervgaļi ar palīgstruktūrām;
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3) receptori, kas ir līdzīgi corpusculum lamellosum (Pačini ķer-
menīšiem) un clava terminales (Krauzes kolbām);

4) specifiski receptori (aortas un karotīdes ķermenīšos).
Interoreceptoru kairinājums rada gan subjektīvi uztveramas sajū-

tas, gan subjektīvi neuztveramu reflektorisku iedarbību uz iekšējiem
orgāniem. Subjektīvi uztverama ir, piemēram, bada sajūta, ko rada

reflektoriskā periodiskā kuņģa darbība. Patoloģiski procesi iekšējos
orgānos var radīt sāpju sajūtu. Subjektīvi neuztver, piemēram, gre-
mošanas dziedzeru darbības regulāciju.

Interoreceptoru pētījumiem V. Cerņigovskis ieteic izdarīt perfū-
ziju izolētiem orgāniem, kam saglabāta inervācija. Receptoru dar-

bību novērtē pēc reflektoriskajām reakcijām muskuju, asiņu, elpoša-
nas orgānu, sirds-asinsvadu un citās sistēmās. Pēdējā laikā lieto arī

darbības potenciālu reģistrācijas metodi. Ja aferentos nervus pār-
griež, reflektoriskās izmaiņas vairs nav novērojamas.

Viscerālā analizatora vadītājceļi un centri

Viscerālā analizatora aferentie nervi pieder somatiskajai nervu

sistēmai. Bez somatiskajām šķiedrām uzbudinājumu uz centriem gal-
vas un muguras smadzenēs pārvada arī veģetatīvās šķiedras. Galve-

nās veģetatīvās šķiedras iet klejotājnerva, lielā iekšu nerva un

iegurņa nerva sastāvā. Šie nervi satur gan ātrvadošās, gan lēnvado-

šās šķiedras.
No muguras smadzenēm uz galvas smadzeņu centriem šķiedras iet

pa muguras smadzeņu ventrolaterālajiem stabiem.

Zemgarozas centri atrodas vairākos smadzeņu stumbra veidoju-
mos un zemgarozas kodolos. Masīva šķiedru pārslēgšanās notiek

talāmā. Viscerālo aferento nervu kairinājums paaugstina specifisko
talāma kodolu aktivitāti. Pēc garāka latentā perioda pieaug arī ne-

specifisko kodolu aktivitāte. Ja iznīcina viscerālos talāma kodolus,

tiek izjaukta interoceptīvo impulsu analīze, piemēram, neizdodas iz-

strādāt nosacījuma refleksus uz zarnu kairinājumu. Viscerālā anali-

zatora darbībā ir nozīmīgas arī retikulārās formācijas, hipotalāmā
kodolu un smadzenīšu funkcijas. Zemgarozas kodolu centri lokalizē-

jas nucl. caudatus.

Garozas centri lokalizēti vairākās vietās. Eksperimentos ar dzīv-

niekiem ir pierādīts, ka viscerālā analizatora garozas centri ir I un

II somatosensorajā zonā, limbiskajā garozā pusložu mediālajā vir-

smā un ka šie centri ir cieši saistīti ar kustību zonu. Kairinot viscerā-

los aferentos nervus, pieaug I un II somatosensorās zonas aktivitāte.

Vienlaikus rodas uzbudinājums arī asociatīvajos laukos un limbiskajā
garozā. Uzbudinājumam šais struktūrās trūkst maksimālās aktivitā-

tes fokusa, tas ir stipri variabls ar dažādu latento periodu. Kustību

zonas garozas centri nodrošina savstarpēju dinamisku sakarību

starp organisma viscerālo un kustību sfēru. Pēc gyrus sigmoideus iz-

griešanas viscerālie kustību refleksi neizstrādājas, bet saglabājas
reakcija uz ķīmisku kairinājumu. Ja bojā limbisko garozu mediālajā
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virsmā, tiek traucētas atbildes reakcijas uz ķīmisku kairinājumu. Ga-

rozas un zemgarozas savstarpējās attiecības viscerālā analizatora

darbībā maz izpētītas.

SĀPJU RECEPCIJA

Sāpju recepcija (nocicepcija) ir integratīvā organisma funkcija,
kas mobilizē organismu aizsargreakcijai. Sāpju sajūtai ir signāla no-

zīme. Tā ziņo par dzīvībai svarīgu kontaktu izjaukšanu, par ādas un

gļotādas bojājumiem, par oksidācijas līmeņa pazemināšanos un iek-

šējās vides ķīmiskām izmaiņām. Sāpju definīcija ir diezgan izplū-
dusi, jo sāpju izcelsme un modalitāte ir ļoti dažādas. Bioloģiski

sāpes definē kā sajūtu, kas rodas, bojājot audus, tādēļ bojājumu un

sāpes dažkārt lieto kā sinonīmu. Pēc P.Anohina domām, sāpes ir sav-

dabīgs cilvēka psihisks stāvoklis, ko nosaka procesi centrālajā nervu

sistēmā, kurus ierosina ļoti stipri vai bojājoši kairinājumi. Nocicepci-
jas formēšanā, pēc G. Hajutina domām, ir nozīmīgs aferento impulsu
plūsmas blīvums, ko nosaka, attiecinot uzbudinātoaksonu skaitu pret
impulsu frekvenci. Sāpju sajūtu rada summācija, kas aktivē minimālo

kritisko centrālo neironu skaitu. Procesi nervu centros nosaka sāpju
modalitāti un emocionālo nokrāsu. Pieņemot šādu uzskatu, jautājums
par speciālu sāpju receptoru eksistenci zaudē aktualitāti.

Jautājumā par sāpju receptoriem ir divas koncepcijas. Vienas kon-

cepcijas piekritēji uzskata, ka sāpju receptori ir vienīgi brīvie nerv-

gaļi. Otra koncepcija pieņem, ka sāpju sajūtu var dot visi receptori,
ja tos kairina ar pietiekami stipru kairinātāju.

L. Kalužnijs un citi uzskata, ka eksistē augsta un zema sliek-

šņa receptori. Nociceptori ir augsta sliekšņa receptori, tie signa-
lizē nevis par stimula modalitāti, bet par tā bīstamību audu veselu-

mam. Nociceptorus var uzbudināt kairinātāja tieša iedarbība vai arī

ķīmiskās vielas, kuras rodas kairinājuma rezultātā. Ir receptori, kas

kontrolē ādas un gļotādas veselumu. Tie vāji reaģē uz ķīmisku kairi-

nājumu. Impulsus uz centru pārvada A grupas šķiedras. Audu noci-

ceptori ir jutīgi pret ķīmiskām izmaiņām iekšējā vidē. Tos kairina

histamīns, prostaglandīni, kinīni, audu išemizācija v. c. Audu bojā-
juma gadījumā pastiprinās histamīna, somatostatīna, bradikinīna,
P substances un citu vielu veidošanās. Šīs vielas var paaugstināt

nociceptoru vai spinālo un supraspinālo nociceptīvo centru aktivitātes

līmeni. Uzbudinājums no audu receptoriem uz centriem izplatās pa
C grupas šķiedrām. Sāpīgs kairinājums izraisa somatiskās, veģetatī-
vas un emocionālas reakcijas.

Visizplatītākā ir R. Melzaka un P. Volla sāpju izcelsmes hipotēze,
kura attīsta tālāk centrālās summācijas ideju. Impulsi no sensora-

jiem receptoriem un nociceptoriem iet pa primārajām aferentajām
šķiedrām (resnajām A grupas un tievajām C grupas) uz muguras

smadzeņu mugurējo ragu želatīnveida substanci. Zelatīnveida sub-

stance modulē aferento impulsu plūsmu pirmajā centrālās pārslēgša-
nās vietā (T neironi), bloķējot vai atvieglojot impulsu plūsmu.
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107. att. Sāpju uztveršanas shēma:

1 — resnās mielinizētās šķiedras, 2 — tievās nemielinizētās šķiedras,
SG — substantia gelatinosa, T — pirmās centrālās pārslēgšanās nei-

roni, «+ » — uzbudinoša iedarbība, «—» — kavējoša iedarbība.

Impulsi, kas pienāk pa resnajām šķiedrām, ierosina želatīnveida sub-

stances neironus. Tie depolarizē resnās aferentās šķiedras un bloķē
impulsu plūsmu. Nociceptīvie impulsi pienāk pa tievajām C grupas

šķiedrām. Tas kavē želatīnveida substanci, kura savukārt samazina
A šķiedru termināļu kavēšanu. Pieaug impulsu plūsma uz T neiro-

niem kā pa tievajām, tā pa resnajām šķiedrām. Kad impulsu plūsma
uz T neironiem sasniedz kritisku lielumu, formējas sāpiu sajūta
(107. att.).

Nociceptīvie vadīfājceļi

Aferento impulsu integrācija notiek jau muguras smadzeņu mugu-
rējo ragu neironos. No muguras smadzenēm pa spinotalāmiskajiem
ceļiem un ekstralemnisko sistēmu (tr. spinoreticularis, tr. spinotecta-
lis, tr. spinobulbothalamicus) impulsi plūst uz talāma kodoliem, so-

matosensoro un limbisko garozu. Spinotalāmiskā ceļa impulsi izraisa

primāro sāpju sajūtu. Ekstralemniskie ceļi aktivē retikulāro formā-

ciju un limbisko sistēmu, tādējādi radot sāpju uztveršanas motivāci-

jas un emocionālo komponentu. Ekstralemniskās sistēmas kairinā-

jums rada difūzu sāpju sajūtu, ko pavada draudošu briesmu sajūta
ar izteiktu negatīvu emocionālu nokrāsu un spēcīgām veģetatīvām
reakcijām. Plašs novērojumu materiāls rāda, ka nav kauzālas saka-

rības starp sāpju stimula spēku, centru aktivāciju un psihiskās reak-

cijas izteiksmes plašumu. R. Melzaks un P. Volla uzskata, ka sāpes
rodas, lemniskai un ekstralemniskai aferento impulsu plūsmai sav-

starpēji iedarbojoties dažādos CNS līmeņos.

Eksperimentālie un klīniskie dati liecina, ka sāpju sajūtu rada in-

tegrāla vairāku aferento sistēmu sadarbība. Filoģenētiski jaunākās
centrālās nervu sistēmas struktūras pielāgojas ātru reakciju realizā-

cijai. Aferentie kanāli katrā centrālās nervu sistēmas līmenī ietekmē

cits citu.
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Novērtējot sāpes pēc vairākiem komponentiem — emocionālā, ve-

ģetatīvā, humorālā un motoriskā
—, izšķir 3 sāpju līmeņus (pēc

A. Valdmaņa).
1. Vāja kairinājuma gadījumā novēro orientācijas reakcijai lī-

dzīgu atbildi. EEG ir raksturīga desinhronizācija. Novēro nelielas

izmaiņas elpošanā un nepastāvīgas sirdsdarbības izmaiņas. 2. Kairi-

nātājam pastiprinoties, pieaug sasprindzinājums, parā-
dās muskuju fleksija, bradikardija, apnoja. Ādas elektriskā pretestība
samazinās, parādās agresivitāte. 3. Maksimāls kairinātājs rada ģene-
ralizētu emocionālo un kustību reakciju, veģetatīvās reakcijas zaudē

specifiskumu, izpaužas dažādi. Pēc kairināšanas pārtraukšanas sa-

glabājas ilgstošs nemiers un dažādas veģetatīvas reakcijas.

Psiholoģiskos eksperimentos izšķir divējādas sāpes — ātrās jeb
primārās un aizkavētās jeb sekundārās sāpes. Primārās sāpes ir asas,

labi izšķiramas pēc lokalizācijas un rakstura. Latentais periods šīm

sāpēm ir īss, un tās izzūd, kairinājumam izbeidzoties. Ilgstoši kairi-

not, pie primārajām sāpēm var pierast.
Sekundārās sāpes sākas pēc garāka latentā perioda, tām piemīt

izteikti negatīva emocionāla nokrāsa, tās grūti lokalizējamas un sa-

glabājas pēc kairinājuma pārtraukšanas.

Kaut arī nociceptīvās sistēmas aktivācijas slieksnis ir dzīvībai sva-

rīga konstante, tā līmenis nav pastāvīgs lielums, bet var mainīties

atkarībā no organisma funkcionālā stāvokja, piemēram, emocionāla

sasprindzinājuma brīžos slieksnis paaugstinās. Sliekšņa izmaiņas

var uzskatīt par pielāgošanās reakciju. Sāpju sliekšņa izmaiņas re-

gulē antinociceptīvā sistēma, kurā ietilpst vidussmadzeņu

kodoli, hipotalāmā un septum kodoli, nucl. caudatus un citas struktū-

ras, kuru darbība sāpju sajūtu samazina. Šo struktūru tieša kairinā-

šana ar elektrisko strāvu samazina vai pilnīgi pārtrauc sāpju sajūtu.

Eksperimentos ar dzīvniekiem minēto smadzeņu zonu kairināšana

ļauj bez sāpju reakcijas atvērt vēdera dobumu, stiept vēdera plēvi.
Pēc sāpīgā kairinājuma izbeigšanas, pat pārtraucot antinociceptīvās
sistēmas kairināšanu, analgēzijas efekts saglabājas no 30 s līdz 5 min.

Visas minētās struktūras ir savstarpēji saistītas. Tām, iespējams,
ir nozīme sāpju sajūtas modulācijā, tomēr būtu nepareizi domāt, ka

visu antinociceptīvo zonu kairinājums realizējas ar vienu un to pašu
mehānismu. Antinociceptīvie efekti tiek panākti, kavējot starpneironu
darbību dažādos aferento ceļu līmeņos un aferento impulsu konver-

ģences rezultātā. Antinociceptīvā efekta pamatā var būt arī neiroķī-
miski procesi. Oligopeptīdus ar antinociceptīvu efektu (endorfīnus,

enkefalīnus) izstrādā vidussmadzeņu kodoli. Hipotalāmā kodoli iz-

strādā neirotenzīnu. Muguras smadzeņu mugurējos ragos, vidussma-

dzenēs, hipotalāmā, talāmā, limbiskajā sistēmā ir atrasti speciāli op-

iātu receptori, kas saista oligopeptīdu molekulas un tā maina šūnu

aktivitātes līmeni. Antinociceptīvā iedarbība piemīt arī glicerīnam,
gammaaminosviestskābei (GABA) un kateholamīniem, kurus atrod

muguras smadzenēs un stumbra veidojumos. Antinociceptīvo vielu

iedarbības vieta un darbības mehānisms var būt dažāds un bieži vien

vēl ir neskaidrs. Antinocicepcijas zonas cieši saistītas ar zonām, kas



nosaka emocionālo noskaņojumu. Pozitīvas emocijas sāpju uztveri

samazina, bet negatīvas — pastiprina. Pieļauj, ka antinociceptīvā
sistēma paaugstina cilvēka izturību pret sāpēm.

Atstarotās sāpes

Par atstarotām sāpēm sauc noteiktu ādas rajonu jutības paaug-
stināšanos iekšējo orgānu slimību gadījumos. Šīs paaugstinātās ju-
tības zonas sauc par Heda—Zaharjina zonām. Zonu robežas sakrīt ar

muguras smadzeņu saknīšu inervācijas robežām, respektīvi, dermato-

miem. Uzbudinājums no slimā orgāna izplatās uz attiecīgo spinālo
segmentu un paaugstina tā jutību, tādēļ vājš kairinājums — viegls
spiediens uz ādu — var radīt stipru atbildes reakciju — sāpes.

A. Podšibjakins atrada ādā t. s. aktīvos punktus, kur nervs iziet

uz ādu. Šie aktīvie punkti saistīti ar noteiktiem iekšējiem orgāniem.
To kairināšana rada reflektoriskas izmaiņas iekšējo orgānu darbībā.

Šie punkti bieži sakrīt ar Heda—Zaharjina zonām.

Atstaroto sāpju zonas izmanto silmību diagnostikā un refleksote-

rapijā.

25. tabula

Paaugstinātas jutības zonas dažādu iekšējo orgānu
slimības gadījumā (pēc K. Kalantajevskas)

Orgāns Paaugstinātas jutības zona

Sirds

Plaušas

Kuņģis
Zarnas

Taisnā zarna

Aknas

Zultspūslis
Nieres un urīnvads

Urīnpūslis
Prostata

Testis

Epididimis
Olnīcas

Olvadi

Dzemde

C III—IV, iespējams C II—Th I

C III—IV, iespējams Th III—IX

C III—IV, iespējams Th VI—X

Th IX—XII

S II—IV

C III—IV, iespējams Th VI—X

Th VII—IX

Th X—XII, iespējams L I—II

Th XI—XII, iespējams L I—II, S III—IV

Th X—XII, iespējams L V—5 I—III

Th X

T/i XI—XII, iespējams L I

7/i X

7/i XI—XII, iespējams L I—II

77i X—XII, iespējams L I—II



375

IV.
IZTURĒŠANĀS FIZIOLOĢIJA

AUGSTĀKĀ NEIRĀLĀ DARBĪBA

Par augstāko neirālo darbību I. Pavlovs nosauca galvas sma-

dzeņu pusložu garozas un zemgarozas darbību, kas nodrošina sarež-

ģītās organisma un ārējās vides mijiedarbības normālu norisi. Aug-
stākai neirālai darbībai viņš pretstatīja muguras smadzeņu un

zemāko galvas smadzeņu daļu darbību, kas galvenokārt nodrošina

atsevišķu organisma daļu darbības integrāciju (to nosauca par ze-

māko neirālo darbību).
Organisms var eksistēt tikai tad, ja tas pielāgojas ārējās un iek-

šējās vides izmaiņām. ledzimto, sugai kopīgo pielāgošanās reakciju
jeb beznosacījuma refleksu ir samērā maz, un tie ir inerti

un nevar nodrošināt pilnīgu organisma pielāgošanos ļoti mainīgajai

ārējai videi. Indivīda dzīves laikā uz beznosacījuma refleksu bāzes

noteiktos apstākļos veidojas jaunas reakcijas — nosacījuma
refleksi (sk. arī 377. lpp.). Nosacījuma refleksi nodrošina indivi-

duālu spēju pielāgoties ārējiem apstākļiem. Atšķirība starp šiem re-

fleksu veidiem ir tāda, ka pirmie ir iedzimti, sugai kopīgi, pastāvīgi
refleksi, bet otrie ir iegūti, individuāli, nepastāvīgi. Nosacījuma re-

fleksi izveidojas uz noteiktu laiku: kamēr pastāv apstākji, kuros jau-
nais reflekss ir izveidojies, tikmēr pastāv arī pats reflekss; ja apstākļi

mainās, reflekss izzūd, jo tas ir zaudējis savu bioloģisko nozīmi un

kļuvis nevajadzīgs, pat traucējošs. Tātad nosacījuma refleksi jeb pa-

gaidu sakari palīdz organismam labāk un pilnīgāk pielāgoties ārējās
vides mainīgajiem apstākļiem.

MĀCĪBA PAR NOSACĪJUMA REFLEKSIEM

Nosacījuma refleksi visā savā daudzveidībā ir galvas smadzeņu
darbības galvenā ārējā izpausme. Tāpēc nosacījumu refleksu pētī-
šana ļauj izprast galvas smadzeņu darbības iekšējo mehānismu.

I. Pavlovs pamatoti uzskatīja, ka precīzs kairinātāju un atbilstošo

organisma atbildes reakciju kvantitatīvs novērtējums ļauj objektīvi
spriest par galvas smadzeņu darbību, ko mēdz dēvēt par psihisku.
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108. att. Nosacījuma refleksu izstrādāšanas un pētīšanas metodika I. Pavlova

laboratorijā (pēc I. Zimkina):
1 — siekalu dziedzera izvadkanāla fistulai piestiprināta kapsula, 2 — skala, kas parāda
nosacījuma reflektoriskās siekalu sekrēcijas intensitāti (pilienos), 3 — nosacījuma kairinātāji
(metronoms, zvans, spuldzīte), ko eksperimentētājs var ieslēgt, neieejot kamerā, kur ievietots
suns.

I. Pavlova idejas galvenais princips ir kairinātāja nozīmes un stip-
ruma pretstatīšana atbildes reakcijas raksturam un intensitātei. Tādē-

jādi tiek iegūts priekšstats par norisēm galvas smadzenēs. Šo princi-
piālo galvas smadzeņu darbības pētīšanas metodi I. Pavlovs nosauca

par nosacījuma refleksu metodi.

Nosacījuma refleksu analītisku pētīšanu parasti izdara laboratori-

jās, jo tad var precīzi dozēt signālu un pastiprinājumu (beznosacī-

juma kairinājumu), kā arī precīzi novērtēt sekojošo nosacījuma
reakciju gan pēc intensitātes, gan pēc kvalitātes. Pētījumus izdara

skaņu necaurlaidīgās kamerās (108. att.). Dzīvnieks vai nu brīvi

pārvietojas kamerā, vai arī ir ievietots speciālā statnī, kas ierobežo tā

kustības.

Par nosacījuma kairinātāju var būt jebkurš pietiekami spēcīgs kai-

rinātājs, ko uztver maņu orgāni. Piemēram, skaņa (dozēta pēc stip-

ruma, augstuma, tembra, ilguma), gaisma un taktilie kairinātāji, kā

arī iekšējo orgānu kairinātāji. lespējas variēt šos signālus ir ļoti
lielas.

Par beznosacījuma kairinātāju var būt barība, sāpes, aukstums

vai siltums, organisma iekšējās vides izmaiņas. Laboratorijā kā bez-

nosacījuma kairinātāju, kas izraisa sāpes, bieži lieto arī elektrisko

strāvu.

Fizioloģisko funkciju reģistrācijai lieto visdažādākos uztvērē-

jus — adapterus, kas piestiprināti dzīvnieka ķermenim. Tie ļauj reģis-

trēt kustības, pulsu, smadzeņu biopotenciālus un daudzus citus fizio-

loģiskos parametrus.
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Augstākas neirālās darbības pētījumus suņiem I. Pavlovs sāka ar

siekalu sekrēcijas nosacījuma refleksiem, jo to intensitāti viegli var

objektīvi novērtēt pēc izdalītā siekalu daudzuma (pilienos vai hori-

zontālā manometra iedaļās) laika vienībā.

Apstāk|i, kādos izveidojas nosacījuma refleksi

Nosacījuma refleksus izstrādā veseliem dzīvniekiem nomodā. Lai

izveidotos nosacījuma reflekss, uz organismu vienlaikus jāiedarbojas
diviem kairinātājiem: indiferentajam jeb nosacījuma kairinātājam un

beznosacījuma kairinātājam, pie tam nosacījuma kairinātājam (sig-
nālam) jāsāk darboties nedaudz pirms beznosacījuma kairinātāja.

Signāls nedrīkst izraisīt stipru orientācijas reakciju, jo tā trau-

cētu nosacījuma refleksa veidošanos. Izstrādājot nosacījuma reflek-

sus, jāraugās, lai beznosacījuma kairinātājs izraisītu dominējošu
uzbudinājumu attiecīgajā kortikālajā centrā. Piemēram, lai rastos

barības dominante, suni pirms siekalu sekrēcijas nosacījuma refleksa

izstrādāšanas nebaro.

Sunim ēdot izdalās siekalas. Tā ir iedzimta, pastāvīga reakcija
jeb siekalu izdalīšanās beznosacījuma reflekss. Šī refleksa loks sākas

no mutes receptoriem. Uzbudinājums no tiem izplatās pa centrtieces

nerviem, nonāk zemākajā barības centrā iegarenajās smadzenēs un

arī kortikālajā barības centrā. No kortikālā centra uzbudinājums no-

nāk siekalu sekrēcijas centrā, kas pa centrbēdzes nerviem raida im-

pulsus uz siekalu dziedzeriem, un sākas siekalu izdalīšanās.

Ja īsi pirms barības došanas iededz spuldzi, kas turpina degt arī

barības došanas laikā, tad vienlaikus uz organismu darbojas divi kai-

rinātāji — gaisma un barība, un galvas smadzeņu pusložu garozā
vienlaikus rodas uzbudinājums divos centros — redzes un barības

kortikālajā centrā. Ja dzīvnieks pirms šāda mēģinājuma nav barots,
tad barības kortikālā centra uzbudinājums ir dominējošais un tas

«pievelk» uzbudinājumu no redzes centra. Vairākārt atkārtojot abu

kairinājumu kombināciju, starp šiem diviem garozas centriem izvei-

dojas pagaidu sakars un līdz ar to jauns reflekss — siekalu izdalīša-

nās nosacījuma reflekss, t. i., spuldzes iedegšana izraisa sunim sie-

kalu izdalīšanos.

Nosacījuma refleksu veidi

Atkarībā no signalizējošā kairinātāja rakstura nosacījuma reflek-

sus iedala dabiskos un eksperimentāli veidotos.

Dabiskie nosacījuma refleksi ir tādi, kur par signālu kļuvusi
kāda beznosacījuma kairinātāja īpašība, piemēram, barības izskats,

smarža. Dabiskie nosacījuma refleksi veidojas viegli, ātri nostiprinās.
Tie ir stabili, saglabājas visu dzīves laiku, līdz ar to tuvinoties bez-

nosacījuma refleksiem. Dabiskie nosacījuma refleksi sāk veidoties

tūlīt pēc dzimšanas.
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Eksperimentāli veidotie jeb mākslīgie nosacījuma
refleksi ir tādi, kur nosacījuma kairinātājs nav tieši saistīts ar kon-

krēto beznosacījuma refleksu (indiferentie signāli). Piemēram, var

izstrādāt barības refleksu uz mirgojošu gaismu. Mākslīgie nosacī-

juma refleksi izstrādājas lēnāk nekā dabiskie un izzūd ātrāk, ja
netiek pastiprināti.

Pec bioloģiskas nozīmes nosacījuma refleksus iedala barības
refleksos, aizsargrefleksos un dzimumrefleksos.

Pēc izraisītās reakcijas rakstura nosacījuma refleksus iedala po-

zitīvos, kur tiek izraisīta nosacījuma reflektoriskā reakcija, un ne-

gatīvos, kur izraisītais efekts ir nosacījuma reflektoriskās darbības

izbeigšanās vai pavājināšanās.

Pēc izstrādāšanas un pastiprinājuma veida nosacījuma refleksus

iedala pirmās, otrās un augstākās pakāpes nosacījuma refleksos.
Par pirmās pakāpes nosacījuma refleksu sauc tādu nosacī-

juma refleksu, kas izstrādāts uz kāda beznosacījuma refleksa bāzes.

Pirmās pakāpes nosacījuma reflekss savukārt var kļūt par bāzi, uz

kuras var izstrādāt jaunu — otrās pakāpes nosacījuma refleksu.

Piemēram, ja skaņu kombinē ar gaismu, kas jau agrāk tikusi «pastip-
rināta» ar barību un jau kļuvusi par barības refleksa nosacījuma kai-

rinātāju, tad pēc vairākkārtēja skaņas un gaismas kombinācijas at-

kārtojuma skaņa sāks izraisīt tādu pašu barības nosacījuma refleksu

kā gaisma.
Otrās pakāpes nosacījuma refleksi savukārt var kļūt par bāzi tre-

šās pakāpes nosacījuma refleksiem utt. Sie nosacījuma refleksi tiek

saukti par augstākās pakāpes nosacījuma refleksiem. To izvei-

došanās ir ļoti atkarīga no nervu sistēmas attīstības pakāpes. Suņiem

iespējams izstrādāt trešās, pat ceturtās pakāpes nosacījuma reflek-

sus, bet pērtiķiem — vēl augstākas pakāpes nosacījuma refleksus. Cil-

vēkam izstrādājas n-tās pakāpes nosacījuma refleksi, tos pastiprina
visdažādākie nosacījuma signāli, arī vārdiskie.

Pēc nosacījuma kairinātāja rakstura un sarežģītības izšķir vien-

kāršos, kompleksos un ķēžu refleksus. Vienkāršie nosacījuma
refleksi tiek izstrādāti, izolēti darbojoties vienam kairinātājam, piemē-

ram, gaismai vai skaņai, bet kompleksie —, darbojoties kairinā-

tāju kompleksam. Ķēžu refleksi veidojas uz kairinātājiem, kas dar-

bojas izolēti un noteiktā secībā.

Atkarībā no nosacījuma un beznosacījuma kairinātāju savienoša-

nas izšķir tiešos un seku nosacījuma refleksus.

Par' tiešajiem nosacījuma refleksiem sauc tādus,

kurus izstrādājot beznosacījuma kairinātājs (pastiprinājums) darbo-

jas kopā ar nosacījuma kairinātāju. Pec intervāla ilguma starp abu

kairinājumu sākumu tiešos nosacījuma refleksus savukārt iedala vien-

laikus, atvirzītajos un vēlīnajos nosacījuma refleksos. Vienlaikus

nosacījuma refleksi izstrādājas, ja pastiprinājumu pievieno 0,5—1 s
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pēc signāla sākuma. Atvirzītais nosacī-

juma reflekss izstrādājas, ja minētais inter-

vāls ir 3—30 s, bet vēlīnais —, ja inter-

vāls ir I—s1 —5 min un ilgāks (109. att.).
Par seku nosacījuma reflek-

siem sauc tādus, kur pastiprinājumu dod

pēc signāla izbeigšanās. Sajā gadījumā īstais

kairinātājs ir sekas jeb pēdas, kuras smadze-

nēs atstāj nosacījuma kairinātājs. Var uz-

skatīt, ka seku nosacījuma reflekss izstrādā-

jas uz kompleksu kairinātāju, kas sastāv no

nosacījuma kairinātāja un laika intervāla.

Nosacījuma refleksus var izstrādāt arī uz

laiku kā kairinātāju. Piemēram, ja dzīvnieku

baro pēc noteiktiem laika intervāliem, tad

siekalas izdalās pēc tādiem pašiem intervā-

liem, t. i., tieši pirms barības došanas. Arī

cilvēkam var izstrādāties šādi nosacījuma

109. att. Nosacījuma kai-

rinātāja (1) un beznosa-

cījuma kairinātāja (2)

kombinācijas, izstrādājot
vienlaikus (a), atvirzīto

(b), vēlīno (c) un seku

(d) nosacījuma refleksu.

refleksi, tie izpaužas gremošanas sulu sekrēcijā pirms maltītes sā-

kuma, spējā aizmigt un uzmosties noteiktā laikā, vielmaiņas dien-

nakts periodiskumā utt. Tas liecina par bioritmu eksistenci cilvēka

organismā.

Pēc receptora, uz kuru iedarbojas nosacījuma kairinātājs, izšķir
eksteroceptīvos, interoceptīvos un proprioceptīvos nosacījuma reflek-

sus.

Eksteroceptīvie nosacījuma refleksi izstrādājas uz ārējās
vides kairinātājiem, kas iedarbojas uz eksteroreceptoriem (dzirdes,

redzes, ožas v. c). Šiem refleksiem ir noteicošā nozīme cilvēka un

dzīvnieku uzvedībā, cilvēka psihes darbībā. Sevišķu vietu ieņem spe-

ciāli nosacījuma refleksi uz vārdu kā kairinātāju: cilvēkam vārds

(gan izrunāts, gan rakstīts) darbojas kā kairinātājs ar savu jēdzie-
nisko saturu atšķirībā no dzīvnieka, kurš vārdus uztver tikai kā

skaņu sakopojumu.
Interoceptīvie nosacījuma refleksi veidojas, ja tiek kairināti

iekšējie orgāni, tie izstrādājas lēni un ir inerti. Interoceptīvie nosacī-

juma refleksi nodrošina iekšējo orgānu darbības izmaiņas un pielāgo-
šanos organisma vispārējam stāvoklim.

Proprioceptīvie nosacījuma refleksi izstrādājas, ja muskuju
vai cīpslu proprioreceptoru kairinājums tiek pastiprināts ar beznosa-

cījuma kairinājumu. Piemēram, izstrādājot sunim ķepas saliekšanas

nosacījuma refleksu, par pastiprinājumu var izmantot barību.

Pēc efektora izšķir divējādus nosacījuma refleksus: so mātiš-

ķos un veģetatīvos. Somatiskie nosacījuma refleksi var izpaus-
ties tādu kustību veidā kā mirkšķināšana, košļāšana, dzīv/nieka tuvo-

šanās barotavai. Veģetatīvie nosacījuma refleksi izpaužas ar dažādu

iekšējo orgānu darbības izmaiņām (sirdsdarbības, elpošanas frekven-

ces, asinsvadu lūmena, vielmaiņas intensitātes izmaiņām v. tml.).
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Veģetatīvie nosacījuma refleksi izstrādājas lēni, tie ir inerti. Taču
sirds un asinsvadu un elpošanas nosacījuma reflektoriskās reakcijas
bieži ir viens no sekretoro un kustību nosacījuma refleksu komponen-
tiem un parādās pat pirms sekretorās vai kustību reakcijas.

Atsevišķā grupā izdalāmi atdarināšanas nosacījuma refleksi, kas

cilvēkam vai dzīvniekiem izstrādājas bez to aktīvas līdzdalības. Šie

refleksi veidojas, novērojot, kā refleksus izstrādā citam indivīdam.

Atdarināšanas reflekss ir artikulācijas un daudzu sociālu ieražu

pamatā.
L. Krušinskis izdalīja vēl vienu nosacījuma refleksu grupu, ko no-

sauca par ekstrapolācijas refleksiem. Šo refleksu īpatnība ir tā, ka tie

izveidojas ne tikai uz konkrētu nosacījuma kairinātāju, bet arī uz tā

kustības virzienu.

Nosacījuma refleksu veidošanās

fizioloģiskais mehānisms

Apzīmējumu «nosacījuma reflekss» ieviesa I. Pavlovs. Viņš deva

arī šī refleksa veidošanās fizioloģiskā mehānisma skaidrojumu. Pēc

I. Pavlova domām, nosacījuma refleksa veidošanās pamatā ir pa-

gaidu sakara rašanās starp diviem uzbudinājuma perēkļiem gal-
vas smadzeņu garozā. Piemēram, redzot barību un sagaršojot to, iz-

veidojas pagaidu sakars starp redzes centru un siekalu sekrēcijas
centru. Līdz ar pagaidu sakara izveidošanos ir izveidojies nosacījuma
reflekss un siekalas sāk izdalīties jau, tikai redzot barību, pirms tā

nokļuvusi mutē.

levērojamie padomju fiziologi, I. Pavlova darba turpinātāji
E. Asratjans, N. Beļenkovs un M. Hananašvili, eksperimentējot ar

dzīvniekiem, ir pierādījuši, ka pagaidu sakara saslēgšanās, veidojo-
ties nosacījuma refleksam, notiek gan garozā, gan arī augstākajos
zemgarozas veidojumos (110. att.).

Nosacījuma refleksam, pēc E. Asratjana shēmas, raksturīga divpu-

sēja — tiešā un atgriezeniskā — saite starp centriem.

Lai izskaidrotu uzbudinājuma izplatīšanos no garozas punktiem,
kurus aktivizējis indiferentais (nosacījuma) kairinātājs, uz garozas
rajonu, kur atrodas beznosacījuma aģenta «pārstāvniecība», jāatce-
ras A. Uhtomska formulētais dominantes princips. Dominantes pastip-
rināšanos var izraisīt gan citu garozas zonu neironu uzbudinājums,
gan arī plašu retikulārās formācijas apvidu uzbudinājums. Konsta-

tēts, ka, kairinot retikulāro formāciju, rodas lēnas, konstantas biopo-
tenciālu svārstības, kas paaugstina uzbudināmību noteiktā garozas
zonā.

Nosacījuma refleksa izstrādāšanas sākumā, kombinējot indife-

rento (nosacījuma) un beznosacījuma kairinātājus, beznosacījuma
refleksa garozas centrā var reģistrēt elektriskās aktivitātes izmaiņas,
kas liecina par paaugstinātu uzbudināmību (dominanti). Pagaidu sa-

kara izstrādes sākumā nosacījuma uzbudinājuma garozas centrā arī

konstatē paaugstinātu aktivitāti, bet, nosacījuma refleksam nostipri-
noties, tā pamazām izzūd.
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110. att. Nosacījuma refleksa izveidošanas shēma:

A — pusložu garoza, B — zemgarozas kodoli, C — iegarenās smadzenes; 1 — receptori mēlē,
2 —

_

siekalu sekrēcijas centrs iegarenajās smadzenēs, 3
—

siekalu dziedzeris, 4 — siekalu
sekrēcijas centrs zemgarozas kodolos, 5 — siekalu sekrēcijas centrs garozā, 6 — dzirdes
receptori, 7 — dzirdes centrs iegarenajās smadzenēs, 8 — dzirdes centrs zemgarozas kodolos,
9 — dzirdes centrs garozā, 10 — pagaidu sakars garozā, 11 — pagaidu sakars starp zemga-
rozas kodoliem; 1-2-3 — beznosacījuma refleksa loks, 6-7-8-9-10=5-4-2-3 — nosacījuma
refleksa loks.

Mūsdienas ir vairākas teorijas, kas izskaidro nosacījuma jeb pa-

gaidu sakara izveidošanās mehānismu.

Vieni autori uzskata, ka pastāv liela sinapšu rezerve, ka tikai

daļa no visām sinapsēm tiek izmantota pastāvīgi un ka, veidojoties
nosacījuma refleksam, neaktīvās sinapses posttetāniskas potencēša-
nas rezultātā kļūst aktīvas. Posttetāniskās potencēšanas būtība ir tā,
ka pēc tetāniskas neirona kairināšanas iepriekš neaktīvā sinapsē pa-
lielinās mediatora daudzums un tas ir pietiekams, lai izraisītu uzbu-

dinājumu nākošajā neironā. Tādā veidā sinapse kļūst aktīva, un tur,
kur sakaru nebija, tie veidojas.

Citi autori uzskata, ka sākumā saistība starp divām nervu ele-

mentu grupām — nosacījuma uzbudinājuma centru un beznosacī-

juma refleksa centru — garozā nepastāv. Veidojoties nosacījuma
refleksam, vienlaicīgi uzbudinās divas šūnas, un viena no tām dod

jaunu kontaktu ar citu šūnu, t. i., saistība it kā paplašinās. Šī teorija

pamatojas uz novērojumiem ar nervu šūnu kultūrām, kad, atbildot uz

elektrisku kairinātāju, rodas nervu šūnas amēbveida kustības.
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111. att. Pagaidu sakara saslēgšanās shēma dzir-

des-kustību refleksam (pēc A. Kogana):
I—VI garozas slāņi; 1 — zvaigžņveida neironi, 2 — starp-
neironi, 3 — asociatīvais neirons, 4 — gigantiskais pira-
midālais neirons; aplī redzama pagaidu sakara veidoša-

nās vieta uz starpneirona ķermeņa.

P. Anohins izstrādājis teoriju par nosacījuma reflektorisko saišu

saslēgšanās konverģento mehānismu. Sī teorija pamatojas uz multi-

valento neironu spēju atbildēt uz dažādiem kairinātājiem (piemēram,
uz dzirdes un redzes, uz ādas un proprioreceptoru, uz ādas un redzes

kairinātājiem) un polivalento neironu spēju reaģēt uz dažādiem kai-

rinātājiem vienas sistēmas robežās, piemēram, uz dažādiem ādas kai-

rinātājiem — viena un tā paša analizatora robežās.

Ar mikroelektrodu tehnikas palīdzību noskaidrots, ka pastāv da-

žādu ascendējošo uzbudinājumu universāla konverģence daudzos ga-
rozas neironos. Uzskata, ka ir divu tipu konverģence: nespecifiskā un

specifiskā konverģence. Nespecifiskā konverģence, realizējoties caur

retikulāro formāciju, ietekmē galvas smadzeņu veidojumu vispārīgo
uzbudināmības līmeni un tādējādi atvieglo pagaidu sakaru veidoša-

nos. Specifiskajā konverģencē ikviens kairinātājs saglabā savu spe-
cifiku.

Tas, ka eksistē neironi, kas «savāc» uzbudinājumu no dažādiem

analizatoriem, ļauj domāt, ka pagaidu sakaru veidošanās notiek, nevis

savienojot dažādas garozas zonas ar transkortikālo saišu palīdzību,
bet gan integrējot kairinātāju radītos uzbudinājumus vienā neironā

(111. att.). Tādējādi atsevišķu neironu var uzskatīt par sarežģītu sis-

tēmu, kas spēj konverģēt impulsus. Uzskata, ka nosacījuma refleksa

izveidošanā topogrāfiskais attālums starp uzbudinājuma centriem

nav svarīgs, jo nav nepieciešama saistība (iestaigāts ceļš) starp at-

sevišķām garozas zonām. So funkciju veic multivalentie neironi, kas

ir «izmētāti» dažādās garozas zonās, arī specifiskās zonās, kurās kon-

verģē specifiskie impulsi un kurās multivalentie neironi integrē da-

žādas modalitātes impulsus. Tātad vieni un tie paši garozas neironi

spēj integrēt nosacījuma un beznosacījuma kairinātāju radīto uzbudi-



383

nājumu. Dažādu kairinātāju izraisītie uzbudinājumi vienu un to pašu
neironu aktivē ar dažādu neiroķīmisku mehānismu palīdzību. Piemē-

ram, ascendējošā uztura izraisītā aktivācija notiek ar holīnerģiskā
sinapses mehānisma palīdzību, bet sāpju izraisītā aktivācija — ar

adrenerģiskā mehānisma palīdzību.
Indiferentā un beznosacījuma kairinātāja izraisītais uzbudinā-

jums, pēc P. Anohina domām, nonāk uz viena un tā paša neirona šūn-

apvalka. Sūnapvalka membrāna, turpinoties citoplazmas dziļumā, no-

drošina neirona metabolisma procesus. So procesu rezultātā veidojas
stabili ķīmiski savienojumi, kas ir pamatā beznosacījuma kairinātāja
izraisītā uzbudinājuma saistībai (pagaidu sakaram) ar uzbudinā-

jumu, kuram tas seko. Tādējādi, uzbudinājumiem izplatoties un sav-

starpēji iedarbojoties, dažādā informācija, kas nonākusi līdz neiro-

nam, tajā fiksējas stabilu ķīmisku savienojumu veidā.

Pētot pagaidu sakaru saslēgšanās mehānismu molekulārā līmenī,
padomju un ārzemju autori izstrādājuši informācijas kodēšanas teo-

riju. Informācijas kodēšana norisinās šūnas RNS molekulās. Ārēja
kairinātāja ietekmē radies uzbudinājuma impulss aktivē RNS sintēzi

neironā. Olbaltumvielu sintēzes aktivācija sākumā ir funkcionāla, bet

pēc tam rada strukturālas izmaiņas (izraisa jaunu sinapšu rašanos

un pat neirona un tā izaugumu augšanu), kas nodrošina nosacījuma
refleksu veidošanos.

Pastāv arī cits uzskats, saskaņā ar kuru RNS ir aģents, kas pa-

augstina vispārīgo šūnas uzbudināmības līmeni un tādējādi atvieglo
nosacījuma kairinātāja izraisītā uzbudinājuma pārvadi.

V. Penfīlda pētījumi par halucināciju izraisīšanu cilvēkam, kairi-

not ar elektrisko strāvu rajonus, kur sakļaujas garozas redzes, dzir-

des un paura zonas, liek domāt, ka eksistē speciālas zonas, kur notiek

pagaidu sakara saslēgšanās. Ir arī pretējs uzskats, saskaņā ar kuru

izšķiroša nozīme pagaidu sakaru veidošanā ir garozas asociatīviem

rajoniem. Tas pamatojas uz to, ka nosacījuma refleksi un pat sarežģī-
tas iemaņas saglabājas arī tad, ja ir iznīcinātas specifiskās garozas

zonas. Ja vien garozā pienāk pietiekams aferento signālu daudzums,

nosacījuma refleksus iespējams izstrādāt arī tad, ja no garozas ir

atstāta tikai 1/16 daļa pelēkās vielas.

A. Kogans izstrādāja kustību nosacījuma refleksu, kur nosacījuma

kairinātājs bija redzes garozas izolētam apvidum pievadīta elektriskā

strāva. Šie eksperimenti pierādīja, ka nosacījuma un beznosacījuma

kairinātāju izraisītie uzbudinājuma impulsi var konverģēt jebkurā ga-

rozas zonā un no turienes nonāk izpildorgānos.
Visi šie fakti liecina, ka pagaidu sakara saslēgšanās veidi ir da-

žādi un ka var tikt izmantots viens vai otrs no tiem. Pētījumi šajā
virzienā vēl turpinās.

KAVĒŠANA

Cilvēka un dzīvnieku augstākās neirālās darbības pamatā ir divu

procesu — uzbudinājuma un kavēšanas — mijiedarbība. Kavēšana

pārtrauc vai pavājina reflektoriskās reakcijas centrālā nervu sistēma.
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Kavēšana ir galvenais nosacījuma refleksu precizēšanas un piln-
veidošanas mehānisms. Kavēšanas rezultātā tiek akcentēta kāda

viena, organismam attiecīgā momentā visnozīmīgākā norise un aiztu-

rētas citas, mazāk svarīgas norises. Kavēšana pasargā jutīgo nosacī-

juma refleksa mehānismu no pārsprieguma.
Izšķir divus kavēšanas veidus — beznosacījuma jeb ārējo kavē-

šanu un nosacījuma jeb iekšējo kavēšanu.

Beznosacījuma jeb ārējā kavēšana nodrošina saskaņotu organisma
reflektorisko darbību: kāds no organismam attiecīgā momentā svarī-

giem refleksiem savas realizācijas laikā aizkavē visus pārējos, mazāk

nozīmīgos refleksus. Par beznosacījuma kavēšanu to sauc tādēļ, ka

tai nav nepieciešami speciāli nosacījumi un tā rodas bez iepriekšējas
izstrādāšanas. Par ārējo kavēšanu to apzīmē tāpēc, ka tās izraisītājs
cēlonis ir ārpus kavējošā refleksa loka.

Ārējā kavēšana, no vienas puses, izpaužas nosacījuma (vai arī

beznosacījuma) reflektoriskās reakcijas kavēšanā, bet, no otras pu-

ses, — orientācijas refleksu aktivēšanā. Ja kavētājfaktors darbojas
ilgstoši vai arī regulāri atkārtojas (piemēram, skaņa, kas periodiski
atkārtojas), tad orientācijas reflekss, kas rodas sākumā un ar ko

saistīta nosacījuma refleksu kavēšana, izzūd un līdz ar to izzūd tā

kavējošā iedarbība. To sauc par dziestošo kavēšanu. Ja ārējā

aģenta raksturs, īpašības vai iedarbības intensitāte mainās, tad orien-

tācijas reakcija atjaunojas un atkal parādās ar to saistītā kavējošā
iedarbība.

Jāatceras, ka sāpīga iekšējās vai ārējās vides kairinātāja iedar-

bība, lai arī regulāra vai ilgstoša, vienmēr izraisīs kavēšanu — šī ka-

vēšana ir pastāvīga, nedziestoša.

Ārējā kavēšana var izraisīt arī at kavēšanu, kad kavētais no-

sacījuma reflekss atjaunojas vienlaicīgi ar orientācijas reakciju.
Tādējādi negatīvi nosacījuma refleksi ārējās kavēšanas ietekmē tiek

pārvērsti pozitīvos.

Viens no beznosacījuma jeb ārējās kavēšanas veidiem ir pārmēra
kavēšana. Izstrādājot nosacījuma refleksus, novērojama tieša saka-

rība starp nosacījuma kairinātāja stiprumu un atbildes reakcijas
intensitāti. Tomēr kairinājumu stipruma likums izpaužas tikai noteik-

tās robežās. Ja kairinātāja stiprums tiek ļoti palielināts, atbildes reak-

cija nevis pastiprinās, bet samazinās vai pat pilnīgi pārtraucas. No-

sacījuma refleksa kavēšanu, ko izraisa pārāk stiprs vai pārāk ilgstošs
kairinātājs un kura iedarbība pārsniedz garozas šūnu darbaspēju ro-

bežu, sauc par pārmēra kavēšanu. Darbojoties pārāk stipriem
kairinātājiem, noteiktos apstākļos ieslēdzas speciāls kavējošs mehā-

nisms (inaktivācijas sistēma), kas izraisa garozas funkcionālu izslēg-
šanos. To novēro arī dzīvniekiem, kad negaidīts spēcīgs kairinātājs
izraisa kataleptisku stāvokli un dzīvnieks sastingst noteiktā pozā.

Pārmēra kavēšanai ir aizsargfunkcija, jo tā aizsargā garozas šū-

nas no pārsprieguma.

Nosacījuma jeb iekšējā kavēšana. Par iekšējo kavēšanu sauc tādu

nosacījuma refleksa kavēšanu, kas attīstās tā paša nosacījuma re-

fleksa lokā (tādēļ to arī sauc par iekšējo kavēšanu). lekšējā kavēšana
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ir nevis iedzimta bet gan iegūta, tā izveidojas indivīda dzīves laikā,
pastāvot noteiktiem nosacījumiem. Pateicoties iekšējai kavēšanai, rea-

lizējas nosacījuma refleksu pagaidu princips — tie izzūd, ja vides

apstākļi ir mainījušies un līdz ar to reflekss zaudējis savu nozīmi.

Izšķir četrus iekšējās kavēšanas veidus.

Dzēšošā kavēšana jeb nosacījuma refleksa dzišana attīstās

tad, ja nosacījuma reflekss netiek pastiprināts ar beznosacījuma kai-

rinātāju. Pie tam nosacījuma reflekss izzūd nevis uzreiz, bet gan pa-

kāpeniski. Dzišanas ātrums ir atkarīgs no nosacījuma kairinājuma
atkārtošanās biežuma (bez pastiprinātāja), kā arī no tā, kādā mērā ir

bijis nostiprināts nosacījuma reflekss, no nosacījuma kairinātāja stip-
ruma un nervu sistēmas tipa. Dzēšošai kavēšanai ir liela bioloģiska
nozīme, tās rezultātā organisms atbrīvojas no nevajadzīgiem, jauna-

jiem apstākļiem neatbilstošiem nosacījuma refleksiem. Pēc kāda laika,
iedarbojoties dzēstā nosacījuma refleksa nosacījuma kairinātājam, no-

sacījuma reflekss atkal parādās — tas liecina, ka pagaidu sakars nav

izzudis pavisam, bet ir tikai kavēts.

Diferencējošā kavēšana jeb diferenciācija. Nosacījuma
refleksa izstrādāšanas sākumā uzbudinājuma iradiācijas rezultātā no-

vērojama nosacījuma refleksa ģ c ne r a 1 i zā c i ja. Tā izpaužas tādē-

jādi, ka nosacījuma reflektoriskā reakcija rodas ne tikai uz nosacī-

juma kairinātāju, bet arī uz kairinātājiem, kas ir tam radniecīgi. Tam,

ka nosacījuma signālam sākumā ir vispārīgs raksturs, ir bioloģiski
svarīga nozīme, jo dabiskos apstākļos nosacījuma kairinātāji nedar-

bojas izolēti un reti kad ir pilnīgi identiski. Bet vēlāk, nosacījuma re-

fleksam nostiprinoties, nosacījuma signālam līdzīgie kairinātāji tiek

diferencēti — notiek līdzīgo signālu diferenciācija.

Diferencējošo kavēšanu nodrošina uzbudinājumu koncentrācija,
tās rezultātā notiek nosacījuma refleksu specializācija. Diferencējošā
kavēšana vienmēr attīstās tad, ja vairākkārt netiek pastiprināti pēc
fizikālām īpašībām nosacījuma signālam līdzīgie kairinātāji (kas līdz

diferenciācijai izraisīja ģeneralizētu nosacījuma reflektorisko reak-

ciju).

Piemēram, ja sunim izstrādāts siekalu izdalīšanās nosacījuma re-

flekss uz 120 metronoma sitieniem minūtē, tad siekalu izdalīšanos

tam izraisa arī metronoma darbība, kuras frekvence ir 80 sitieni mi-

nūtē. Taču pietiek metronoma darbību, kuras frekvence ir 80 sitieni

minūtē, vairākas reizes nepastiprināt ar barību, un tā vairs neizraisa

siekalu sekrēciju. Tātad frekvence 80 sitieni minūtē vairs nesignalizē
par barības došanu, un suns to «atšķir» no frekvences 120 sitieni mi-

nūtē, kas signalizē par barības došanu. Sī kavēšana tātad atšķir

pozitīvo (pastiprināto) signālu no negatīvā (nepastiprinātā).

Diferencējošo kavēšanu, tāpat kā citus iekšējās kavēšanas veidus,
var trenēt. Atkārtota tās izstrādāšana — uz citiem nosacījuma kairi-

nātājiem — notiek daudz ātrāk un vieglāk nekā pirmo reizi. Paaug-
stinoties galvas smadzeņu pusložu garozas uzbudināmībai, diferencē-

jošā kavēšana ir apgrūtināta.
Lietojot blakus kairinātājus diferencējošās kavēšanas laikā, notiek

atka v ē š a n a, t. i., kavēšanas procesa izzušana.
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Nosacījuma kavētājs. Diferenciācijas paveidu, kas izpau-
žas tādējādi, ka kairinātāji tiek atšķirti ne pēc to rakstura vai in-

tensitātes, bet gan pēc tā, vai tie darbojas izolēti vai arī kopā ar

citiem kairinātājiem, I. Pavlovs izdalīja kā atsevišķu nosacījuma
kavēšanas veidu. Sī kavēšana izstrādājas tad, ja izolētu nosa-

cījuma kairinātāju pastiprina ar beznosacījuma kairinātāju, bet šī

nosacījuma kairinātāja kombināciju ar citiem indiferentiem kairinā-

tājiem — nepastiprina.

Piemēram, ja labi nostiprināta siekalu sekrēcijas nosacījuma re-

fleksa signālu — zvana skaņu — kombinē ar citu kairinātāju — spul-
dzītes mirgošanu — un šo kombināciju nekad nepastiprina ar barību,
tad zvana skaņa kombinācijā ar spuldzītes mirgošanu zaudē pozi-
tīvā signāla nozīmi un vairs neizraisa siekalu izdalīšanos. Tātad pie-
vienotais kairinātājs — spuldzītes mirgošana — ir kļuvis par nosacī-

juma kavētāju.
Sāda kavēšana, kas izveidojas dzīves laikā, precizē nosacī-

juma refleksus, un tam ir liela nozīme dzīvnieku pielāgošanās reakci-

jās. Sevišķa nozīme nosacījuma kavētājājam ir cilvēka dzīvē, jo
bērnam dažādas sociālas iemaņas tiek ieaudzinātas ar aizlieguma

palīdzību, t. i., pamatojoties uz nosacījuma kavētāju.
Vēlīno kavēšanu var novērot, izstrādājot vēlīno nosacījuma

refleksu. Ja intervālu starp signāla sākumu un pastiprināšanas mo-

mentu pakāpeniski palielina (līdz 2 vai pat 3 min), tad nosacījuma
reflektoriskā reakcija sāk pakāpeniski «aizkavēties», līdz parādās tieši

pirms pastiprināšanas. Nosacījuma reflektoriskās reakcijas atvirzīša-

nās no signāla sākuma līdz pastiprināšanas momentam liecina par
kavēšanas attīstību signāla darbības laikā, t. i., vēlīnā nosacījuma
refleksa pirmajā jeb neaktīvajā fāzē. Otrā jeb aktīvā fāze

sākas līdz ar nosacījuma reflektoriskās atbildes parādīšanos. Ja vē-

līnā nosacījuma refleksa neaktīvā fāzē piepeši sāk darboties negaidīts
kairinātājs, notiek vēlīnās kavēšanas atkavēšana un nosacījuma
reflektoriskā reakcija parādās ātrāk, t. i., ātrāk sākas aktīvā fāze.

PUSLOŽU GAROZAS ANALĪTISKI SINTĒTISKĀ DARBĪBA

Analīze un sintēze elementārā formā notiek jau analizatoru peri-
fērā daļā, bet sarežģītā, augsti attīstītā formā — analizatoru korti-

kālā daļā. šeit tiek analizēta informācija par atsevišķiem kairināju-
miem, notiek tās apvienošana sarežģītos kompleksos un šo kompleksu
diferencēšana un apvienošana sarežģītās sistēmās.

Analīze un sintēze ir savstarpēji cieši saistītas. Visprimitīvākā
analīze un sintēze notiek, ja uz organismu iedarbojas divi atsevišķi

kairinātāji. Sarežģītāka garozas analītiski sintētiskā darbība noris,

iedarbojoties kompleksiem kairinātājiem (tādiem, kas satur vairākus

komponentus). Vissarežģītākā analīze un sintēze noris, formējoties
dinamiskajam stereotipam.
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Dinamiskais stereotips ir I. Pavlova ieviests termins. Tas apzīmē
sarežģītu, līdzsvarotu sistēmu — nosacījuma un beznosacījuma
refleksu stabilu secību, kas atbilst noteiktai ārējo kairinātāju
iedarbes secībai.

Izstrādājot dzīvniekam dinamisko stereotipu, kas sastāv no pozitī-
viem un negatīviem kavējošiem nosacījuma refleksiem, par nosacī-

juma kairinātājiem lieto vairākus signālus, kas seko cits citam

noteiktā secībā; citā secībā šos signālus nepastiprina. Rezultātā iz-

strādājas diferenciācija. Tas nozīmē, ka pusložu garoza signālus uz-

tver ne tikai katru atsevišķi vai visus kopumā, bet uztver arī secību,
kādā tie iedarbojas. Ja kairinātāju secība tiek izmainīta, izdarītajām
izmaiņām atbilstošas reakcijas nav. Piemēram, pozitīvais nosacījuma
signāls, lietots diferencējošā vietā, neizraisa tam atbilstošu reakciju.

Dinamiskais stereotips ir dažādu cilvēka iemaņu, automātisku dar-

bību, noteiktu uzvedības aktu pamatā. lerasts dienas režīms, noteikts

dzīves veids, stingri noteikta kārtība darbā ir šādi dinamiskie stereo-

tipi, kas cilvēkam izveidojas dzīves laikā.

Motivācija. Cilvēka un dzīvnieku rīcības vai aktivitātes cēlonis ir

vajadzība. Rīcības reakcijas fizioloģisko mehānismu izskaidro P. Ano-

hina izstrādātā funkcionālā sistēma (sk. ...lpp.). Viens no funkcio-

nālās sistēmas komponentiem ir motivācija. Motivācija ir ierosme

darbībai, kas saistīta ar organisma vajadzību apmierināšanu.

Motivācija var būt apzināta un neapzināta. Neapzinātu motivā-

ciju dēvē par tieksmi. Tieksmes atspoguļo izmaiņas organisma iek-

šējā vidē un ir saistītas ar bioloģiskām vajadzībām. Tādas tieksmes

ir, piemēram, izsalkums, slāpes, dzimumtieksme v. c. Spēcīgu motivā-

ciju izraisa tādi stimuli kā sāpes, pārmērīgs aukstums vai karstums,

nepatīkama smaka v. tml. Motivāciju, kuras ārējais stimuls ir ne-

skaidrs, parasti apzīmē pēc stimula izraisītās emocionālās reakcijas
ārējām izpausmēm — piemēram, bailes, dusmas utt. Cilvēka darbības

sarežģītie veidi ir saistīti ar viņa rīcības motivācijas sistēmu. Cilvēka

izziņas vajadzības, emocionālās vajadzības sauc par interesēm.

Tām raksturīgi pozitīvi emocionāli stāvokļi, kas atšķiras pēc satura,

mērķa, apjoma un noturīguma.

Motivācijas neirālais substrāts. 1960. gadā Dž. Olda pētījumi pie-

rādīja, ka dzīvniekiem dažu galvas smadzeņu rajonu kairinājumam
var būt motivācijas nozīme. Ja žurkai galvas smadzenes tika kairinā-

tas priekšējās komisūras rajonā, tai varēja izraisīt pozitīvu motivā-

ciju. (Vēlāk izrādījās, ka ar pozitīvo emociju sistēmu, t. s. apmierinā-

juma sistēmu, ir saistītas gandrīz visas ožas smadzenes, kā arī

hipotalāms un ar to saistītās struktūras.) Analoģiskus rezultātus

ieguva, kairinot kaķim noteiktus hipotalāmā rajonus.

Arī cilvēkam, kairinot noteiktus galvas smadzeņu rajonus, var iz-

raisīt dažādas patīkamas sajūtas — apmierinājumu, prieku, miera

sajūtu, atvieglojumu; šos galvas smadzeņu rajonus dēvē par apmieri-
nājuma zonām.

Negatīvas emocijas tika novērotas kaķiem un pērtiķiem, kairinot

noteiktus punktus hipokampā un hipotalāmā, kā arī kairinot
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smadzeņu jumtu un centrālo pelēko vielu. Šo rajonu kairinājums
dzīvniekos izraisīja bailēm līdzīgu rīcību, kas atgādina bēgšanu.

Abas sistēmas — gan «apmierinājuma», gan «nepatikas» sis-

tēma — ir saistītas ar limbisko sistēmu, pie tam «apmierinājuma»
sistēma ir ievērojami plašāka nekā «nepatikas» sistēma.

Pētot slāpju un izsalkuma centrus, ir noskaidrots, ka mehānisms,
kas izraisa tieksmi pēc uztura, un mehānisms, kas izraisa sātu, atro-

das reciprokās attiecībās. Šī sistēma ir saistīta ar ventromediālo un

laterālo hipotalāmā rajonu: laterālā daļa — ar mehānismu, kas rada

izsalkumu, bet ventromediālā daļa — ar kavētājmehānismu. Ja žur-

kām kairina hipotalāmā laterālo rajonu, tām rodas pastiprināta
tieksme pēc barības — tās ēd daudz vairāk nekā iepriekš.

Ikviena «primāra» motivācija (bads, slāpes, bailes un citas), kas

izraisa vienkāršas izturēšanās reakcijas ar noteiktu bioloģisku mērķi,
ir iedzimta. Tās cēlonis ir izmaiņas iekšējā vidē, kuras, iedarbojoties
uz hipotalāmu, līdzīgi slēdzim elektriskajā ķēdē saslēdz mehānismu,
kas nodrošina attiecīgo emocionālo un kustību reakciju.

Tāpēc eksperimenta apstākļos elektrisks hipotalāmā kairinājums
dzīvniekiem izraisa pilnīgi dabiskas izturēšanās reakcijas (agresīvu
aizsardzību ar spilgtu niknuma izpausmi, barības, orientācijas un

citas reakcijas).
Arī cilvēkam dažu zemgarozas struktūru (limbiskās sistēmas, hi-

potalāmā) elektrisks kairinājums izraisa noteiktas emocionālas iz-

pausmes. Cilvēks tās apraksta kā neparastas, ārpus apziņas esošas

un neatkarīgas no konkrētās situācijas. Cilvēka dabisko emociju un

rīcības reakciju integrācijā piedalās visi regulācijas līmeņi, turklāt

būtiski svarīgākie ir jaunās garozas veidojumi.

ATMIŅA

Atmiņa ir sarežģīta psihes sistēma, kas priekšstatu, jēdzienu,
spriedumu un to kompleksu veidā fiksē, glabā un reproducē informā-

ciju. Bez šīm trim pamatfunkcijām atmiņa arī uztver, klasificē un

sagatavo glabāšanai ienākošo informāciju, atpazīst savā struktūrā

reģistrētos līdzšinējās pieredzes objektus utt. Lai atmiņa būtu efek-

tīva, nepieciešams zināms možuma līmenis, uzmanības noturība

v. tml. Apmācība un nosacījuma refleksu veidošanās noris mijiedar-
bībā ar atmiņu.

Pēc daudzu zinātnieku uzskatiem, cilvēka atmiņa ir informācijas
pārstrādes sistēma, kuras ietvaros noris vairāki procesi. Atmiņa cil-

vēkam ļauj veikt šādus kognitīvās darbības veidus: 1) iegaumēšanu,
2) prātā paturēšanu, 3) atcerēšanos.

legaumēšanas gaitā notiek informācijas atlase. Katram indi-

vīdam ir kāds optimāls informācijas apjoms, ko tas var sekmīgi pār-
strādāt un apgūt. levērojami ātrāk fiksējas fakti ar lielu bioloģisku
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vai sociālu nozīmi. Efektīvāk informācija tiek iegaumēta tad, ja tas
notiek apzināti.

Centrālā darbība ir prātā paturēšana — t. s. informācijas
pēdu saglabāšana. Pirms iegūtās informācijas uzkrāšanas centrālajā
nervu sistēma notiek tas pārstrāde.

Atcerēšanās ir informācijas atsaukšana atmiņā. Atcerēšanās,
tāpat ka iegaumēšana, var būt apzināta un neapzināta. Apzināta atce-

rēšanas ir aktīvs process, kam nepieciešama uzmanība un zināma

garīga piepūle.

Pēc glabājamās informācijas organizēšanas veida atmiņu (arī
iegaumēšanu) mēdz iedalīt mehāniskajā un loģiskajā. Pēc pašas
informācijas rakstura izšķir tēlaino atmiņu, vārdiski loģisko
(jēdzienisko) atmiņu un kustību (mehānisko darbību) atmiņu.
Tēlaino atmiņu savukārt var iedalīt redzes, dzirdes, taustes, ožas un

garšas atmiņā.

īpaši tiek izdalīta emocionālā jeb jūtu atmiņa, jo apkārtējo
īstenību mēs neuztveram neitrāli. Viss uztvertais lielākā vai mazākā

mērā izraisa subjektīvas emocijas. Emocionālajai atmiņai raksturīga
ātra, pat momentāna iegaumēšana, kā arī ilgstoša paturēšana prātā.
Piemēram, bērns, kas reiz apdedzinājis pirkstu, to ilgi neaizmirst.

Aplūkotie atmiņas veidi eksistē nevis katrs par sevi, bet gan mij-
iedarbībā un nekad cits citu pilnīgi nenomāc. Jebkura atmiņas forma

gan var būt pārsvarā, taču sarežģītā, nepārtraukti mainīgā atmiņas
kopaina rodas tikai visu atmiņas veidu mijiedarbībā.

Pēc iegaumētās informācijas uzglabāšanas ilguma izšķir trīs

veidu atmiņu: momentāno (ikonisko), īslaicīgo (operatīvo) un ilg-
stošo (permanento) atmiņu.

Momentānā atmiņa ārējās pasaules attēlu, ko uztver maņu or-

gāni, uzglabā tikai 50—500 ms. Tā ir informācijas fiksēšana jeb
sākuma etaps ienākošo signālu pārstrādē. Informācijas daudzums,
ko satur šis attēls, ir ļoti liels, tālākā analīzes procesā tiek noteikta

un izdalīta tās būtiskā daja. Saņemtā informācija no momentānās

atmiņas pāriet īslaicīgajā atmiņā, šajā norisē galvenā nozīme ir uz-

manībai un varbūtības prognozēšanai. To, ko uzmanība ir atzinusi

par derīgu, prognozēšana novērtē un nodod tālāk īslaicīgajai at-

miņai.

īslaicīgā atmiņa informāciju uzglabā īsu laiku. Tā uzglabā iero-

bežotu informācijas daudzumu. Vienā reizē cilvēks var uztvert un

atcerēties 7±2 informācijas vienības (vārdus, priekšmetus, skaitļus
v. tml.).

Neliela daļa informācijas no īslaicīgās atmiņas pāriet ilgstošā
atmiņā. Informācijas pāriešanu ilgstošajā atmiņā, kur tā tiek gla-
bāta neierobežoti ilgi, sauc par konsolidāciju.

Ilgstošā atmiņa informāciju uzglabā neierobežoti ilgi, t. i., reiz

pārdzīvoto vai iemācīto cilvēks var atcerēties visu mūžu. Ilgstošā
atmiņa var uzglabāt milzīgu informācijas daudzumu, tajā glabājas
viss, kas cilvēkam zināms par apkārtējo pasauli.
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īslaicīgās atmiņas mehānisms. Ir vairākas teorijas, kas izskaidro

īslaicīgās atmiņas mehānismu.

Reverberācijas teorija pamatojas uz morfoloģiskiem datiem par

noslēgtām neironu ķēdēm, kurās impulsi var ilgstoši cirkulēt. Sa-

skaņā ar šo teoriju impulsu cirkulācija izraisa dinamisko informā-

cijas pēdu pārvēršanos pastāvīgās.
Elektrotoniskā teorija īslaicīgo atmiņu izskaidro ar specifiskām

parādībām — elektrotoniskiem potenciāliem, kas rodas sinapsēs,

impulsiem ejot cauri tām. Elektrotoniskos potenciālus var reģistrēt
vairākas minūtes vai pat stundas, un tie spēj atvieglot impulsu pār-
vadi cauri noteiktām sinapsēm.

Stiprs neironu uzbudinājums jebkurā centrālās nervu sistēmas

daļā bieži izraisa šo neironu posttetānisku potencēšanu, t. i., uzbu-

dināmības paaugstināšanos un ilgstošu impulsu aktivitāti pēc kai-

rinātāja darbības pārtraukšanas.
Ilgstošās atmiņas mehānisms. Sīs atmiņas veids nevar pamato-

ties tikai uz impulsu cirkulāciju vai elektrofizioloģiskām izmaiņām
atsevišķos neironos.

Pašreiz eksistē vairākas teorijas, kas ilgstošās atmiņas mehā-

nismu izskaidro ar sarežģītām morfoloģiskām un bioķīmiskām izmai-

ņām sinapsēs.
Saskaņā ar anatomisko teoriju iegaumēšana un informācijas uz-

krāšana notiek, veidojoties jaunām terminālām šķiedrām, rodoties

jaunām saistībām starp neironiem.

Glijas teorija pamatojas uz neironu aptverošo glijas šūnu izmai-

ņām. Pēc vairāku neirofiziologu domām, glijas šūnas spēj sintezēt

sevišķas vielas, kas atvieglina sinaptisko pārvadi vai paaugstina
uzbudināmību attiecīgos neironos.

Izvirzīta atmiņas molekulārā teorija, pēc kuras ārējā kairinātāja
ietekmē radies uzbudinājuma impulss aktivē RNS sintēzi neironā.

Saskaņā ar bioķīmisko teoriju veidojas mediators, kas aktivē fer-

mentatīvos procesus.

Jau 50. gadu sākumā atklāja, ka, aktivējoties norisēm neironā,

tajā palielinās olbaltummaiņas intensitāte, turpretī kavēšana ir sais-

tīta ar vielmaiņas normalizēšanos. Tālākie pētījumi pierādīja, ka

informācijas pēdu saglabāšanai nepieciešamas specifiskas olbaltum-

vielas. Ir atrasta olbaltumviela S-100 un acetilholinoreceptīvā olbal-

tumviela, kā arī acetilholīnesterāze. Bez tam ir pierādīts, ka olbal-

tumvielu sintēzes kavēšana rada traucējumus informācijas pēdu
saglabāšanā ilgstošajā atmiņā.

Uzskata, ka informācijas pēdu konsolidācija ilgstošajā atmiņā
ir daudzpakāpju norise, kurā piedalās dažādas centrālās nervu sistē-

mas struktūras. Sākuma etaps — informācijas uztveršana — realizē-

jas ar analizatoru palīdzību. Tam ir nepieciešams augsts garozas
aktivitātes līmenis, ko nodrošina retikulārā formācija un nespeci-
fiskie talāma kodoli. Informācijas uztveršanā piedalās arī limbiskā

sistēma, kurā galvenā nozīme ir hipokampam. Taču cilvēka atmiņa
ir specifiska ar to, ka galvenā nozīme tajā ir galvas smadzeņu ga-
rozai kā visplastiskākajam augstāko psihisko funkciju regulētājam.
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Atmiņas būtību, struktūru, funkcijas un iespējas no atšķirīgām

pozīcijām pēta visdažādāko zinātņu speciālisti: psihologi un fizio-

logi, pedagogi un mediķi, inženieri un kibernētiķi. Lai noskaidrotu

procesus, kas ir atmiņas pamatā, tiek pārbaudītas daždažādas hipo-
tēzes, veikti daudzveidīgi eksperimenti, un tomēr vienota teorija, kas

izskaidrotu visus atmiņas pamatā esošos procesus, vēl nav izstrā-

dāta. Ikviena līdzšinējā teorija atspoguļo tikai kādu atsevišķu šīs

problēmas šķautni, un tādēļ pētījumi tiek turpināti.

AUGSTĀKĀS NEIRĀLĀS DARBĪBAS TIPI

Pētot nosacījuma reflektorisko darbību dzīvniekiem (suņiem),
I. Pavlovs izstrādāja augstākās neirālās darbības iedalījumu tipos.
Šie tipi cits no cita atšķiras ar neirālo pamatprocesu — uzbudinā-

juma un kavēšanas — īpašībām: stiprumu, līdzsvarotību un kustī-

gumu.
Lai noteiktu uzbudinājuma procesa stiprumu, izmanto atbildes

reakcijas intensitātes atkarību no nosacījuma kairinātāja stipruma.
Ja nosacījuma refleksu izdodas izveidot uz ļoti stipru nosacījuma

kairinātāju (ļoti spalgs zvans, spilgta gaisma), tad tas nozīmē, ka

uzbudinājuma process arī ir stiprs. Par uzbudinājuma procesa stip-
rumu var spriest arī pēc tā, cik ātri izdodas izstrādāt nosacījuma
refleksu: jo stiprāks ir uzbudinājuma process, jo ātrāk tas izdodas.

Kavēšanas procesa stipruma rādītājs ir diferencēšanas un vēlīnā

nosacījuma refleksa izveidošanās ātrums un noturīgums.
Analizējot neirālo procesu līdzsvarotību, salīdzina uzbudinājuma

un kavēšanas procesu stiprumu. Ja abi šie procesi ir stipri un kom-

pensē viens otru, tad runā par šo procesu līdzsvaru.

Dzīvniekiem, kuriem grūti izveidot diferenciāciju, ir vāji izteikta

diferencējošā kavēšana. Šiem dzīvniekiem ir grūti izveidot arī vēlīno

nosacījuma refleksu, kā arī ir grūti dzēst nosacījuma refleksus. Tas

liecina, ka šiem dzīvniekiem ir vāji izteikta kavēšana un uzbudinā-

juma un kavēšanas procesi garozā nav līdzsvaroti.

Dzīvniekus, kuriem ir stipri uzbudinājuma un kavēšanas procesi,
I. Pavlovs nosauca par stipro, līdzsvaroto tipu, bet dzīvniekus,
kuriem ir stiprs uzbudinājuma process, taču vājš kavēšanas pro-

cess, — par stipro, nelīdzsvaroto tipu.
Par neirālo procesu kustīgumu var spriest pēc tā, cik ātri pozi-

tīvu nosacījuma refleksu dzīvniekam var pārveidot negatīvā un

otrādi. Vieniem suņiem tas izdodas ātri un pilnīgi, turpretī citiem

suņiem šāda refleksu pārveidošana notiek lēni un nepilnīgi. Nosa-

cījuma kairinātāja signāla nozīmi viegli var pārmainīt tiem suņiem,
kam uzbudinājums ātri nomaina kavēšanu un otrādi. Tas nozīmē,
ka šiem dzīvniekiem neirālie pamatprocesi garozā ir kustīgi. Tur-

pretī suņiem, kuriem neirālie pamatprocesi viens otru nomaina ar

grūtībām un ļoti lēni, šie procesi ir nekustīgi jeb inerti.

I. Pavlovs izdalīja četrus augstākās neirālās darbības pamat-
tipus: 1) stipro, līdzsvaroto, kustīgo tipu jeb dzīvo tipu, 2) stipro,
līdzsvaroto, nekustīgo tipu jeb mierīgo tipu, 3) stipro, nelīdzsvaroto
tipu jeb uzbudināmo tipu, 4) vājo tipu.
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Stiprajam, līdzsvarotajam, kustīgajam tipam raksturīgs stiprs

uzbudinājuma un kavēšanas process, un šie procesi ir līdzsvaroti un

kustīgi — uzbudinājumu ātri nomaina kavēšana un otrādi.

Stiprajam, līdzsvarotajam, nekustīgajam tipam raksturīgi tas,
ka neirālie pamatprocesi gan ir stipri un līdzsvaroti, taču inerti —

uzbudinājumu lēni nomaina kavēšana un otrādi.

Stiprajam, nelīdzsvarotajam tipam raksturīgs stiprs uzbudinā-

juma process un vāji izteikta kavēšana, tātad — nelīdzsvaroti pamat-

procesi (ir izteikts uzbudinājuma procesa pārsvars).
Vājajam tipam raksturīgs vāji izteikts uzbudinājuma process.

Šādu augstākās neirālās darbības iedalījumu tipos I. Pavlovs

izstrādāja ar suņiem, kuriem laboratorijas apstākļos varēja precīzi
noteikt uzbudinājuma un kavēšanas procesu īpašības. Taču I. Pav-

lovs norādīja, ka līdzīgas augstākās neirālās darbības īpatnības no-

vērojamas arī cilvēkam.

I. Pavlova dzīvnieku iedalījums pēc augstākās neirālās darbības

tipa galvenos vilcienos atbilst cilvēku iedalījumam pēc tempera-

menta, ko pirms 2000 gadiem deva Hipokrāts. Viņš cilvēkus ieda-

līja sangviniķos, holēriķos, flegmatiķos un melanholiķos.

Sangviniķi (pēc I. Pavlova atbilst stiprajam, līdzsvarotajam,
kustīgajam tipam) ir apveltīti ar stipriem, līdzsvarotiem un kustī-

giem neirāliem procesiem, viņi spēj aktīvi un ilgstoši strādāt, ātri

pārslēdzas no atpūtas uz darbu un otrādi. Sangviniķi izceļas ar spē-

jām labi orientēties jaunos apstākļos un pārvarēt grūtības, ir zināt-

kāri un savaldīgi. Šāda rakstura cilvēki ir ļoti sabiedriski.

Flegmatiķi (pēc I. Pavlova atbilst stiprajam, līdzsvarotajam,
nekustīgajam tipam) ir cilvēki ar stipriem, bet mazkustīgiem neirā-

liem procesiem. Tādēļ darbu viņi sāk lēnāk, bet katrā ziņā izdara to

līdz galam. Ir mierīgi, nesteidzīgi, savaldīgi un ar izteiktu mēra

sajūtu. Taču flegmatiķus var «izsist no sliedēm» visnevainīgākie
priekšlikumi, kas prasa ātru plānu maiņu. Var izrādīties ka viņiem
nav pa spēkam tempi, kādus izvirza apstākļi. Vecākiem obligāti būtu

jāzina sava bērna temperaments un, ja bērns ir flegmatiķis, taktiski

jāpalīdz viņam izstrādāt paātrinātas reakcijas.

Holēriķi (pēc I. Pavlova atbilst stiprajam, kustīgajam, nelīdz-

svarotajam tipam) izceļas ar stipru uzbudinājuma procesu un vā-

jāku kavēšanu. Šī tipa pazīmes cilvēka raksturā ir nesavaldība, ātra

uzbudināšanās, nepakļaušanās citiem cilvēkiem, viņu interesēm.

Holēriķi var viegli un ātri pārslēgties no viena darbības veida uz

otru, pēc atpūtas ātri pārslēgties uz darbu. Taču pēc darba, kā ari

pēc konflikta viņi ilgi nevar nomierināties. Holeriska temperamenta
bērna audzināšana jāvirza tā, lai attīstītu kavēšanas procesus.

Melanholiķiem (pēc I. Pavlova atbilst vājajam tipam) ir vāji
neirālie procesi. Šī tipa cilvēkiem raksturīga neticība saviem spē-
kiem. Viņi apjūk sarežģītās situācijās, baidās no atbildības, viegli
pakļaujas citu gribai, ātri nogurst no fiziskas un garīgas slodzes.
Cilvēki ar vāju nervu sistēmu smagāk arī pārdzīvo dažādas nepa-
tikšanas un slimības. Izveseļošanās periods viņiem parasti ir ilgāks
nekā cilvēkiem ar stipru nervu sistēmu. Viņiem ir grūti adaptēties
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klimata maiņām un jauniem apstākļiem, Bērns ar vāju nervu sis-

tēmu ātri nogurst, apjūk jaunā situācijā. Jebkura pārslodze viņam
nomāc augstāko neirālo darbību. Rezultātā viņš nogurst ātrāk nekā

citi bērni, biežāk raud, viņam grūtāk mācīties. Tādēļ tādus bērnus

nedrīkst noslogot ar papildu pienākumiem.
Tātad cilvēka temperaments ir atkarīgs no galveno neirālo pro-

cesu īpašībām — to stipruma, līdzsvarotības un kustīguma.
I. Pavlovs temperamentu saistīja ar iedzimtību, resp., genotipu,

bet cilvēka raksturu viņš uzskatīja par fenotipu — organisma īpa-
šību kopumu, kas izveidojušās individuālās attīstības gaitā. Kaut

ari temperamentu lielā mērā nosaka iedzimtība, tomēr ne mazāka

nozīme personības veidošanā ir arī dzīves apstākļiem un audzinā-

šanai.

NOSACĪJUMA REFLEKSA INTENSITĀTES ATKARĪBA

NO KAIRINĀTĀJU STIPRUMA

Nosacījuma refleksa intensitāti ietekmē kā beznosacījuma re-

fleksa stiprums, uz kura bāzes tas tiek izstrādāts, tā arī nosacījuma

kairinātāja stiprums. Ja, piemēram, sunim izstrādājot nosacījuma

refleksu, skaņu kombinē ar ļoti vājas elektriskās strāvas kairinā-

jumu, tad izveidojas vājš, nepastāvīgs nosacījuma reflekss. Ja bez-

nosacījuma kairinātāju (elektrisko strāvu) pastiprina, tad izstrādā-

jas spēcīgs, noturīgs aizsargreflekss.
Ja beznosacījuma kairinātāja stiprums ir nemainīgs, nosacījuma

refleksa intensitāte ir atkarīga no signāla (nosacījuma kairinātāja)
stipruma. Jo tas ir spēcīgāks, jo nosacījuma reflekss ir stiprāks. Uz

šo novērojumu pamata I. Pavlovs formulēja kairinātāja stipruma
likumu, uzsverot, ka pastāv tieša sakarība starp nosacījuma kairinā-

tāja stiprumu un nosacījuma refleksa intensitāti.

Taču šis likums ir spēkā tikai noteiktās robežās: katram nosacī-

juma kairinātājam ir optimāla stipruma robeža, kuru pārsniedzot

nosacījuma reakcija samazinās.

Šis likums nav spēkā dažos organisma funkcionālos stāvokļos
(eksperimentālo neirožu gadījumos, pārejot no nomoda miegā, kā

ari hipnozē), kuros sakarība starp nosacījuma kairinātāja stiprumu
un nosacījuma refleksa intensitāti fāziski mainās.

Ja veselam cilvēkam fāziskie stāvokļi rodas kā pāreja no nomoda

uz miegu un to ilgums ir tik niecīgs, ka cilvēkam tos parasti ir grūti
konstatēt, tad augstākās neirālās darbības patoloģijas gadījumā
fāziskos stāvokļus, ko dēvē arī par hipnotiskām fāzēm, novēro no-

modā un tie ir ilgstoši. Sevišķi izteikti šie fāziskie stāvokļi izpau-
žas eksperimentālo neirožu gadījumā.

FĀZISKIE STĀVOKĻI PUSLOŽU GAROZĀ,

EKSPERIMENTĀLĀS NEIROZES

Neirozes ir augstākās neirālās darbības funkcionāli traucējumi,
kurus izraisa neirālo pamatprocesu pārslodze vai šo procesu secī-

gas maiņas traucējumi.
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Neirotiskā stāvokļa attīstības sākumā konstatējama I — nolī-

dzinošā fāze, kad dažāda stipruma kairinātāji izraisa aptuveni
vienādu atbildes reakciju. Šai fāzei seko II — paradoksālā fāze,
kad notiek normālās attiecības apvēršanās starp nosacījuma kairi-

nātāja stiprumu un nosacījuma refleksa intensitāti: stiprie nosacī-

juma kairinātāji izraisa vāju, bet vājie — stipru efektu. 111 — ultra-

paradoksālo fāzi var novērot retāk nekā citas fāzes. Tai rak-

sturīgi, ka pozitīvie nosacījuma kairinātāji izraisa kavējošu efektu,
bet negatīvie, kas parasti atbildes reakciju neizraisa, tieši otrādi —

izraisa pozitīvu nosacījumu reakciju. Pēc tam iestājas IV — kavē-

šanas fāze, kuras laikā nosacījuma reflektoriskā darbība izzūd.

Dzīvniekiem eksperimentālās neirozes var izraisīt trejādi: 1) ar

uzbudinājuma procesa pārslodzi, 2) ar kavēšanas procesa pārslodzi,
3) ar neirālo pamatprocesu kustīguma pārslodzi. Tādi paši ir arī cil-

vēka neirožu cēloņi.

Uzbudinājuma procesa pārslodze rodas tad, kad

ļoti spēcīgi nosacījuma vai beznosacījuma kairinātāji izraisa nervu

šūnās pārmērīgi intensīvu uzbudinājumu. Patoloģiski stāvokļi aug-

stākajā neirālajā darbībā bieži vien rodas dzīvību apdraudošās situā-

cijās. Piemēram, 1924. gadā Ļeņingradā applūda Pavlova laborato-

rija, un dažiem suņiem iestājās smagi nosacījuma reflektoriskās

darbības traucējumi — tiem pilnīgi izzuda visi pozitīvie nosacījuma
refleksi. Šiem suņiem augstākā neirālā darbība pakāpeniski normali-

zējās pusotra mēneša laikā, taču, ja eksperimenta telpā iepludināja
ūdeni, tad ar grūtībām atjaunotie pozitīvie nosacījuma refleksi atkal

izzuda. Ūdens ieplūšana telpā izrādījās ārkārtīgi stiprs nosacījuma
kairinātājs, un tas radīja patoloģiskā stāvokļa atjaunošanos.

Cilvēkam uzbudinājuma procesa pārslodzi var radīt notikumi,
kas prasa lielu fizisku vai garīgu sasprindzinājumu.

Kavēšanas procesa pārslodze rodas tad, kad negatīvs

kairinātājs izraisa nervu šūnās pārāk stipru vai ilgstošu kavēšanas

procesu. Suņiem tas rodas, izstrādājot sarežģītu, precīzu diferenciā-

ciju, piemēram, liekot diferencēt apli un noapaļotu elipsi, kuras asu

attiecība ir 8:9. Kavēšanas procesa pārslodze var rasties arī tad, ja
ieilgst kavējošā kairinātāja darbība, piemēram, ja, izstrādājot vēlīno

nosacījuma refleksu, nosacījuma kairinātāja izolētās darbības ilgumu

pagarina no 30 sekundēm līdz 2 vai 3 minūtēm.

Cilvēkam kavēšanas procesa pārslodze var rasties tad, ja ļoti

novilcinās pastiprinošā kairinātāja iedarbība. Piemēram, par neiro-

zes cēloni var kļūt ilgstoša gaidīšana, sevišķi, ja jāgaida nenoteiktu

laiku.

Neirālo procesu kustīguma pārslodze iestājas tad, ja

garozas šūnas ir spiestas pārmērīgi ātri mainīt savu funkcionālo

stāvokli — pāriet no uzbudinājuma kavēšanas stāvoklī un otrādi.

Šāda veida pārslodzi var izraisīt pēkšņa stereotipu maiņa — kavē-

joša nosacījuma kairinātāja ātra pārvēršana pozitīvā nosacījuma

kairinātājā vai otrādi.

Eksperimentālās neirozes var izpausties dažādi atkarība no ta,

vai no pārslodzes ir cietis uzbudinājuma vai kavēšanas process, vai
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ari šo procesu kustīgums. Taču, neraugoties uz neirožu dažādajām
izpausmēm, tām visām ir kopīgas iezīmes: neadekvāti un haotiski

refleksi, nosacījuma reakcijas neatbilstība kairinātāja stiprumam,
fāzisko stāvokļu rašanās.

Neirožu rašanās ir atkarīga no daudziem apstākļiem. Svarīgākais
no tiem ir augstākās neirālās darbības tips. Visbiežāk neirozes iestā-

jas vājā un stiprā, nelīdzsvarotā tipa indivīdiem. Cilvēkam neirožu

norise ir citāda nekā dzīvniekiem. Tam par iemeslu ir cilvēka aug-
stākās neirālās darbības īpatnības, īpaši viņam raksturīgie otrās

signālsistēmas jeb vārdiskā nosacījuma refleksi.

Augstākās neirālās darbības traucējumi var būt dažāda ilguma —

no nedaudzām dienām vai nedēļām līdz vairākiem gadiem. To dzi-

ļums un ilgums ir atkarīgs no cēloņa un augstākās neirālās darbī-

bas tipa.
I. Pavlova mācībai par eksperimentālām neirozēm ir liela no-

zīme praktiskajā medicīnā. Tā ļauj izprast neirožu rašanās cēloņus,
palīdz atrast veidus, kā novērst šos funkcionālos augstākās neirālās

darbības traucējumus cilvēkam.

Neirozes kā augstākās neirālās darbības traucējumi maina ne

tikai cilvēka izturēšanos, bet rada arī nopietnas patoloģiskas izmai-

ņas iekšējo orgānu darbībā. Piemēram, divpadsmitpirkstu zarnas

čūlas rašanos un attīstību var saistīt ar ārējās vides izraisītiem aug-
stākās neirālās darbības traucējumiem.

Dzīvniekiem neirozes var novērst, ļaujot tiem atpūsties, t. i., pār-
traucot eksperimentālo nosacījuma refleksu izveidošanu uz vairā-

kām nedēļām vai mēnešiem, atvieglinot eksperimenta noteikumus

(nedodot kairinātājus,kas izraisīja neirozi). Labus rezultātus I. Pav-

lova laboratorijā ieguva ar broma sāļiem un kofeīnu. Broma sāļi pa-

stiprina kavēšanu, bet kofeīns — uzbudinājumu.

Padomju fiziologs M. Hananašvili pēc neirožu rašanās etioloģi-

jas izdala speciālu neirožu veidu — informācijas neirozes.

Par informācijas neirozēm M. Hananašvili dēvē tādus psihogēnas
izcelsmes augstākās neirālās darbības patoloģijas veidus, kas attīs-

tās tad, ja kombinējas trīs faktoru — informācijas apjoma, informā-

cijas apstrādes laika un motivācijas līmeņa — nelabvēlīgas iz-

mainās.

Šāda nelabvēlīga sakritība, pirmkārt, rodas tad, kad jāapstrādā
liels informācijas daudzums, bet laiks, kas paredzēts šādam sma-

dzeņu darbam, ir ierobežots, un kad turklāt ir augsts motivācijas
līmenis. Augsta motivācija ir iekšēja vai ari ārēji uzspiesta nepiecie-
šamība darbu padarīt augstā kvalitātē. To nosaka informācijas lielā

nozīme un nepieciešamība to apstrādāt.
Otrkārt, informācijas neirozes var attīstīties tad, ja ilgu laiku ir

informācijas deficīts, bet motivācija — augsta. To novēro cilvēkiem

ilgstošās ekspedīcijās, kad neliels cilvēku kolektīvs ir izolēts no pārē-
jās sabiedrības, ģimenēm, no daudzveidīgas un nozīmīgas infor-

mācijas.

Informācijas neirožu izpausmes ir tādas pašas kā pārejam neiro

zēm.
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MIEGS

Miegs ir vitāli svarīgs organisma stāvoklis. Visraksturīgākais ir

tas, ka miega laikā cilvēkam zūd apzināts kontakts ar apkārtējo
pasauli. Miega laikā pārtraucas vai ievērojami samazinās kustību

aktivitāte, analizatoru funkcijas.
Izšķir vairākus miega veidus.

Dabiskais, fizioloģiskais miegs ir periodisks. Cilvē-

kam un dzīvniekiem raksturīgs nakts vai dienas miegs (dzīvnie-
kiem — arī sezonas miegs). Cilvēkam miega ilgums diennaktī bū-

tiski mainās dzīves laikā. Zīdaiņiem miegs ir polifāzisks un sastāv

no aptuveni septiņiem miega un nomoda cikliem diennaktī, kopējais
miega ilgums — 13—15 stundas diennaktī. 5—6 gadu vecumā miegs
kļūst monofāzisks un ilgst 11 stundas. B—l2 gadu vecumā miegs ir

10 stundas ilgs. Pieaugušam cilvēkam miega ilgums ir 7—B stundas.

Hipnotiskais miegs ir daļējs (parciāls) miegs, tam rak-

sturīga nepilnīga kavēšana pusložu garozā un kontakts ar ārpasauli
ir daļēji saglabāts. Hipnotisko miegu cilvēkam parasti izraisa cita

persona iedvesmošanas nolūkā, izmantojot dažādus hipnogēnus fak-

torus. ledvesmošanu ar hipnozes palīdzību praktiskajā medicīnā iz-

manto gan psihisku, gan arī somatisku slimību ārstēšanā.

Narkotisko miegu izraisa dažādu dabisku vai farmakolo-

ģisku vielu iedarbība uz organismu (ēteris, hloroforms, daudzas

indes v. c.)« Narkotisko miegu var izraisīt arī elektriskās strāvas

iedarbība, elektronarkozi izmanto praktiskajā medicīnā.

Patoloģiskais miegs iestājas centrālās nervu sistēmas

darbības traucējumu gadījumā. Tam raksturīga paaugstināta miegai-
nība — no viegla snaudas stāvokļa līdz subkomatozam un pat koma-

tozam stāvoklim, kad slimnieku uzmodināt nav iespējams. Patolo-

ģiskais miegs var būt arī ļoti ilgstošs, pat vairākus gadus
(laterģiskais miegs).

Fizioloģiskās izmaiņas miegā. Normāla dabiskā miega visrakstu-

rīgākā izpausme ir reflektoriskās darbības samazināšanās. Pie tam

nosacījuma reflektoriskā darbība zūd pilnīgi, bet beznosacījuma re-

flektoriskā darbība ievērojami pavājinās. Ādas, ožas, garšas, redzes,
dzirdes receptoru jutība ir stipri samazināta. Taču analizatoru dar-

bības pavājināšanās neizraisa pilnīgu garozas aktivitātes zudumu.

Miega laikā aferentie impulsi garozu tomēr sasniedz, tikai ir izmai-

nīts garozas šūnu aktivitātes raksturs. Miega laikā tiek uztverta un

apstrādāta tikai neliela daļa ienākošās informācijas, toties tiek ana-

lizēta, precizēta un sintezēta tā informācija, kas uztverta iepriekš —

nomodā. Sintēzes procesā veidojas dažādas kombinācijas, dažreiz

pilnīgi negaidītas, nereālas, kas izpaužas sapņu veidā. Miega laikā

smadzenes ir atbrīvotas no milzīgas sensorās informācijas pieplū-
des un «ideālos» apstākļos var pārstrādāt agrāk saņemto informāciju,
smadzeņu darbībā iekļaujas jaunas funkcionālās sistēmas.

Miega laikā stipri samazinās skeleta muskuļu tonuss, bet sfinkteru

gludā muskulatūra, tieši otrādi, atrodas paaugstināta tonusa stā-

voklī. Elpošanas un sirdsdarbības frekvence ievērojami samazinās,
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112. att. Cilvēka EEG dažādas aktivitātes stāvokļos:
a — uzbudinājumā, b

— mierā, c — I miega stadijā, d — II miega

stadijā, dziļā miegā.

bet elpošanas dziļums palielinās. Nedaudz samazinās arteriālais spie-
diens, pazeminās ķermeņa temperatūra. Vielmaiņa salīdzinājumā ar

pamatmaiņu samazinās par 10—15%. Samazinās glikozes un biliru-

bīna daudzums asinīs.

Miegā salīdzinājumā ar nomoda stāvokli izmainās arī smadzeņu
bioelektriskā aktivitāte. Elektroencefalogrāfijas plašā izmantošana

ļāvusi iegūt ļoti nozīmīgus faktus, kas liecina, ka miegs nav vienda-

bīgs stāvoklis. Pamatojoties uz smadzeņu bioelektriskās aktivitātes di-

namiskām izmaiņām miega laikā, ir izdalītas vairākas miega stadijas.
Pirmā stadija izpaužas ar miegainību un vieglu snaudu.

Elektroencefalogrammā (EEG) alfa ritmu, kas raksturīgs nomoda

stāvoklim, šai laikā nomaina nelielas amplitūdas teta viļņi (frek-

vence 4—7 svārstības sekundē), kas periodiski mijas ar atsevišķiem
delta viļņiem (frekvence I—3 svārstības sekundē).

Otrā stadija sākas, miegam padziļinoties. EEG parādās rit-

miski potenciāli ar frekvenci 12—14 svārstības sekundē. Tie ir sa-

grupēti t. s. zalvēs jeb sērijās, un to amplitūda periodiski pieaug un

atkal samazinās (20—40 V robežās). Zalves ilgst I—2 s un atkār-

tojas ik pēc 3—5 s.

Trešās stadijas laikā, miegam kļūstot vēl dziļākam, EEG

parādās augstas amplitūdas (virs 160 pV) potenciāli ar frekvenci
1 vai 2 svārstības sekundē, tie mijas ar teta viļņiem.

Ceturtā stadija atbilst dziļam miegam, EEG raksturīgas
leni (ar frekvenci 1—0,5 svārstības sekundē) augstas amplitūdas
potenciāli, kas dažreiz sasniedz 600 pV (112. att.).

Ar elektroencefalogrāfijas palīdzību ir konstatēts, ka miega
laikā (jebkurā no četrām miega stadijām) pakāpenisku smadzeņu
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bioelektriskas aktivitātes samazināšanos pēkšņi nomaina periodi, kad

aizmiguša cilvēka EEG ne ar ko neatšķiras no nomodā esoša cilvēka

EEG: parādās mazas amplitūdas biežas elektriskās svārstības, kas

atgādina desinhronizācijas reakciju, kura raksturīga aktīvam no-

moda stāvoklim.

Šajā laikā izmeklējamam novērojamas ātras acābolu kustības;
uz muskuļu tonusa samazināšanās fona notiek periodiska atsevišķu
mīmikas muskuļu un ekstremitāšu muskuļu grupu saraušanās, novē-

rojama paātrināta un neregulāra elpošana, arteriālā spiediena pa-
augstināšanās un citas parādības, kuru nav iepriekš minētajās miega
stadijās.

Šī miega fāze tika nosaukta par paradoksālo miegu, tādē-

jādi uzsverot neatbilstību starp dziļa miega stāvokli un nomodam

raksturīgo EEG. Dažādi autori šo miega fāzi dēvē dažādi — par de-

sinhronizācijas fāzi, par ātro viļņu miegu (atšķirībā no parastā —

lēno viļņu miega), par miegu ar ātrām acābolu kustībām utt. Bez

tam šo fāzi sauc arī par miegu, kurā redz sapņus, jo uzskata, ka

sapņus izmeklējamie redz ātro acābolu kustību laikā. 80—90% šai

laikā pamodināto cilvēku stāsta, ka redzējuši sapņus, un tikai 7—8%
cilvēku sapņus redz citās miega stadijās.

Neraugoties uz to, ka paradoksālā miega laikā reģistrē nomodam

raksturīgo EEG, šajā fāzē gan dzīvniekus, gan cilvēku ir grūtāk pa-

modināt nekā citās miega fāzēs. Ja šīs miega fāzes trūkst, cilvēks

dienā jūtas saguris, neizgulējies.
Noskaidrots, ka pieaugušam cilvēkam miega stadiju maiņa no-

tiek cikliski. Viens miega cikls veidojas šādi: I—ll—lll—lV—para-
doksālā fāze —ll—lll —lV—ll—paradoksālā fāze. Nakts laikā EEG

konstatējami 4—7 šādi miega cikli. Pie tam pirmais cikls ir visiz-

teiktākais un ilgst 1,5 stundas, nākamie cikli nav tik izteikti. Para-

doksālā miega ilgums ir atkarīgs no cilvēka vecuma. Jaundzimušam

tas ir 60% no kopējā miega ilguma, bet pieaugušam cilvēkam, kas

vecāks par 50 gadiem, — vairs tikai 20% no kopējā miega ilguma.

Fizioloģiskā miega teorijas. Miega fizioloģijā pirmie pētījumi tika

veikti samērā nesen, tikai 20. gs. sākumā. Līdz tam blakus reliģis-
kam priekšstatam par miega dievišķo izcelsmi pastāvēja uzskats, ka

miegu rada pastiprināta asinspieplūde smadzenēm vai arī gluži pre-

tēji, — asinspieplūdes pavājināšanās.

Pirmā zinātniskā hipotēze par fizioloģiskā miega izcelsmi bija
humorālā jeb «toksiskā» miega teorija. Tā balstījās uz pieņēmumu,

ka, nodarbinot muskulatūru, asinīs uzkrājas toksiskas vielas — hip-
notoksīni, kas izraisa nogurumu un miega iestāšanos. Darba laikā

cilvēks it kā saindējas ar vielmaiņas šķeļproduktiem, bet miegā no-

tiek atindēšanās. Šo hipotēzi pārbaudīja franču zinātnieki R. Le-

žandrs un H. Pjerons. Viņi eksperimenta dzīvniekam (sunim) ne-

ļāva gulēt vairākas diennaktis. Kad pēc tam no tā paņēma nedaudz

asiņu un ievadīja sunim, kas tikko bija labi izgulējies, pēdējais drīz

atkal aizmiga. Šķita pierādīts, ka miega un nomoda maiņu tiešām

nosaka izmaiņas asins sastāvā. Tomēr pret šo teoriju radās vairāki

iebildumi. Nopietnākie no tiem pamatojās uz P. Anohina novēroju-
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miem, ka kopā saaugušiem dvīņiem, neraugoties uz kopīgo asinsriti

un līdz ar to iespēju hipnotoksīniem cirkulēt abos organismos, miegs

neiestājas vienlaicīgi; nereti, kad viens no tiem gulēja, otrs bija
nomodā.

No miega un nomoda maiņas humorālās regulācijas teorijas at-

teicās un vairākus gadu desmitus par to vairs neinteresējās. Radās

jauna — miega centra teorija. Tās pamatā bija Vīnes ārsta K. Eko-

nomo novērojumi ar epidēmiskā encefalīta slimniekiem. Viena no

galvenajām šīs slimības pazīmēm ir slimnieku ārkārtīgā miegainība.
K. Ekonomo konstatēja, ka cilvēkiem, kas miruši šīs slimības rezul-

tātā, iekaisums visstiprāk skāris starpsmadzeņu nervaudus. Viņš se-

cināja, ka šajā vietā smadzenēs atrodas miega centrs un ka iekai-

suma process to kairina, un tāpēc šie slimnieki gandrīz nepārtraukti

guļ. Šo miega centra teoriju eksperimentāli pamatoja Šveices neiro-

fiziologs V. Hess. Kad kaķim, kam smadzenēs bija ieaudzēti elek-

trodi, ar elektrisko strāvu (2—3 V, 6—lo Hz) tika kairināts hipota-
lāmā ventromediālais rajons, tas aizmiga. V. Hess secināja, ka šajā
rajonā atrodas miega centrs.

Pret šādu viedokli iebilda I. Pavlovs. Viņš uzskatīja, ka šajā
eksperimentā tiek kairinātas nevis īpašas miega centra šūnas, bet

gan nervu šķiedras, kas pārvada impulsus uz pusložu garozu, un

ka šāds kairinājums izraisa miegu tāpat kā jebkurš cits vājš, rit-

misks, ilgstošs (monotons) kairinājums, kas nesignalizē par svarī-

gām pārmaiņām apkārtējā vidē.

Piemēram, pulksteņa tikšķēšana dzirdes centrā var izraisīt nevis

uzbudinājumu, bet gan kavēšanu. Kavēšanas stāvoklī nonākušie

neironi var ietekmēt apkārtējos neironus — kavēšana var izplatīties
ari uz citiem smadzeņu centriem. I. Pavlova teorija izskaidro ik-

dienā novērojamu aizmigšanu, ko izraisa dažādi veicinoši apstākļi:
vilciena riteņu vienmuļa klaboņa, šūpuļdziesma, viegla šūpošana.

Vēlāk pretrunīgie eksperimentālie fakti tika apvienoti vienotā

miega un nomoda teorijā, kur minētās trīs hipotēzes nevis noliedz,
bet gan papildina cita citu.

Eksperimentā ar krustoto asinsriti ir droši pierādīts, ka miegu
var izraisīt specifiskas vielas, kas veidojas organismā. No truša

smadzenēm, piemēram, ir izdalīta samērā vienkārša viela, kas, ieva-

dīta asinīs, izraisa miegu. Šī viela ir peptīds, kas sastāv no devi-

ņām aminoskābēm. Tā ir arī sintezēta.

Miega centru eksistenci pierāda arī jaunākie pētījumi. Tā kā gal-
vas smadzenēs ir daudz tādu vietu, kuras kairinot tiek izraisīts

miegs, pēdējā laikā runā nevis par miega centriem, bet par īpašām

neiroķīmiskām struktūrām jeb hipnogēno sistēmu. Valdošo vietu

šajā sistēmā ieņem nervu šūnu grupas smadzeņu stumbra retikulā-

rajā formācijā. Retikulārās formācijas hipnogēnās struktūras ir an-

tagonisti retikulārās formācijas aktivējošai sistēmai. Uzskata, ka

Dž. Moruci atklātie serotonīnerģiskie neironi, kas atrodas iegareno
smadzeņu viduslīnijas rajona kodolos, izraisa lēno viļņu miegu. Ja

šie kodoli tiek iznīcināti, rodas pastāvīgs bezmiegs, ko var likvidēt,
dzīvniekam ievadot serotonīnu. Par paradoksālo miegu ir «atbildīga»
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113. att. Galvas smadzeņu daļas, kas regulē miegu un nomodu:

1 — retikulārā formācija, 2, 3 — iegarenās smadzenes, 4, 5, 11 — starpsma-
dzenēs, 6 — smadzeņu tilts, 7, 8 — subtalāmiskais rajons, 9 — limbiskā

sistēma, 10 — jaunā garoza; «+» — atmošanās, nomods, <—> — miegs.

cita neiroķīmiskā sistēma. To veido noradrenerģiskie neironi, kas

izvietoti smadzeņu tilta dorsālā daļā (ločus ceruleus). Uzskata,

ka miega paradoksālo fāzi nosaka periodisks noradrenerģisko nei-

ronu uzbudinājums, jo pēc šo neironu iznicināšanas miega paradok-
sālā fāze izpaliek.

Dažādās miega teorijas vienotā miega un nomoda teorijā apvie-
noja P. Anohins. Pēc viņa domām, miegs ir pusložu garozas un sva-

rīgāko zemgarozas veidojumu (hipotalāmā un retikulārās formā-

cijas) mijiedarbības ciklisku izmaiņu rezultāts (113. att.).
Cilvēkam esot nomodā, garoza kavē Hesa «miega centra» — hipo-

talāmā ventromediālā kodola darbību. Šis kodols, kas «atbild» par

miega iestāšanos, savukārt var kavēt retikulārās formācijas aktivi-

zējošo darbību vai nu iegareno smadzeņu, vai talāma līmenī. Taču

nomodā «miega centru» pašu kavē impulsi no garozas, tāpēc sma-

dzeņu stumbra retikulārā formācija aktivē garozu un tā vēl vairāk

nomāc «miega centra» aktivitāti. Kad garozā attīstās iekšējā kavē-

šana un samazinās tās aktivitāte un kavējošā ietekme uz «miega

centru», tad «miega centrs», atbrīvojies no garozas kavējošās ietek-

mes, apspiež retikulārās formācijas aktivējošo sistēmu, kā rezul-

tātā vēl vairāk samazinās garozas aktivitāte un iestājas miegs.

Pāreju no miega nomodā var izraisīt kā bioķīmiskas novirzes

organismā, tā arī garozas, hipotalāmā un retikulārās formācijas mij-
iedarbības izmaiņas ārējās vides kairinātāju ietekmē.

Nomodam raksturīga analizatoru un kustību aktivitātes palieli-
nāšanās, to uztur dažādi iekšējās vai ārējās vides faktori.
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Neraugoties uz vairākām izvirzītām teorijām un centieniem tās

apvienot, mehānismi, kas izraisa miegu, vēl nav pilnībā noskaidroti

un pētījumi šai virzienā vēl turpinās.

EMOCIJAS, TO BIOLOĢISKĀ NOZĪME

Ar emocijām saprot cilvēka subjektīvo attieksmi pret apkārtni

un pašam pret sevi, tās ir cieši saistītas ar indivīda vajadzībām
(motivāciju). Emocijas uztur organismā atbilstošu tonusu, un tas

savukārt nodrošina organisma funkciju un psihiskās darbības opti-

mālu līmeni.

Emociju bioloģiskā nozīme ir to signalizējošā un regulējošā

funkcijā. Atbilstoši ārējo vai iekšējo kairinātāju īpašībām rodas emo-

cijas ar noteiktu nokrāsu, kas momentāni mobilizē visas organisma
sistēmas atbildes reakcijai. Atbildes reakcijas raksturs ir atkarīgs
no tā, vai kairinātājs ir organismam labvēlīgas vai kaitīgas iedarbī-

bas signāls. Tādējādi izpaužas emociju signalizējošā funkcija pielā-
gošanās reakcijās.

Emociju regulējošā funkcija izpaužas organisma aktivitātes no-

drošināšanā, lai apmierinātu aktuālas vajadzības vai lai pārtrauktu
kairinātāja iedarbību, t. i., izpaužas to mehānismu iedarbināšanā,
kas nodrošina organisma adaptāciju videi. Organisma vajadzību ne-

apmierināšanu parasti pavada negatīvas emocijas, piemēram, bailes,

izsalkums, slāpes. Vajadzību apmierināšana turpretī vienmēr izraisa

patīkamu emocionālu pārdzīvojumu, ko dēvē par pozitīvām emoci-

jām. Pozitīvām un negatīvām emocijām ir ļoti būtiska nozīme pie-

lāgošanās reakcijās.

Negatīvām emocijām ir liela nozīme aizsargrakstura reakciju iz-

celsmē, mazāka — uztura saņemšanas motivācijā. Pozitīvām emo-

cijām lielāka nozīme ir tādos uzvedības aktos, kas saistīti ar izziņas
aktivitāti, rūpēm par pēcnācējiem. Izziņas vajadzība ir pastāvīgs
indivīda aktivitātes stimuls, kas bieži konkurē ar citām motivācijām
(uztura saņemšanas motivāciju, dzimummotivāciju v. c).

Emociju fizioloģiskais mehānisms

un to neirālais substrāts

Emociju kvalitāti un intensitāti nosaka dažādu galvas smadzeņu
daļu mijiedarbība. Saskaņā ar J. Peipeca teoriju svarīga nozīme

emociju izcelsmē ir hipotalāmam, priekšējam talāma kodolam, cingu-
lārai vītnei un hipokampam. Šos veidojumus, kā arī to savstarpējo
neirālo saistību viņš uzskatīja par saskanīgu sistēmu (t. s. Peipeca
loks), kas var nodrošināt gan emocionālo pārdzīvojumu, gan emociju
motoriskās un veģetatīvās reakcijas (emocionālo ekspresiju). Pēc

viņa hipotēzes, hipotalāmā integrējošā darbība nodrošina emociju
motoriskās un veģetatīvās reakcijas, bet subjektīvajā pārdzīvojumā
izšķirošā nozīme ir garozas funkcijām.

Pēc pašreizējiem uzskatiem emocionālās reakcijās galvenā no-

zīme ir pusložu garozai, limbiskai sistēmai un hipotalāmam, kurus

vieno daudzveidīga savstarpēja saistība.
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114. att. Galvas smadzeņu struktūras,
kas piedalās emocionālo reakciju vei-

došanā (pēc F. Kosmolinska):
1 — hipotalāms, 2 — mamilārais ķermenis,

3 — talāma priekšējie kodoli, 4 —
mandeļ-

veida kodoli, 5 — smadzeņu stumbra reti-

kulārā formācija, 6 — starpsiena, 7 — hipo-
fīzē, 8 — jostas vītne, 9 — lielais sma-

dzeņu saiklis, 10 — velve, 11 — hipokamps,
12 — hipokampa vītne; pusložu jaunā ga-

roza punktēta, limbiskā sistēma — iesvīt-

rota; bultas parāda saistību virzienu starp
smadzeņu struktūrām.

Saskaņā ar padomju fiziologa
P. Anohina emociju bioloģisko teo-

riju emocijas evolūcijas procesā
radušās kā faktors, kas apstip-
rina paveiktās darbības pareizību,
pabeigtību un atbilstību sākot-

nējai vajadzībai. Šīs teorijas bū-

tība ir tā, ka, apmierinot kādu va-

jadzību, pozitīvas emocijas rodas

tikai tajā gadījumā, ja izdarītās

darbības rezultāts precīzi saskan

ar prognozēto rezultātu. Reālā re-

zultāta neatbilstība prognozētajam

pozitīvas emocijas var izraisīt

tikai tad, ja iegūtais rezultāts pār-
sniedz gaidīto.

Pozitīvās emocijas, kas rodas,

apmierinot vajadzības, liecina par

mērķa sasniegšanu un izraisa tā-

lākas darbības pārtraukšanu. Vai-

rākkārtēja attiecīgo vajadzību ap-

mierināšana, ko pavada subjektīvi
patīkams emocionāls pārdzīvo-

jums, noved pie tā, ka stimuls

organisma mērķtiecīgai darbībai ir ne tikai negatīvas emocijas, ko

izraisījusi motivācija, bet arī priekšstats par paredzamo rezultātu,

kas saistās ar pozitīvām emocijām.
Negatīvās emocijas izraisa neatbilstība starp prognozēto situā-

ciju un īstenībā esošās, reālās situācijas aferentāciju (piemēram,

ja dzīvnieks neatrod barotavā barību). Rezultāta novērtējums, kas

saistīts ar emocionālo komponentu, tiek izmantots kā papildstimuls
jaunas darbības programmas sastādīšanā.

Emociju izpausmes

Emociju izpausme ietver divus komponentus: 1) subjektīvo kom-

ponentu jeb emocionālo pārdzīvojumu, 2) emociju izpausmi izteik-

smīgās kustībās un veģetatīvās reakcijās, pēc kurām, kaut arī ne-

pilnīgi, tomēr var objektīvi novērtēt emociju intensitāti. Dusmās,

priekā, lielā satraukumā un līdzīgos emocionālos stāvokļos līdztekus

kustību reakcijām, raksturīgai mīmikai mainās arī sirdsdarbības

ritms un spēks, asinsvadu reakcijas (nosarkšana, nobālēšana), elpo-
šanas biežums un dziļums, gremošanas kanāla motorika un gremo-

šanas sulu sekrēcija, glikozes un hormonu līmenis asinīs, zīlīšu pla-
tums, vielmaiņas intensitāte utt.

Mērenas intensitātes pozitīvas emocijas galvenokārt saistītas ar

parasimpātiskajām reakcijām. Negatīvās emocijas (sevišķi tās, kas

saistītas ar sāpju sajūtu) pārsvarā izpaužas ar simpātiskām reakci-
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jām. Spēcīga emocionāla uzbudinājuma gadījumā hipotalāmā ietekme

neizpaužas ar vienas veģetatīvās nervu sistēmas daļas pārsvaru, bet

stipri izteiktas ir kā simpātiskās, tā parasimpātiskās reakcijas.

Subjektīvais komponents jeb emocionālais pārdzīvojums var būt

ļoti stiprs un ilgstošs, taču tas var arī pēkšņi uzliesmot un tūlīt

izdzist. Ļoti spēcīga emocionāla uzbudinājuma brīžos hipotalāmā
struktūras tiek tik intensīvi aktivētas, ka kavē garozas aktivitāti un

pavājina tos garozas procesus, kas nodrošina psihes darbību un gri-
bas kontroli pār izturēšanos.

I. PAVLOVA MĀCĪBA PAR PIRMO

UN OTRO SIGNĀLSISTĒMU

Konkrēto ārējās vai organisma iekšējās vides kairinātāju uz-

tveres sistēmu I. Pavlovs nosauca par pirmo signālsistēmu. Viņš

uzskatīja, ka cilvēkam atšķirībā no dzīvniekiem bez pirmās signāl-
sistēmas ir vēl viena — speciāla signālsistēma, kas saistīta ar lietu

un parādību vārdiskiem apzīmējumiem — signālu signāliem. I. Pav-

lovs to nosauca par otro signālsistēmu.
Ar otro signālsistēmu saprot cilvēkam specifisko pusložu garo-

zas darbību, kas nodrošina vārdisko signalizāciju cilvēku starpā.
Otrā signālsistēma radusies cilvēka sociālās attīstības gaitā, darba

procesa rezultātā, jo darba procesā radās nepieciešamība sazinā-

ties, apvienoties kopējai rīcībai un nodot savu pieredzi citiem.

Otrajai signālsistēmai ir vairākas īpatnības: 1) otrās signālsis-

tēmas signāliem ir vispārinošs raksturs, 2) atšķirībā no pirmās sig-
nālsistēmas konkrētajiem kairinātājiem otrās signālsistēmas kairi-

nātājs — vārds — ir abstrakts signāls. Tas darbojas nevis ar savu

skaņu, bet ar sevī ietverto jēdzienu. Vārds, piemēram, «jūra», kā

abstrakts kairinātājs ierosina uzbudinājumu nevis vienā, bet vairā-

kos analizatoros.

Pastāvīga pārbaude ar praksi nodrošina to, ka ar otrās signāl-
sistēmas palīdzību īstenība cilvēka smadzenēs tiek atspoguļota pre-

cīzi, turklāt rodas iespēja abstrahēties un vispārināt, kas raksturīgi
tikai cilvēkam un kas vispilnīgāko izpausmi iegūst raksta un runas

valodā.

Otrās jeb vārdiskās signālsistēmas attīstību I. Pavlovs aplūko
saistībā ar nosacījuma refleksiem, galvenokārt ar otrās, trešās un

augstāku pakāpju nosacījuma refleksiem, kas izveidojušies nevis uz

beznosacījuma refleksa bāzes, bet gan uz citu nosacījuma refleksu

bāzes. Cilvēka augstākajā neirālajā darbībā bez nosacījuma reflek-

siem uz konkrētiem kairinātājiem, piemēram, uzturu, parādās arī no-

sacījuma refleksi uz vispārinātiem jēdzieniem, kuri izteikti vārdos.

Pirmajai refleksu kategorijai ir bioloģiska, otrajai — sociāla daba,

pirmā ir kopēja cilvēkam un dzīvniekiem, otrā — raksturīga tikai

cilvēkam.

Tas, cik liela mera pirmā vai otra signālsistēma^piedalās cilvēka

augstākajā neirālajā darbībā, nosaka cillvēka augstākās neirālās
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darbības speciālus tipus — domātāja un mākslinieka tipus (pēc
I. Pavlova).

Domātāja tipam raksturīgs izteikts otrās signalsistemas

pārsvars, izteikta abstraktā domāšana jeb domāšana jēdzienos.
Mākslinieka tipam otrās signālsistēmas pārsvars pār

pirmo signālsistēmu ir vājāks par vidējo. Šī tipa cilvēkiem ir tieksme

uz konkrētu, priekšmetisko domāšanu jeb domāšanu tēlos, viņi ārējo

pasauli uztver krāsās, veidos, skaņās un smaržās.

Ir daudzas zinātnes, kas teorijā un praksē izmanto mācību par

augstāko neirālo darbību. Pie tām pieder bioloģija, medicīna (psi-

hiatrija, neiropatoloģija, higiēna, aviācijas un kosmosa medicīna),

pedagoģija, psiholoģija, filozofija un citas zinātnes. Mācība par aug-

stāko neirālo darbību ir viens no materiālistiskās izziņas teorijas
dabaszinātniskiem pamatiem. Augstākās neiralas darbības fiziolo-

ģija tālāk attīstās, pateicoties sasniegumiem citās zinātnēs.

CILVĒKA PSIHISKO FUNKCIJU FIZIOLOĢIJA

Psihe ir augsti organizētas matērijas, cilvēka galvas smadzeņu

spēja atspogujot objektīvi eksistējošus apkārtējās vides priekšmetus
un parādības. Visi cilvēka psihiskās darbības veidi ir radušies sa-

karā ar organisma vajadzībām un adaptāciju. No vienas puses, psi-
hes attīstību ir veicinājusi centrālās nervu sistēmas evolūcija: jo
sarežģītāka centrālā nervu sistēma, jo daudzveidīgāki ir cilvēka kon-

takti ar apkārtējo vidi. No otras puses, psihes attīstību ir veicinājusi
cilvēka vēsturiski sabiedriskā darbība.

Apziņa ietver visus cilvēka psihiskās darbības veidus: sajūtas,
uztveri, priekšstatus, domāšanu, uzmanību, jūtas un gribu. Katrai

no tām ir savas īpatnības, taču tās ir savstarpēji cieši saistītas un

nevar pastāvēt atsevišķi.
Apziņa ir augstākā objektīvās realitātes atspoguļošanas forma.

Tā nodrošina saprātīgu un mērķtiecīgu attieksmi pret apkārtējo pa-

sauli.

Pētot psihiskos procesus, jāatbild uz diviem jautājumiem: 1) ar

kādām struktūrām tie saistīti, 2) kāds ir šo struktūru darbības

mehānisms.

Cilvēka psihiskās darbības pamatā ir sarežģītas integrālas sistē-

mas, kas nav lokāli norobežotas šaurās smadzeņu zonās, bet aptver
plašus rajonus — gan zemgarozas veidojumus, gan garozas zonas.

Pēc A. R. Luria_ domām, ir trīs hierarhijā saistīti funkcionālie bloki.

Garozas pirmējās projekcijas zonās pienāk aferentie impulsi no re-

ceptoriem vai arī no tām tiek raidīti impulsi uz perifērām struktū-
rām. Otrējas, asociatīvās projekcijas zonās notiek informācijas
apstrāde un darbības programmas izveidošana. Trešējās zonas pie-
dalās sarežģītās reakcijās, organizējot vairāku analizatoru kopīgu
darbību.
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Cilvēka izziņas process nekad nerealizējas tikai caur vienu ana-

lizatoru, bet katra priekšmeta uztvere ir trešējo zonu polimodālas
darbības rezultāts. Tik augsta šo zonu attīstība ir tikai cilvēkam.

Šajās zonās lielākā daļa neironu ir multisensori un reaģē uz kom-

pleksu vides kairinājumu. Tie ļauj pāriet no tieša sintēzes procesa

uz simbolu veidošanu, t. i., ļauj operēt ar vārda nozīmi, veidot sarež-

ģītas gramatiskas un loģiskas struktūras, kā arī uzkrāt pieredzi.
A. R. Luria uzskata, ka psihiskā darbība minētajās garozas zonās

pakļaujas šādiem likumiem.

1. Jo augstākas pakāpes zonā, jo sarežģītāks ir analīzes pro-

cess. Bērnu vecumā pārsvarā ir pirmējo zonu darbība, bet pieau-
gušam cilvēkam — trešējo zonu darbība.

2. Jo zemākas pakāpes zona, jo izteiktāks ir uztveres specifis-
kums. Visizteiktākais impulsu uztveres specifiskums ir pirmējās zo-

nās, bet vismazāk izteikts — trešējās zonās, kur darbībai ir inte-

grējošs raksturs.

3. Jo augstākas pakāpes zona, jo izteiktāka ir funkciju laterali-

zācija — kādas funkcijas saistīšanās ar vienu no puslodēm. Pirmējo
zonu darbība abās puslodēs ir simetriska, lateralizācija parādās tikai

otrējo un trešējo zonu darbībā. Pieaugušam cilvēkam viena puslode
iegūst valdošu nozīmi, lielākai daļai cilvēku tā ir kreisā puslode.
To ietekmē arī tas, ka kreisajā puslodē ir lokalizēti runas centri.

Apziņa ir ne tikai bioloģisks, bet arī sociāls produkts. Kaut arī

apziņa ir sociāls produkts, tomēr tā pieder atsevišķam indivīdam.

Apziņu ietekmē attiecīgā subjekta individuālie pārdzīvojumi, kas for-

mējas uz viņa eksistences apstākļu un pieredzes fona, apziņa atspo-
guļo, kāda ir cilvēka attieksme pret visu, kas ir ap viņu.

Apziņas pamatelements ir izziņa. Izziņas process ir zināšanu

uzkrāšana un salīdzināšana ar paša pieredzi. To ietekmē pašap-
ziņa — cilvēka attieksme pret dažādiem faktiem, saviem pārdzīvoju-
miem un psihisko stāvokli. Tātad pašapziņa ir būtisks apziņas mo-

ments. Tā attīstās pakāpeniski — līdz ar indivīda attīstību. Tikai

apziņas un pašapziņas vienība nodrošina cilvēkam piemītošo aug-
stāko pašregulāciju.

Valoda un domāšana. Valoda ļauj veidot un izmantot vienīgi
cilvēkam piemītošo abstrakto domāšanu. Līdz ar valodu rodas pil-

nīgi jauna — otrā — signālsistēma. lespējams, ka runas attīstības

pamatā ir imitācijas reakcijas, sevišķi aktīvi tās tiek izmantotas

bērna vecumā, kad tiek pārņemta iepriekšējo paaudžu uzkrātā pie-
redze.

Galvenās valodas funkcijas ir komunikatīva, jēdzieniska un regu-

lācijas funkcija.

Komunikatīvā funkcija nodrošina sazināšanos starp indi-

vīdiem. No vienas puses, valoda ir jālieto, no otras puses — tā jā-
uztver. Kā ekspresīvais, tā impresīvais valodas process ir sarežģītas
fizioloģiskas norises, kuras realizē noteiktas funkcionālas sis-

tēmas.

Jēdzieniska funkcija izpaužas abstraktajā domāšana. Va-

lodas formā tiek realizēta ne tikai pienākošās informācijas analīze,
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bet arī formējas spriedumi un secinājumi, tādēļ valoda ir intelektuā-

lās darbības pamats. Valoda kā otrā signālsistēma var ietekmēt arī

pirmo signālsistēmu, resp., analizatoru darbību.

Regulējošā funkcija izpaužas ar valodas ietekmi uz da-

žādu orgānu sistēmu darbību. Piemēram, uz vārdu ir iespējams iz-

strādāt nosacījuma refleksus, ar vārdu iespējams izraisīt smadzeņu

bioelektriskās aktivitātes izmaiņas. Vārda iedarbību rada tā jēdzie-
niskais saturs.

Mūsdienās ir divas pieejas jautājumam par signālsistēmām. Sa-

skaņā ar pirmo teoriju ikvienu psihisku darbību sauc par nosacījuma
refleksu. Saskaņā ar otro uzskatu ne visas psihiskās darbības ir no-

sacījuma refleksi (kaut arī visi nosacījuma refleksi veidojas pēc
psihofizioloģijas likumiem).

Valodas fizioloģiskais pamats ir runas orgāni un

dzirdes un redzes orgāni.

Runas orgāni ir mēle, lūpas, mīkstās aukslējas, balss saites v. c.

Šiem orgāniem koordinēti darbojoties, tiek izrunāta kāda valodas

skaņa. Šajā nolūkā tiek saskaņoti aferentie impulsi no runas orgā-
niem ar eferentajiem impulsiem, kurus centrālā nervu sistēma raida

uz tiem. To veic artikulācijas (Broka) centri, kas lokalizēti 44., 45.,
46. Brodmana laukā. Jādomā, ka ir arī artikulācijas zemgarozas

centri.

Valodas uztveri nodrošina redzes un dzirdes centri un

Vernekes centrs. Valodas signālu dekodēšanu veic kreisās puslodes

deniņu, paura un pakauša daivas garoza. Ja valodas izteik-

smes forma ir sarežģīta, dekodēšanā piedalās arī pieres daivas

garoza. Jēdzienu uztveršanai atmiņā ir jābūt visiem attiecīgajiem
simboliem.

Domājot cilvēks izmanto t. s. iekšējo valodu, resp., domā vār-

dos. Domājot cilvēks var izteikt balsī vai čukstus atsevišķus vārdus

vai ari bez skaņas kustināt lūpas. Ja domāšanas laikā nekādu ārēju
tās pazīmju nav, tad elektrofizioloģiski tomēr novērojams, ka aktivi-

tāte runas centros palielinās.

Domāšana ir izziņas procesā iegūtās informācijas vispārināšana.
Domājot tiek izzināts uztveramā jēdziena saturs, nozīme, īpatnības
un sakars ar citiem jēdzieniem. Ar domāšanas palīdzību cilvēks var

izzināt tagadni un pagātni, prognozēt nākotni, var veidot hipotēzes,
kā arī tās pārbaudīt. Domāšanas procesā liela nozīme ir iztēlei. Tā

izpaužas tādu jaunu priekšstatu radīšanā, kurus pilnībā cilvēks ne-

kad nav uztvēris. Iztēle balstās uz iepriekšējo priekšstatu radošu

pārveidošanu. Tā loti atvieglo gan mākslinieku, gan zinātnieku, gan
tehniskās jaunrades speciālistu darbu.

Uzmanība ir aktīvs psihes stāvoklis ar izteiktu gatavību atbil-

dēt uz kairinājumu. Uzmanība vajadzīga informācijas atlasei un

cilvēka darbības mērķtiecīgai virzībai. Uzmanība ir saistīta ar orien-

tācijas refleksu parādīšanos, ar lokālu aktivitātes pieaugumu to

centros un emocionālā noskaņojuma maiņu. Lielākā dala autoru uz-
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skata, ka uzmanību izraisa aktivitātes palielināšanas retikulārajā

formācijā un tās projekcijas zonās pusložu garozā.
Ar kortikoretikulāro darbību ir saistīta galvenokārt gribai pa-

kļautā uzmanība. Gribai nepakļautā uzmanība var realizēties tikai

retikulārajā formācijā.
Uzmanība tiek saistīta ar speciālu neironu darbību, kam ir poli-

modāla aferentā «ieeja» un nespecifiskā «izeja». Šādi neironi sa-

stopami galvenokārt otrējās, asociatīvās projekcijas zonās, kur tie

darbojas kā starpneironi, kas var kavēt vai atvieglot uzbudinājuma
pārvadi. Smadzeņu struktūras, kas piedalās uzmanības realizācijā,
veido noteiktu hierarhiju. Zemākie centri ir retikulārajā formācijā,

hipotalāmā, talāmā, limbiskajā sistēmā.

Psihisko funkciju individuālās īpatnības. Indivīda garīgā pasaule
atspoguļo viņa dzīvi un darbību. Indivīdu par personību veido gan

dzīves materiālie apstākļi, gan ideoloģiskā iedarbība. Personība ir

sociāli determinēta.

Temperaments, spējas, raksturs, personības virzība ir sarežģītas
cilvēka psihiskās darbības īpatnības. Dažas no tām, piemēram, tem-

peraments, tiek pārmantots, bet vairums psihisko īpatnību veidojas
ontoģenēzē.

Viena un tā paša cilvēka uzvedība dažādos apstākļos var stipri
atšķirties. Tam par iemeslu ir ārējo apstākļu izraisītās izmaiņas aug-

stākajā neirālajā darbībā, piemēram, tas, vai garozas centrā pār-
svarā ir uzbudinājums vai kavēšana. Tā, piemēram, ir aprakstīti

trejādi pirmsstarta stāvokļi sportistiem: gatavība cīņai, starta dru-

dzis, starta apātija.

Spējas var definēt kā indivīda īpašību kopumu, kas atbilst

noteiktas darbības prasībām un nodrošina augstus sasniegumus
tajā. Ikvienai spējai ir sava struktūra, ir galvenās īpašības un fons.

Piemēram, organizatora spējas ietver noteiktas indivīda intelektuā-

lās un rakstura īpašības. Cilvēkam ar organizatora spējām galvenā
īpašība ir prasme saskatīt ražošanas un kolektīva attīstības perspek-
tīvas, taču viņam ir vajadzīga arī dziļa un elastīga domāšana un

radoša iztēle.

Par vispārīgām spējām sauc tādu personības intelektuālo

un rakstura īpašību kopumu, kas nodrošina vieglu un produktīvu
zināšanu apguvi. Par speciālām spējām sauc tādu intelek-

tuālo un rakstura kopumu īpašību, kas palīdz sasniegt augstus rezul-

tātus kādā speciālas darbības jomā gan izziņā, gan jaunradē, pie-
mēram, mākslā, zinātnē utt.

Spējas ir nedalāmi vienotas ar citām cilvēka īpašībām. Ja cilvē-

kam nav lielu mērķu, viņam var pietrūkt spēka savu spēju attīstī-

šanai un izkopšanai. Spējas attīstās tikai strādājot. Uzcītība un

darbs ir priekšnoteikums spēju izkopšanai.

Darbaspējas ietekmē arī iedzimtība (tipoloģiskās īpatnības). Aug-
stākās neirālās darbības tips ietekmē reakcijas tonusu, izturēšanās

līdzsvarotību un kustīgumu. Pēc B. Teplova domām, svarīga nozīme
ir parciālajām centrālās nervu sistēmas īpašībām. Ar tām B. Teplovs
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apzīmē atsevišķu garozas daļu darbaspēju īpatnības, piemēram, dzir-

des, redzes, kustību un citu centru darbības īpatnības.
Neirālās darbības tips nevar noteikt cilvēka rīcības virzību, tas

tikai nosaka, cik liela ir cilvēka nenogurdināmība, kāda ir izturēša-

nās līdzsvarotība.

Personības pētīšanas metodes. Pētot personību, īpaša vērība jā-
velta analītiskās un sintētiskās pieejas savienošanai. Pēc P. Anohina

domām, priekšplānā jāizvirza sarežģītu funkcionālu sistēmu pētī-

šana, kas nosaka cilvēka psihiskos procesus. Šādu pētījumu mērķis
ir izprast cilvēka psihisko darbību kopumā, lai varētu vadīt sma-

dzeņu darbību normas un patoloģijas apstākļos. Cilvēka psihisko
īpašību pētījumus izdara 1) ar novērošanas un pārrunu metodi,
2) laboratorijas apstākļos un dabiskos eksperimentos ar dažādu psi-
hisku slodzi.

Psihisko funkciju izmaiņas bērna attīstībā. Ontoģenēzē notiek

indivīda uztveres un darbības savstarpēji saistītas izmaiņas. Šīs iz-

maiņas pakāpeniski uzkrājas, un, tām sasniedzot noteiktu līmeni,
bērna attīstība lēcienveidīgi pāriet jaunā stadijā. Šo straujo pāreju
dēvē par kritisko periodu. Visbiežāk kritiskie periodi novērojami trīs,

septiņu un no divpadsmit līdz sešpadsmit gadu vecumā.

Otrā dzīves gada sākumā bērns jau var darboties ne tikai tiešu

kairinājumu ietekmē, bet ari atmiņas tēlu un priekšstatu ietekmē.

Sākot ar šo vecumu, aizvien svarīgāku vietu bērna psihiskajā dar-

bībā ieņem atmiņa un domāšana, un tas pārveido viņa apziņas un

uzvedības struktūru. Līdz trīs gadu vecumam bērns iemācās brīvi

pārvietoties telpā, apmierināt daudzas savas vajadzības, nodibināt

runas kontaktus. Tikai līdz ar runas attīstību bērns sāk apzināties

savu «es».

Otrajā kritiskajā periodā svarīga ir pusaudža «iekšējā pozīcija»

saskaņā ar ko viņš izvirza noteiktas prasības, kuras arī cenšas

realizēt.

Trešais kritiskais periods ir vissarežģītākais un visilgstošākais.
Šajā periodā notiek organisma hormonālās sistēmas pārveidošanās,
dzimumnobriešana, jūtības nostabilizēšanās, emocionālās attieksmes

veidošanās. Rodas spēja orientēties uz noteiktu dzīves mērķi, lai

nākotnē ieņemtu savu vietu sabiedrībā.

DARBA FIZIOLOĢIJA

Darba fizioloģija — ergonomija — izzina profesionālās vi-

des un profesionālās darbības ietekmi uz cilvēka organismu. Izšķir

garīgu un fizisku darbu. Šis iedalījums gan ir relatīvs, jo, strādājot
fizisku darbu, cilvēks vienmēr vairāk vai mazāk veic arī garīgu
darbu. Mūsdienās cilvēku profesionālajā darbībā arvien vairāk sa-

mazinās fiziskā darba daļa, bet pieaug garīgā darba īpatsvars. Gan

fiziskais, gan garīgais darbs mūsdienās saistīts ar spēcīgu neiropsi-
hisku un emocionālu sasprindzinājumu. Fiziskā darba raksturīga

iezīme, kura to atšķir no garīgā darba, ir cilvēka tiešs kontakts ar
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darba priekšmetu un konkrētas produkcijas izgatavošana, izmanto-
jot relatīvi vienkāršu kustību programmu. Attīstoties darbarīkiem,
rūpnieciskajā darbā novēro pāreju no konkrētām darba formām uz

distantām. Izveidojusies īpaša zinātne — ergonomika, kas pētī
sistēmu «cilvēks-mašīna-vide» kā vienotu veselu, izvirzot higiēniski
fizioloģiski un psiholoģiski pamatotas prasības rūpniecisko iekārtu!
ierīču un iekārtojuma konstrukcijām.

Par fizisku slodzi sauc cilvēka muskuļu darbu, kas sais-
tīts ar profesionālo darbību, sadzīves noslogojumu, fizkultūru un

sportu. Cilvēka muskuļu darbs ir galvenais enerģijas patērētājs
pastāvīgi mainīgajos ārējos apstākļos. Atkarībā no enerģijas patē-
riņa izšķir vairākas darba formas:

1) smags fizisks darbs;

2) mehanizēts, pusautomatizēts un automatizēts darbs, darbs

pie konveijera v. tml.;

3) darbs, kurš ir saistīts ar distances vadību;

4) intelektuālais darbs.

Zinātniski tehniskās revolūcijas un rūpniecības automatizācijas
laikmetā, ikdienas labiekārtošanas laikmetā sakarā ar plašu informā-

cijas specialitāšu (operatoru, dispečeru v. c.) izplatīšanos fiziskā

slodze profesionālajā un sadzīves sfērā būtiski samazinās. Pēdējā
laikā radusies vesela profesiju grupa, kurām raksturīga īpaši izteikta

emocionāli intelektuālo f a kto r v ietekme uz strādājošajiem.
Tādas ir lidotāju, dispečeru, režisoru, operatoru un citas profesijas.
Šīs profesijas rada stipru uzbudinājuma procesu galvas smadzeņu

garozā un veģetatīvajā nervu sistēmā, turpretī muskuļu piepūle
darba laikā ir niecīga. Arī mūsdienu cilvēka intelektuālā darbība ir

saistīta ar izteiktu emocionālo sasprindzinājumu, kurš nerod izeju

muskuļu darbā. Krasa radošā garīgā darba īpatnība ir arī tā, ka to

nevar sākt un beigt stingri noteiktā laikā. Tajā pašā laikā vēl ir

daudz profesiju, sevišķi celtniecībā, lauksaimniecībā, transportā,
kurās prevalē fiziskais darbs. Tā, piemēram, keramikas rūp-
niecībā strādniece maiņā pārnēsā smagumus, kuru kopējā masa ir

apmēram 5 tonnas, veidotāji pārvieto līdz 20 tonnām. Mašīnbūves

rūpnīcu lietuves cehos strādnieki maiņā patērē līdz 15922—18268 kJ

(3800 —4360 kcal). Mežstrādniekiem darba laikā sirdsdarbības frek-

vence palielinās salīdzinājumā ar miera stāvokli par 50%. levēroja-
mām fiziskām slodzēm cilvēks ir pakļauts karadienestā, fizkultūras

un sporta nodarbībās, ikdienas saimniecības darbos.

Sevišķi jāuzsver, ka zinātniski tehniskā revolūcija ir izmainījusi
pašu darba raksturu. Daudzi strādājošie, sevišķi dažādi operatori,
pakļauti ne tik daudz dinamiskai, kā statiskai fiziskai slodzei. Sta-

tiskais sasprindzinājums, kas saistīts ar nepieciešamību
uzturēt noteiktu darba pozu, atkarībā no veicamā darba novērojams
dažādās muskuļu grupās. Elektrofizioloģiskie pētījumi rāda, ka stā-

vot toniskais sasprindzinājums ir visstiprākais muguras un augš-
stilba muskuļos, bet sēžot novēro galvas grozītājmuskuļu un ciskas

četrgalvainā muskuļa elektriskās aktivitātes palielināšanos. Statis-
kais darbs atšķirībā no dinamiskā ir saistīts ar nelielu enerģijas
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patēriņu un nenozīmīgām izmaiņām elpošanas un asinsrites sistēmā.

Vidēji smaga statiska darba laikā rodas elpošanas un plaušu asins-

apgādes traucējumi sakarā ar nevienmērīgu elpošanu un asiņu ne-

vienmērīgu piesātināšanos ar skābekli. Veicot sasprindzinātu darbu

(precīzas manipulācijas ar rokām, vienlaicīgi saturot apstrādājamo
detaļu), cilvēks aiztur elpu. Rezultātā organismā rodas skābekļa

deficīts un uzkrājas ogļskābā gāze, kas nekustīgam, ilgi sēdošam vai

stāvošam cilvēkam veicina noguruma rašanos. Statiskā darba laikā

ilgstoši sasprindzinātajos muskuļos asinsrites apstākļi ir sliktāki

nekā dinamiskā darbā, kura laikā muskuļu periodiskā saraušanās

un atslābšana nodrošina labākus asinsrites apstākļus, sevišķi veno-

zajos asinsvados. Daudzās specialitātēs, piemēram, transportlīdzekļu
vadīšanā, plaši izplatījušās lokālas kustības, kuras notiek uz hipo-
kinēzijas fona.

Mūsdienu rūpniecībā plaši izmantojamais darbs pie konveijera

nav saistīts ar lielu fizisku slodzi, bet tam ir raksturīga pārmērīga
darba vienveidība un nedaudzu muskuļu grupu un

nervu centru pārslodze. Vairumā gadījumu monotons darbs,

kurš norit uz muskuļu aktivitātes deficīta fona, rada hipertensīvus
stāvokļus, kuri nereti manifestējas kā primāra arteriāla hipertonija.

Vienveidīgs, monotons un lokāls darbs ierobežotu ārējo kairinātāju
un nelielas dinamiskas muskuļu darbības apstākļos samazina darba

ražīgumu un detrenē organismu.

Tādējādi mūsdienu cilvēks rūpnieciskajā ražošanā reizēm ir pa--

kļauts lielām fiziskām slodzēm, taču daudz biežāk jāsastopas ar lielu

neiroemocionālu sasprindzinājumu monotona darba apstākļos un

vienlaicīgi krasi ierobežotu vispārējo muskuļu aktivitāti.

Profesionālās darbības izraisītās fiziskās slodzes ietekme uz

cilvēka funkcionālo stāvokli un darbaspējām ir jāizzina, lai izstrā-

dātu racionālu darba un atpūtas režīmu, lai kvantitatīvi un kvalita-

tīvi adekvāti normētu dažādu profesiju cilvēku uzturu, lai paaug-

stinātu darbaspējas, darba efektivitāti un ražību. Zināšanas par

fiziskās slodzes ietekmi ir nepieciešamas, lai novērstu iespējamo
zinātniski tehniskās revolūcijas un mūsdienu cilvēka dzīves veida

negatīvo ietekmi uz organismu, proti, novērstu neatbilstību starp

milzīgo neiropsihisko, emocionālo sasprindzinājumu un fiziskās

slodzes trūkumu.

Fiziskajam darbam izšķir statisko un dinamisko komponentu.
Statisko darbu, kas uztur cilvēka pozu darbības laikā, realizē

noteiktu muskuļu grupu tetāniskas un toniskas kontrakcijas. Bio-

mehāniskie apstākļi stāvot un sēžot ir dažādi (piemēram, dažāds

atbalsta laukums), dažādas ir arī fizioloģiskās izmaiņas (asins hid-

rostatiskais spiediens, asinsrites apstākļi, enerģijas patēriņš v. c).
Izometriskās saraušanās laikā muskuļi ārēju mehānisku darbu ne-

veic, bet nervu un muskuļu aparātā, centrālajā nervu sistēmā noris

aktīvi fizioloģiski procesi, kuri nodrošina muskuļu sasprindzinājuma
uzturēšanu. Statisko darbu aprēķina, reizinot laiku (t), kurā pastāv
dotais muskuļu saraušanās spēks, ar šo spēku (F), un izsaka kg-s
vai kg • min.
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Statiskā darba laikā vielmaiņa un enerģijas patēriņš paaugsti-
nās mazāk nekā dinamiskā darba laikā. Patērētā enerģija nepār-
vēršas mehāniskajā darbā, bet izdalās siltuma veidā. Enerģijas
patēriņš, intensīvi darbojoties, izometriskā režīmā tikai aptuveni ir

proporcionāls nastas smagumam un tās noturēšanas laikam. Gāzu

maiņa, enerģijas patēriņš un citi fizioloģiskie rādītāji (sirdsdarbības

frekvence, elpošana v. tml.) var ievērojami pieaugt pēc darba. Tre-

niņa iespaidā šī parādība samazinās. Tā kā muskuļu sistēma ir plašs
receptīvais lauks (40% no cilvēka masas), tad statiskā darba laikā

cilvēka muskuļu darbību pavada intensīva un nepārtraukta proprio-

receptīvās aferentās impulsācijas plūsma, kura ievērojami izmaina

centrālās nervu sistēmas funkcionālo stāvokli. Tas ir galvenais cē-

lonis tam, ka statiskais darbs ir nogurdinošāks nekā dinamiskais.

Dinamiskā darbā enerģiju patērē, lai radītu zināmu mus-

kuļu sasprindzinājumu un lai dotu darba mehānisko efektu, kuru var

izmērīt mehāniskā darba vienībās.

Profesionālās darbības procesā vairumā gadījumu veikto darbu

nav iespējams tieši izteikt mehāniskā darba vienībās, tāpēc novērtē-

jumam izmanto summāro enerģijas patēriņu, kurš aptuveni ir pro-

porcionāls fiziskā darba daudzumam. Var noteikt arī lietderības

koeficientu — attiecību starp veikto mehānisko darbu un šī darba

veikšanai patērēto enerģijas daudzumu. Aprēķini rāda, ka cilvēka

muskuļu darbības lietderības koeficients vidēji ir 25% (20—30%).
Lai novērtētu fiziskās slodzes lielumu jebkurā cilvēka profesio-

nālajā darbībā, nepieciešams noteikt darba smagumu, kura fiziolo-

ģiskie korelāti ir enerģijas patēriņš, asinsrites, elpošanas, termore-

gulācijas sistēmas stāvoklis un citi fizioloģiskie rādītāji (26. tab.).

Jāatzīmē, ka tādi fizioloģiskie rādītāji kā sirdsdarbības frekvence,
elpošanas biežums un citi ir samērā labili un var ievērojami palie-
lināties ne tikai sakarā ar muskuļu darbību, bet arī no neiropsihiskā
un emocionālā sasprindzinājuma, kurš pavada cilvēka profesionālo
darbību.

MUSKUĻU DARBĪBAS FIZIOLOĢIJA

Muskuļu darbības fizioloģija pētī procesus, kuri rodas organisma
sistēmās dažāda rakstura, veida un intensitātes fizisko slodžu ietek-

mē, un šo procesu regulācijas mehānismus.

Fiziskā darba smaguma novērtējuma kritēriji 26. tabula

(pēc V. Zagrjadska v. c.)

Darba smaguma kategorijas
Fizioloģiskie

rādītāji
ļoti smagsviegls mērens smags

irdsdarbības frekvence,
sit./min

linūtes elpošanas tilpums
//min

kābek|a patēriņš, ml/min
Enerģijas patēriņš, kcal/min

75-100

13—23

101— 120

24—32

121— 150

33-45

151 — 175

<45

600—1200

2,5-5,0
1201— 1700

5,1—7,5
1701—2000

7,6—10,0

<2000

<10
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115. att. Skābekļa deficīta rašanas darba sākumā un tā likvidēšana pēc

īslaicīga darba (a) un mērenas intensitātes ilgstoša darba (b).

Muskuļu darbības sākumā enerģijas produkcijai nepieciešamās

adenozīntrifosforskābes (ATF) resintēze noris anaerobos ap-

stākļos, sabrūkot kreatīnfosfātam un notiekot glikolīzei. Sāk veido-

ties skābekļa parāds. Vēlāk ieslēdzas aerobās reakcijas,
kuras, izmantojot asiņu piegādāto skābekli un mioglobīna skābekļa

rezervi, nodrošina oksidatīvo fosforilēšanos. Ja skābekļa patēriņš
atbilst skābekļa pieprasījumam, iestājas stacionārs stāvoklis

(steadļ/ state). Lai nodrošinātu pietiekoši efektīvu ATF resintēzi,
fiziskās slodzes intensitātei palielinoties, pirmie atkal aktivējas
anaerobie procesi. Tas notiek ne tikai tāpēc, ka neizdodas pietiekoši
ātri apgādāt strādājošos muskuļus ar skābekli, bet galvenokārt

tāpēc, ka oksidatīvā fosforilēšanās ir relatīvi lēns process un ne-

spēj nodrošināt pietiekošu ATF resintēzes ātrumu. Tāpēc ieslēdzas

anaerobie procesi. Atjaunošanās periodā pēc darba beigām zināmu

laiku saglabājas paaugstināts skābekļa patēriņš (organisms lik-

vidē skābekļa parādu), lai resintezētu patērēto kreatīnfosfātu un lik-

vidētu pienskābi (115. att.).

116. att. Sistoles tilpuma (1), minūtes tilpuma (2), sirdsdarbības frekvences (3)
izmaiņas slodzes laikā atkarībā no skābekļa patēriņa.
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Izmaiņas organisma veģetatīvajās funkcijās fiziskās slodzes

ietekmē. Spraiga darba laikā skābekļa patēriņš var palielināties pat
20 reizes, sirds minūtes tilpums 5—6 reizes.

Minūtes tilpums ir integrāls sirdsdarbības rādītājs, kas

ir tieši atkarīgs no sistoles tilpuma un sirdsdarbības frekvences. Pie

nelielas jaudas fiziskās slodzes sirdsdarbības frekvence pieaug vien-

laicīgi ar sistoles tilpuma palielināšanos, nodrošinot minūtes til-

puma pieaugumu, kas ir tieši proporcionāls skābekļa patēriņam

(116. att.). Sistoles tilpums bieži sasniedz maksimumu jau relatīvi

nelielas (submaksimālas aerobas) slodzes gadījumā, kad sirdsdar-

bības frekvence sasniedz 110—120 sit./min. Turpmāk, palielinot fizis-

kās slodzes jaudu, minūtes tilpums pieaug galvenokārt uz sirds-

darbības frekvences rēķina. Sistoles tilpums salīdzinājumā ar miera

stāvokli var palielināties maksimāli 2 reizes, vidēji tas palielinās par

40—50%.
Sirdsdarbības frekvence, palielinoties slodzes jaudai,

pieaug proporcionāli skābekļa patēriņam. Sievietēm salīdzinājumā ar

vīriešiem vienāda skābekļa patēriņa gadījumā ir lielāks minūtes

117. att. Sirdsdarbības frekvences izmaiņas fiziskas slodzes laikā.
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118. att. Minūtes tilpuma izmaiņas, mainoties darba jaudai (strādājot sēdus

un guļus stāvoklī).

tilpums, bet mazāks sistoles tilpums. Sirdsdarbības frekvence atšķi-

ras par 10—15 sit./min (117. att.). Submaksimālas fiziskas slodzes

apstākļos, ja skābekļa patēriņš ir vienāds, sirds minūtes tilpums,
strādājot stāvus, ir apmēram par I—21 —2 //min mazāks, nekā strā-

dājot guļus (118. att.). Strādājot ar rokām, atšķirībā no fiziskās

slodzes, strādājot ar kājām, sirds minūtes tilpums galvenokārt pa-

lielinās, pieaugot sirdsdarbības frekvencei. Sistoles tilpums šajā
gadījumā pieaug mazāk.

Efektīvu sirdsdarbības regulāciju fiziskās slodzes

laikā nodrošina parasimpātiskās nervu sistēmas aktivitātes samazi-

nāšanās un palielināta simpātiskās nervu sistēmas aktivitāte, kas

izraisa sirdsdarbības inotropo un hronotropo efektu. Sos efektus pa-

stiprina palielinātais kateholamīnu daudzums asinīs. Sistoles til-

puma palielināšanās (strādājot vertikālā stāvoklī) var iestāties arī

sakarā ar pieaugošo venozo pieplūdi, kas palielina kambaru diasto-

lisko tilpumu. Savukārt spēcīgāks miokardā šūnu iestiepums aktivizē

Franka—Stārlinga mehānismu un paaugstina miokardā kontrak-

tilitāti. Sirdsdarbības un asinsspiediena regulācijā fiziskās slodzes

laikā piedalās ari refleksi no karotīdes sinusa un aortas loka pre-

sorajiem receptoriem, kas uztver arteriālā spiediena izmaiņas. Savu-

kārt šo zonu himioreceptorus stimulē pienskābes daudzuma palieli-
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27. tabula

Minūtes tilpuma sadalījums miera stāvoklī un fiziskās slodzes laikā

(pēc D. Veida un D. Bišopa)

nāšanās izraisītā pH samazināšanās un kālija jonu koncentrācijas
palielināšanās asinīs. Strādājošo muskuļu un sirds asinsvadu pa-

plašināšanos nodrošina arī vietējie mehānismi (asinsvadu pašregu-

lācija un vielmaiņas produkti).

Simpātiskā a-adrenerģiskā vazokonstriktorā impulsācija uztur

asinsspiedienu un regulē asins daudzuma (minūtes tilpuma) sada-

lījumu, nodrošinot strādājošo muskuļu paplašinātajiem asinsvadiem

(simpātiskā holīnerģiskā vazodilatācija) lielāku asins pieplūdi
(27. tab.).

Maksimāla aeroba darba laika asinsplusmas tilpumātrums strā-

dājošos muskuļos netrenētam vīrietim var sasniegt 20—22 //min,
t. i., 80—90% no minūtes tilpuma. Arī miokardā un, ilgstoši strādā-

jot, arī ādas asinsvados absolūtais asinsrites ātrums pieaug propor-
cionāli darba jaudai. Smadzeņu asinsrite praktiski neizmainās. Adas

asinsrites lielumu fiziska darba laikā nosaka divi pretēji procesi. No

vienas puses, lai stabilizētu ķermeņa temperatūru, ādas asinsvadi

paplašinās, bet, no otras puses, strādājošo muskuļu palielinātā asins-

apgāde notiek uz ādas asinsrites samazināšanās rēķina. Nierēs,

aknās, liesā, kuņģa-zarnu traktā asinsplūsma ir 4—5 reizes ma-

zāka nekā miera stāvoklī. Tas tomēr nepasliktina šo orgānu apgādi
ar skābekli, jo samazināto asinsriti kompensē paaugstinātā skābekļa

ekstrakcija (arteriovenozā starpība palielinās no 3—6 ml 0
2/min

līdz 10—12 ml 02/min). Strādājošos muskuļos asinsrite var pastip-
rināties arī uz nestrādājošo muskuļu asinsapgādes samazināšanās

rēķina (papildus 2,5 //min). Asinsvadu paplašināšanos strādājošos
muskuļos un sirdī nodrošina arī vietēji mehānismi (asinsvadu auto-

regulācija, vielmaiņas produkti, bioloģiski aktīvas vielas). īpaši sva-

rīga loma muskuļu asinsritē nepietiekamas asinsapgādes apstākļos ir

osteoreceptīvai refleksogēnai zonai (M. Vītola, P. Ozoliņš).
Arteriālais asinsspiediens augšdelma artērijā fiziskas

slodzes ietekmē pieaug proporcionāli skābekļa patēriņam (darba

Apasiņojamais
rajons

Miera

stāvoklī

ml/min %

Fiziskas slodzes laikā

vieglas mērenas maksimālas

ml/min % ml/min ml/min ļ %

tknas, liesa, kuņģa-zarnu
trakts

lieres

luskuļi
madzenes

irds (koronārā asinsrite)
da (silta)
iti rajoni

1400 24 1100 12 600 3 300 1

1100

1200

750

250

500

600

19

21

13

4

9

10

900

4500

750

350

1500

400

10

47

8

4

15

4

600

12 500

750

750

1 900

400

3

71

4

4

12

3

250

22 000

750

1000

600

100

1

88

3

4

2

1

Kopā 5800 100 | 9500 100 |l7500 100 |25 000 100
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119. att. Hemodinamikas rādītāju izmaiņas submaksimāla fiziska darba laikā.

jaudai). Sistoliskā spiediena paaugstināšanās intensīvas fiziskas

slodzes laikā ir ievērojama un jauniem cilvēkiem nereti sasniedz

200 mm Hg. Fiziskas slodzes iespaidā palielinātais sirds minūtes

tilpums vairāk ietekmē sistolisko, mazāk — diastolisko spiedienu.
Diastoliskais spiediens neizmainās vai paaugstinās nedaudz. Neliela
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vidējā dinamiskā spiediena paaugstināšanās, neskatoties uz daudz-

kārtīgi palielināto sirds minūtes tilpumu, liecina, ka slodzes laikā

pazeminās kopējā perifērā pretestība (3—5 reizes). Jo lielāka ir

fiziskā darba jauda, jo vairāk muskuļu grupu iekļaujas darbā, jo
izteiktāk paplašinās asinsvadu gultne un jo vairāk samazinās peri-
fērā pretestība (119. att.). Savukārt asinsvadu sašaurināšanās ne-

aktīvajos orgānos un audos nedaudz paaugstina perifēro asinsvadu

pretestību un atbilstoši paaugstina asinsspiedienu. Asinsspiediena
pieaugums ir ievērojami lielāks roku muskuļu darba laikā salīdzi-

nājumā ar kāju muskuļu darbu un vertikālā stāvoklī salīdzinājumā
ar horizontālo.

Palielinātu venozo atplūdi muskuļu darbības laikā nodrošina

vairāki mehānismi:

1) venozo asiņu pārdale;
2) muskuļu kontrakcijas (muskuļu sūknis);

3) pastiprināta elpošana.

Simpātiskā vazokonstrikcija izraisa vēnu sienu muskuļslāņa sa-

springumu, samazinot venozās sistēmas ietilpību. Sī ietekme pieaug,
palielinoties fiziskajai slodzei. Tādējādi asins daudzums venozajā
gultnē samazinās (miera stāvoklī tajā atrodas 60—70% cirkulējošo
asiņu), bet pieaug cirkulējošo asiņu tilpums mazajā asinsrites lokā

un sirdī. Cilvēkam strādājot vertikālā stāvoklī, simpātiskā vazokon-

striktorā ietekme vēnās ir izteiktāka, nekā strādājot guļus stāvoklī.

Muskuļu sūknis ir viens no svarīgākajiem mehānismiem, kurš no-

drošina adekvātu venozo atplūdi tiešā atkarībā no muskuļu sarau-

šanās spēka un biežuma, no dinamiskajā darbā iekļauto muskuļu
masas. Plaušu ventilācijas palielināšanās (biežāka un, galvenais,
dziļāka elpošana) uzlabo elpošanas sūkņa efektivitāti, sekmējot ve-

nozo asiņu pieplūdi sirdij.

Mikrocirkulācija un skābekļa ekstrakcija. Strādājošos muskuļos

palielinās atvērto kapilāru skaits, to virsmas laukums un spiediens

(līdz 25—30 mm Hg). Paaugstinātais hidrostatiskais spiediens kapi-
lāros rodas sakarā ar paaugstinātu asinsspiedienu un prekapilāro
rezistīvo asinsvadu tonusa samazināšanos (arteriolu paplašināša-
nos) un sakarā ar venulu tonusa palielināšanos (venulu sašaurinā-

šanos), kas palēnina asiņu atplūdi no kapilāriem. Muskuļu darbī-

bas laikā tajos veidojas osmotiski aktīvi mazmolekulāri metabolīti

(pienskābe v. c), tādēļ strādājošo muskuļu audu šķidrumā palie-
linās osmotiskais spiediens. Uz laiku tas palielina šķidruma atplūdi
no kapilāriem. Kaut arī kapilāru caurlaidība nav sevišķi izmainīta,
tomēr, pateicoties pastiprinātai filtrācijai, reizē ar šķid-
rumu šūnstarpu telpā nokļūst arī vairāk olbaltumvielu, kuras savu-

kārt palielina onkotisko spiedienu audu šķidrumā. Visu šo mehā-

nismu rezultātā filtrācija prevalē pār reabsorbciju. Izjūk dinamiskais

līdzsvars, šķidrums iziet no kapilāriem un uzkrājas strādājošo mus-

kuļu šūnstarpu telpā («darba tūska»). Pastiprinātā filtrācija sama-

zina cirkulējošo asiņu daudzumu, rodas hemokoncentrācija.
Tā ir jo izteiktāka, jo intensīvāka ir muskuļu slodze. Pateicoties

hemokoncentrācijai, pieaug hemoglobīna saturs cirkulējošo asiņu
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120. att. Plaušu ventilācija mierā un

fiziskas slodzes laikā (pēc P. As-

tranda).

tilpuma vienībā, palielinās asiņu
skābekļa ietilpība un pastiprinās
skābekļa transportspējas. Olbal-

tumvielu koncentrācijas palielinā-
šanās plazmā paaugstina asiņu
buferspējas. Hemokoncentrācija
sasniedz maksimumu piecas līdz

desmit minūtes pēc darba sākuma.

Fiziskajai slodzei turpinoties, cir-

kulējošo asiņu (plazmas) dau-

dzums gandrīz neizmainās vai pat
nedaudz palielinās. Tomēr hemo-

koncentrācijai ir arī negatīvs

iespaids, jo tā samazina cirkulē-

jošo asiņu daudzumu un apgrūtina
venozo atplūdi. Rezultātā samazi-

nās sirds sistoles tilpums un palie-
linās asins viskozitāte.

Nenodarbināto audu kapilāros
darba laikā reabsorbcija ir inten-

sīvāka, un tāpēc šajos audos

ūdens daudzums samazinās, tādē-

jādi papildus nodrošinot asinīm

vēl apmēram 500 ml šķidruma.

Reabsorbciju palielina arī olbal-

tumvielu pavairošanās asinīs, ko

nodrošina pastiprinātā limfas

plūsma, kas izskalo no šūnstarpu
telpas brīvās olbaltumvielu mole-

kulas un ievada tās venozajā sis-

tēmā. Tātad fiziskas slodzes laikā

ieslēdzas procesi, kuri darbojas
pretēji pieaugošajai filtrācijai.

Rezultātā darba laikā, ja tas turpinās ilgāk nekā s—lo5—10 minūtes, no

jauna iestājas dinamisks filtrācijas un reabsorbcijas līdzsvars. Cirku-

lējošo asiņu daudzums salīdzinājumā ar miera stāvokli ir samazināts,

bet liekais šķidrums izvietojas strādājošo muskuļu šūnstarpu telpā.
Intensīvāku skābekļa piegādi strādājošiem muskuļiem nodrošina

ne tikai pastiprinātā asinsplūsma un hemokoncentrācija, bet arī lie-

lāka skābekļa ekstrakcijas spēja. Par pastiprināto skā-

bekļa ekstrakciju liecina fakts, ka, palielinoties darba jaudai (nodar-
binot kāju muskuļus), skābekļa saturs strādājošo muskuļu venozajās
asinīs (ciskas vēnā) ir zemāks nekā jauktajās venozajās asinīs.

Plaušu ventilācija fiziskas slodzes laikā tikai līdz zinā-

mai robežai palielinās proporcionāli skābekļa patēriņa pieaugu-
mam. Sasniedzot šo robežu, ventilācijas izmaiņas kļūst straujākas.
Stāvokli ilustrē 120. attēls un 28. tabula.

Elpošanas izmaiņas, strādājot ar rokam, ir izteiktākas, neka no-

slogojot kāju muskuļus. Muskuļu darbības sākumā neirogēnie fak-
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28. tabula

Raksturīgākie ārējās elpošanas rādītāji miera stāvoklī

un fiziskas slodzes laikā

tori (eferentā impulsu plūsma no galvas smadzeņu motoriskajiem
centriem un aferentā plūsma no strādājošiem muskuļiem) ir galvenie
elpošanas mehānisma aktivētāji. Humorālie faktori (pH samazinā-

šanas, hipoksisks un hiperkapnisks stāvoklis, perifēro himiorecep-
toru jutīguma izmaiņas) ieslēdzas sekundāri, nodrošinot regulācijas
atgriezenisko ķīmisko saiti, līdzsvarojot ventilācijas un arteriālo

asiņu ķīmiskā sastāva atbilstību.

Vielmaiņas un hormonālās izmaiņas organismā ilgstošas fiziskas
slodzes laikā ir saistītas ar nepārtrauktu metabolītu plūsmu, kura

rodas sakarā ar pastiprināto enerģijas producēšanu un ar ievēro-

jama daudzuma dažādu enerģētisko resursu mobilizāciju no aku-

mulētājaudiem (aknām, taukaudiem). Šie procesi ir atkarīgi no viel-

maiņas procesu bioķīmiskās regulācijas un no asinīs cirkulējošo hor-
monu līmeņa (galvenokārt insulīns, glikagons, kateholamīni).

Muskuļu darbības sākumā aknās pastiprināti sadalās glikogēns
un asinīs ļoti strauji izdalās glikoze — ap 300 mg/min. Glikozi

galvenokārt patērē smadzenes un sirds muskulis. Skeleta muskuļi
asiņu glikozi izmanto relatīvi maz, tie pārsvarā izlieto savu gliko-

gēnu. Tā līmenim krasi samazinoties, arī skeleta muskuļi sāk pastip-
rināti izmantot asiņu glikozi. Darbam turpinoties, glikogēna resursi

aknās un muskuļos samazinās, un beidzot glikozes līmenis asinīs

samazinās — iestājas hipoglikēmija.
Brīvo taukskābju izmantošana par strādājošo muskuļu

enerģijas avotu ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Jo vairāk tauk-

skābju atbrīvojas no taukaudiem un jo augstāka ir to koncentrācija
asinīs, jo muskuli tās vairāk izmanto. Savukārt augsta pienskābes

koncentrācija un glikolīze kavē brīvo taukskābju izmantošanu. Tāpēc
šos resursus var izmantot kā enerģijas avotu galvenokārt ilgstošas
mērenas fiziskas slodzes laikā. Intensīva darba laikā tauku izman-

tošana var nodrošināt apmēram 65% no enerģijas patēriņa. Jāpie-
bilst, ka tauku oksidēšanai nepieciešams vairāk skābekļa nekā ogļ-
hidrātu oksidēšanai un izdalītais enerģijas daudzums ir lielāks.

Rādītāji Mērvienība
Miera

stāvoklī Maksimālā darbā

Maušu ventilācija
•lpošanas frekvence

Elpošanas tilpums
)2 patēriņš
Uveolārā ventilācija
kaitīgās telpas tilpums
īelatīvais kaitīgās telpas til-

//min
cikli/min

ml

//min

//min
ml

%

6,0
12

500

0,25

4,2
150

30

120

50

2400

3,2
100

300

12

pums
Jelatīvā alveolārā ventilācija
kabekļa izmantošanas koefi-

cients plaušās

%
ml OJl

70

40

85

30
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Ilgstošas fiziskas slodzes laikā dažādi mehānismi cenšas stabi-

lizēt to hormonu izdalīšanos asinīs, kuri veicina glikozes pro-

dukciju, glikoneoģenēzi aknās un lipīdu mobilizāciju, nodrošina

efektīvu jonu pārvietošanos caur šūnu membrānām un ūdens izvadī-

šanu no šūnām sakarā ar pastiprinātiem oksidācijas procesiem. Tāpēc
palielinās kateholamīnu, glikagona, kortizola un somatotropā hor-

mona atbrīvošanās. Insulīna līmenis asinīs samazinās. Strādājošos
muskuļos atbrīvojas aminoskābes, kuras aknās izmanto glikoneoģe-
nēzē. Pēc darba dažu stundu laikā muskuļu glikogēnā krājumi at-

jaunojas, izmantojot apēsto barību. Tas notiek paaugstinātā insu-

līna daudzuma un aknu glikoneoģenēzes rezultātā.

Intensīva muskuļu darba laikā asinsrite nierēs samazi-

nās (sk. 27. tab.). Neskatoties uz to, atšķirības nieres aferento un

eferento arteriolu vazokonstrikcijā (eferentās arteriolas sašaurinās

stiprāk) un paaugstinātais asinsspiediens nodrošina plazmas filtrā-

ciju arī samazinātas nieru asinsrites apstākļos. Inulīna klīrenss var

samazināties par 30% (smagā darbā par 50%). Pastiprināta anti-

diurētiskā hormona (vazopresīna) izdalīšanās veicina ūdens reab-

sorbciju, bet renīna un aldosterona daudzuma pieaugums asinīs sa-

mazina nātrija un palielina kālija jonu ekskrēciju. Šīs izmaiņas
palīdz uzturēt nemainīgu asins daudzumu, neskatoties uz palielināto
ūdens zudumu ar svīšanu (ilgstošā sasprindzinātā darbā cilvēks

zaudē 3—6 / ūdens). Ar sviedriem zaudē ne tikai ūdeni, bet arī ievē-

rojamu daudzumu minerālvielu — galvenokārt nātriju, mazāk

kāliju.

Sakarā ar nieru kamoliņu kapilāru caurlaidības palielināšanos
notiek albumīnu ekskrēcija ar urīnu, bet pēc ilgstošas un intensīvas

fiziskas slodzes ar urīnu var izdalīties ari hemoglobīns un mioglo-
bīns.

Atkārtotas fiziskas slodzes (treniņa) iespaids uz organismu iz-

paužas fizioloģiskās, bioķīmiskās un morfoloģiskās novirzēs. Šīs

izmaiņas ir atkarīgas no muskuļu grupu nodarbinātības, vingrinā-
juma veida un organisma funkcionālā stāvokļa (trenētības pakāpes).
Treniņa efekts, kas izpaužas kāda rezultāta sasniegšanā (veselības,
garīgo un fizisko darbaspēju paaugstināšanās, sporta panākumi
v. c), var būt dažāds. Svarīgs fiziskā treniņa uzdevums ir veselī-

bas un optimālu darbaspēju saglabāšana, pateicoties atjaunošanās
procesu aktivācijai. Treniņa rezultātā pilnveidojas augstākā nei-

rālā darbība, centrālās nervu sistēmas, nervu un muskuļu aparāta,
asinsrites, elpošanas, izdalīšanās un citu sistēmu funkcijas, to neiro-

humorālie regulācijas mehānismi.

Trenēta organisma morfofunkcionālās īpatnības miera stāvoklī

(mazāka sirdsdarbības frekvence, minūtes tilpums, elpošanas bie-

žums, lielāka vitālā kapacitāte, maksimālā plaušu ventilācija v. c.)
nodrošina fizioloģisko funkciju ekonomiskumu, radot relatīvu fun-

kcionālo rezervju palielināšanos sasprindzinātas fiziskas slodzes

gadījumā. Fizioloģiskā reakcija uz standartslodzi (vienādi dozēta

fiziskā slodze) atšķiras no netrenēta organisma reakcijas ar to, ka

darba sākumā visas funkcijas paaugstinās ātrāk, darba laikā
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fizioloģisko procesu līmenis ir ze-

māks, pēc darba atjaunošanās

iestājas ātrāk (121. att.).

Adaptīvās reakcijas, kuras fi-

ziskās slodzes iespaidā izpaužas

uzlabotās aerobās darbaspējās,
primāri izveidojas skeleta musku-

ļos, kardiovaskulārajā sistēmā un

veģetatīvajā nervu sistēmā. Šīs

izmaiņas veidojas ilgā ritmiskā

izturības treniņā. Šajā procesā ne

vienmēr rodas muskuļu hipertro-
fija vai spēka palielināšanās (ja
vien vingrinājumu intensitāte nav

augsta), bet noteikti palielinās
muskuļu aerobā kapacitāte un uz-

labojas skābekļa transportsistēma.

Muskuļu hipertrofija un palielināts

121. att. Fizioloģisko procesu līmenis

(nosacītās vienībās) trenētiem (nepār-
trauktā līnija) un netrenētiem (pār-
trauktā līnija) cilvēkiem standartslodzes

laikā.

muskuļu spēks rodas relatīvi atri, piemēram, pec smaguma atkārtotas

pacelšanas.

Treniņa efekts ir kumulatīvs. Dažas izmaiņas, piemēram, svarī-

gāko oksidatīvo fermentu koncentrācijas izmaiņas, rodas dažās die-

nās. Muskuļu šķiedru hipertrofija attīstās vairāku nedēļu laikā, un

maksimālais skābekļa patēriņš pēc sākotnējā ātrā pieauguma vēl

daudzus mēnešus turpina lēni palielināties (122. att.).
Par skeleta muskuļu vielmaiņas spēju uzlabošanos treniņa iespaidā

liecina cilvēka skeleta muskuļu biopsijas, kurās novēro pat 2 reizes

vairāk mitohondriju kristu 1 gramā muskuļu masas, palielinātu celu-

lārā mioglobīna daudzumu un fermentu aktivitāti. Sakarā ar šūnu

lielāku oksidatīvo kapacitāti tās intensīvāk var izmantot taukus kā

enerģijas avotu. Trenētam cilvēkam muskuļu glikogēnā krājumi
iztukšojas lēnāk un darbaspējas palielinās. Šādam cilvēkam fiziskā

darba laikā anaerobie procesi ieslēdzas vēlāk un lielākas darba in-

tensitātes gadījumā. Muskuļu enerģijas transformācijas veidu tre-

niņš neizmaina un muskuļu darba lietderības koeficientu nepaaug-

stina.

Izturības treniņa laikā strādājošos muskuļos pieaug kapilāru blī-

vums — līdz 2 kapilāriem uz vienu šķiedru. Saīsinās difūzijas ceļš
un palielinās skābekļa piegāde muskuļu šķiedrām. Treniņa iespaidā
fiziskas slodzes laikā vidējais dinamiskais asinsspiediens nepaaug-

stinās, kaut gan palielinās maksimālais sirds minūtes tilpums un

maksimālais skābekļa patēriņš. Treniņa iespaidā sistoliskais spie-
diens slodzes laikā var pat nedaudz samazināties. Kopējā perifērā
pretestība pazeminās, neskatoties uz ādas un iekšējo orgānu asins-

vadu gultnes vazokonstrikciju.

Trenētā organismā salīdzinājumā ar netrenētu asins plūsma caur

strādājošiem muskuļiem miera stāvoklī ir mazāk intensīva, submak-

simāla darba laikā — tāda pati vai reducēta, bet maksimālā darba

laikā — palielināta.



422

122. att. Maksimālais skābekļa patēriņš netrenētiem (pārtrauktā
līnija) un trenētiem (nepārtrauktā līnija) cilvēkiem ilgstoša inten-

sīva treniņa laikā.

Treniņa rezultātā sirdsdarbības frekvence pazeminās gan mierā,

gan submaksimālā darba laikā (123. att.), maksimālā sirdsdarbības

frekvence nemainās vai nedaudz pazeminās. Centrāli to izskaidro

ar klejotājnerva tonusa paaugstināšanos treniņa iespaidā. Kā peri-
fēru efektu šo parādību izskaidro ar strādājošo muskuļu reducēto

prasību pēc arteriālās plūsmas palielināšanās sakarā ar uzlabotu

lokālo skābekļa transportu un muskuļu pilnvērtīgāku darbu. Sakarā

ar paaugstināto aerobo kapacitāti muskuļi var strādāt pie zemāka

skābekļa parciālā spiediena audos. Līdz ar to mainās anaerobo meta-

bolītu koncentrācija un samazinās perifērās informācijas plūsma no

strādājošiem muskuļiem uz sirds un vazomotorisko centru. Rezul-

tātā samazinās sirdsdarbības frekvence, pavājinās simpātiskā vazo-

konstriktorā impulsācija, mazāk izteikta asinsrites pārdale iekšējos

orgānos.
Maksimālais sirds minūtes tilpums pieaug, būtiski uzlabojot

maksimālo skābekļa transportu, bet submaksimālais sirds minūtes

tilpums pie dotā skābekļa patēriņa nemainās. Reducēto sirdsdarbības
ritmu kompensē sistoles tilpuma palielināšanās sakarā ar kambaru

pildīšanās laika relatīvu pagarināšanos un daļēji sakarā ar spēcī-
gāku miokardā kontrakciju. Treniņa iespaidā izteiktāk hipertrofējas
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sirds kreisais kambaris, pieaug ari sirds masa. Tas palielina mjo-
karda kontrakcijas spējas. Jauniem cilvēkiem atšķirībā no padzīvo-
jušiem skābekļa transporta kapacitāte pieaug ari sakarā ar labāku

skābekļa ekstrakciju no muskuļu kapilāros esošajām asinīm.

Izturības treniņu rezultātā ievērojami uzlabojas fiziskās darba-

spējas, paaugstinās organisma pretestības spējas, mainās orga-

nisma imunobioloģiskā aktivitāte.

Fiziskās darbaspējas ir cilvēka potenciālās spējas attīstīt mak-

simālu spēku statiskā, dinamiskā vai jauktā darbā. Fiziskās darba-

spējas ir atkarīgas no organisma dažādo sistēmu morfoloģiskā un

funkcionālā stāvokļa. Ikdienas dzīvē un profesionālajā darbībā cil-

vēks izmanto tikai nelielu daļu savu fizisko darbaspēju. Daudz

123. att. Sirdsdarbības frekvences samazināšanās treniņu
rezultātā cilvēkiem, kam tika trenētas rokas (a), un cilvēkiem,
kuriem tika trenētas kājas (b):

A — mierā, B — strādājot ar kājām, C — strādājot ar rokām; I,

II — dažādas jaudas submaksimālais darbs.
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augstākā līmenī tās manifestējas sportā, sportistam sasniedzot savu

personisko rekordu. Maksimālās fiziskās spējas atklājas ekstremālos

apstākļos, cīņā par dzīvību.

Fiziskās darbaspējas var raksturot ar dažādiem faktoriem: ķer-

meņa uzbūvi un antropometriskajiem rādītājiem; enerģijas produk-

cijas aerobo un anaerobo mehānismu jaudu, ietilpību un efektivitāti;

muskuļu spēku un izturību; neiromuskulāro koordināciju; kustību un

balsta aparāta stāvokli v. c. Šaurākā nozīmē fiziskās darbaspējas
raksturo ar kardiorespiratoriskās sistēmas funkcio-

nālo stāvokli. Šādu vienkāršotu pieeju var izmantot tādēļ, ka

ikdienas darbā fizisko slodžu intensitāte nav liela, parasti tā ir

aeroba un to limitē skābekļa transportsistēma. Tāpēc masveida pētī-

jumos bieži nosaka tikai aerobās jaudas maksimumu,
kuru pamatoti var uzskatīt par galveno darbaspēju raksturojošo fak-

toru. Maksimālās aerobās jaudas rādītājs ir vislielākais iespējamais
skābekļa patēriņš (Vo

2 max
) vienas minūtes laikā. To nosakot,

fiziskajā darbā jāiesaista liela muskuļu masa (vairāk nekā 50% no

ķermeņa masas). Netrenētiem cilvēkiem V
o2

max
ir atkarīgs no ve-

cuma un dzimuma (29. tab.).
29. tabula

Aerobās jaudas aptuvens vērtējums

(pēc I. Aulika]

Vo2 max (augšējie skaitli
apakšējie — ml/

— //min,

:g; min)
Dzimums

Vecums,

gadi

zema I pazemināta l vidēja augsta loti augsta

20—29 1,69
28

1,70—1,99
29—34

2,00—2,49
35—43

2,50—2,79
44—48

2,80
49

30—39 1,59
27

1,60—1,89
28—33

1,90—2,39
34—41

2,40—2,69
42—47

2,70
48

ievietes

40—49 1,49
25

1,50—1,79
26—31

1,80—2,29
32—40

2,30—2,59
41—45

2,60
45

50-65 1,29
21

1,30—1,59
22—28

1,60—2,09
29—36

2,10-2,39
37—41

2,40
42

20—29 2,79
38

2,80—3,09
39—43

3,10—3,69
44—51

3,70—3,99
52-56

4,00
57

30—39 2,49
34

2,50—2,79
35—39

2,80—3,39
40—47

3,40—3,69
48—51

3,70
52

īriesi 40—49 2,19
30

2,20—2,49
31—35

2,50—3,09
36—43

3,10—3,39
44—47

3,40
48

50-59 1,89
25

1,90—2,19
26—31

2,20—2,79
32—39

2,80—3,09
40—43

3,10
44

60-69 1,59
21

1,60—1,89
22—26

1,90—2,49
27—35

2,50—2,79
36—39

2,80
40
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Nosakot aerobās jaudas maksimumu netieši, izmanto lineāro

sakarību starp sirdsdarbības frekvenci un skābekļa patēriņu submak-

simālas slodzes laikā (pulsa frekvences diapazonā 120—

170 sit./min).

Nogurums rodas darba iespaidā un izpaužas kā darbaspēju pa-

sliktināšanās, kā regulatoro mehānismu koordinācijas un orgānu un

sistēmu mijiedarbības traucējumi un kā subjektīva noguruma sajūta.

Nogurums ir signāls, kas it kā sargā organismu no pārslodzes. Vien-

laikus nogurums ir organisma rezerves un atjaunošanās procesus

mobilizējošs stimuls, kurš ievērojami sekmē darbaspēju attīstību.

Nogurums iespaido dažādas dzīvības norises, tas bieži ir cēlonis

organisma pretestības spēju izmaiņām un ir daudzu slimību priekš-
vēstnesis. Noguruma attīstībai piemīt gan vispārējas, gan individuā-

las īpatnības. Noguruma ārējās izpausmes ir ļoti daudzveidīgas, vis-

biežāk tas izpaužas kā kustību koordinācijas traucējumi, darbaspēju
samazināšanās, elpas trūkums, pārmērīga svīšana v. c. Nogurums
iestājas sakarā ar nervu sistēmas koordinējošās darbības traucē-

jumiem un perifēro orgānu funkciju pasliktināšanos. Nogurums var

izpausties vairākās formās:

1) dažādu orgānu un sistēmu darbības rādītāju pasliktināšanās;
2) augstāka, nekā nepieciešama, perifēro orgānu funkcijas mobi-

lizācijas pakāpe, kura ir neekonomiskāka.

Noguruma pakāpe ir tieši atkarīga no fiziskās slodzes ilguma un

intensitātes un cilvēka trenētības.

Nogurums var būt akūts, kurš attīstās īsā laikā, un hro-

nisks, kuru rada ilgstošas (mēneši, gadi) kumulatīvas novirzes

organismā. Nogurums var būt vispārējs, kurš maina daudzu

organisma funkciju norises, un lokāls, kura sekas ir atsevišķu

orgānu, muskuļu grupu v. tml. funkcijas pazemināšanās. Noguruma
izraisīšana muskuļu darbības daudzposmu sistēmā var būt saistīta

ar traucējumiem ne tikai nervu sistēmā, bet arī dažādos citos adap-
tācijas mehānisma posmos: skeleta muskuļos, elpošanas orgānos,
sirdī, iekšējās sekrēcijas dziedzeros v. c. Dažādu orgānu funkcijas
var pasliktināties dažādās kombinācijās, tomēr kāda no sistēmām

vienmēr prevalē. Organisma funkciju vispārējās novirzes ir saistītas

ar nervu centru funkcionālās aktivitātes un mijiedarbības traucēju-
miem, kas izpaužas pazeminātā retikulārās formācijas un simpātis-
kās nervu sistēmas aktivitātē un augstāko nervu centru kavēšanā.

Nogurums visumā ir atgriezenisks process, kas likvidējas atpūtas
laikā (atjaunošanās periodā).

Intelektuālajā darbā nogurums izpaužas kā uzmanības

izkliede, atmiņas pasliktināšanās, lēmumu pieņemšanas laika paga-

rināšanās, kā traucēta loģiskā domāšana un spriestspēja. Tas iz-

skaidrojams ar uzbudinājuma un kavēšanas procesu stipruma un

kustīguma izmaiņām garozas un zemgarozas augstākajos centros,

ar to, ka tiek atkavēta diferencējošā kavēšana, mainās kairinājuma
stipruma atbilstība atbildes reakcijai, tiek nomākta retikulārās for-

mācijas aktivitāte. Izmaiņas novēro arī sensorajās sistēmās (sama-
zinās redzes un dzirdes asums). Novēro smadzeņu asinsrites
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funkcionālus traucējumus (hroniska noguruma gadījumā jau rīta

stundās).

Nogurums pēc fiziskas slodzes ir ļoti daudzveidīgs,

tas var iestāties gan profesionālā darba, gan sportā, gan citos

gadījumos, tas var skart gan visu organismu, gan ta atsevišķas

daļas.

Lokāla slodze, kad ar atsevišķu muskuli vai muskuļu grupu strādā

līdz nogurumam, samazina kontrakciju amplitūdu, speķu un ātrumu.

Tas izskaidrojams ar funkcionālām izmaiņām nervu centros, nervu-

muskuļu sinapsēs un muskulī. Nervu centros samazinās aktivitāte,

labilitāte, kavēšanas un uzbudinājuma procesu līdzsvars. Nervu-

muskuju sinapsēs pazeminās postsinaptiskās membrānas jutīgums

pret acetilholīnu. Pašā muskulī nogurums saistīts ar ATF un krea-

tīnfosfāta resintēzes procesu traucējumiem, un tas ir atkarīgs_ no

strādājošo muskuļu asinsapgādes. Tai pasliktinoties, darbaspējas
krasi krīt. Ātrums, ar kādu iestājas nogurums, ir atkarīgs no slodzes

lieluma un darba ritma. Cikliskā darbā, izdarot biežas un atrās kus-

tības, nogurums sākumā izpaužas kā spēka samazināšanas, pec tam

izzūd kontrakcijas amplitūdas un ātruma saskaņa. Liela slodze pa-

ātrina spēka, ātruma un izturības izmaiņas. Blakus lokālam nogu-

ruma izpausmēm parādās arī vispārējās, kurām raksturīgas aug-

stāko nervu centru funkcionālas izmaiņas. Šīs izmaiņas novēro arī

tādas fiziskas slodzes ietekmē, kurā iekļaujas daudzas muskuļu gru-

pas un aktivējas veģetatīvo sistēmu funkcijas. Pārmērīga aferento

impulsu plūsma no strādājošiem muskuļiem nomāc nervu centrus.

Nomākšana izpaužas nervu procesu kustīguma traucējumos un kavē-

šanā. Centrālajā nervu sistēmā tiek traucēta somatisko nervu centru

darbības koordinācija ar centriem, kuri nodrošina veģetatīvās fun-

kcijas. Centrālajā nervu sistēmā samazinās apzinātās kustību mobi-

lizācijas un koordinācijas spējas. Fiziskā slodze organismā izraisa

nevienlaicīgu un nevienādas pakāpes nogurumu dažādās muskuļu

grupās. Noguruma laikā rodas kustību iemaņu un kustību īpašību

(spēka, ātruma, izturības, veiklības) savstarpējās saistības traucē-

jumi. Veģetatīvo funkciju izmaiņas izpaužas ar sirdsdarbības pavā-

jināšanos (samazinās kontrakciju spēks, pieaug sirdsdarbības

frekvence); sistoliskā spiediena pazemināšanos un diastoliskā paaug-

stināšanos; daudzu orgānu asinsvadu tonusa izmaiņām; strādājošo
muskuļu asiņu pārdales mehānisma sabrukumu, elpošanas paātrinā-

šanos, plaušu ventilācijas un skābekļa patēriņa uz 1 kg ķermeņa

masas samazināšanos. Izsīkst glikogēnā krājumi aknās, samazinās

organisma enerģētiskās rezerves, novēro pastiprinātu svīšanu.

Akūtā noguruma (pārslodzes) gadījumā, kad darbs ir

pārāk intensīvs un neatbilst organisma sagatavotības līmenim, va-

došie ir traucējumi centrālajā nervu sistēmā, visos refleksa posmos

samazinās labilitāte. Var iestāties pārmēra kavēšana. Aizkavējas
arī iekšējās sekrēcijas dziedzeru aktivācija. Rezultātā rodas skābekļa

deficīts un liels skābekļa parāds. Asinsrites un elpošanas sistēmas

nenodrošina pieprasījumu pēc skābekļa. Asinīs strauji uzkrājas
skābie vielmaiņas produkti. Akūts nogurums ātrāk iestājas netrenē-
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tiem cilvēkiem, sevišķi strādājot paaugstinātas temperatūras un mit-

ruma apstākļos.
Hronisks nogurums var rasties sistemātiskas organisma

funkciju neatjaunošanās gadījumā pēc lokālas vai vispārējas slodzes.

Hroniska noguruma vadošais faktors ir centrālās nervu sistēmas

vadības funkciju traucējumi, kas izpaužas kā organisma nespēja
mobilizēties, kā progresējoša darbaspēju samazināšanās, kā sarež-

ģītu kustību koordinācijas traucējumi. Raksturīga tahikardija, dia-

stoliskā spiediena paaugstināšanās, svīšana, skābekļa patēriņa sa-

mazināšanās uz 1 kg ķermeņa masas. Novēro nespēju apgūt jaunas
kustību iemaņas, vecās iemaņas saglabājas, bet ir traucētas. To iz-

skaidro ar kavēšanas un uzbudinājuma procesu līdzsvara traucē-

jumiem.

Nogurumu var novērst vai tā iestāšanos attālināt, pa-

augstinot organisma trenētības pakāpi, optimizējot saskaņu starp

garīgo un fizisko darbu. Lai attālinātu noguruma iestāšanos, nepie-
ciešama aktīva atpūta un pārslēgšanās uz citu darbības veidu.

I. Sečenovs atklāja, ka vienas ekstremitātes darbaspējas atjaunojas

ātrāk, ja atpūtas laikā izpilda darbu ar otru ekstremitāti (aktīvā

atpūta). Sos faktus izskaidro ar atjaunošanās procesa īpatnībām gan

nervu centros, gan to savstarpējās attiecībās. Noguruma iestāšanos

aizkavē kustību koordinācijas pilnveidošana. Veicinošs moments ir

pozitīvas emocijas, kas mobilizē simpatoadrenālo sistēmu, tādējādi
veicinot enerģētisko resursu palielināšanos strādājošos orgānos. Jā-

piebilst, ka dažāda vecuma cilvēku noguruma rašanās profilakse da-

žādos vides apstākļos ir saistīta ne tikai ar fizioloģiskām, bet arī ar

sociālām problēmām, kuru atrisināšana nodrošinātu veselības un

darbaspēju saglabāšanu visās iedzīvotāju vecuma grupās.

Atjaunošanās ir organisma atgriešanās izejas (homeostāzes) stā-

voklī pēc tā funkcionālā stāvokļa izmaiņām. Izšķir periodisko, pirms-
darba, kārtējo un pēcdarba atjaunošanos (A. Korobkovs). Perio-

diskā atjaunošanās ir saistīta ar bioritmiem (ar diennakts,

gadalaika, organisma attīstības v. tml. periodiku). Pirmsdarba

atjaunošanās aptver tās izmaiņas organismā, kuras nodrošina

regulācijas mehānismu organizāciju un pirmsdarba funkcionālo re-

zervju mobilizāciju, kā arī enerģētisko un citu rezervju uzkrāšanos

organismā. Kārtējā atjaunošanās noris visos funkcionālās

aktivitātes periodos, nodrošinot funkciju intensifikāciju iestrādāšanās

periodā, saglabājot darbaspējas slodzes laikā un attālinot nogu-

rumu. Pēcdarba atjaunošanās periodam ir fāzu raksturs

(124. att.), un tā ilgums var būt dažāds (dažas minūtes, stundas,
diennaktis). Veģetatīvo un kustību funkciju izmaiņas pēc fiziskās
slodzes ir tieši atkarīgas no veiktā darba un cilvēka fizioloģisko
resursu lieluma (ņemot vērā arī ģenētiskās īpatnības), no cilvēka

trenētības pakāpes. Atjaunošanās periodu novērtē pēc organisma

svarīgāko sistēmu un orgānu funkcionālo izmaiņu dinamikas salī-

dzinājumā ar pirmsdarba līmeni. Organisma darbaspēju atjaunoša-
nās ne vienmēr sakrīt ar atsevišķu somatisko un veģetatīvo funkciju
atjaunošanos, bez tam dažādu sistēmu atjaunošanās nenotiek
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124. att. Organisma enerģētisko rezervju patēriņš un atjaunošanās:
1 — enerģijas patēriņš, 2 — atjaunošanās, 3 — virsatjaunošanās, 4 — atgriešanās izejas
līmenī.

vienmērīgi. Pēc vidēji smaga darba skābekļa patēriņš atgriežas izejas
līmenī ātrāk, nekā pazeminās pienskābes koncentrācija asinīs, bet

asiņu sārma rezervju atjaunošanās ievelkas vēl ilgāk. Arī enerģē-
tisko resursu atjaunošanās skeleta muskuļos notiek dažādā laikā.

ATF daudzums atgriežas sākotnējā līmenī ātri, dažās minūtēs vai

sekundēs, fosfokreatīns atjaunojas lēnāk, glikogēnā līmenis norma-

lizējas pēc dažiem desmitiem minūšu vai pat pēc stundām, olbaltum-

vielu daudzums vēl vēlāk. Arī glikogēnā atjaunošanās ātrums da-

žādos orgānos ir dažāds: visātrāk tā līmenis atjaunojas galvas

smadzenēs, pēc tam sirdī, skeleta muskuļos un visvēlāk — aknās.

Atjaunošanās funkciju heterohronisms pēc smaga fiziska

darba ir sevišķi izteikts vēlākā atjaunošanās periodā (pēc dien-

nakts un vēlāk). Tā, piemēram, maratonskrējējiem pamatmaiņa
atjaunojas tikai trešajā diennaktī pēc skrējiena; slēpotājiem pēc 30—

40 km distances maksimālais skābekļa patēriņš atjaunojas pēc dien-

nakts vai divām, lai gan sirdsdarbības frekvence un elpošana atjau-
nojas jau pirmajās stundās. Jāpiebilst, ka atjaunošanās funkciju
heterohronisms ir izteiktāks netrenētiem cilvēkiem. Atjaunošanās pro-

cesu stimulē pati funkcionālā aktivitāte. Tās rezultātā radušās novir-

zes ir dabisks organisma atjaunošanās procesa stimulators. Atjau-
nošanās procesu veicina higiēniskie faktori, pilnvērtīgs ēdiens un

bioloģiski aktīvu vielu izmantošana.

ORGANISMA PIELĀGOŠANĀS FIZIOLOĢIJA

Adaptācija ir viena no dzīvās matērijas fundamentālākajām īpa-
šībām. Adaptāciju var aplūkot divējādi — statikas un dinamikas

aspektā. Statikas aspektā adaptācija izpaužas kā biosistēmas stabi-

litāte ārējā vidē. Sajā aspektā adaptāciju var raksturot ar biosistē-

mas «drošumu» — tās normālu dzīvotspēju dažādu ārējās vides

faktoru iedarbības apstākļos. Dinamikas aspektā adaptācija ir pats
pielāgošanās process mainīgajai ārējai videi — pielāgošanās mehā-

nisms, tā īpatnības, regulācijas principi v. tml.
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Biosistēmas adaptācija ir kā ilgstošas evolūcijas, tā ontoģenēzes

rezultāts. Tāpēc izšķir genotipisko adaptāciju, kuras rezul-

tātā — gan iedzimtības izmaiņu (mutāciju), gan dabiskās izlases

ietekmē — ir noformējušies pašreizējie dzīvnieku un augu veidi, un

fenotipisko adaptāciju, kuru organisms iegūst individuālās

attīstības gaitā. Fenotipiskās adaptācijas radītās izmaiņas «uzslā-

ņojas» iedzimtībai un kopā ar to veido individuālo fenotipu. Adaptā-
cijas problēma ietver fizioloģiskus, bioloģiskus un sociālus jautāju-
mus to savstarpējā saistībā.

Fizioloģiskā adaptācija nodrošina audu, orgānu un

funkcionālo sistēmu aktivitātes un regulācijas stabilitāti, ilgstošu

organisma aktivitāti un darbaspējas, kā arī spēju radīt veselīgus

pēcnācējus mainīgas ārējās vides apstākļos (arī sociālos). Adaptā-
cijas būtība ir saistīta ar organisma funkciju pārveidošanos atbil-

stoši jauniem vides apstākļiem, tādējādi tiek nodrošināta organisma

saglabāšana, tā attīstība un normāla darbība.

Uz organismu var iedarboties ekstremāli un subekstremāli fak-

tori. Ekstremālo faktoru iedarbība nav savienojama ar dzī-

vības norisēm, un tās ir iespējamas tikai apgādājot organismu ar

speciālām aizsargierīcēm. Subekstremālie faktori izraisa

fizioloģisko adaptāciju, un to nodrošina pats organisms.
Izšķir adekvātus un neadekvātus ārējās vides apstākļus. Adek-

vāti ārējās vides apstākļi ir tādi, kas atbilst organisma fenotipam
attiecīgajā eksistences momentā. Neadekvāti ārējās vides ap-

stākļi ir tādi, kas izraisa adaptācijas reakcijas. Adaptācijas rezul-

tātā tiek panākta organisma funkciju optimāla atbilstība ārējās vides

apstākļiem.

Cilvēka veselību var aplūkot kā psihisko, somatisko un biolo-

ģisko funkciju saglabāšanas un attīstības procesus, kas nodrošina

optimālas darbaspējas un ilgstošu, aktīvu mūžu. Adaptācijas trau-

cējumi samazina organisma dzīvības norišu drošumu un izraisa pato-
loģiju (slimību). Atkarībā no ārējās vides apstākļiem biosistēma var

atrasties komforta, spriedzes (pārslodzes, sasprindzinājuma), adap-
tācijas vai patoloģijas stāvoklī (125. att.). Adaptācijas reakcijas ir

dabiskās profilakses pamatā, sevišķi ilgstošās adaptācijas reakcijas,
jo tās paaugstina organisma imunitāti ne tikai pret to faktoru, kas

izraisījis konkrētās adaptācijas reakcijas, bet vienlaicīgi arī pret
citiem faktoriem. Piemēram, pielāgošanās fiziskai slodzei paaugstina
organisma izturību pret hipoksiju, adaptācija pret toksiskām vielām

palielina spēju oksidēt holesterīnu v. tml. Tāpēc mūsdienās viens no

fizioloģijas pētījumu mērķiem ir organisma rezistences (pretestības)
paaugstināšana ar adaptācijas palīdzību. Cilvēkam atšķirībā no

dzīvniekiem adaptācijas mehānismam raksturīgs lielāks ģenētiskais
drošums pret akūtām, nevis hroniskām ekstremālām iedarbēm.

Adaptācijā iesaistās gan sociālas, gan bioloģiskas, gan fiziolo-

ģiskas pielāgošanās reakcijas; sociālajā un fizioloģiskajā adaptācijā
svarīga nozīme ir otrajai signālsistēmai.

Adaptācijas norises var aplūkot no termodinamikas, kibernētikas,

bioloģijas un fizioloģijas viedokļa, taču vienmēr jāņem vērā ārējās
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125. att. Iespējamie biosistēmas stavokļi (pēc V. Kaz-

načejeva, 1980).

vides faktori (fizikālie, ķīmiskie, psihiskie, infekciozie), organisma
īpašības, vecums, dzimums, nacionalitāte v. c. Svarīgs ir arī adaptā-

cijas reakciju raksturs dažādās regulācijas sistēmās (neirālā, humo-

rālā, imunoloģiskā un citās sistēmās) un dažādās homeostāzes sistē-

mās (sirds-asinsvadu, elpošanas, gremošanas un citās), kā arī dzīvās

sistēmas organizācijas pakāpe (orgāns, audi, šūna, molekula).

ADAPTĀCIJAS VEIDI UN NORISE

Izšķir īslaicīgo un ilgstošo adaptāciju (F. Mejersons).
īslaicīgā adaptācija rodas tūlīt pēc kairinātāja iedarbības sā-

kuma, un tās pamatā ir jau agrāk noformējušies fizioloģiskie mehā-

nismi. Tāpēc svarīgākā īslaicīgās adaptācijas pazīme ir tā, ka šī

adaptācija noris pastāvošo fizioloģisko iespēju robežās. Tā var no-

ritēt kā ar daļēju, tā ari ar gandrīz pilnīgu funkcionālo rezervju
mobilizāciju un tādēļ ne vienmēr nodrošina nepieciešamo adaptācijas
efektu.

Ilgstošā adaptācija veidojas ilgstošas un daudzveidīgas ārējo
vides faktoru iedarbības rezultātā, pakāpeniski organismā uzkrā-

joties kvantitatīvām izmaiņām, līdz rodas jauna kvalitāte — orga-
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nisma pāreja no neadaptēta stāvokļa adaptētā. Sajā pārejas procesā

organisma reakciju uz ārējās vides izmaiņām nodrošina nevis atse-

višķi orgāni, bet noteiktas, savstarpēji pakārtotas funkcionālās sistē-

mas. Galvenais faktors, kas nosaka funkcionālo sistēmu hierarhiju,
ir informācija par sasniegto adaptācijas efektu; nerva centros tā no-

nāk ar atgriezeniskās saites palīdzību.
Lai notiktu īslaicīgās adaptācijas pāreja uz garantētu ilgstošo

adaptāciju, tad izveidotajai adaptācijas sistēmai ir jāfiksējas un tās

jaudai jāpalielinās līdz līmenim, kuru «diktē» vide. To nodrošina

RNS (ribonukleīnskābe) transkripcijas ātruma pieaugums, kas gala-
rezultātā izraisa struktūras masas un līdz ar to arī šūnu funkcionālo

iespēju palielināšanos. Ilgstošās adaptācijas raksturs, no vienas pu-

ses, ir saistīts ar atsevišķo funkcionālo sistēmu pašregulācijas jau-
das palielināšanos, bet, no otras puses, — ar šo sistēmu inertumu

pret vadības signāliem — mediatoriem un hormoniem. Tāpēc orga-
nisma adaptīvais līdzsvars tiek panākts, samazinoties funkcionālo

sistēmu hierarhijas augstāko daļu regulācijas ietekmei un vienlai-

cīgi ekonomiskāk funkcionējot neiroendokrīnajam regulācijas mehā-

nismam.

lespējams arī pretējs process, kad pēc ilgstošās adaptācijas pie-

lāgošanās (piemēram, fiziskajai slodzei, hipoksijai, ķīmiskiem fak-

toriem) pakāpeniski izzūd. So procesu sauc par fizioloģisko
deada p tā c i ju. Tā ir saistīta ar jaunu adaptācijas reakciju ra-

šanos citā ilgstošās adaptācijas līmenī. Atšķirībā no fizioloģiskās
deadaptācijas patoloģiskā deadaptācija rodas sakarā ar speciāliem
apstākļiem (hipokinēziju un bezsvara stāvokli) un normālos orgānos
izraisa izteiktu šūnu struktūras masas un jaudas samazināšanos.

Arējās vides faktoru izraisīta homeostāzes izjaukšana ierosina

divas atbildes reakcijas (126. att.): 1) specifiskas adaptācijas sis-

tēmas izveidošanos (ar augstāko regulācijas centru starpniecību)
un 2) nespecifisko spriedzes sindromu (to pirmoreiz aprakstīja
H. Seljē).

Spriedzes sindromam raksturīgs stiprs augstāko veģetatīvo
centru uzbudinājums un adrenerģiskās un hipofizāri adrenālās sis-

tēmas aktivācija. Rezultātā realizējas spēcīgi izteikti kateholamīnu

un glikokortikoīdu darbības efekti, tiek mobilizēti organisma ener-

ģētiskie un strukturālie resursi. Kateholamīni izraisa sirds minūtes

tilpuma palielināšanos, glikogēnā atbrīvošanos no depo aknās, hiper-
glikēmiju, lipolīzi un taukskābju satura palielināšanos asinīs; atbil-

stoši palielinās skābekļa pieplūde un substrātu oksidēšana audos.

Glikokortikoīdi, iedarbodamies ģenētiskā līmenī, aktivē glikoneoģe-
nēzi un transaminēšanos, un līdz ar to aminoskābes pārveidojas gli-
koze, tātad organisma strukturālā rezerve pārtop enerģētiskajā.

Specifiskā adaptācijas sistēma realizē organisma
funkciju palielināšanos un dominē adaptācijas procesā. Sākumā

hiperfunkcija realizējas vēl nehipertrofētā orgānā (īslaicīgā adaptā-
cija) un funkcijas intensitātes pastiprināšanās izraisa šūnu ģenē-
tiskā aparāta aktivāciju. Pēc tam kad attīstās orgāna hipertrofija
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att.

Fenotipiskās
adaptācijas

shēma

(pēc

F.

Mejersona,
1981).
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(ilgstošā adaptācija), tā funkcija «sadalās» uz palielinātās struk-

tūras masu un realizētās funkcijas attiecība pret struktūras masas

vienību tuvojas normālai. Tālāk vairs nenotiek ģenētiskā aparāta

aktivācija, nukleīnskābju un olbaltumvielu sintēze normalizējas

(deadaptācija).

Piemēram, ja uz organismu iedarbojas kaut kādi kairinātāji
(fiziskā slodze, hipoksija, aukstums, emocionālā spriedze) sirdsdar-

bības neirohormonālā regulācija un sirds pašregulācijā praktiski
momentāni nodrošina sirds kontraktilās funkcijas pastiprināšanos.
Miokardā šūnās acumirklī palielinās ATF izmantošana, un kādu

laiku tā pārsniedz ATF resintēzi mitohondrijos. Līdz ar to miokardā

šūnās samazinās ar enerģiju bagāto fosfora savienojumu daudzums.

Bet, tā kā vienlaikus palielinās to šķeļproduktu daudzums, kas aktivē

oksidatīvo fosforilēšanos, tad ATF resintēze tiek pieskaņota tās pa-

tēriņam. Tādējādi tiek nodrošināta enerģētiskā apgāde īslaicīgās
adaptācijas laikā. Vienlaicīgi adaptācijā iekļaujas sarežģīts regulā-

cijas mehānisms, kas kontrolē ģenētisko aparātu un aktivizē nukleīn-

skābju un olbaltumvielu sintēzi, tādējādi izraisot sirds muskuļa
masas palielināšanos. Rezultātā attīstās droša, ilgstoša adaptācija,
kas likvidē homeostāzes traucējumus un samazina vai likvidē sprie-
dzes sindromu.

Tā kā individuālās attīstības gaitā organisms saskaras ar mai-

nīgu apkārtējo vidi, tad mainās arī organisma adaptācijas reakciju

kopums un jau noformējušos ilgstošās adaptācijas reakciju sali-

kumu nomaina jauns variants. Tas var notikt tāpēc, ka eksistē fizio-

loģiskā deadaptācija, kuras rezultātā izzūd iepriekšējās adaptācijas
radītās strukturālās pārmaiņas un jauns spriedzes sindroms izraisa

jaunas strukturālas izmaiņas.

A. Korobkovs adaptācijas norise izdala vairākas fāzes: sakuma,
pārejas, stabilās adaptācijas, dezadaptācijas un readaptācijas fāzi.

Sākuma fāzē (orientācijas refleksa laikā) kavēšanu centrā-

lajā nervu sistēmā nomaina uzbudinājums, kas izraisa straujas fizio-

loģiskas novirzes organisma funkcijās. So izmaiņu neirohumorālais

mehānisms ir iedzimts, un tās tiek papildinātas ar emocijām. Tālāk

seko pārejas fāze uz stabilo adaptāciju: centrālajā nervu sistēmā

samazinās uzbudināmība, pilnveidojas sinapšu uzbūve un darbība,
samazinās hormonālo procesu intensitāte, no adaptācijas reakcijas
«izslēdzas» atsevišķas sistēmas un orgāni. Stabilās adap-
tācijas jeb rezistences fāzi H. Seljē izskaidro ar adaptācijas hor-

monu — adenohipofīzes adrenokortikotropā hormona un virsnieru ser-

des hormonu izteiktu aktivitāti. Orgānos palielinās kapilāru skaits,
šūnās — mitohondriju daudzums, aktivizējas kalcija sūkņa darbība,

uzlabojas šūnas enerģētiskais nodrošinājums, aktivizējas olbaltum-

vielu un nukleīnskābju sintēze, proti, realizējas saikne starp struk-

tūru un funkciju un starp funkciju un šūnas ģenētisko aparātu. Ho-

meostāzes nodrošināšana ir saistīta ar neirohumorālā mehānisma

stipru sasprindzinājumu, kas, kombinējoties ar paaugstinātu ener-

ģijas patēriņu un imunoloģisko rezervju izsīkumu, var būt par
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iemeslu pielāgošanās procesa izjukšanai — dezadaptācijai.
Dezadaptāciju bieži novēro apstākļos, kas tuvi ekstremālajiem. Seko-

jošā readaptācija nodrošina audu procesu normalizešanos.

ADAPTĀCIJA DAŽĀDIEM VIDES APSTĀKĻIEM

Organisma dzīvības norisēs parastos vides apstākļos orgānos un

audos pastāvīgi mainās skābekļa patēriņš, temperatūra, gāzu par-

ciālais un barometriskais spiediens abpus membrānām v. c. Šo para-

metru svārstības un to regulācija nosaka adaptācijas norisi. Sevišķi
liela nozīme tam ir ekstremālos apstākļos.

Adaptācija zemai un augstai temperatūrai ir atkarīga no ap-

stākļiem. Periodiski strādājot pazeminātas temperatūras apstākļos

(aukstajos cehos vai saldētavās), aukstums iedarbojas cikliski, tas

mijas ar normālu temperatūras režīmu. Sājos apstākļos adaptācijas
fāzes ir neizteiktas. Pirmajās dienās siltuma producēšana organismā

palielinās neekonomiski, pārmērīgi, bet siltuma atdeve vēl nav pie-
tiekami ierobežota. Vēlāk siltuma producēšana un atdeve līdzsva-

rojas, un tādējādi tiek uzturēta stabila ķermeņa temperatūra. Spe-
cifiskā adaptācija nodrošina jaunajiem apstākļiem atbilstošu ķermeņa

temperatūras maiņas ritmu un receptoru adaptāciju aukstumam.

Adaptējoties dzīvei ziemeļu platuma grādos, bez zemās tempe-
ratūras uz organismu iedarbojas arī izmainīts apgaismojuma režīms

un radiācijas līmenis. Sājos apstākļos regulācijas mehānismu ietekmē

samērā ātri veidojas stabilas siltuma producēšanas izmaiņas. Cilvē-

kiem, kas pirmoreiz nokļuvuši ziemeļos, novēro olbaltummaiņas

traucējumus: pārsvarā ir olbaltumvielu noārdīšanās, mainās aizvie-

tojamo un neaizvietojamo aminoskābju ekskrēcija, pastiprinās

pāraminēšanas procesi, samazinās aizsargolbaltumu sintēze. Vienlai-

kus aktivizējas aknu kompensatoriskā funkcija, mainās RNS meta-

bolisms hipotalāmā kodolu neironos un neiroglijā, nostabilizējas
taukmaiņa. Adaptācijas gaitā var parādīties elpas trūkums, paaug-

stināta psihiskā labilitāte, ātra nogurdināmība, hipoksijas parādī-
bas — t. s. polārā spriedze. Ziemeļu iedzīvotājiem asinīs ir

palielināts taukskābju daudzums un nedaudz samazināts cukura

saturs. Taukskābes tiek iekļautas arī mitohondrijos, un līdz ar to

izmainās oksidēšanās reakciju raksturs. Paaugstinās vairogdziedzera
un virsnieru aktivitāte, pastiprinās AKTH izstrādāšana, siltuma pro-
ducēšana un kataboliskie efekti, palielinās audu jutība pret tiroksīnu.

Kopumā pavājinās centrālās nervu sistēmas trofiskā funkcija un

samazinās enerģijas patēriņš, kas nepieciešams temperatūras home-

ostāzes uzturēšanai.

Darbs karstajos cehos vai pārcelšanās uz dienvidiem izraisa

adaptācijas reakcijas, kas zināmā mērā ir pretējas tām, kuras rada

aukstums. Sākumā paātrinās elpošana un sirdsdarbība. Asins pār-
dales rezultātā ķermeņa virsējos slāņos asinsrite pastiprinās, bet

iekšējos orgānos — samazinās. Tas veicina sviedru izdalīšanos un

siltuma atdevi, bet siltuma producēšana samazinās. Endokrīnā sis-

tēmā aktivizējas tie procesi, kas regulē ūdens-sāļu maiņu (pastipri-
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nās antidiurētiskā hormona un mineralokortikoīdu izstrādāšana).

lestājoties ilgstošai adaptācijai, šīs reakcijas iegūst dozētu un koor-

dinētu raksturu, pie tam dominējošā ir siltumproducēšanas samazi-

nāšanās, bet asinsrites un elpošanas sistēmas funkcionē bez īpašas

spriedzes.
Adaptācija hipoksijai var iestāties dažādu apstākļu rezultātā.

Hipoksija rodas, ja audi nespēj izmantot skābekli, ja asinis nespēj
atdot skābekli audiem (anēmija, methemoglobīna izveidošanās), kā

arī asinsrites un elpošanas traucējumu rezultātā. Tā var iestāties

arī tajos gadījumos, kad organisms saņem maz skābekļa no ārējās
vides sakarā ar samazinātu skābekļa daudzumu gaisā (slikti venti-

lētas telpas) vai samazinātu skābekļa parciālo spiedienu gaisā (pa-
ceļoties kalnos), — hipoksiskā hipoksija.

Hipoksiskās hipoksijas gadījumā adaptācija attīstās dažādi —

atkarībā no cilvēka pacelšanās ātruma virs jūras līmeņa. Ja skā-

bekļa parciālais spiediens krīt strauji, tad arī strauji iestājas skā-

bekļa trūkums audos, paaugstinās neirohumorālo mehānismu akti-

vitāte. Minūtes ventilācija pieaug līdz 100—120 /, krasi paātrinās
asinsrites ātrums, sirdsdarbības frekvence palielinās līdz 120—

130 sit./min, palielinās pulsa spiediens, tas sasniedz 80—90 mm Hg.

Pieaug cirkulējošo asiņu daudzums.

Ilgstoši uzturoties augstu kalnos, pielāgošanās ir saistīta ar ener-

ģētiski izdevīgāku organisma darbības režīmu. Stabili palielinās

eritrocītu daudzums asinīs (8 milj. 1 mm
3
), un līdz ar to uzlabojas

asins spēja transportēt skābekli, tiek radīti apstākli labākai skābekļa
izmantošanai. To veicina arī asinsrites pastiprināšanās strādājošos

orgānos, paātrināta skābekļa transportēšana uz šūnstarpu telpu un

palielināts skābekļa atdošanas ātrums eritrocītos. Augstkalnu iedzī-

votājiem (2000 m virs jūras līmeņa) novēro ilgstošo adaptāciju —

aklimatizāciju. Tā izpaužas tieši audu procesu līmenī. Adap-
tācija augstkalnu apstākļos ir saistīta ne tikai ar hipoksisko hipok-
siju, bet arī ar kustību hipoksiju (fiziskās slodzes laikā), pazeminātu
barometrisko spiedienu, paaugstinātu saules radiāciju un klimatiska-

jiem un ģeogrāfiskajiem faktoriem.

Adaptācija paaugstinātam atmosfēras spiedienam galvenokārt

notiek, cilvēkam nirstot zem ūdens, kur uz katriem 10 m ūdens

spiediens palielinās apmēram par 1 atmosfēru. legremdējoties bez

speciālām aizsargierīcēm, plaušu apjoms samazinās proporcionāli

ārējā spiediena palielinājumam, gāzes plaušās tiek saspiestas un

spiedieni līdzsvarojas. legremdējoties ūdenslīdēja tērpā, speciālā ka-

merā vai akvalangā, cilvēks elpo gaisu, kura spiediens ir vienāds

ar ūdens spiedienu šajā dziļumā. Sakarā ar gaisa barometriskā spie-
diena palielināšanos pastiprinās elpošanas muskuļu slodze.

Bīstams stāvoklis var iestāties sakarā ar to, ka, palielinoties elpo-
jamā gaisa spiedienam, palielinās arī visu elpojamā gaisā esošo

gāzu parciālais spiediens. Piemēram, iegremdējoties ar akvalangu
50 m dziļumā, slāpekļa parciālais spiediens sasniedz 4,47 atm, bet

skābekļa parciālais spiediens — 1,3 atm. Tas var izraisīt eiforiju
un pat apziņas traucējumus. legremdējoties vēl dziļāk, var rasties
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samaņas zudumu un iestāties nāve. Pielāgošanās elpošanai paaugsti-

nāta spiediena režīmā palielina audu spēju uzņemt gāzes un atdot

tās asinīm, un izvadīt caur plaušām. Ilgstoši uzturoties paaugstināta

spiediena apstākļos (5—6 stundas), slāpekja koncentrācija audos

līdzsvarojas ar tā parciālo spriegumu asinīs un parciālo spiedienu
alveolu gaisā. Ja notiek strauja pāreja no paaugstināta spiediena

apstākjiem uz normāliem, tad slāpeklis nepaspēj pāriet asinīs un no

turienes izdalīties caur alveolām. Rezultātā audos un arī asinsvados

rodas gāzes pūslīši (galvenokārt nervu sistēmā, iekšējos orgānos),
kas izraisa izteiktus orgānu funkciju traucējumus (paralīzes, gāzu

emboliju, dzirdes un redzes traucējumus) — t. s. kesona slimību.

Lidojumi un kosmosa apgūšana saistās ne tikai ar hipoksijas un

fizikālo faktoru ietekmi uz organismu, bet arī ar laika joslu maiņas,

zemes magnētiskā un elektriskā lauka izmaiņu un citu faktoru izrai-

sītām organisma reakcijām.

Ilgstoša un tāla lidojuma vai pārbraukšanas apstākļos, šķērsojot
vairākas laika joslas, cilvēka organismam jāpielāgojas jaunajai nakts

un dienas nomaiņai.

Bioritmu desinhronizācija nelabvēlīgi ietekmē pielāgošanos, jo

centrālajā nervu sistēmā rodas uzbudinājuma pārvades koordināci-

jas nesaskaņas, kas izzūd tikai pēc 12—15 dienām. Adaptācijas pro-

cess divfāziskajam diennakts ritmam ir sevišķi sarežģīts, jo saistās

ar centrālās nervu sistēmas, analizatoru un iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeru darbības pārkārtošanos, lai nodrošinātu jaunajam diennakts

ritmam atbilstošu ķermeņa temperatūru, vielmaiņas un enerģētisko
norišu režīmu. Sākumā adaptācijas intensitāte dienas stundās ir

samazināta, bet, iestājoties ilgstošai adaptācijai, tā kļūst atbilstoša

dienas un nakts nomaiņas ritmam. Šādos adaptācijas apstākļos iz-

mainās arī organisma reaktivitāte. Izmaiņas organismā notiek arī

sezonas un citu bioritmu desinhronizācijas gadījumā.

Magnētiskā lauka ietekme uz cilvēka organismu ir periodiska, tā

ir atkarīga no saules aktivitātes (magnētiskām vētrām). Cilvēkam

nav speciālu receptoru, kas varētu uztvert magnētiskā lauka izmai-

ņas, tāpēc cilvēks tās sajūt kā vispārīgas novirzes dažās organisma
sistēmās sakarā ar asinsspiediena, eritrocītu magnētisko īpašību un

leikocītu daudzuma izmaiņām, asins fibrinolītiskās sistēmas (fibri-

nolizīna) aktivitātes samazināšanos. Sevišķi jutīga ir centrālā un

veģetatīvā nervu sistēma. Magnētisko vētru laikā notiek pārsvarā
simpātiskās nervu sistēmas (biežāk vīriešiem), mazāk parasimpā-
tiskās nervu sistēmas tonusa paaugstināšanās. Centrālā nervu

sistēmā pastiprinās kavēšanas procesi, pavājinās nosacījuma un bez-

nosacījuma reflektoriskās reakcijas, rodas atmiņas un sarežģītu dar-

bību realizācijas traucējumi. Mainās arī ādas elektriskie potenciāli,
tie pastiprinās, un ādas virsmā palielinās to sadalījuma asimetrija.
Magnētiskā lauka ilsgstošas iedarbības rezultātā izmainās organisma
augšanas un attīstības temps (akcelerāciju saista arī ar biosfēras

elektromagnētiskā lauka vidējā līmeņa pakāpenisku palielināšanos).
Mūsdienās samērā plaši izmanto magnetoterapiju, kas aktivizē

reģionāro asinsriti, fermentatīvās sistēmas, normalizē bioloģisko
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membrānu caurlaidību un izmaina šunu citoplazmas fizikāli ķīmiskās

īpašības.
Adaptācija mūsdienu civilizācijas apstākļiem ir saistīta ar da-

žāda veida informācijas pieaugošu pārpilnību un ražošanas procesu

intensifikāciju, kas var izraisīt pārslodzi. Dominējoša kļūst garīgā
spriedze, kas kombinācijā ar dažādu sistēmu darbības hipodina-
mismu var negatīvi iespaidot organismu, jo adaptācijas mehānismi

netiek trenēti un samazinās organisma imūnbioloģiskā pretestība.

Adaptācija psihogēniem faktoriem izstrādājas evolūcijas gaitā.
Reakcija uz emocionālo sasprindzinājumu ir nespecifiskā, taču tā ir

svarīgs adaptācijas neirohumorālā mehānisma palaidējfaktors. Adap-
tācija psihogēniem faktoriem noris dažādi — atkarībā no augstākās
neirālās darbības tipa. Nozīmīgi faktori ir psihiskās spriedzes il-

gums, pieradums, spriedzes kombinācija ar organisma fizioloģiskā

stāvokļa izmaiņām, emocionālo komponentu esamība (pārsvars) v. c.

Daļējs informācijas deficīts, ko rada aklums, kurlums, uzturēša-

nās surdokamerā un tamlīdzīgi cēloņi, izraisa kompensatoriskas
adaptācijas reakcijas. Piemēram, aklajiem pastiprinās taktilā jušana
un dzirde. Adinamija izraisa skeleta muskulatūras kustību funkcijas
un organisma vielmaiņas degradāciju, bet intelektuālās informācijas
deficīts — tikpat stipras progresīvas psihiskās darbības izmaiņas.
Pilnīga izolācija no jebkādas informācijas cilvēkam izraisa miega

traucējumus, redzes un dzirdes halucinācijas un citus psihiskus

traucējumus, kuri var būt pat neatgriezeniski.

REPRODUKCIJAS FIZIOLOĢIJA

Reprodukcijas funkcija ietver vairākus secīgus etapus: 1) dzi-

mumnobriešanu, 2) dzimummotivācijas veidošanos un realizāciju,
3) apaugļošanos, 4) grūtniecību, 5) dzemdības, 6) bērna zīdīšanu

un audzināšanu.

šajā nodaļā tiks aplūkoti tikai ar dzimumfunkcijas formēšanos

un realizāciju saistītie jautājumi. Pārējās reprodukcijas norises pie-
tiekami tiek atspoguļotas bioloģijā, endokrinoloģijā, ginekoloģijā un

dzemdniecībā, pedagoģijā.

DZIMUMMOTIVĀCIJAS VEIDOŠANĀS

Dzimummotivācijas rašanos nodrošina divi savstarpēji saistīti

mehānismi — humorālais (hormonālais) un neiroreflektoriskais.

Neiroreflektoriskā mehānisma pamatā var būt gan nosacījuma,
gan beznosacījuma refleksi. Cilvēkam svarīga nozīme ir nosacījuma
dzimumrefleksiem, jo viņam dzimuminstinkts ir pakļauts augstā-
kām — sociālām motivācijām.

Ontoģenēzē dzimumnobriešanas gaitā asinīs uzkrājas hormoni,
kas uzbudina hipotalāmā dzimumcentrus. Hipotalāmā dzimumcentri

darbojas kā trigermehānisms — kad uzbudinājums tajos sasniedz

noteiktu pakāpi, tie sāk periodiski «izlādēties», sūtot uzbudinājuma
impulsus gan uz retikulāro formāciju, gan uz limbisko sistēmu. Ja
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uzbudinājums hipotalāmā dzimumcentros ir ļoti stiprs, uzbudinā-

juma impulsi sasniedz ari pieres daivas. Pēc P. Anohina un K. Suda-

kova koncepcijas, hipotalāmā dzimumcentriem attiecība pret augstāk
stāvošām struktūrām, kas piedalās dzimumfunkcijas regulācijā, ir

vadības funkcija.

Dzimumuzbudinājumu pastiprina gan beznosacījuma kairinātāji,

kas iedarbojas uz erogēnām zonām, gan nosacījuma kairinātāji, kas

iedarbojas uz redzes, dzirdes un citiem receptoriem.

Kad dzimumuzbudinājums pārņem ievērojamu galvas smadzeņu

daļu, veidojas dzimummotivācija, kas savas bioloģiskās nozīmes dēļ

sāk dominēt pār citām motivācijām. Dominējošā dzimummotivācija
ir saistīta ar negatīvām emocijām, no kurām cilvēks cenšas atbrīvoties.

Dominējošā dzimummotivācija, ko pavada negatīvas emocijas,
subjektīvi izpaužas kā dzimumtieksme jeb libido.

No psiholoģijas viedokļa dominējošā dzimummotivācija ir tādu

jūtu un domu neierobežota virsvadība, kuras saistītas ar dzimum-

tuvību, ar uzmanības virzību uz noteiktu seksuālu objektu — mīļoto
cilvēku.

Dominējošā dzimummotivācija ir cieši saistīta ar atmiņu, kurā

atspoguļojas iepriekšējās dzimumdzīves pieredze, un ar situācijas

aferentāciju. Aferentās sintēzes rezultātā tiek pieņemts konkrētiem

apstākļiem atbilstošs «lēmums», kas noraida visus iespējamos ceļus
dzimumtieksmes apmierināšanai, izņemot vienu — visreālāko. Šajā
procesā piedalās beznosacījuma un nosacījuma reflektoriskie mehā-

nismi, sevišķi pēdējais, jo tas ir atmiņas izmantošanas pamatā. «Lē-

muma» pieņemšana izraisa mērķtiecīgas darbības programmas for-

mēšanos darbības rezultāta akceptorā. Mērķtiecīgā darbība tiek vir-

zīta uz konkrētu partneri.

DZIMUMAKTA NORISE

Dzimumakta norises pamatā ir neiroreflektoriskais mehānisms,

pirmām kārtām — beznosacījuma dzimumrefleksi.

Beznosacījuma dzimumrefleksu recepcijas lauks ietver ārējos dzi-

mumorgānus un erogēnās zonas. To kairinājums ievērojami pastip-
rina dzimumuzbudinājumu.

Sievietei dzimumorgānus inervē simpātiskās un parasimpātiskās
šķiedras. Simpātiskās šķiedras sākas no muguras smadzeņu jostas
segmentiem (Ln, Lm), bet parasimpātiskās šķiedras — no muguras

smadzeņu krustu segmentiem (Sn—Si
v ). Kā simpātiskās, tā para-

simpātiskās šķiedras piedalās iegurņa pinuma veidošanā. Daļa sim-

pātisko un parasimpātisko šķiedru no šī pinuma iet uz dzemdi un

veido plexus uterovaginalis.

Simpātiskās šķiedras inervē dzemdes ķermeni un urīnpūšļa slē-

dzējmuskuli, parasimpātiskās šķiedras — maksti, urīnpūšļa ķermeni,
urīnizvadkanāla sūkļveida ķermeni.

No muguras smadzeņu ceturtā krustu segmenta parasimpātiskās
šķiedras iet arī kaunuma nerva (n. pudentus) sastāvā; šo šķiedru
inervācija nodrošina maksts priekštelpas atvēršanos un lielo priekš-
telpas dziedzeru sekrēta izdalīšanos.
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Sievietei muguras smadzeņu krustu segmentos (Sn —Siv ), kur

sākas parasimpātiskās šķiedras, atrodas erekcijas centrs, bet jostas

segmentos (Ln, Lm), kur sākas simpātiskās šķiedras, — orgastisko
kustību centrs.

Vīrietim dzimumorgānus arī inervē kā simpātiskās, tā parasimpā-
tiskās šķiedras. Simpātiskās šķiedras sākas no muguras smadzeņu

jostas segmentiem (Ln, L
m), bet parasimpātiskās — no muguras

smadzeņu krustu segmentiem (Sn—Siv ). Gan simpātiskās, gan para-

simpātiskās šķiedras piedalās iegurņa pinuma veidošanā. Simpātiskās

šķiedras no šī pinuma iet uz dažādiem dzimumrefleksu efektoriem —

sēklvadiem, sēklas pūslīšiem, priekšdziedzeri, urīnizvadkanālu, bet

parasimpātiskās šķiedras iet uz dzimumlocekļa briedumķermeņiem,

ārējo dzimumorgānu muskuļiem, urīnizvadkanāla dziedzeriem, urīn-

izvadkanāla slēdzējmuskuli.
Vīrietim muguras smadzeņu krustu segmentos (Sn—Siv) atrodas

erekcijas centrs, bet jostas segmentos (Ln, Lm) — ejakulācijas
centrs.

Izšķir četras dzimumakta fāzes: libido, erekciju, ejakulāciju (vī-

rietim) vai orgastiskās kustības (sievietei), orgasmu.

Libido jeb dzimumtieksmes rašanās jau ir iztirzāta, aplūkojot
dzimummotivācijas formēšanos.

Par libido būtību ir dažādi uzskati. Daļa autoru ar to saprot ne-

noteiktu subjektīvu sajūtu dzimumorgānos, citi — tieksmi pēc pre-

tējā dzimuma. Vēl viena autoru grupa libido saista ar vēlēšanos

radīt pēcnācējus. Daži autori izdala divus libido komponentus:

1) tiekšanos pēc garīga un, galvenokārt, fiziska kontakta ar pretējā
dzimuma personu, 2) tiekšanos pēc atslābinājuma sakarā ar izmai-

ņām dzimumorgānos.

Erekcija sagatavo dzimumorgānus dzimumaktam.

Vīrietim erekcija ir dzimumlocekļa piebriešana, ko izraisa brie-

dumķermeņu dobumu piepildīšanās ar asinīm. Dzimumuzbudinājuma
laikā sakarā ar pastiprinātu asins pieplūdi dzimumloceklim tiek no-

spiesti venozie asinsvadi un līdz ar to ir apgrūtināta asins attece

pa vēnām. Rezultātā asinis uzkrājas un dzimumloceklis kļūst ciets.

Apgrūtinātu venozo asiņu atplūdi nosaka ne tikai paaugstinātais

spiediens artērijās, bet arī ārējo dzimumorgānu muskuļu un dziļā

starpenes šķērsmuskuļa saraušanās.

Erekcija ļauj dzimumlocekli ievadīt makstī. Erekcijas laikā no-

tiek arī sekrēta izdalīšanās no urīnizvadkanāla dziedzeriem. Šis

sekrēts pārklāj sievietes dzimumceļu sienas un atvieglo dzimum-

locekļa slīdēšanu tajos. Notiek urīnizvadkanāla slēgšanās no urīn-

pūšļa puses sakarā ar dziļā starpenes šķērsmuskuļa un urīnizvad-

kanāla slēdzējmuskuļa saraušanos.

Sievietei erekcija noris atšķirīgi. Galvenā nozīme ir kutekļa
erekcijai un tam, ka makstī pastiprināti nonāk lielo priekštelpas dzi-

mumdziedzeru sekrēts, kas pārklāj maksts sienas un atvieglo vīrieša

dzimumlocekļa ievadīšanu. Tāpēc sievietei šo dzimumakta fāzi dēvē
arī par erekcijas-sekrēcijas fāzi. Bez tam šajā fāzē noslēdzas urīna

izvadkanāls.
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Kutekja erekcija galvenā nozīme ir m. ischiocavernosus, kas pār-

klāj kutekļa muguriņu. Sim muskulim saspiežot kutekļa briedum-

kermeni, tiek kavēta asins atplūde no kutekļa un sekmēta tā erekcija.
M. bulbospongiosus saraušanās savukārt veicina lielo priekštelpas
dziedzeru sekrēta izdalīšanos.

Gan vīrietim, gan sievietei erekcija var iestāties tikai tad, ja dzi-

mumhormoni nodrošina pietiekami augstu erekcijas centra uzbudi-

nāmību un ja nav augstāko nervu centru kavētājietekmes.

Izšķir divus erekcijas rašanās mehānismus. Beznosacījuma re-

flektorisko erekcijas centra uzbudinājumu izraisa perifēro receptoru

(ārējo dzimumorgānu un erogēno zonu) kairinājums. Centrālā (auto-

mātiskā) erekcijas mehānisma pamatā ir nosacījuma reflektoriskā

darbība. To izraisa ārēji seksuāli stimuli vai arī erotiskas domas vai

sapņi, un uzbudinājums izplatās uz zemgarozas dzimumcentriem un

ari uz erekcijas centru muguras smadzenēs. Vīrietis erekciju var

apzināti pastiprināt, izraisīdams m. ischiocavernosus un m. trans-

versus perinei profundus saraušanos.

Erekcijas regulācija galvenokārt ir saistīta ar parasimpātisko
nervu sistēmu.

Dzimumakta trešā fāze vīrietim ir ejakulācija, bet sievietei —

orgastiskās kustības.

Ejakulācija ir sēklas izplūšana no vīrieša dzimumlocekļa. Dzi-

mumakta laikā ejakulāts tādējādi nokļūst sievietes dzimumceļos.

Ejakulāts satur gan sēklu, gan priekšdziedzeru sekrētu.

Ejakulācija iestājas, kad dzimumuzbudinājums sasniedz noteiktu

līmeni, un to pavada specifiska baudas izjūta — orgasms.

Ejakulācijas fāzei izšķir divas stadijas. Pirmā stadija ir sēklas

izdalīšanās, bet otrā stadija ir ejakulāta izsviešana.

Pirmā stadija notiek simpātisko nervu impulsu ietekmē,

šie nervu impulsi izraisa sēklvadu un priekšdziedzera gludās
muskulatūras saraušanos, kā arī urīnpūšļa iekšējā sfinktera slēg-
šanos.

Arvien jaunas sēklas porcijas, kas nāk no sēklinieku piedēkļiem,
izraisa lēnu sēklas izdalīšanos no sēklvadiem, kur tā līdz tam uz-

krājusies. Piedēkļos rodas peristaltiskas kustības, palielinās sēklvadu

muskuļu kontrakciju temps, un sēkla sāk straujāk pārvietoties pa
urīnizvadkanāla mugurējo daļu. Te ieplūst arī priekšdziedzera sek-

rēts, kas stipri palielina kopējo šķidruma (ejakulāta) daudzumu

urīnizvadkanāla mugurējā daļā. Ejakulāta plūšana pa urīnizvad-
kanāla mugurējo daļu darbojas kā stimuls ejakulācijas otrajai sta-

dijai — sēklas izsviešanai.

Otrā stadija notiek gan parasimpātiso, gan simpātisko
nervu impulsu ietekmē. Šīs stadijas laikā notiek ejakulāta pārvieto-
šanās no urīnizvadkanāla mugurējās daļas līdz ārējai atverei un

(dzimumakta laikā) izsviešana sievietes dzimumceļos. Ejakulācija
ir saistīta ar orgasmu.

Ejakulācijas otrā stadija noris ļoti strauji, jo beznosacījuma
reflektoriskai simpātiskās nervu sistēmas ietekmei pievienojas para-
simpātiskās un somatiskās nervu sistēmas ietekme. Somatiskās
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nervu sistēmas impulsācija izraisa ārējo dzimumorgānu muskuju un

dziļā starpenes šķērsmuskuļa saraušanos. Vienlaikus ar šķērssvīt-

roto muskuļu saraušanos rodas orgasms.

Orgastiskās kustības notiek simpātisko un somatisko nervu im-

pulsu ietekmē. Simpātisko nervu impulsi izraisa maksts apakšējās

daļas un dzemdes ķermeņa muskulatūras saraušanos, bet somatisko

nervu impulsi izraisa visa ķermeņa šķērssvītroto muskuļu kontrak-

cijas.
Orgasms ir ārkārtīga baudas izjūta, kas pavada ejakulāciju (vī-

rietim) vai orgastiskās kustības (sievietei).

Aferentie impulsi dzimumakta laikā caur talāmu un limbisko

sistēmu sasniedz garozu, kur transformējas specifiskā baudas izjūtā.
Tāpēc orgasma psihiskais komponents ir saistīts ar pusložu garozas

darbību. Patiesu mīlestības jūtu trūkums, uzmanības novēršana dzi-

mumakta laikā un citi nelabvēlīgi faktori pavājina orgasmu.

Orgasma ilgums vīrietim ir 3—15 s, bet sievietei — 3—30 s. Sie-

vietei orgasma ilgums ir stipri atkarīgs no partnera izturēšanās.

DZIMUMFUNKCIJU REGULĀCIJA

Zemgarozas dzimumcentri. Augstākie zemgarozas dzimumcentri

atrodas hipotalāmā. Tie lokalizējas pelēkā paugura paraventrikulāra-
jos un ventrikulārajos kodolos. Ja iznīcina pelēko pauguru, novēro

dzimumdziedzeru atrofiju un dzimumfunkciju traucējumus. Dzimum-

funkcijas kavē mandeļveida ķermenis, kas funkcionāli saistīts ar lim-

bisko sistēmu. Ja mandeļveida ķermeni iznīcina, novēro hipersek-
sualitāti sakarā ar pastiprinātu gonadotropīna sekrēciju.

Hipotalāms regulē dzimumfunkcijas gan ar veģetatīvās nervu sis-

tēmas, gan ar hipofīzes starpniecību. Hipotalāms ietekmē gonado-
tropo hormonu producēšanu adenohipofīzē. Simpātiskā nervu sis-

tēma to kavē, bet parasimpātiskā — veicina. Gonadotropie hormoni

stimulē dzimumhormonu izdalīšanos dzimumdziedzeros. Dzimum-

hormoni savukārt ietekmē veģetatīvo nervu sistēmu: estrogēnie hor-

moni stimulē parasimpātisko nervu sistēmu, bet progesterons paaug-
stina simpātiskās nervu sistēmas tonusu.

Negatīvās emocijas apspiež dzimumfunkcijas, bet pozitīvās emo-

cijas tās stimulē.

Dzimumfunkciju regulācijā piedalās arī limbiskā sistēma, no

kuras atkarīga seksuālā uzvedība. Limbiskā sistēma funkcionē ciešā

saistībā ar hipotalāmu un retikulāro formāciju. Limbiskā sistēma ar

hipotalāmā starpniecību nosaka arī emocionālās reakcijas raksturu.

Negatīvās emocijas ar simpātiskās nervu sistēmas starpniecību ap-

spiež dzimumfunkcijas.

Augstākie (garozas) dzimumcentri. Dati par dzimumcentru loka-

lizāciju garozā ir pretrunīgi, taču neapšaubāms ir fakts, ka garozā
ir dzimumcentru augstākā «pārstāvniecība», jo var izveidoties nosa-

cījuma dzimumrefleksi. Bez tam ir konstatēts, ka dzimumfunkciju

traucējumi var būt arī tikai psihogēni.
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ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Absolūta reiraktara taze 38, 135

Acetilholīns 69, 109

Acidotesta metode 200

Acidoze 116, 257

Acs refrakcija 340

Adaptācija 428

—, fenotipiskā, 429

—, fizioloģiskā, 429

— fiziskai slodzei 421

—, genotipiskā, 429

—, ilgstošā, 430

—, īslaicīgā, 430
— receptoros 71, 336

Adaptācijas fāzes 433

— nespecifiskais spriedzes sindroms 287,
431

— specifiskā sistēma 431

Adaptīvi trofiskā teorija 287

Adas fizioloģiskās funkcijas 19—21
— receptori 360, 361

Adekvāts kairinātājs 29

Adenilciklāzes (adenilātciklāzes) mehā-

nisms 40, 267, 288

Adenohipofīze, sk. Hipofīzes priekšējā
daiva

Adenozīnmonofosfāts 40, 267

Adrenalīns 288

Adrenoblokatori 110

Adrenoglomerulotropīns 277

Adrenokortikotropais hormons (AKTH)
214, 272, 273, 278

Adrenomimētiskās vielas 110

Adrenoreceptori 109

Aerobās jaudas maksimums 424

Aferentā sintēze 84, 333

Aferentācija, atgriezeniskā, 86

—, ierosinātāja, 85

—, situācijas, 84

Aglutinācija 25, 124

Aglutinīni 117, 124

Aglutinogeni 124

Aizkrūtes dziedzeris 277

Aizkuņģa dziedzera ārējās sekrēcijas
fāzes 205

endokrīnā funkcija 282

sula 204

Aizsargrefleksi 26, 94, 378

—, elpceļu, 177

—, gremošanas trakta (vemšana), 203

Aizture, atrioventrikulārā, 133, 146

—, sinaptiskā, 97

Aizvadošais asinsvads 249

Aklimatizācija 435

Aknu asinsrite 175

Akomodācija 341

Aksonālais transports 64

Aktīns 47

Albumīni 117, 262

Aldosterons 223, 256, 285

Alveolārā ventilācija 184

Alveolu ventilācija 175

Amilāze 198, 204, 207

Aminoskābes 117, 217

Anakrota 161

Analizatori un adaptācija 336

— un aferentie impulsi 338

— un funkcionālā mobilitāte335

— un informācijas kodēšana 339

Analizators, ādas, 360

—, dzirdes, 347

—, garšas, 367

—, kustību, 358

—, ožas, 365

—, redzes, 339

—, vestibulārais, 353

—, viscerālais, 369

Analizatoru vadītājceļi 336

ādas analizatorā 363

dzirdes analizatorā 350, 351

garšas analizatorā 369

kustību analizatorā 360

nociceptīvie 372

ožas analizatorā 367

vestibulārā aparātā 356

viscerālā analizatorā 370

Anatomiskā mirusī telpa 176

Androgēnie hormoni 285, 287

Androstendions 287

Angiotenzinogēns 250

Angiotenzīns 250, 261

Antidiurētiskais hormons (ADH) 223,

255, 256, 261, 275



443

Antikoagulanti 123

Antinociceptīvā sistēma 373

Antiperistaltiskās kustības 211

Antitoksīni 117, 121

Antivielas 117

Apziņa 404

Ārējā elpošana 175, 178

Arējās vides apstākļi (faktori), adekvāti,
429

, ekstremāli, 429

, neadekvāti, 429

, subekstremāli, 429

Arteriālā spiediena izmaiņas fiziskā

slodzē 415

līkne 156, 157

mērīšana 157

norma 159

pašregulācija 172

reģistrācija 158

Arteriālais spiediens 155

, diastoliskais, 157

, pulsa, 158

, sistoliskais, 157

, vidējais, 158

Artērijas 128

Artēriju pulsa viļņa izplatīšanās ātrums

162

— pulss 159

Arteriolas 156, 249

Arteriovenozā starpība 191, 249

Ascendējošie (augšupejošie) ceļi 297

Asimilācija 212

Asins sastāvs 113
— daudzums 114
— formelementi 113
— gāzu sastāvs 89
— grupas 124

— osmotiskais spiediens 89, 115
— plazmas jonu koncentrācija 89

koloīdosmotiskais spiediens 117,
165, 250

olbaltumvielas 117

onkotiskais spiediens, sk. Koloīd-
osmotiskais spiediens

— reakcija (pH) 89, 116, 257
— serums 113, 122
— straumes lineārais ātrums 153

— tilpumātrums 153
— viskozitāte 115

Asinsrade 125

Asinsrece 122, 262

Asinsrite aknās 175

— fiziskas slodzes laikā 415
— galvas smadzenēs 175

— nierēs 249
— plaušās 174
— sirdī (koronārā asinsrite) 174

Asinsspiediens 155

— artērijās, sk. Arteriālais spiediens

— kapilāros 164
— vēnās 167

Asinsvadu elastīgā pretestība 156, 158
— nervi, aferentie, 169

, eferentie, 168

, —, vazodilatatori 168, 169

, —, vazokonstriktori 168, 173
— paplašinātājvielas 171
— perifērā pretestība 156, 158
— sašaurinātājvielas 171

Atcerēšanās 389

Atjaunošanās 427

—, kārtējā, 427
— pēcdarba, 427, 428

—, periodiskā, 427

—, pirmsdarba, 427

Atkavēšana 385

Atmiņa 85, 388

—, ilgstošā, 389

—, īslaicīgā, 389

—, momentānā, 389

Atmiņas mehānismi 390

Atrioventrikulārā aizture 133, 146

Atsevišķas kontrakcijas 51, 136

Audu šķidrums 126, 165

Augstākās neirālās darbības pamatpro-
cesi 391

tipi 391, 403, 404

Augšupejošie (ascendējošie) ceļi 297
Auss, arējā, 347

—, iekšējā, 348

Automātija, elpošanas centra, 192

—, sirds vadītājsistēmas, 132

—, viscerālo (unitāro) muskuļu šūnu, 58
Automātiskās sistēmas 74—76

Barjera, ādas, 19

—, aerohematiskā, 189

—, hematoencefāliskā, 23

—, hematooftalmiskā, 23

—, histohematiskā, 21—23, 191

—, gļotādas, 21

—, šūnapvalku, 23

Baroreceptori 169

Beznosacījuma kavēšana 384

, dziestošā, 384

, nedziestošā, 384

, pārmēra, 384
— refleksi 82, 375

Bezsliekšņa vielas 255

Binaurālā dzirde 352

Bioelektriskie potenciāli 33

Bioloģiskās membrānas depolarizācija
34

funkcijas 30, 31

hiperpolarizācija 34

repolarizācija 35

Biotīns 210

Bradikinīns 262
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Bufersistēma, fosfātu, 259

—, hemoglobīna, 119

—, ogļskābes-hidrogēnkarbonātu, 259

—, plazmas olbaltumvielu, 117

Bungplēvīte 347

Cīpslu refleksi 81, 299

Citolīze 25

Citorecepcija 267

Citotoksiskais efekts 25

CNS funkcija, adaptīvi trofiskā, 111

, nespecifiskā, 293

, reflektoriskā, 94

, specifiskā, 293

CNS funkcijas 294, 295

CNS funkciju iedalījums 106, 294

traucējumi bazālajos ganglijos
304

galvas smadzeņu pusložu ga-

rozā 309, 323, 324

muguras smadzenēs, sk. Spi-
nālais šoks

smadzenītēs 307

Cukura slodze 215

Darba formas 409
— komponenti 409, 410

— smaguma kritēriji 411

Darbības potenciāli 35

, gludās muskulatūras šūnu, 58, 59

,
kambara miokarda šūnas, 130

, motoriskās vienības, 57

,
nervu šūnu, 60

,
sirds vadītājsistēmas, 133, 134

— potenciālu fāzes 35

izplatīšanās 44, 61, 62

— rezultāta akceptors 86

Deadaptācija 431

Defekācija 211

Defibrinētas asinis 122

Derīgais laiks 29

Descendējošie ceļi, sk. Lejupejošie ceļi
Dezadaptācija 434

Diastole 130

Diastoliskais spiediens 157

Dinamiskais stereotips 387

Disimilācija 212

Diurēze 255

—, nosacīti reflektoriskā, 259

—, osmotiskā, 256

—, ūdens, 255

Dobumgremošana 196

Domāšana 405, 406

Dominante 104

Donors 125

Duodenālā zondēšana 204

Dzeltenais ķermenis 289

Dzimumhormoni 289

—, olnīcu, 291

—, vīrišķie, 293

Dzimumnobriešana 289, 437

Dzimumtieksme 438, 439

Dzirde 347, 353

Dzirdes kauliņi 347

Ejakulācija 440

Eksperiments, akūtais, 6

—, hroniskais, 6

Ekstrakardiālā nervu sistēma 149

Ekstrapiramidālā sistēma 310, 311

Ekstrasistole 136

Elastīgā pretestība, asinsvadu, 156, 158

,
plaušu, 179

Elektroencefalogramma 326, 397

Elektrokardiogrāfija 143

Elektromiogrāfija 56

Elektroretinogramma 343, 344

Elpceļu gaisa vadīšanas zona 176

— kaitīgā telpa 176, 184

— pārejas zona 177

— receptori 177

Elpošana, ārējā, 175, 178

—, iekšējā, 175

—, šūnu, 175

Elpošanas centrs 192, 193

— darbs 179

— fāzes 178

— gāzes 185

— gāzu apmaiņa audos 191

plaušās 186

difūzijas ātrums 187

parciālais spiediens un spriegums
186, 187

— koeficients 228

— minūtes tilpums 183

— ritmika 192

Embols 123

Emetropija 340

Emocijas 401, 402

Endolimfa 348

Enerģētiskā vērtība, pārtikas produktu,
238

, uzturvielu, 227

Enerģijas maiņa 212, 227

— patēriņš 230, 232

Enterogastrīns 202

Enterokināze 207

Epifīze 276

Epitēlijķermenīši 280

Erekcija 439

Ergonomika 409

Eritrocīti 118

Eritrocītu grimšanas ātrums 119

— osmotiskā rezistence 115

Eritropēnija 118

Eritropoetīni 126, 262
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Eritropoēze 118, 262, 278

Estrogēni 287, 291

Ēšanas režīms 236

Fagocitoze 120, 196

Fibrinogēns 123

Fibrinolīze 123

Fibrinolizīns 123

Fibrīns 122

Filtrācija gremošanas kanālā 208
— kapilāros 164, 165
— nefronā 250, 251, 263

Fizioloģijas iedalījums 5

— metodes 6

Fizioloģiskā mirusī telpa 184

Fizioloģiskās funkcijas 72

Fizioloģiskie šķīdumi 116

Fizioloģisko funkciju pētīšanas metodes
73

regulācija, hormonāla, 78, 79

,
neirālā, 78, 80

,
nespecifiskā humorālā, 78, 79

, pašregulācija 77

Fiziskā slodze 409

, atkārtota (treniņš) 420

un nogurums 426

Fiziskās darbaspējas 423

— slodzes ietekme uz asinsriti 415

uz elpošanu 418

uz sirdsdarbību 413

uz vielmaiņu 234, 419

Flebogramma 167

Flegmatiķi 393

Folikulus stimulējošais hormons (FSH)
271, 274

Fonokardipgramma 141

Fosfāti, asins, 118, 281

—, bufersistēmas, 259

Fotoķīmiskās norises fotoreceptoros 343

Funkcionālās sistēmas 82—86, 172

Galvas smadzeņu asinsrite 175

pusložu garozas analītiski sintē-

tiskā darbība 386

asociatīvās (sekundārās
sensorās) zonas 324

asociatīvie (otrējie sen-

sorie) lauki 324

funkcionālā asimetrija 325

primārās efektorās zonas

323

primārās sensorās zonas 323

trešējie iauki 324

Gangliji, spinālie, 296

—, veģetatīvie, 108

Ganglioblokatori 109

Gastrīns 202

Gliemezis 348

Glikagons 214, 282, 283

Glikokortikoīdi 278, 286, 287

Glikoreceptori 211

Glikoze asinīs 117, 118

Glikozes sintēze 262, 263

Glikozidaze 198

Glomeruls 247, 249

Glomus aorticum 169
— caroticum 169

Gludais tetāns 51

Gludie muskuji, multiunitārie, 57

,
viscerālie (unitārie), 58

Gonadotropīni 271, 274

Granulocīti 120

Gremošana, dobumgremošana 196

—, membranālā, 196. 207

Gremošanas kanāla fermenti

amilāze 198, 204, 207

aminopeptidāzes 204, 207

dipeptidāzes 207

enterokināze 207

glikozidāze 198

hialuronidāze 198

himotripsīns 204

karboksipolrpeptidāze 204

laktāze 207

lipāze 204, 207

maltāze 204, 207

nukleāze 198

pepsīns 199

tripsinogēns 204

Gremošanas kanāla hormoni

enterogastrīns 202

gastrīns 202

holecistokinīnpankreozimīns 202, 205

motilīns 203, 210

sekretīns 205

Gremošanas sulas

aizkuņģa dziedzera sula 204

kuņģa sula 200

siekalas 19<7

zarnu sula 207

žults 206

Hematoencefāliskā barjera 23

Hematokrīta indekss 117

Hematooftalmiskābarjera 23

Hematopoēze 261

Hemoglobīns 119

karbohemoglobīns 119

karboksihemoglobīns 119

oksihemoglobīns 119, 188

Hemokoncentrācija 417

Hemolīze 115

Hemolizīni 116

Heterometriskā pašregulācija 130

Hialuronidāze 198

Hidrokortizons 285

Himioreceptori 169
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Himotripsīns 204

Hipermetropija 340

Hipertoniskie šķīdumi 115

Hipofīze 271

Hipofīzes mugurējā daiva (neirohipo-
fīze) 275

— priekšēja daiva (adenohipofīze) 271

— starpdaiva 275

Hipoksiskā hipoksija 435

Hipotalāms 271, 327

Hipotalama-hipofīzes sistēma 271, 280

Hipotoniskie šķīdumi 115

Histerēze 180

Histohematiskā barjera 21—23, 191

Holecistokinīnpankreozimīns 202, 205

Holēriķi 392

Holinoblokatori 110

Holinomimētiskās vielas 110

Holinoreceptori 109

Homeostāze 86

—, genotipa, 87

—, ģenētiskā, 87

—, iekšējās vides, 88, 257, 281

—,
struktūru (morfoloģiska), 88

Homojometriskā pašregulācija 130

Hormoni, audu, 79, 265

—, «īstie», 80, 265

—, izpildhormoni 265

—, kinētiskie, 265

■—, slāpekli saturošie, 265

—, , aminoskābju derivāti 265

—, , peptīdhormoni 265

—,
steroīdhormoni 265

—, —,
dzimumhormoni 265

■—, —, kortikosteroīdi 265

Hormoni

adrenalīns 288

adrenoglomerulotropīns 277

adrenokortikotropais hormons

(AKTH) 272

aldosterons 285

androgēnie hormoni 287

androstendions 287

angiotenzīns 250, 256, 261

antidiurētiskais hormons (ADH) 275

enterogastrīns 202

estrogēni 291

folikulus stimulējošais hormons

(FSH) 271, 274

gastrīns 202

glikagons 283

glikokortikoīdi 286

gonadotropīni 271, 274

hidrokortizons 285

holecistokinīnpankreozimīns 202, 205

insulīns 282

intersticiālo šūnu stimulētājhormons
(ISSH) 271, 293

kalidīns 262

kallikreīns 262

kateholamlni 288

lipokaīns 284

luteinizētājs hormons (LH) 274

luteotropais hormons (LTH) 275

melanotropais hormons 275

mineralkortikoīdi285

motilīns 203, 210

noradrenalīns288

oksitocīns 276

parathormons 280

peptidhormons 265

progesterons 274

prostaglandīni 79; 261, 262

sekretīns 205

serotonīns 276

somatotropais hormons (STH) 271

testosterons 293

timozīns 277, 278

tireokalcitonīns 257, 278

tireotropais hormons (TTH) 271,
273, 274

tiroksins 278

trijodtironīns 279

vazopreslns 275

Hronaksija 30

legaumēšana 388

lekšējā elpošana 175

lekšējā vide 18

lekšējās sekrēcijas dziedzeri 266

— vides ķimisko parametru homeostāze

88

šķidrumi 18

Ilgstošā adaptācija 430

Imunitāte 121

Imūnreakcijas, celulārās, 25

—, humorālās, 24

Imūnsistēma 24

Informācijas kodēšana 76, 339

Insulināze 214

Insulīns 282

Intersticiālā telpa 252, 255
Intersticiālais šķidrums 165

Intersticiālo šūnu stimulētājhormons
(ISSH) 271, 293

īslaicīgā adaptācija 430

Izdalīšana, amonjaka, 259

—, fosfātu, 257

—, kalcija, 257

—, kālija, 257

—, magnija, 256, 257

—, nātrija, 256

—, ūdens, 255, 256

Izometriska kontrakcija 50, 138

Izotoniska kontrakcija 50

Izotoniskie šķīdumi 115

Izstiepējrefleksi 300
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Izvadīšana, izkārnījumu, 210

—, sviedru, 243

—, urīna, 264

Izvadorgāni 246

Izziņa 405

Jukstaglomerulārais komplekss 250

Jukstamedulārie nefroni 247, 249

Kairinātāja slieksnis, absolūtais, 334

, atšķiršanas, 335
— sliekšņa stiprums 29

— stiprums, optimāls, 43

, pesimāls, 43
— zemsliekšņa stiprums 36, 43

Kairinātājs 28

—, adekvāts, 29

—, atsevišķs, 29, 43

—, dabisks, 29

—, fizikāls, 28

—, ķīmisks, 28

—, mākslīgs, 29

—, ritmisks, 29

Kaitīgā telpa 176, 184

Kalidīns 262

Kallikreīns 262

Kalorimetrija, netiešā, 228

—, tiešā, 228

Kapilāri 128, 163, 249, 329

Karboksihemoglobīns 119

Kardiokardiālie refleksi 150

Katakrota 161

Kateholamīni 288

Kavēšana 28, 100

—, beznosacījuma, 384

—, nosacījuma, 384, 386

—, pesimālā, 102

—, postsinaptiskā, 101

—, presinaptiskā, 101

—, seku, 102

Kavētājmediatori 101

Kesona slimība 436

Klīrensa metode 251

Konsolidācija 389

Kontrakcija, gludo muskuļu, 59

—, muskuļu, 45

—, —, atsevišķa, 51

—, —, auksotoniska, 50

—, —, izotoniska, 50

—, —, tetāniska, 51, 52

Kontrakcijas fāzes 47, 48

— mehānisms 47

Konverģence 99

Koronārā asinsrite 174

Korotkova metode 157

Krāsu redze 345

Kuņģa sula 200
— kustības 202, 203

— sekrēcijas fāzes 201, 202

— zondēšana 199

Kustības, acābolu, 346

—, kuņģa, 202, 203

—,
skeleta muskuļu, apzinātas, 295

—,
— —, neapzinātās, 295

—, zarnu, peristaltiskās, 209

—, —, segmentācijas, 209

—, —, svārstveida, 209

Kustību asociatīvā zona 309
— motoriskā zona 308

— regulācija 312

Kutānoviscerālie refleksi 112

Ķermeņa temperatūra 239, 240, 241

— izotermas 239

Labilitāte 38

Labirints 353

Laktāze 207

Leikocīti 120

Leikocitārā formula 120

Leikocitoze 121

Leikopēnija 121

Lejupejošie ceļi 297

Liberīni 267

Libido 438, 439

Likums, izodinamijas, 237

—, kairinājuma stipruma, 43, 44, 55

—, vidēja garuma saikomēra (iestie-
puma), 56

—, vidējo nastu, 55

—,
«visu vai neko», 43, 44, 135

Limbiskā garoza 331

— sistēma 327, 330

Limfa 126, 166

Limfangioni 166

Limfocīti 24, 120

Lipāze 204, 207

Lipokaīns 284

Luteinizētājs hormons (LH) 271, 274

Luteotropais hormons (LTH) 271, 275

Magnetoterapija 436

Makroelementi 220

Maksimālā ventilācija 182

Maksimālais spiediens, sk. Sistoliskais

spiediens
Maltāze 204, 207

Mediators 66

Mehānisms, adenilciklāzes, 40, 267, 288

—, atmiņas, 390

—, CNS funkciju integrācijas, 295

—, emociju, 401

—, kontrakcijas, 47

—, pretstraumes, 255
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—, skaņu uztveres, 349

—, termoregulācijas, 241, 244

Melanholiķi 392

Melanotropais hormons 275

Membranālā gremošana 196, 207

Membrānas miera potenciāls 33, 34

— potenciāls, sk. Bioelektriskie poten-
ciāli

Menstruālais cikls 289

Metabolisms 212

Metode, acidotesta, 200

•—, intragastrālā pH noteikšanas, 200

—, klīrensa, 251

—, Korotkova, 157

—, personības pētīšanas, 408

—, zondēšanas, 139, 199, 204

Miega ilgums 396

— stadijas 397

— teorijas 398

Miegs, fizioloģiskais, 396

—, hipnotiskais, 396

—, narkotiskais, 396

—, patoloģiskais, 396

—, paradoksālais, 398

Mikrocirkulācija 163

— fiziskā slodzē 417

Mikroelementi 220

Mikropinocitoze 165

Minerālkortikoīdi 257, 285

Minerālmaiņa 220

Minimālais spiediens, sk. Diastoliskais

spiediens
Miogēnā regulācija, homojometriskā,

130

, heterometriska, 130

Mioneirālā sinapse 69

Miopa acs 340

Miopija 341

Miorelaksanti 69

Miotātiskie refleksi 299

Mononukleāro fagocītu sistēma 26

Motilīns 203, 210

Motivācija 387

—, dominējošā, 84

—, uztura uzņemšanas, 211
Motoriskās vienības 52

Mucīns 198

Muskuļu tonusa regulācija 299, 311

— tonuss 52, 59

Mūža ilgums, absolūtais, 93

, vidējais, 93

Nefrona arteriolas 249
— cilpa 247, 254, 255

— glomeruls 247, 249

— kanāliņi 248, 252

— kapsula 247, 250

Nefroni, jukstamedulārie (serdes), 247,
249

—, kortikālie (garozas), 247, 249

Nefrons 247

filtrācija 250

reabsorbcija 252, 254

sekrēcija 252

Neirohipofīze 275

Neiroinsulārais komplekss 282

Neironi, ekspiratorie, 193

—, graudainās šūnas 305

—, inspiratorie, 192, 193

—, monosensorie, 337

—,
motoneironi 296, 297

—, piramidālie, 322

—. polisensorie, 337

—, Purkinjē šūnas 305

—, Renšou šūnas 100, 297

—, starpneironi 297

—, vārpstveida šūnas 322

—, zvaigžņveida šūnas 322

Neirons, aferentais, 81

—, eferentais, 81

—, postganglionārais, 108

—, preganglionārais, 108

Neirozes 393, 395

Neirožu cēloņi 394

— fāziskie stāvokļi 394

Nervu centrs 94

iradiācija 98

pesimālā kavēšana 102

postsinaptiskā kavēšana 101

presinaptiskā kavēšana 101

reciprokā kavēšana 102, 103

seku kavēšana 102

konverģence 99

lēnā impulsu vadīšana 96

nogurums 99

oklūzija 99

pēcdarbība 98

ritma transformācija 97

summācija 98

vieglināšana 99

vienvirziena vadīšana 96

Nervu centrs, elpošanas, 192

, izsalkuma, 211, 330

, kustību, 312

, pozas, 314

,
resnās zarnas iztukšošanās, 211

, rīšanas, 197

,
sirdsdarbības, 149, 150, 151

, slāpju, 330

,
termoregulācijas, 244

, urīnpūšļa iztukšošanās, 264

, vazomotoriskais, 170, 173

,
vemšanas, 203

Nervu šķiedras, asociatīvās, 322

, komisurālās, 322

, projekcijas eferentās, 322

Nervu šķiedru iedalījums 61

īpašības 61—63
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Nespecifiskais spriedzes sindroms 287,
431

Neuzbudināmība, absolūtā, 38, 130, 135

—, relatīvā, 38, 130

Nieres 246

Nieru apasiņošana 249, 250

— funkcijas 246

Nistagms 355

Nociceptīvie refleksi 300

Nogurums 99, 425

—, akūts, 425, 426

—, hronisks, 425, 427

— intelektuālajā darbā 425

—, lokāls, 425

— pēc fiziskās slodzes 426

—, vispārējs, 425

Noradrenalīns 109, 288

Nosacījuma kavēšana 384, 386

, diferencējošā, 385

,
dzēšošā, 385

, vēlīnā, 386

Nosacījuma kavētājs 386

Nosacījuma refleksi 82, 375

, atvirzītie, 379

, augstākās pakāpes, 378

, dabiskie, 377

, eksteroceptīvie, 379

, interoceptīvie, 379

, kompleksie, 378

, ķēžu, 378

, mākslīgie, 378

, otrās pakāpes, 378

, pirmās pakāpes, 378

, proprioceptīvie, 378

, seku, 379

, somatiskie, 379

, tiešie, 378

, veģetatīvie, 379

,
vienkāršie, 378

,
vienlaikus, 378

Nosacīti reflektoriskā diurēze 259

Novecošanās 92

Nūjiņas, redzes, 342

Ogļhidrāti 213

Ogļhidratmaiņa 214

Ogļhidrātu norma 237

— patēriņš 237
— rūgšana 210

Ogļskābās gāzes koncentrācija alveo-

lārā gaisā 185

asinīs 89

atmosfēras gaisā 185

■ parciālais spiediens alveolārā

gaisā 185

atmosfēras gaisā 185

transports 190

Oklūzija 99

Oksidatīvie procesi šūnā 279

Oksihemoglobīna disociācijas līkne 188,
189

Oksihemoglobins 119

Oksihemometrija 190

Oksitocīns 276

Olbaltummaiņa 217, 283

Olbaltumvielas 117, 262

Olbaltumvielu bioloģiskā vērtība 218

— norma 236, 237
— patēriņš 236, 237
— pūšana 210
— sintēze 218

Ontoģenēzes periodi 90

Opsonizācija 25

Optimāls kairinātājs 43

Organisma iekšējā vide 18

Orgasms 441

Orgastiskās kustības 441

Osmotiskā diurēze 256
— rezistence 115

Osmotiskais spiediens, asins, 89, 115

, urīna, 252, 255, 260

Osteoklasti 281

Ovulācija 289

Pamatmaiņa 230

Parabioze 64

Parasimpātiskā nervu sistēma 106, 107

Parathormons 223, 257, 280

Pārtikas produktu enerģētiskā vērtība

238

ķīmiskais sastāvs 238

Pašregulācija 77

—, arteriālā spiediena, 172

—,
nieru asinsrites, 249, 250

—, sirds, 130, 131

Pēcdarbība 98

Pepsīns 199

Peptidāzes 204, 207

Peptīdhormoni 265

Perifērā pretestība 156, 158

Peristaltiskās kustības, kuņģa, 203

, urīnceļu, 264

, zarnu, 209

Personības pētīšanas metodes 408

Pesimāls kairinātājs 43

Pievadošais asinsvads 249

Piramidālā sistēma 310, 311

Pirmurīns (ultrafiltrāts) 252

Plaušas 177

Plaušu elastīgā pretestība 179

— elpošanas zona 177

— kapacitāte 181—183

— neelastīga pretestība 180
— pārejas zona 177

— rezerve 181

— tilpumi 181—183

— ventilācijas-perfūzijas attiecība 184

Plaušu ventilācija 183, 418
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Plazmīns (fibrinolizīns) 124

Pneimotahogramma 180

Policitēmija 118

Polikardiogramma 139, 162

Postganglionārais neirons 108

Poza 295, 314

Pozas regulācija 314

Precipitācija 25

Preganglionārais neirons 108

Presbiopija 341

Pretstraumes mehānisms 255

Progesterons 274, 287, 291, 292

Prolaktīns 275

Prostaglandīni 79, 172, 257, 261, 262

Protrombīns 122

Psihe 404

Psihiskās darbības neirālais substrāts

404, 405

pētīšanas metodes 408

Pubertāte 289

Pulsa spiediens 158

— viļņa izplatīšanās ātrums 162

Pulss, artēriju, 159

—, vēnu, 167

Reabsorbcija kapilāros 164
— nefronā, aktīvā, 252, 254

—

—, glikozes, 252, 254

, kalcija, 257

, maksimālā, 254

, nātrija, 252

, pasīvā 252

, ūdens, 252

Reabsorbcijas intensitāte 252, 253

— regulācija 259, 260, 275

Readaptācija 434

Reaferentācija 103, 333

Reakcija (pH), aizkuņģa dziedzera su-

las, 204

—, asins, 89, 116, 257

—, kuņģa sulas, 200
— siekalu, 198

—, urīna, 257, 259, 263

—, zarnu sulas, 207

Receptori, adrenoreceptori 109

—, baroreceptori 169

—, glikoreceptori 211

—, himioreceptori 169, 194

—, holinoreceptori 109
— mehanoreceptori 194

—, osmoreceptori 259, 275

—, termoreceptori 244, 362

—, tilpumreceptori 260, 276

Receptoru iedalījums 69, 70
— funkcionālā mobilitāte 335
— potenciāli 70, 71

gliemezī 348

tīklenē 343

Recipients 125

Reciprokā inervācija 102

Reducētā acs 340

Redze, binokulārā, 344

—, krāsu, 345

—, telpiskā, 344

Redzes asums 344

— lauks 345

— leņķis 344, 345

Refleksa laiks 96, 97

— loks 81

,
monosinaptisks, 81, 97, 298

,
polisinaptisks, 97, 298

Refleksi, aizsargrefleksi 26, 94, 378

—, beznosacījuma, 82, 375

—, dzimumfunkciju, 82, 378

—, nociceptīvie, 300

—, nosacījuma, 82, 375

—, orientācijas, 82

—, somatiskie, 82, 294

—,
— cīpslu 81, 299

—, — miotātiskie 299

—, — statiskie 314

—, — statokinētiskie 315

—, uztura uzņemšanas un gremošanas,
82, 197, 199, 202, 205, 206, 378

—, veģetatīvie kutānoviscerālie 112

—, —
viscerokutānie 112

—,
—

visceroviscerālie 111

Reiraktaritāte, sk. Neuzbudināmība

Ritmiskie refleksi 300

Sajūta, aukstuma un karstuma, 362

—, dzirdes, 347

—, garšas, 367

—, izsalkuma, 211

—, muskuļu, 359

—, pieskaršanās un spiediena, 360

—, redzes, 339, 345

—, sāpju, 371

—, sāta, 211

—, slāpju, 223, 261

—, smaržas, 365

Saliecējrefleksi 299

Sāpju recepcija 371

Segmentācijas kustības 209

Sekrēcija nefronā 252

Sekretīns 205

Serotonīns 276

Sfigmogramma 159

Siekalas 197, 198

Signālsistēma, pirmā, 403

—, otrā, 403

Siltuma atdeve 242, 243

— producēšana 241, 242

Simpātiskā nervu sistēma 106, 107

Sinapse 66, 109

Sinapses darbības regulācija 68

—, iedalījums 66
—, īpašības 67
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Sinaptiskā aizture 97

Sinusa ritms 135

Sirds ārējais darbs 143

— elektriskā ass 146

— masāža 136

— minūtes tilpums 142

—
ritma noteicējšūnas 133

— sistoles tilpums 141, 142, 413, 415

— svešrefleksi 150

— toņi 140

— vadītājsistēma 132

— vārstuļi 140
— zondēšana 139

Sirdsdarbības cikla fāzes 137, 138

— cikls 137

— izmaiņas fiziskā slodze 413, 414

— regulācija, ekstrakardiālā, 149

,
intrakardiālā, 150

,
pašregulācija 130

— ritms 135

Sistole 130

Sistoliskais spiediens 157

Skābekļa kaloriskais koeficients 229

— koncentrācija alveolārā gaisā 185

asinīs 89

atmosfēras gaisā 185

— parāds 412

— parciālais spiediens alveolārā gaisā
185

atmosfēras gaisa 185

— transports 188
— ventilācijas ekvivalents 184

Skābju-sārmu līdzsvars 257, 263

Slāpekļa bilance 218

Slāpes 223, 261

Sliekšņa potenciāls 36

— vielas 254

Smadzeņu šķidrums 127

Smaržas uztveršanas hipotēze 365

Somatiskā nervu sistēma 106, 294

Somatiskie refleksi 82, 294

Somatostatīns 282

Somatotropais hormons (STH) 214,

278, 271

Spējas 407

Spiediens asinīs, sk. Osmotiskais spie-
diens

— asinsvados, sk. Asinsspiediens
— plaušās 178, 179
— pleiras dobumā 178, 179

Spinālais šoks 298

Spriedze 112, 431

—, polārā, 434

Spriedzes adaptīvi trofiskā teorija 287

— nespecifiskais sindroms 431

— specifiskā adaptācijas sistēma 431 —

433

Stacionārs stāvoklis 17, 412

Statīvi 267

Statiskie refleksi 314

Statokinētiskie refleksi 315

Stereocīlijas 354

Sterkobilīns 210

Stress 112

Summācija 97

Surfaktants 178, 185

Svārstveida kustības 209

Šķidrums, audu, 126, 165

—, citoplazmas, 18

—, smadzeņu, 127

Šķīdumi, fizioloģiskie, 116

—, hipertoniskie, 115

—, hipotoniskie, 115

—, izotoniskie, 115

Šūnu elpošana 175

Tauki 215

Taukmaiņa 215, 215

Taukskābes 216, 263, 419

Tauku norma 237

— patēriņš 237

Telpiskā redze 344

Termoreceptori 244

Termoregulācija 239, 241, 244, 245

Testosterons 293

Tetāns, gludais, 51 —■
—, zobainais, 51

Timozīns 277, 278

Tireokalcitonīns 257, 278

Tireoliberīns 273, 280

Tireotropais hormons (TTH) 271, 273,
274

Tiroksīns 278

Treniņš 420, 421

Trijodtironīns 279

Tripsinogēns 204

Trombīns 122

Trombocīti 121

Trombopēnija 121

Tromboplastinogēns 122

Tromboplastīns 122

Tromboze 123

Trombs 122

Tropomiozīns 47

Troponīns 47

Odens diurēze 255

Ūdens-sāļu maina 222

Ultrafiltrāts 250

Urīna daudzums 246

— izvadīšana 264

— koncentrācija 246, 247
— osmotiskais spiediens 252, 255, 260
— reakcija 246, 247

Urīnpūslis 264, 265

Urīnvadi 264



Urīnviela 247

Urokināze 262

Uzbudinājums 27

Uzbudināmība 27, 44, 123

Uzbudināmības noteikšana 29, 30

— maiņa līdzstrāvas ietekmē 38

parabiotisko aģentu ietekmē 64

uzbudinājuma laikā 37

Uzmanība 406

Uzsūkšanās 208

Uztura fizioloģiskie pamati 234

— norma 234, 235

Uzturvielu enerģētiskā vērtība 227

— specifiski dinamiskā darbība 231

Vairogdziedzeris 278

Vālītes 342

Valoda 405

Valodas fizioloģiskais pamats 406

— funkcijas 405, 406

— uztvere 406

Vas afferens 249

— efferens 249

Vazodilatatori 168

Vazokonstriktori 168, 173, 175

Vazomotoriskais centrs 170, 173

Vazopresīns 275

Veģetatīvā nervu sistēma 106

Vemšana 203

Vēnas 128, 166

Ventilācija, alveolārā, 184

—, maksimālā, 182

—, plaušu, 183, 418

Vēnu pulss 167

Vidusauss 347

Vieglināšana 99

Vielmaiņa, makroelementu, 220

—, mikroelementu, 221

—, minerālvielu, 220

—, ogļhidrātu, 213

—,
olbaltumvielu, 217, 283

—, tauku, 215, 263

—, ūdens, 222

Virsnieres 284

Virsnieru garoza 285

—
serde 288

Visceralie (unitārie) muskuļi 58

Viscerokutānie refleksi 112

Visceroviscerālie refleksi 111

«Visu vai neko» likums 43, 44, 135

Vitamīnu fizioloģiskā nozīme 224, 225

— galvenās grupas 224

Zarna, divpadsmitpirkstu, 204

—, resnā, 210

—, tievā, 206

Zarnu kustības, antiperistaltiskās, 211

, peristaltiskās, 209

, segmentācijas, 209

, svārstveida, 209

— sula 207

Zemsliekšna stipruma kairinātājs 43

Zīlīte 342

Zobainais tetans 51

Zondēšana, duodenālā, 204

—, kuņģa, 199

—, sirds, 139

Žults 205

Žults dzinēji 206

Zultsskābes 206
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	30. att. Mehanoreceptora atbilde uz kairinājumu: a — deformācijas virziens, b — recepcijas membrānas polarizācijas maiņa, c — impulsācija jušanas šķiedrā.����������������������������������������
	31. att. Elektroreceptoru toniskās (a) un fāziskās (b) atbildes reakcijas pieraksts: zem impulsācijas jušanas nervu šķiedra redzama kairinājuma atzīme.�����������������������������������
	32. att. Automātiskās sistēmas blokshēma (apzīmējumus skatīt tekstā).� jušanas nervu šķiedra redzama kairināj
	33. att. Monosinaptiska refleksa loks: 1 — receptors, 2 — jušanas (aferentais) neirons, 3 — refleksa loka centrālā daļa, 4 — eferentais neirons, 5 — efektors.���������������
	34. att. Normāla asins gāzu sastāva nodrošināšanas funkcionālā sistēma (pēc J. A. Jumatova, 1983).����������������������������������������
	35. att. Universāla funkcionālās sistēmas struktūra.����联먭먭し먭ၗ먭��������e晦0㌳ၕ
	36. att. Audu un orgānu augšanas tipi: 1 — limfoīdais, 2 — cefāliskais, 3 — vispārīgais, 4 — reproduktīvais; 100% — attiecīgā orgāna masa pieaugušam cilvēkam.��������������������������������������������������
	37. att. Iedzīvotāju mūža ilguma izmaiņas 20. gs. pirmajā pusē ASV (pēc L. Hayflick, 1976): ar pārtrauktu līniju apzīmēta hipotētiska ideāla situācija, kad cilvēku nāves cēlonis ir tikai novecošanas izraisīti fizioloģisko funkciju traucējumi.�; 100% — attiecīgā orgāna masa pieaugušam cilvēkam.������������������������������������������������
	38. att. Uzbudinājuma izplatīšanās pa neironu kopām centrālajā nervu sistēmā (bultiņas rāda uzbudinājuma virzienu).�������������������������������������������������������
	39. att. Dažādi kavēšanas veidi muguras smadzeņu motoneironos (bultiņas rāda impulsu virzienu): A — aferentā nervu šķiedra, M — motoneirons; 1 — motoneironā aksons, 2 — kavētājneirons, 3 — starpneirons, 4 — rodas postsinaptiskais kavētājpotenciāls, 5 — Renšo šūna: A — 3 — presinaptiskā kavēšana.��������������������������������������������������������������������������������
	40. att. Reciprokās kavēšanas mehānisma shēma (pēc Ekkla) refleksiem, kurus novēro, kairinot muskuļu vārpstiņu (pa kreisi) vai corpusculum bulboideum muskuļu cīpslā (pa labi): 1 — četrgalvainais muskulis, 2 — muskuļu vārpstiņa, 3 — corpusculum bulboideum cīpslā, 4 — receptoršūnas spinālajā ganglijā (4a — nervu šūna, kas uztver impulsus no muskuļu vārpstiņas, 4b — nervu šūna, kas uztver impulsus no corpusculum bulboideum), 5 — motoneironi. kas inervē atliecējmuskuļus, 6 — kavētājstarpneironi, 7 — uzbudinātājstarpneirons, 8 — motoneironi, kas inervē saliecējmusku|us, 9 — saliecējmuskulis, 10 — kustību nervu šķiedras nervgaļi muskulī, 11 — nervu šķiedra no corpusculum bulboideum.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㜲〰㘱〰㘹〰㜳〰㘱〰㈰〰㙤〰㘵〰㘴〰㘹〰㘱〰㜴〰㙦〰㜲〰㘱〰㈰〰㜳〰㘵〰㙢〰㜲〱ㄳ〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㙢〰㘱〰㜶〱ㄳ〱㘱〰㘱〰㙥〰㜵〰㉥〰〰㌰〰㌷〰㌲〰㌰〰㌰〰㌶〰㌵〰㌰〰㌰〰㌷〰㌰〰㌰〰㌰〰㌶〰㌱〰㌰〰㌰〰㌷〰㌲〰㌰〰㌱〰㌰〰㌱〰㌰〰㌰〰㌷〰㌴〰㌰〰㌰〰㌷〰㌳〰㌰����
	41. att. Veģetatīvā nervu sistēma: a — parasimpātiskā daļa, b — simpātiskā daļa: 1 — acs, 2 — asaru dziedzeris, 3 — augšējie elpceļi, 4 — zemžokļa siekalu dziedzeris, 5 — zemmēles siekalu dziedzeris, 6 — pieauss siekalu dziedzeris, 7 — sirds, 8 — traheja, bronhi, 9 — barības vads, kuņģis, 10 — aknas, 11 — aizkuņģa dziedzeris, 12 — tievā zarna, 13 — resnā zarna, 14 — nieres, 15 — urīnpūslis, 16 — dzemde.�šanu.�　㜀㈀　　㘀㔀　　㜀　　　㘀　　㜀㈀　　　　㜀㐀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀挀　　㘀　　㜀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㌀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀　　　㘀㔀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㘀　
	Untitled
	42. att. Kambara miokardā šūnas darbības potenciāla līkne (I), saraušanās līkne (II) un uzbudināmības fāzes (III): 0 — depolarizācijas fāze, 1 — ātrā repolarizācija, 2 — lēnā repolarizācija, 3 — ātrā beigu repolarizācija, 4 — diastole; IIa — saīsināšanās, IIb — atslābšana; IIIa — absolūtā refraktārā fāze, IIIb — relatīvā refraktārā fāze, IIIc — supernormālā fāze.�4 — nieres, 15 — urīnpūslis, 16 — dzemde.�šanu.�　㜀㈀　　㘀㔀　　㜀　　　㘀　　㜀㈀　　　　㜀㐀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀挀　　㘀　　㜀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㌀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀　　　㘀㔀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㘀　　　　　　　က蔀　〄蠯夨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	43. att. Cilvēka sirds vadītājsistēmas shēma: 1 — sinusatriālais mezgls, 2 — atrioventrikulārais mezgls, 3 — atrioventrikulārais kūlītis, 4 — atrioventrikulārā kūlīša kājiņas (a — Bekmena kūlītis, b — Kīsa—Fleka kūlītis).���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	44. att. Sirds vadītājsistēmas shēma (a) ar darbības potenciāliem no sinusatriālā mezgla (SA), priekškambara muskulatūras (A), atrioventrikulārā mezgla (AV), kambara muskulatūras (V) un sinusatriālā mezgla darbības potenciāls (b): pēc repolarizācijas šūnās sākas spontāna depolarizācija (1), kura, sasniedzot šūnas membrānas depolarizācijas kritisko līmeni (pārtrauktā līnija), izraisa darbības potenciāla smaili (2).�　㘀㔀　　㜀　　　㘀　　㜀㈀　　　　㜀㐀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀挀　　㘀　　㜀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㌀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀　　　㘀㔀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㘀　　　　　　　က蔀　〄蠯夨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����ࠀ贀　〄렁졏礨　　　　����Ѐ
	45. att. Vardes kardiogramma, kurĀ redzamas kambara ekstrasistoles (ES) un pagarinātā pauze (PP).���������������
	46. att. Spiediena maiņa kreisajā sirds pusē un aortā sirds cikla laikā: I — spiediena maiņa aortā, II — spiediena maiņa kreisajā priekškambarī, III — spiediena maiņa kreisajā kambarī, IV — fonokardiogramma (1, 2, 3, 4 — sirds toņi), V — kambaru tilpuma maiņa, VI — elektrokardiogramma; AV — _ atrioventrikulārais vārstulis, PV — pusmēness vārstulis (baltie segmenti apzīmē atvērtus, melnie — aizvērtus vārstuļus).�㈀　　㘀㔀　　㜀　　　㘀　　㜀㈀　　　　㜀㐀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　㜀㘀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀挀　　㘀　　㜀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㌀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀　　　㘀㔀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㘀　㌀　　㜀㈀蔀��ꠁ傋ХЀ蜀　
	47. att. Elektrodu pievienošana EKG reģistrēšanai (standartnovadījumos).����0㙤0㜳쁴뤭ぶ뤭灷뤭偷
	48. att. Normāla EKG II standartnovadījumā (shēma): K — kalibrāžas signāls (1 mV); skaitļi apzīmē intervālus (s); skaitļi pie EKG zobiem norāda EKG zobu amplitūdu (mm).�����������������������������������������������������������������
	49. att. Vienādmalu trīsstūra shēma (pēc Einthovena): LR — labā roka, KR — kreisā roka, KK— kreisā kāja, PQ — sirds elektriskā ass, P1Q1 — sirds elektriskās ass projekcija I novadījumā, P2Q2 — sirds elektriskās ass projekcija II novadījumā, P3Q3— sirds elektriskās ass projekcija III novadījumā.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	50. att. Sirds inervācijas shēma: A — iegarenās smadzenes, B — muguras smadzenes; 1 — intrakardiālais aferentais neirons, 2 — intrakardiālais eferentais neirons, 3 — kavētājneirons; a — bulbārā aferenta šķiedra, b — parasimpātiskā šķiedra, kas iet klejotājnerva sastāvā, c — spinalā aferentā šķiedra, d — simpātiskā šķiedra; G — simpātiskais ganglijs.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	51. att. Asinsvadu kopējā šķērsgriezuma laukuma, asinsspiediena un asinsstraumes lineārā ātruma savstarpējā atkarība dažādās lielā asinsrites loka daļās: a — asinsspiediens, b — lielā asinsrites loka šķērsgriezums (K — kreisā sirds puse, L — labā sirds puse), c — asins straumes lineārais ātrums.������������������������������������ဉ��晥晦〰㌵〰㌰〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㔳〰㘹〰㜲〰㘴〰㜳〰㈰〰㘹〰㙥〰㘵〰㜲〰㜶〱〱〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜳〰㘸〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㍡〰㈰
	52. att. Miegartērijas arteriālā spiediena līkne: 1 — pirmās pakāpes (pulsatoriskie) viļņi, 2 — otrās pakāpes (respiratoriskie) viļņi, 3 — trešās pakāpes (vazomotoriskie) viļņi.���������������������������퀍�ℂ�晥晦〰㌵〰㌱〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㐱〰㜳〰㘹〰㙥〰㜳〰㜶〰㘱〰㘴〰㜵〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〱ㄳ〰
	53. att. Miegartērijas sfigmogrammas (apzīmējumus skatīt tekstā): 1 — 18 gadus vecam vīrietim, 2 — 48 gadus vecam vīrietim.�怃��晥晦〰㌵〰㌲〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㑤〰㘹〰㘵〰㘷〰㘱
	54. att. Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana aortā un ekstremitāšu artērijās pēc vienlaicīgi reģistrētām miegartērijas (1), spieķartērijas (2), ciskas artērijas (3) un pēdas virsas artērijas sfigmogrammām: t1, t2, t3 — pulsa vi|ņa nokavēšanās laiks.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	55. att. Mikrocirkulācijas apvidus komponenti.�(1),
	56. att. Flebogramma (apzīmējumus skatīt tekstā); apakšā — laika atzīme (0,02 s).������������������������������
	57. att. Arteriālā spiediena pašregulācijas funkcionālas sistēmas shēma: TSK — tiešais sakaru kanāls, ASK — atgriezeniskais sakaru kanāls.����������������������������������������
	58. att. Elpošanas orgānu struktūras un funkcijas savstarpējā attiecība: A — gaisa vadīšanas zona, B — pārejas zona, C — elpošanas zona; I — bronhi, II — bronhiolas, III — terminālās bronhiolas, IV — respiratoriskās bronhiolas, V — alveolārās ejas, VI — alveolārie maisiņi: arābu cipari — bronhu zarojumu pakāpe.��������������������������������������������������������������������������������
	59. att. Spiediens plaušās (a) un pleiras dobumā (b) un ieelpotā (izelpotā) gaisa daudzums (c), elpojot mierīgi (I) un dziļi (II). Spiediena skalā normāls atmosfēras spiediens (760 mm Hg) apzīmēts ar 0.�������������������������������������������������������
	60. att. Tilpuma-spiediena grafiks: AiBC — kopējais ieelpas darbs, AiB — darbs viskozās pretestības pārvarēšanai, ABC — izelpas darbs.�㙤〱〱〰㈰〰㈸〰㘲〰㈹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘹〰㘵〰
	61. att. Spirogramma veselam 41 gadu vecam vīrietim, kura augums ir 180 cm, masa — 72 kg: f= 14 reizes min, Vt = 0,823 l, V0= 11,52 l/min, IRV=3,15 l. ERV-2.24 L. IC3.98 l, VC=6,22 l, FEV (padziļinātās izelpas tilpums)=4.85 l, V0max = 105 l/min.��������������������
	62. att. Dažādas plaušu ventilācijas un perfūzijas attiecības: a— alveola, kurā ventilācijas un perfūzijas attiecība ir līdzsvarota, b — alveola, kurā perfūzija ir vāja vai tās nav, c — alveola, kurā ventilācija ir pārmērīga.�〰㈰〰㌱〰㌴〰㈰〰㜲〰㘵〰㘹〰㝡〰㘵〰㜳〰㈰〰㙤〰㘹〰㙥〰㉣〰㈰〰㔶〰㜴〰㈰〰㍤〰㈰〰㌰〰㉣〰㌸〰㌲〰㌳〰㈰〰㙣〰㉣〰㈰〰㔶〰㌰〰㍤〰㈰〰㌱〰㌱〰㉣〰㌵〰㌲〰㈰〰㙣〰㉦〰㙤〰㘹〰
	63. att. Elpošanas gāzu parciālie spiedieni (mm Hg)�����0㈰0㈸傡
	64. att. Oksihemoglobīna disociācijas līkne (a), ja asins temperatūra ir 38 °C un asins pH ir 7,44 (SHbO2— oksihemoglobīna attiecība pret visu Hb daudzumu) un oksihemoglobīna disociācijas līknes izmaiņas, palielinoties asins temperatūrai (b) un mainoties asins pH (c).�������������������������������������������������������
	65. att. Ogļskābās gāzes transports asinīs.���������コ묭ꃉ묭묭邦묭��������
	66. att. Elpošanas ritma ģenēze (ieelpas un izelpas maiņa): PTC — pneimotaksiskais centrs smadzeņu tilti, HR — himioreceptori, IeR — iestiepuma receptori, M — motoneironi muguras smadzenēs, C, α, β, — elpošanas neironi iegarenajās smadzenēs; 1 — diafragma, 2 — ārējie ribstarpu muskuļi.������������������������������������������������������������
	67. att. Siekalu savākšana cilvēkam: a — kapsula siekalu savākšanai no zemžokļa dziedzera, b — kapsula siekalu savākšanai no pieauss dziedzera.�〰㜳〰㉣〰㈰〰㐳〰㉣〰㈰〳戱〰㉣〰㈰〳戲����
	68. att. Dažādi gremošanas veidi: a — dobumgremošana (ekstracelulārā), b — intracelulārā gremošana, c — membranālā gremošana; 1 — ekstracelulārais šķidrums, 2 — intracelulārais šķidrums, 3 — intracelulārā vakuola. 4 — šūnas kodols, 5 — šūnapvalks.���������������������������������������������������������������������������
	69. att. Zarnu kustību veidi: a — segmentācija, b — svārstveida kustības, c — peristaltiskās kustības.������������������������������
	70. att. Kvantitatīvās attiecības starp anabolismu un katabolismu fizioloģiskā līdzsvara stāvoklī (a), augšanas laikā (b) un atrofijas laikā (c).��������������������������������������������������
	71. att. Kalorimetrs, ar kuru vienlaikus izdara tiešo un netiešo kal-' rimetriju. Tiešās kalorimetrijas princips parādīts shēmas augšējā daļā: ūdens plūst no 1 uz 2, tā ieplūdes (t°) un izplūdes (t1°) vietās mēra temperatūru. Shēmas apakšējā daļā redzams respirācijas kalorimetrs: gaisa cirkulāciju kalorimetra kamerā uztur motors (M), kas pa cauruli (3) izsūknē gaisu no kameras un dzen to cauri traukiem ar H2S04 (saista ūdens tvaikus) un KOH (saista izelpoto CO2); attīrītajam gaisam piejauc skābekli no balona (02) un ievada atpakaļ kamerā (4); S — skābekļa mērītājs, 5 — logs, 6 — lūka, 7 — gaisa spilvens.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ऀĂ��쀁鐤��������ਁԂ���
	72. att. Gāzu apmaiņas noteikšana pēc Duglasa-Holdena metodes.���������������
	73. att. Ķermeņa izotermas (līnijas, kas savieno vienādas temperatūras apvidus). Ķermeņa serdes temperatūras apvidus iesvītrots. Kaila ķermeņa ādas temperatūra atkarīga no telpas temperatūras; kreisajā pusē telpas temperatūra ir +30 °C, labajā — +20 °C.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	74. att. Cilvēka ķermeņa temperatūras svārstības diennakts laikā (temperatūra mērīta taisnajā zarnā).�〰㘵〰㜲〰㙤〰㘵〱㐶〰㘱〰㈰〰㜳〰㘵〰㜲〰㘴〰㘵〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〱㙢〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㘱〰㜰〰
	75. att. Cilvēka termoregulācijas shēma: TSK — tiešais sakaru kanāls, ASK — atgriezeniskais sakaru kanāls.�������������������������
	76. att. Nefrona shēma: A — garozas slānis, B — serdes ārējais slānis, C — serdes iekšējais slānis; 1 — glomeruls 2 — pirmās pakāpes (proksimālais) līkumainais kanāliņš, 3 — proksimālā kanāliņa taisnā daļa, 4 — neirona cilpas tievā lejupejošā daļa, 5 — nefrona cilpas tievā augšupejošā daļa, 6 — nefrona cilpas resnā augšupejošā daļa, 7 — otrās pakāpes (distālais) līkumainais kanāliņš, 8 — savienotājdaļa, 9 — savācējkanāliņi, 10 — pievadošais asinsvads, 11 — aizvadošais asinsvads, 12 — sekundārie peritubulārie kapilāri, 13 — taisnie arteriālie asinsvadi, 14 — venozie asinsvadi, 15 — jukstaglomerulārais komplekss (a — jukstamedulārais nefrons, b — garozas nefrons).�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰0㙣〰㘹〰㈰〰㈸〰㌳〰㈹〰㈰〰㘹〰㝡〰㜳〱㙢〰㙢〰㙥〱ㄳ〰㈰〰㘷〰㘱〰㘹〰㜳〰㜵〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㙢〰㘱〰㙤〰㘵〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘴〰㝡〰㘵〰㙥〰㈰〰㜴〰㙦〰㈰〰㘳〰㘱〰㜵〰㜲〰㘹〰㈰〰㜴〰㜲〰㘱〰㜵〰㙢〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㐸〰㌲〰㔳〰㌰〰㌴〰㈰〰㈸〰㜳〰㘱〰㘹〰㜳〰㜴〰㘱〰㈰〱㙢〰㘴〰㘵〰㙥〰㜳〰㈰〰㜴〰㜶〰㘱〰㘹〰㙢〰㜵〰㜳〰㈹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㑢〰㑦〰㐸〰�����Ȁ　々
	77. att. Procesi nefronā: 1 — pievadošais asinsvads, 2 — glomeruls 3 — aizvadošais asinsvads, 4 — proksimālais līkumainais kanāliņš, 5 — taisnais arteriālais asnsvads.������������������������������
	78. att. Reabsorbcijas procesi nefrona kanāliņos: a — urīna plūsma dažādos nefrona segmentos, b — sliekšņa vielas (glikozes) izdalīšanās shēma (1 — glikozes filtrācija pirmurīnā. 2 — glikozes reabsorbcija, 3 — glikozes izdalīšanās ar definitīvo urīnu).��������������������������������������������������������������������������������
	79. att. Procesi nefrona cilpā: pārtrauktās bultas apzīmē vielu difūziju kanāliņu lūmenā, svītrojuma blīvums norāda urīna koncentrāciju.���������������������������������������������������������������������������
	80. att. Asins reakcijas uzturēšanas mehānisms (a) un ūdeņraža jonu apmaiņas mehānisms (b): I — NH3 mehānisms, II — fosfātu mehānisms, III — karbonātu mehānisms.�������������������������������������������������������
	81. att. Nefronā notiekošo procesu regulācija: 1 — nefrona kapsula, 2 — proksimālais kanāliņš, 3 — nefrona cilpa, 4 — distālais kanāliņš, 5 — savācējkanāliņš, 6 — pievadošais asinsvads, 7 — aizvadošais asinsvads, 8 — asinsvadu kamoliņš, 9 — jukstaglomerulārais aparāts; bultiņas kanāliņu virzienā rāda sekrēciju, pretējā — reabsorbciju, pārtrauktā līnija rāda renīna-angiotenzīna mehānismu.�㈀　　㜀㔀　　㈀　　　㘀戀　　㘀　　㘀攀　　　　㘀挀　　㜀㌀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������Ѐ蜀　㘅
	82. att. Iekšējas sekrēcijas dziedzeri.�傐밭ゐ밭肕밭悀밭�
	83. att. Atgriezeniskās saites shēma: TL — tireoliberīns, T4— tiroksīns, TTH — tireotropais hormons; 1 — hipotalāms, 2 — adenohipofīze, 3 — vairogdziedzeris; tievās bultas rāda zemu hormona koncentrāciju asinīs, resnās bultas rāda augstu hormona koncentrāciju asinīs.����������������������������������������������������������������������
	84. att. Adenohipofīzes gonadotropo hormonu un olnīcu hormonu koncentrācijas cikliskās svārstības asinīs un šo svārstību izraisītās cikliskās pārmaiņas olnīcā un dzemdes gļotādā.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	85. att. Muguras smadzeņu refleksu loki (vienkāršota shēma): a — monosinaptisks refleksa loks (divi neironi), b — polisinaptisks refleksa loks (ar starpneironiem), c — veģetatīvā refleksa loks; 11 — receptors ādā, I2 — receptors muskuļa cīpslā, 2 — spinālais ganglijs, 3 — mugurējā saknīte, 4 — priekšējā saknīte, 5 — muguras smadzeņu nervs, 6, 8 — savienotājzari, 7 — simpātiskā stumbra ganglijs, 9 — šķērssvītrotais muskulis, 10 — gluda muskulatūra, 11 — motoneirons, 12 — simpātiskais preganglionārais neirons, 13 — simpātiskais postganglionārais neirons, 14 — starpneirons, P — piramidālie ceļi.�퀄묭瀄묭�����　�　쀖묭怖묭�����　�　瀪묭ဪ묭�����　�　ဿ묭䀺묭�����　�　ꀱ묭䀱묭�����　�　遉묭ぉ묭�����　�　げ묭恜묭�����　�　묭䁭묭�����　�　偼묭묭�����　�　ꂀ묭䂀묭�����　�　邃묭묭�����　�　႕묭낔묭�����　�　묭邦묭�����봀�㔄蠁
	86. att. Muskuļu tonusa regulācija: RF — smadzeņu stumbra retikulārās formācijas ietekme, a — resnās alfa šķiedras no alfa motoneironiem muguras smadzenēs, v — tievās gamma šķiedras no gamma motoneironiem muguras smadzenēs; 1 — aferentā šķiedra no muskuļu vārpstiņas proprioreceptora, 2 — intrafuzālās šķiedras muskuļu vārpstiņā, 3 — ekstrafuzālā skeleta muskuļu šķiedra.�⸰〠〮〰‴⸸㈠㌴㠮〰‶〱⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴挰〵㔾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㤴‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㌶㌮〰‶〲⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵〴㠰〴昰〴挰〴㠰〴昰〴㐾⁔樍名ੑഊ2㐶ⰲက鄀猀漃㔲ⰲ㔵ⰲ㘰靲敡正楪愲㐶ⰲ㐷啲屵〱㉢湰屵〱㙢獬楳㈶㐬㈶㕕牜田ㄲ扮癡摩㈶㐀Ѐ輀㈀Ⰳ頁頁㘱ⰲ㜵
	87. att. Saliecējreflekss un krusteniskais izstiepējreflekss.����������
	88. att. Svarīgākās bazālo gangliju saiknes: S. n. — substantia nigra; 1 — vestibulospinālais ceļš, 2 — rubrospinālais ceļš, 3 — retikulospinālais ceļš, 4 — kortikospinālais ceļš, 5 — α un γ motoneironu aksoni; motoriskie centri iesvītroti.���������������������������������������������������������������������������
	89. att. Somatisko sensoro signālu lokalizācija cilvēka smadzenīšu garozā: punktētie laukumi — «homunkuli», kariķēti cilvēka ķermeņa attēli; svītrotais laukums apzīmē zonu, kurā projicējas dzirdes un redzes analizatoru impulsi.�〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘳〰㘵〱㍣〱㘱〰㉣〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜲〰㜵〰㘲〰㜲〰㙦〰㜳〰㜰〰㘹〰㙥〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘳〰㘵〱㍣〱㘱〰㉣〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜲〰㘵
	90. att. Neironu saikne smadzenītēs (uzbudinātājneironi — svītroti, kavētājneironi — melni): 1 — Purkinjē šūna, 2 — groziņveida šūna, 3 — paralēlās šķiedras, 4 — Goldži šūna, 5 — graudveida šūna, 6 — sūnveida šķiedra, 7 — liānveida šķiedra, 8 — zemgarozas neirons.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	91. att. Galvas smadzeņu pusložu šķērsgriezuma shēma (ar motorisko un sensoro zonu): motoriskajā zonā parādītas dažādo muskuļu grupu un funkciju projekcijas vietas, bet sensorajā — somestētisko sajūtu projekcijas vietas; melno līniju garums rāda attiecīgā lauka plašumu garozā.������������������������������������������������������������������������������������������
	92. att. Muguras un galvas smadzeņu motoriskie centri (svītroti) un to saistība ar citām CNS struktūrām.�㍡〰㈰〰㙤〰㙦〰㜴〰㙦〰㜲〰㘹〰㜳〰㙢〰㘱〰㙡〱〱〰㈰〰㝡
	93. att. Retikulārās formācijas aktivējošās sistēmas ascendējošā ietekme uz garozu (a) un garozas un muguras smadzeņu ietekme uz retikulārās formācijas aktivējošo sistēmu (b).����������������������������������������������������������������������
	94. att. Neironu saistība talamokortikālā sistēma: a — atgriezeniskā postsinaptiskā kavēšana, b — presinaptiskā kavēšana; 1 — talāma specifiskie kodoli, 2 — starpneironi; ar bultām apzīmēta aferentā impulsācija.�〰㘹〰㘵〰㜴〰㘵〰㙢〰㙤〰㘵〰㈰〰㜵〰㝡〰㈰〰㘷〰㘱〰㜲〰㙦〰㝡〰㜵〰㈰〰㈸〰㘱〰㈹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘷〰㘱〰㜲〰㙦〰㝡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㙤
	95. att. Garozas neironu savstarpējā saistība (shēmā paradīti 3 sakaru veidi): 1 — piramidālās šūnas, 2 — piramidālo šūnu aksona kolaterāles, 3 — zvaigžņveida šūnas, 4 — aferentie ceļi no talāma, 5 — piramidālo šūnu dendrītu «dzelonīši».����������������������������������������������������������������������������������������������������
	96. att. Neirālā un humoralā saistība ar hipotalāmu.����0㘹0㜳봭쁉봭〠봭ဠ봭��������0
	97. att. Limbiskās sistēmas aferentā un eferentā saistība.�〱ꁝ봭聝봭뀡봭倡봭��������0㈰İ㝡〰㜶〰
	98. att. Multisensorās konverģences shēma (modificēta pēc G. Poļakova): A — asociatīvo sakaru veidošanas divu aferento garozas zonu saskares vietā, B — īpašu zemgarozas asociatīvo kodolu ieslēgšanās un jušanas zonu pārklāšanās garozā, C — vairākkārtēja aferentās plūsmas pārslēgšanās zemgarozas kodolos un funkcionāla garozas lauku veidošanās; a, b — aferentie ceļi no receptoriem, 2a, 2b — aferentās sistēmas pārslēgšanās, 2ab — asociatīvie kodoli talāmā, 3ab — jušanas lauku pārklāšanās garozā, 3, 3, 4 — secīga pārslēgšanās dažādos zemgarozas kodolos; I — pirmējie garozas lauki, II — otrējie garozas lauki, III — trešējie garozas lauki.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　㘀搀　　㜀㔀　　㈀　　　㈀㠀　　㘀㈀　　㈀㤀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	99. att. Paralēlu staru laušana emetropā (E), miopā (M) un hipermetropā (H) acī (a), sfēriskā (1) un hromatiskā (2) aberācija (b); ar resnākām līnijām apzīmēti garāko gaismas viļņu stari, ar tievākām — īsāko viļņu gaismas stari pēc laušanas.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	100. att. Fotoķīmiskās norises tīklenē.�������������������������
	101. att. Vālīšu spektrālās jutības līknes.������������������������������
	102. att. Skaņas kairinājuma uztveršanas mehānisms (gliemeža šķērsgriezums; augšējais attēls mazākā palielinājumā, apakšējais — lielākā): 1 — augšējās kāpnes, 2 — apakšējās kāpnes, 3 — vestibulārā membrāna, 4 — bazālā membrāna, 5 — plēvainais kanāls, 6 — membrāna tectoria, 7 — Kortija orgāns: 8 — sekretorais epitēlijs, 9 — spirālā saite, 10 — spirālais ganglijs, 11 — ārējās matainās sūnas, 12 — iekšējās matainās šūnas, 13 — nervu šķiedras.�doli talāmā, 3ab — jušanas lauku pārklāšanās garozā, 3, 3, 4 — secīga pārslēgšanās dažādos zemgarozas kodolos; I — pirmējie garozas lauki, II — otrējie garozas lauki, III — trešējie garozas lauki.��������Ԁꌀ��ꀁ䃔ࠥ̀ꔀ各送
	103. att. Dzirdes analizatora vadītājceļi: 1 — dzirdes nervs, 2 — dzirdes nerva kodoli iegarenajās smadzenēs, 3 — augšējā olīva, 4 — apakšējie četrkalnes pauguri, 5 — mediālais ceļgalveida ķermenis, 6 — garozas dzirdes centrs.�����������������������������������������������������������������
	104. att. Vestibulārā aparāta receptoršūnu morfoloģiskā polarizācija un tās fizioloģiskā nozīme: a — receptoršūnu polarizācija (1 — kausveida šūnas, 2 — cilindriskās šūnas, 3 — stereocīliju kūlīši ar kinocīliju perifērijā, 4 — morfoloģiskā polarizācija pusloka kanālos, 5 — saclus receptoru morfoloģiskā polarizācija, 6 — utriculus cereptoru morfoloģiskā polarizācija), b — darbības potenciālu frekvence atkarībā no matiņu noliekšanās virziena (1 — miera stāvoklis, 2 — matiņi noliecas uz kinocīlijām, 3 — matiņi noliecas uz stereocīlijām).�　㈀　　　㘀挀　　㘀　　㘀㤀　　㘀戀　　　　㈀　　　㈀㠀　　㘀㌀　　㈀㤀　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	105. att. Kustību analizatora receptori un to kairinājums: a — muskulis atslābis, b — muskulis kontrahējies; 1 — skeleta muskuļu šķiedra, 2 — vārpstiņa, 3 — darbības potenciāla līkne aferentajā nervā, 4 — cīpslas receptors; P — nasta K — kairinājums, G — galvanometrs.���������������������������������������������������������������������������
	106. att. Kustību analizatora vadītājceji (tumšās bultas — ascendējošie ceļi, gaišās bultas — descendējošie ceļi): 1 — muguras smadzenes, 2 — iegarenās smadzenes, 3 — smadzenītes, 4 — vidussmadzenes, 5 — talāms, 6 — striopalidārā sistēma, 7 — garoza, 8 — motoriskā zona, 9 — prefrontālā zona, 10 — somatosensorā zona.�〰㈰〰㙢〰㙦〰㙥〰㜴〰㜲〰㘱〰㘸〱ㄳ〰㙡〰㘹〰㘵〰㜳〰㍢〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㙢〰㘵〰㙣〰㘵〰㜴〰㘱〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〱㍣〰㜵〰㈰〱㘱〱㌷〰㘹〰㘵〰㘴〰㜲〰㘱〰㉣〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ
	107. att. Sāpju uztveršanas shēma: 1 — resnās mielinizētās šķiedras, 2 — tievās nemielinizētās šķiedras, SG — substantia gelatinosa, T — pirmās centrālās pārslēgšanās neironi, «+ » — uzbudinoša iedarbība, «—» — kavējoša iedarbība.�㘱〰㘴〰㝡〰㘵〰㙥〰㘵〰㜳〰㉣〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㙤〰㘱〰㘴〰㝡〰㘵〰㙥〱㉢〰㜴〰㘵〰㜳〰㉣〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘹〰㘴〰㜵〰㜳〰㜳〰㙤〰㘱〰㘴〰㝡〰㘵〰㙥〰㘵��������
	108. att. Nosacījuma refleksu izstrādāšanas un pētīšanas metodika I. Pavlova laboratorijā (pēc I. Zimkina): 1 — siekalu dziedzera izvadkanāla fistulai piestiprināta kapsula, 2 — skala, kas parāda nosacījuma reflektoriskās siekalu sekrēcijas intensitāti (pilienos), 3 — nosacījuma kairinātāji (metronoms, zvans, spuldzīte), ko eksperimentētājs var ieslēgt, neieejot kamerā, kur ievietots suns.�㈰〰㘳〰㘵〰㙥〰㜴〰㜲〱〱〰㙣〱〱〰㜳〰㈰〰㜰〱〱〰㜲〰㜳〰㙣〱ㄳ〰㘷〱㘱〰㘱〰㙥〱〱〰㜳〰㈰〰㙥〰㘵〰㘹〰㜲〰㙦〰㙥〰㘹〰㉣〰㈰〰慢〰㉢〰㈰〰扢〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〰㜵〰㘴〰㘹〰㙥〰㙦〱㘱〰㘱〰㈰〰㘹〰㘵〰㘴��
	109. att. Nosacījuma kairinātāja (1) un beznosacījuma kairinātāja (2) kombinācijas, izstrādājot vienlaikus (a), atvirzīto (b), vēlīno (c) un seku (d) nosacījuma refleksu.�㈰〰㔰〰㘱〰㜲〰㘱〰㙣〱ㄳ〰㙣〰㜵〰㈰〰㜳〰㜴〰㘱〰㜲〰㜵〰㈰〰㙣〰㘱〰㜵〱㘱〰㘱〰㙥〰㘱〰㈰〰㘵〰㙤〰㘵〰㜴〰㜲〰㙦〰㜰〱〱〰
	110. att. Nosacījuma refleksa izveidošanas shēma: A — pusložu garoza, B — zemgarozas kodoli, C — iegarenās smadzenes; 1 — receptori mēlē, 2 —_ siekalu sekrēcijas centrs iegarenajās smadzenēs, 3 — siekalu dziedzeris, 4 — siekalu sekrēcijas centrs zemgarozas kodolos, 5 — siekalu sekrēcijas centrs garozā, 6 — dzirdes receptori, 7 — dzirdes centrs iegarenajās smadzenēs, 8 — dzirdes centrs zemgarozas kodolos, 9 — dzirdes centrs garozā, 10 — pagaidu sakars garozā, 11 — pagaidu sakars starp zemgarozas kodoliem; 1-2-3 — beznosacījuma refleksa loks, 6-7-8-9-10 = 5-4-2-3 — nosacījuma refleksa loks.�omerulārais komplekss (a — jukstamedulārais nefrons, b — garozas nefrons).��ጀ꤀��ဂ郮唨
	111. att. Pagaidu sakara saslēgšanās shēma dzirdes-kustību refleksam (pēc A. Kogana): I—VI garozas slāņi; 1 — zvaigžņveida neironi, 2 — starpneironi, 3 — asociatīvais neirons, 4 — gigantiskais piramidālais neirons; aplī redzama pagaidu sakara veidošanās vieta uz starpneirona ķermeņa.�㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㜳〰㘱〰㘳〱㉢〰㙡〰㜵〰㙤〰㘱〰㈰〰㜲〰㘵〰㘶〰㙣〰㘵〰㙢〰㜳〰㘱〰㈰〰㘹〰㝡〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴〰㙦〱㘱05〰㘶
	112. att. Cilvēka EEG dažādas aktivitātes stāvokļos: a — uzbudinājumā, b — mierā, c — I miega stadijā, d — II miega stadijā, dziļā miegā.�����������������������������������������������������������������
	113. att. Galvas smadzeņu daļas, kas regulē miegu un nomodu: 1 — retikulārā formācija, 2, 3 — iegarenās smadzenes, 4, 5, 11 — starpsmadzenēs, 6 — smadzeņu tilts, 7, 8 — subtalāmiskais rajons, 9 — limbiskā sistēma, 10 — jaunā garoza; «+ » — atmošanās, nomods, <—> — miegs.����������������������������������������������������������������������
	114. att. Galvas smadzeņu struktūras, kas piedalās emocionālo reakciju veidošanā (pēc F. Kosmolinska): 1 — hipotalāms, 2 — mamilārais ķermenis, 3 — talāma priekšējie kodoli, 4 — mandeļveida kodoli, 5 — smadzeņu stumbra retikulārā formācija, 6 — starpsiena, 7 — hipofīzē, 8 — jostas vītne, 9 — lielais smadzeņu saiklis, 10 — velve, 11 — hipokamps, 12 — hipokampa vītne; pusložu jaunā garoza punktēta, limbiskā sistēma — iesvītrota; bultas parāda saistību virzienu starp smadzeņu struktūrām.�㌀　㌀㈀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㐀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀　　　　　々적遃襤ࠀ更��렁ク漨
	115. att. Skābekļa deficīta rašanas darba sākumā un tā likvidēšana pēc īslaicīga darba (a) un mērenas intensitātes ilgstoša darba (b).������������������������������������������������������������
	116. att. Sistoles tilpuma (1), minūtes tilpuma (2), sirdsdarbības frekvences (3) izmaiņas slodzes laikā atkarībā no skābekļa patēriņa.��������������������������������������������������
	117. att. Sirdsdarbības frekvences izmaiņas fiziskas slodzes laikā.�karībā no skāb
	118. att. Minūtes tilpuma izmaiņas, mainoties darba jaudai (strādājot sēdus un guļus stāvoklī).����������������������������������������
	119. att. Hemodinamikas rādītāju izmaiņas submaksimāla fiziska darba laikā.�����聁븭븭い븭၄븭������������븭큆븭瀢
	120. att. Plaušu ventilācija mierā un fiziskas slodzes laikā (pēc P. Astranda).��������������������
	121. att. Fizioloģisko procesu līmenis (nosacītās vienībās) trenētiem (nepārtrauktā līnija) un netrenētiem (pārtrauktā līnija) cilvēkiem standartslodzes laikā.�VI garozas slāņi; 1 — zvaigžņveida neironi, 2 — starpneironi, 3 — asociatīvais 
	122. att. Maksimālais skābekļa patēriņš netrenētiem (pārtrauktā līnija) un trenētiem (nepārtrauktā līnija) cilvēkiem ilgstoša intensīva treniņa laikā.�������������������������������������������������������������������������������������
	123. att. Sirdsdarbības frekvences samazināšanās treniņu rezultātā cilvēkiem, kam tika trenētas rokas (a), un cilvēkiem, kuriem tika trenētas kājas (b): A — mierā, B — strādājot ar kājām, C — strādājot ar rokām; I, II — dažādas jaudas submaksimālais darbs.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	124. att. Organisma enerģētisko rezervju patēriņš un atjaunošanās: 1 — enerģijas patēriņš, 2 — atjaunošanās, 3 — virsatjaunošanās, 4 — atgriešanās izejas līmenī.�〰㉣〰㈰〰㙢〰㘱〰㙤〰㈰〰㜴〰㘹〰㙢〰㘱〰㈰〰㜴〰㜲〰㘵〰㙥〱ㄳ〰㜴〰㘱〰㜳〰㈰〰㜲〰㙦〰㙢〰㘱〰㜳〰㈰〰㈸〰㘱〰㈹〰㉣〰㈰〰㜵
	125. att. Iespējamie biosistēmas stavokļi (pēc V. Kaznačejeva, 1980).�㌰㌰㌷㌲㌰㌰㌶㌵㌰㌰㌶㘵㌰㌱㌱㌳㌰㌰㌷㌴㌰㌰��
	126. att. Fenotipiskās adaptācijas shēma (pēc F. Mejersona, 1981).�㌀　　㈀　　　㜀㌀　　㜀㐀　　㘀　　
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