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PRI EKŠVĀRDS

Grāmata sarakstīta atbilstoši lauksaimniecības tehnikumu ana-

tomijas un fizioloģijas kursa programmai un domāta kā mācību

grāmata šo iestāžu audzēkņiem. Satura izklāstā iekļautas jaunākās

zinātniskās atziņas lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģijā un fizio-

loģijā, tāpēc to varēs izmantot arī lopkopībā strādājošie speciālisti

zināšanu papildināšanai.
Grāmatā bez faktiskā anatomijas un fizioloģijas materiāla iz-

klāsta doti arī metodiskie norādījumi pareizai vielas apguvei, kas

ievietoti laboratorijas un praktisko darbu aprakstos.

Svarīgāko anatomisko, histoloģisko un embrioloģisko veidojumu

nosaukumi doti arī latīņu valodā. Latīniskā nomenklatūra saskaņota

ar Nomina anatomica veterinaria (Wienna, 1973. — 218 /?.), No-

mina histologica (MocKB-a: «MeAHUHHa», 1970. — 111 c.) un Nomina

<>mbryologica {Leningrad, 1970. —70S.) rekomendēto terminoloģiju.
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MORFOLOĢIJA

IEVADS

Morfoloģija (gr. morphe — uzbūve, logos — mācība) ir viena

no fundamentālajām bioloģijas zinātnēm (gr. bios — dzīvība,

logos — mācība), kas pēta dzīvo organismu, tajā skaitā arī lauk-

saimniecības dzīvnieku uzbūves un attīstības likumsakarības dažādos

līmeņos. Izšķir šādus līmeņus: šūna—audi—orgāni—orgānu sistē-

mas (aparāti) —organisms. Morfoloģija ir salikta zinātne un sastāv

no atsevišķām pakārtotām disciplīnām — anatomijas, citoloģijas,
histoloģijas un embrioloģijas. Tomēr jāatzīmē, ka šāds iedalījums
ir visai nosacīts, jo katru struktūru neatkarīgi no tā, kādā līmenī

tā tiek pētīta, aplūko kā vienota dzīvā organisma sastāvdaļu. Ana-

tomijas pamatmetode ir preparēšana, izmantojot dažādus instru-

mentus — skalpeļus, pincetes, adatas, kaltus, zāģus, āmurus un citus

darbarīkus. Sīkāku veidojumu — tievu asinsvadu, nervu un limf-

vadu — preparēšanai izmanto arī lupas un binokulāro mikroskopu
MBC-1, MBC-2, MBC-9.

Citoloģijas, histoloģijas un embrioloģijas pamata pētīšanas me-

tode ir mikroskopija, ieskaitot elektronmikroskopiju, autoradiogrā-
fiju, citoķīmiju un histoķīmiju.

Morfoloģijas metodoloģiskais pamats ir dialektiskais materiā-

lisms un tā kategorijas par formas un funkcijas vienotību, kvantitā-

tes pāreju kvalitātē un citas kategorijas. Tās atļauj objektīvi novērtēt

atklātās likumsakarības un mērķtiecīgi iejaukties organisma dzīvī-

bas procesos, lai paaugstinātu lauksaimniecības dzīvnieku produk-
tivitāti.

Morfoloģija ir cieši saistīta ar fizioloģiju, kas peta dzīvības pro-

cesus veselā organismā.

Nosaukums anatomija cēlies no grieķu vārda anatemno, kas

nozīmē sadalīt sīkākās sastāvdaļās, saskaldīt, jo līķu sadalīšana

sīkākās sastāvdaļās, t. i., preparēšana, bija pirmā organismu pētīša-
nas metode. Atkarībā no tā, kādus uzdevumus izvirza anatomijai,
izšķir sistēmu (aparātu) anatomiju, topogrāfisko anatomiju, plas-
tisko anatomiju, funkcionālo anatomiju, augoša dzīvnieka anatomiju,
šķirņu anatomiju.
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Sistēmu (aparātu) anatomija apskata dzīvnieku uzbūvi pa sistē-

mām un aparātiem.

Topogrāfiskās anatomijas uzmanības centrā ir orgānu novieto-

jums organismā. Tās zināšana nepieciešama ķirurģija un pārejas

klīniskajās disciplīnās.
Plastiskā anatomija galveno vērību pievērš ķermeņa ārējām for-

mām kā miera stāvoklī, tā kustībā. So anatomijas daļu svarīgi zināt

māksliniekiem (gleznotājiem, tēlniekiem), bet tā kalpo arī dzīvnieku

eksterjera novērtēšanā.

Funkcionāla anatomija petī orgānu pārmaiņas dažādos funkcio-

nālos stāvokļos.

Augoša dzīvnieka anatomijas mērķis ir noskaidrot pārmaiņas

organisma struktūrās dzīvnieka augšanas laikā.

Šķirņu anatomija apskata atsevišķi šķirņu uzbūves īpatnības, pie-

mēram, piena un gaļas šķirņu govju uzbūves atšķirības.
Pastāv vēl arī salīdzinošā anatomija, kas pētī dažādu tipu un

sugu uzbūves līdzības un atšķirības. Šai anatomijas nozarei bija
liela loma C. Darvina evolūcijas mācības izveidošanā.

Histoloģija (gr. histos — audi, logos — mācība) ir mācība par

organisma audu uzbūvi, attīstību un dzīvības norisēm tajos. Izšķir

vispārējo histoloģiju jeb mācību par audiem un speciālo histoloģiju

jeb mikroskopisko anatomiju, kas apskata orgānu mikroskopisko
uzbūvi.

Citoloģija (gr. kutos — šūna, logos — mācība) ir morfoloģijas
nozare, kas pētī šūnu uzbūvi, attīstību un funkciju. Tā ir viena no

jaunākajām morfoloģijas disciplīnām, kas strauji sāka attīstīties

20. gs. piecdesmitajos gados, kad uz fizikas, tehnikas un ķīmijas
sasniegumu pamata šūnas izpētē sāka lietot elektronmikroskopiju,
autoradiogrāfiju un citoķīmiju. Citoloģijas un ģenētikas strauja iz-

augsme savukārt radīja pamatu molekulārās bioloģijas attīstībai,

šodien molekulārās bioloģijas sasniegumi ļauj apskatīt šūnas uzbūvi

un attīstību pavisam jaunos aspektos un izvirzīt jaunas hipotēzes.

Anatomija, histoloģija un citoloģija ir cieši saistītas ar embrio-

loģiju (gr. etnbryon — dīglis, logos — mācība), jo katra struktūra

individuālajā attīstībā — ontoģenēzē — izveidojas no zigotas. Onto-

ģenēze ir mācība par indivīda attīstību un pārmaiņām tajā no zigo-
tas līdz nāvei. Lauksaimniecības dzīvnieku embrioloģijas uzdevums

ir izzināt lauksaimniecības dzīvnieku attīstību, lai pareizi organizētu
lecināšanu, mākslīgo apsēklošanu, grūsno dzīvnieku turēšanu un

ēdināšanu, grūsna dzīvnieka pareizu ārstēšanu.

Lai izprastu dažādu orgānu uzbūves īpatnības, it īpaši agrās
attīstības stadijās, piemēram, žaunu loku esamību govs, cūkas, zirga
un citu zīdītājdzīvnieku embrijos, jāizmanto arī filoģenēzes dati.

Filoģenēze ir mācība par tipu un sugu vēsturisko attīstību, piemē-
ram, zirga attīstību. Embrioloģisko datu izprašanai un skaidrošanai
bieži lieto E. Hekeja bioģenētisko likumu, kas nosaka, ka ontoģenēze
ir īss filoģenēzes atkārtojums.
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ĪSS IESKATS MORFOLOĢIJAS VĒSTURĒ

Anatomija ir viena no vecākajām zinātnēm. Jau aizvēsturiska-

jiem cilvēkiem bija zināms priekšstats par anatomiju. Par to liecina

zīmējumi uz alu sienām, kur dzīvnieka attēlā diezgan pareizā vietā

iezīmēti daži orgāni, piemēram, sirds. Tādas zināšanas sākumā ra-

dās, sadalot medījumus, bet vēlāk —, palīdzot ievainotajiem bied-

riem. Tomēr zinātniskās anatomijas pirmsākumi atrodami tikai

senajā Grieķijā, kur 5. un 4. gs. p. m. ē. Hipokrats (460. ...377. g.

p. m. ē.) un Aristotelis (384. ...322. g. p. m. ē.) sarakstīja darbus

par cilvēka un dzīvnieku uzbūvi. Aristotelis izpētīja vairāk nekā

500 dažādu sugu dzīvnieku, tādējādi liekot pamatus salīdzinošajai
anatomijai. Viņš uzskatāms arī par embrioloģijas pamatlicēju, jo

pirmais aprakstīja vistas embrija attīstību.

Dzīvnieku anatomijas attīstību mūsu ēras sākumā veicināja tas,
ka cilvēku līķu sekciju baznīca bija aizliegusi. Vienīgā iespēja, kā

iegūt datus par anatomiju, bija dzīvnieku sekcija, ieskaitot vivisek-

ciju (dzīva dzīvnieka sekciju). Tā rīkojās ievērojamais medicīnas

zinātnieks K. Galēns (mūsu ēras 130. ...201. g.) un citi zinātnieki.

Viduslaikiem bija raksturīgs pagrimums visas zinātnes, taja
skaitā arī anatomijā.

Tikai renesanses laikmetā, sākot ar 16. gs., anatomija kā zinātne

sāka strauji attīstīties. No šī laika zinātniekiem īpaši jāatzīmē
A. Vezālijs un V. Harvejs. No krievu zinātniekiem, kas devuši lielu

ieguldījumu anatomijas attīstībā, jāmin P. Zagorskis, N. Pirogovs
un P. Leshafts.

Dzīvnieku anatomija kā patstāvīga zinātne no cilvēku anatomijas
atdalījās tikai 17. gs., kad līdztekus rūpniecības un tehnikas attīs-

tībai sāka uzplaukt arī lopkopība.
Kā ievērojamākie lauksaimniecības dzīvnieku anatomi jāmin

F. Lafoss, I. Andrejevskis, A. Kīkins, V. Vsevolodovs, L. Franks,
V. Ellenbergers, H. Baums, S. Sisons, V. Tretjakovs, A. Kļimovs,
A. Akajevskis, H. Himmelreihs.

Krievijā_lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija ļoti strauji sāka

attīstīties pēc Oktobra revolūcijas.
Histoloģijas un embrioloģijas vēsturē var izšķirt trīs periodus:

pirmsmikroskopijas, mikroskopijas un ultrastrukturālo.

Visgarākais ir pirmais (pirmsmikroskopijas) periods, kas sākās
4. gs. p. m. ē. un sniedzās līdz mūsu ēras 17. gs. vidum. Šajā pe-
rioda faktiski veidojās tikai vispārīgi priekšstati par organismu au-

diem un to klasifikācija balstījās vienīgi uz ārējām pazīmēm, kas

bija iegūtas, anatomējot līķus. Tāpēc arī, piemēram, nervi un cīpslas
iekļuva vienā grupā.

Otrais (mikroskopijas) periods sākās, kad R. Hukam 17. gs. iz-

devās pilnveidot mikroskopu tik tālu, ka ar to varēja saskatīt audu

sīkāku uzbūvi.

Otrajā perioda var izšķirt divus posmus. Pirmais posms sakas
ar šūnas atklāšanu (R. Huks, 1665. g.) un beidzās ar šūnas teorijas
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iormulēšanu (M. Sleidens un T. Svanns, 1838., 1839. g.). Izšķiroša
nozīme šajā posmā bija ahromatiskā mikroskopa konstruēšanai. Tas

ievērojami paplašināja iespējas šūnu un audu uzbūves pētīšanā.
Pirmo ahromatisko mikroskopu izveidoja Pēterburgas akadēmiķis
F. Epīnuss (1784. g.).

Otrā perioda otrs posms sākās 19. gs. otrajā pusē. Tam rakstu-

rīga ļoti strauja aprakstošās histoloģijas attīstība un mikroskopiskās

anatomijas izstrādāšana. Šos panākumus noteica tālāka mikroskopē-
šanas tehnikas un optikas attīstība — tika izstrādāts mikrotoms

audu griešanai, atklāti jauni fiksējoši šķīdumi (formalīns, osmij-

skābe, hromskābe v. c), uzlaboti imersijas objektīvi. Visi šie uzla-

bojumi deva iespēju atklāt jaunas šūnas sastāvdaļas un izdarīt vis-

pārinājumus. Tā 19. gs. beigās jau bija aprakstītas centrosomas,
lamelozais komplekss, miofibrillas, tonofibrillas un citi veidojumi,
kā arī likti pamati citoloģijai. Savukārt 19. gs. beigas un 20. gs.

sākums atkal iezīmējas ar jaunu metožu izstrādāšanu histoloģijā un

citoloģijā — dzīvu audu un šūnu krāsošanu, audu kultivēšanu, fāzu

kontrastu mikroskopa izmantošanu un eksperimentālu metožu lieto-

šanu (V. Rū v. c). Pateicoties šo metožu izmantošanai, radās histo-

fizioloģija (citoloģijas nozare, kas pēta šūnu, to sastāvdaļu un audu

funkcijas). Sevišķi tā attīstījās 20. gs. pirmajos gadu desmitos. Šajā
laikā intensīvi tika pētīta mitohondriju un lamelozā kompleksa fun-

kcijas, kā arī kodola loma iedzimtības pārnešanā.

Trešais (ultrastrukturālais) periods sākās mūsu gadsimta četr-

desmito gadu beigās, kad šūnu un audu pētīšanā sāka lietot trans-

misīvo (caurejošo) elektronmikroskopu. Mūsdienās, kad pētījumos
plaši tiek izmantots skanējošais elektronmikroskops un citas moder-

nas pētīšanas metodes, tiek gūti priekšstati par ultrastrukturālo kom-

ponentu telpisko (trīsdimensiju) uzbūvi.

Panākumi, kas gūti pētīšanas metožu attīstībā no četrdesmito

gadu beigām līdz mūsdienām, devuši iespēju šūnu un to elementu

struktūras noskaidrot līdz makromolekulāram līmenim. Līdz ar to

radīti ultrastrukturālās citoloģijas un histoloģijas pamati, tiek strā-

dāts pie molekulārās bioloģijas problēmām. Svarīgākais vispārinā-
jums, kas izdarīts šajā laikā, ir tas, ka šūnām ir membrānu uzbūves

princips. Membranoloģija tagad intensīvi attīstās.

MORFOLOĢIJAS ZINĀŠANU NOZĪME

Bez zināšanām par lauksaimniecības dzīvnieku uzbūvi un attīs-

tību nav iespējams apgūt nevienu no veterinārijas vai zootehnikas

disciplīnām, sākot jau ar dzīvnieku ēdināšanu, slimību diagnostiku,
mākslīgo apsēklošanu, ķirurģiju, ginekoloģiju un beidzot ar kaut-

ķermeņa (liemeņa) veterināri sanitāro novērtēšanu vai sekciju.
Nedrīkst aizmirst arī to, ka anatomijai, histoloģijai un embriolo-

ģijai ir liela vispārizglītojoša nozīme.
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Pirmā daļa

VISPĀRĒJĀ CITOLOĢIJA

PAMATJĒDZIENI PAR ŠŪNU

Ka jau noradīts ievada, citoloģija petī šūnu uzbūvi, attīstību un

funkcijas.
Šūna (cellula) ir eikariotu* organisma mazākā dzīva pamatvie-

nība. Tā sastāv no kodola, citoplazmas un šūnas apvalka jeb cito-

lemmas. Kodola un citoplazmas savstarpējā mijiedarbība nodrošina

dzīvības pamatprocesus šūnā — vielu un enerģijas maiņu un vairo-

šanos, t. i., visas sistēmas atjaunošanu. Citolemma ir aktīva mem-

brāna, kas šūnu norobežo no ārpuses. Kodolam, citoplazmai un cito-

lemmai ir noteikta uzbūve. Daļu no šūnas struktūrām var saskatīt

parastajā gaismas mikroskopā, bet citas — tikai elektronmikroskopā.
Pirms mikroskopēšanas no šūnām vai audiem parasti gatavo histo-

loģiskos preparātus (sk. 1. laboratorijas darbu).

ŠŪNU TEORIJA

Šūnu teorija ir vispārināts priekšstats par šūnas uzbūvi, tās

izcelšanos un lomu daudzšūnu organismu izveidošanās procesā. No

šūnas atklāšanas līdz šūnu teorijas formulēšanai pagāja apmēram
170 gadu. Šūnu 1665. gadā pirmoreiz novēroja R. Huks, ar vien-

kāršu mikroskopu aplūkojot korķa plāksnīti. Attīstoties optikai un

mikroskopēšanas tehnikai, M. Malpīgijs, F. Fontāns, J. Purkinjē,
R. Brauns un citi zinātnieki sāka pētīt šūnu. M. Šleidens un

T. Švanns 1838. ... 1839. gados, vispārinot zināšanas un pašu iegū-
tos faktus, formulēja šūnu teoriju. Galvenais šo zinātnieku nopelns
ir tas, ka viņi šūnu novērtēja kā augu un dzīvnieku struktūras pa-

matkomponentu, kas attīstās vienādi kā augiem, tā dzīvniekiem.

Šūnu teoriju tālāk padziļināja R. Virhovs. Šūnu teorijas izveidošana

bija liels atklājums bioloģijā, jo tā parādīja visas dzīvās dabas vie-

notību. F. Engelss ļoti augstu novērtēja šūnu teoriju un pielīdzināja
to tādiem lieliem atklājumiem kā enerģijas nezūdamības likums un

dzīvās dabas evolūcija, jo tā deva pamatu dzīvības materiālistiskai

izpratnei. Šūnu teorija stipri ietekmēja histoloģijas, embrioloģijas
un fizioloģijas attīstību.

Pēc šūnu teorijas atklāšanas pagājuši jau gandrīz 150 gadi. Šajā
laikā ievērojami papildinājušies mūsu priekšstati par šūnu uz-

būvi un attīstību, tomēr savu nozīmi šūnu teorija nav zaudējusi.

* Eikarioti ir organismi, kuru šūnās ir kodoli. Prokariotiem šūnās norobežotu

kodolu nav. Vairums dzīvnieku un augu organismu pieder eikariotiem, izņemot
baktērijas un zilaļģes, kas ir prokarioti.
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Mūsdienās šūnu teorijas pamatprincipi ir šādi: 1) šūna ir dzīvo orga-

nismu mazākā vienība, 2) dažādu organismu šūnām ir līdzīga uz-

būve, 3) šūnu vairošanās notiek, daloties vecajai šūnai, un šūna var

rasties tikai no šūnas, 4) daudzšūnu organismi ir sarežģīti šūnu un

to veidojumu kompleksi, kas apvienoti audos un orgānos un kurus

vienotā sistēmā integrē humorālās un nervu sistēmas regulējoša
ietekme.

ŠŪNAS UZBŪVE

Sūna sastāv no kodola, citoplazmas un citolemmas (1. att.).

Kodolu (nucleus) sākumā atklāja augu, bet vēlāk arī dzīvnieku

šūnās. Kodolā izšķir kodola apvalku, hromatīnu, kodoliņus un kario-

plazmu. Kodola forma parasti ir apaļa, bet var būt arī iegarena.

Kodolam ir divas pamatfunkcijas: 1) ģenētiskās informācijas

glabāšana un 2) olbaltumu sintēzes nodrošināšana šūnā.

Ģenētiskā informācija DNS dubultspirāļu veidā atrodas hromo-

somās. Šīs informācijas nemainīgumu nodrošina tā saucamie repa-

rācijas fermenti, kas ātri likvidē katru spontānu DNS molekulu

bojājumu.
Olbaltumu sintēze šūnā tiek nodrošināta tādējādi, ka uz vienas

no DNS spirālēm veidojas informācijas ribonukleīnskābes (i-RNS),
kurām transkripcijas veidā nodota ģenētiskā informācija. Kodols

nodrošina arī transporta ribonukleīnskābes (t-RNS) un ribosomā-

lās nukleīnskābes (r-RNS) veidošanos. Pati olbaltumvielu sintēze,
kā zināms, notiek ribosomās jeb poliribosomās.

Kodola apvalks (cartjolemma) sastāv no iekšējās un ārējās

membrānas, starp kurām ir perinukleārā telpa (2. att.). Kodola ap-
valkā ir kodola poras. Ārējā membrāna tieši saistīta ar citoplazmas
endoplazmatisko tīklu, bet iekšējā — ar hromatīnu. Poru apvidū
abas membrānas ir saplūdušas. Poru diametrs — 80

...
90 nm (na-

nometri). Ap poru ir trīs granulu rindas (2. att.). Poru skaits atka-

rīgs no šūnas funkcionālās aktivitātes, bet to izmērs parasti ir pa-

stāvīgs. Kodola apvalks notur zināmā stāvoklī kodola saturu un

veido robežu starp kodolu un citoplazmu, bet visas tā funkcijas vēl

nav noskaidrotas.

Mitozes laikā kododa apvalks izzūd.

Hromatīns. Par hromatīnu sauc šūnas kodola blīvākos ap-

vidus, kas labi krāsojas ar bāziskajām krāsvielām. Hromatīna no-

saukums radies no grieķu vārda chroma — krāsa. Nedalošās šūnās

(šūnās, kas atrodas interfāzes stadijā) gaismas mikroskopā hroma-

tīns sīku graudiņu veidā var piepildīt visu kodolu vai arī veidot

lielākus sablīvējumus — hromocentrus. Hromatīna zonas, kas no-

krāsotas vājāk, morfologi apzīmē par euhromatīnu, bet labāk nokrā-

sotās — par heterohromatīnu.

Ķīmiski hromatīns ir dezoksiribonukleoproteids, ko veido DNS

nn bāziskās olbaltumvielas, no kurām 80% sastāda histoni. Histoni
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1. att. A — dzīvnieku šūnas mikroskopiskās uzbūves shēma, B — dzīvnieku

šūnas ultrastrukturālās uzbūves shēma:

1 — kodols. 2 — citoplazma, 3 — kodoliņš, 4 —
kodola apvalks, 5 — hromatīns,

6 — mitohondriji, 7 — centriola, 8 — lameiozais komplekss, 9 — tauku piliens, 10 —

glikogēna granulas, 11 — pinocitoze, 12 — fagocitoze, 13 — lizosoma, 14 — granu-
lārais citoplazmatiskais tīkls, 15 — agranulārais citoplazmatiskais tīkls, 16 — bazālā

membrāna, 17 — bazālais ķermenītis, 18 — mirdzmatiņi, 19 — mikrobārkstiņa, 20 — mik-

rocaurulītes, 21 — karioplazma, 22 — kodola apvalka pora

novietoti uz DNS molekulām un regulē olbaltumvielu sintēzi, resp.,

transkripciju.

Elektronmikroskopa redzams, ka hromatīns sastāv no tieviem

pavedieniem.

Kodoliņš (nucleolus) ir 1...5 um liels ķermenis, kas sasto-

pams visās dzīvās šūnās. Kodoliņš ir hromosomas veidojums —

viens no tās lokusiem, bet ļoti bagāts ar RNS, tāpēc arī krāsojas ar

bāziskajām krāsvielām. Noskaidrots, ka kodoliņā sintezējas ribo-

somu RNS (r-RNS) un ribosomas. Gaismas mikroskopā redzams, ka

kodoliņam ir smalkšķiedraina struktūra, bet elektronmikroskopā tajā
redzamas granulas un fibrillas 15... 20 nm diametrā.
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2. att. Kodola apvalka uzbūves shēma poru apvidū:
1 — perinukleārā telpa, 2 — kodola apvalka iekšējā membrāna,

3 _ kodola apvalka ārējā membrāna, 4 — perifērās granulas,
5 — centrālā granula, 6 — fibrillas. 7 — diafragma. 8 —

hro-

matīna fibrillas

Karioplazmai (caruoplasma) gaismas mikroskopā ir homo-

gēna, bet elektronmikroskopā — graudainā struktūra, jo redzamas

ribonukleoproteīdu granulas. Karioplazma bagāta ar fermentiem, iz-

ņemot oksidatīvi reduktīvos fermentus, kas tajā nav sastopami.

Citoplazmai (cutoplasma) nav vienveidīga uzbūve. Tā sastāv no

hialoplazmas, kurā atrodas organoīdi (pastāvīgi veidojumi) un ieslē-

gumi (nepastāvīgi veidojumi). Visus organoīdus iedala divās gru-

pās — membranozajos un nemembranozajos.
Hialoplazmu (hualoplasma; hualine — caurspīdīgs) sauc arī

par matriksu. Tā izveido šūnas iekšējo vidi un ir sarežģīta koloidāla

sistēma, ko veido apmēram 80% ūdens un dažādi biopolimēri —

olbaltumvielas, nukleīnskābes, polisaharīdi, adenozīntrifosforskābe

(ATF) un citas vielas. Sī sistēma var pāriet no šķidra (zola) stā-

vokļa galertveidīgā (gela) stāvoklī — un otrādi. Svarīgākā hialo-

plazmas funkcija ir tā, ka šī pusšķidrā vide apvieno visas šūnu

struktūras un nodrošina to ķīmisko mijiedarbību. Hialoplazmas da-

žādie fermenti nodrošina cukuru, aminoskābju, lipīdu un citu vielu

maiņu šūnā. Hialoplazmā uz polisomām notiek to olbaltumu sintēze,

kas nepieciešama pašas šūnas vajadzībām.
Elektronmikroskopā matriksam ir homogēna vai smalkgraudaina

struktūra ar mazu elektronisko blīvumu.

Citolemma (cutolemma). Šūna bagāta membrānām, kas būvētas

pēc vienas pamatshēmas (3. att.). Tas tomēr neizslēdz katrai mem-

brānai savas uzbūves īpatnības. Kopējā iezīme šūnu membrānās ir
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6... 10 nm biezi divslāņaini lipoproteīdu plasti, kas satur ap 40%

lipīdu, 60% olbaltumvielu un 1 ... 5% ogļhidrātu. No lipīdiem mem-

brānās visvairāk ir fosfolipīdu, sfingomielīnu, holesterīna.

Olbaltumvielas vietām atrodas starp lipīdu molekulām, bet daļa

no tām var nebūt tieši saistītas ar lipīdu membrānu. Pēc bioloģiskās
nozīmes olbaltumvielas var iedalīt fermentos, olbaltumvielās pārne-

sējos, receptorajās un struktūras olbaltumvielās. Membrānu specifis-
kumu nosaka tieši olbaltumvielas, bet kopējās īpašības — divslā-

ņainie lipīdi.

Ogļhidrāti saistīti ar membrānas olbaltumvielām un veido līku-

motas ķēdītes. Tās kopā veido glikokaliksu, kurā atrodas fermenti,

kas šķeļ olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus.
Citolemmas funkcijas ir dažādas, bet svarīgākās no tām ir šūnas

norobežošanas un vielu transporta funkcijas. Vielu transports notiek

abos virzienos — no āra uz šūnas iekšpusi un no šūnas uz āru. Tas

var būt pasīvs (difūzijas veidā) un aktīvs, kad vielu pārnešanai tiek

izmantota ATF enerģija. Pasīvā veidā tiek pārnests ūdens, joni,
zemmolekulāras vielas, bet aktīvi — aminoskābes, cukuri un citas

vielas. Lielas molekulas cauri membrānai netiek transportētas, bet

šūnas iekšienē tās nokļūst endocitozes rezultātā. Endocitozi formāli

iedala fagocitozē un pinocitozē. Ar fagocitozi saprot lielāku daļiņu,

piemēram, baktēriju, sabrukušo šūnu daļiņu, satveršanu un ienešanu

šūnas iekšienē. Pinocitozē ir sīku daļiņu — makromolekulu — uz-

ņemšana. Ar fagocitozi un pinocitozi šūnā nokļuvušās baktērijas un

citas vielas tiek sagremotas, iedarbojoties uz tām fermentiem —

hidrolāzēm (iekššūnu sagremošana). Sagremošanai nepieciešamie
fermenti atrodas lizosomās.

Plazmatiskā membrāna piedalās arī vielu izvadīšanā no šūnas —

eksocitozē.

3. att. Citolemmas uzbūves shēma:

— lipīdi, 2 — hidrofobā divslāņainā lipīdu kārta, 3 — integrā-

lās membrānas olbaltumvielas, 4 — glikokaliksa polisaharīdi
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4. att. Granulārā citoplazmatiskā tīkla telpiskās ultrastruk

turālās uzbūves shēma:

1 — ribosomas, 2 — membrānas, 3 — citoplazmatiskā tīkla cis-

ternas, 4 — no citoplazmatiskā tīkla atdalījušās vakuolas

Ļoti svarīga citolemmai ir recepcijas funkcija, t. i., ķīmisku vielu,

hormonu, mediatoru, antigēnu un fizikālu faktoru pazīšana un uz-

tveršana. Receptori novietoti uz membrānas virspuses glikokaliksā,
un tos veido kā olbaltumvielas, tā arī polisaharīdi vai glikoproteīdi
(olbaltumvielu un polisaharīdu savienojumi).

Membranozie organoīdi ir citoplazmatiskais tīkls, lamelozais

komplekss, lizosomas, peroksisomas un mitohondriji. Visiem šiem

organoīdiem raksturīgs tas, ka no ārpuses tos norobežo membrāna.

Citoplazmatiskais tīkls ir caurulīšu un pūslīšu sistēma

citoplazmā, ko norobežo membrāna. Citoplazmatiskais tīkls redzams

tikai ar elektronmikroskopu un to atklāja 1945. gadā.
Sevišķi labi citoplazmatiskais tīkls attīstīts šūnās, kam rakstu-

rīga augsta funkcionālā aktivitāte, piemēram, dziedzeršūnās, neiro-
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cītos. Izšķir granulāro un agranulāro jeb gludo citoplazmatisko
tiklu, tomēr abas šīs formas jāuzskata par vienas sistēmas daļām.

Granulārajam citoplazmatiskajam tiklam raksturīgi, ka pūslīšu
un kanāliņu sistēmu norobežojošā membrāna no ārpuses klāta ribo-

somām (4. att.), kurās notiek olbaltumvielu sintēze. Sintezētās olbal-

tumvielas pēc tam izdalās no šūnas («eksportējamās» olbaltum-

vielas), jo nepieciešamas citu šūnu darbībai vai kādas organisma

funkcijas veikšanai (piemēram, hormoni, gremošanas fermenti un

citas vielas). Granulārajā citoplazmatiskajā tīklā sintezējas arī fos-

folipīdi, kas nepieciešami jaunu membrānu veidošanai. Bez tam gra-

nulārais citoplazmatiskais tīkls veic arī vielu transportu uz lamelozo

kompleksu.

Agranulāro jeb gludo citoplazmatisko tiklu arī veido ar mem-

brānu norobežota caurulīšu un pūslīšu sistēma, tikai uz norobežo

jošās membrānas nav ribosomu. Gludā citoplazmatiskā tīkla funkci-

jas saistītas ar lipīdu un dažu polisaharīdu, piemēram, glikogēna,
maiņu šūnā. Šķērssvītrotajos muskuļos gludais citoplazmatiskais
tīkls apņem katru miofibrillu un spēj deponēt ne tikai glikogēnu,
bet arī kalcija jonus.

Lamelozo kompleksu (Goldži kompleksu) atklāja
1898. gadā, impregnējot nervu šūnas ar smago metālu (osmija, sud-

raba, rubīdija) sāļiem. Sādi apstrādātās šūnās lamelozais komplekss
redzams kā melns tīkls, kas novietots kodola tuvumā. Izmantojot
elektronmikroskopu, noskaidrots, ka lamelozais komplekss sastāv no

diskveidīgām savā starpā saistītām cisternām, ko veido gludas mem-

brānas (5. att.). Cisternu skaits visbiežāk svārstās no 3 līdz 12.

Cisternu kompleksa viena puse parasti ir ieliekta, bet otra puse —

izliekta. Ap cisternu malām redzami no tās atdalījušies pūslīši.

5. att. Lamelozais komplekss:
A — mikroskopiskā uzbūve, B — ultrastrukturālā uzbūve; 1 — kodols. 2 — kodoliņš.

3 — lamelozais komplekss, 4 — vakuolas, 5 — lamelozā kompleksa kanāliņi, 6 — la-

melozā kompleksa cisternas
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6. att. Lizosomu izveidošanās un iekššunas sagremošanas shēma:

1 — primārās lizosomas, 2 — deģenerēta šūnas daļiņa, 3 — autofagosoma, 4 — fa-

gosoma, 5 — pinocitoze, 6 — fagocitoze, 7 — granulārais citoplazmatiskais tīkls,

8 — lamelozais komplekss, 9 — telosoma (atlieku ķermenītis), 10 — atlieku ķerme-
nīša izdalīšana, 11 — citolemma, 12 —

kodola apvalks

Lamelozajā kompleksā notiek vielu sintēze (polisaharīdi, muko-

proteīdi, lipoproteīdi) un citoplazmatiskajā tīklā sintezēto vielu uz-

krāšanās, pārveidošanās (aminoskābju fosforilēšana, acetilēšana) un

nobriešana. Lamelozais komplekss piedalās arī gatavo vielu izvadī-

šanā no šūnas.

7. att. Mitohondrija ultrastrukturālās uzbūves shēma:
1 — ārējā membrāna, 2 — iekšējā membrāna, 3

—
kristas, 4 — matrikss
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Lizosomas ir dažāda lieluma (0,2 ... 0,4 ļim) ar membrānu

segti pūslīši, kas bagātīgi satur skābās hidrolāzes. Šie fermenti spēj
hidrolizēt (sagremot) olbaltumvielas, nukleīnskābes, polisaharīdus,
lipīdus un citus savienojumus.

Lizosomas veidojas no citoplazmatiskā tīkla un lamelozā kom-

pleksa pūslīšiem. Jaunizveidojušās lizosomas apzīmē par primāra-

jām lizosomām. Kad primārās lizosomas jau saistījušās ar sa-

gremojamo vielu, tās sauc par sekundārajām (6. att.). Sekundārās

lizosomas, kas sagremo šūnā nokļuvušās svešās vielas, apzīmē par

fagosomām. Fagosomas, kurās paliek nesagremotas daļiņas, sauc

par telosomām jeb palieku ķermenīšiem. Tās sekundārās lizosomas,
kas sagremo pašas šūnas sastāvdaļas, tiek sauktas par autofago-
somām.

Bez sagremošanas funkcijas lizosomas spēj izmainīt arī šūnā

esošos produktus. Tā, piemēram, vairogdziedzera šūnās esošais tireo-

globulīns tiek hidrolizēts, un rezultātā veidojas tiroksīns un trijod-

tironīns, kas tālāk nokļūst asinsritē.

Peroksisomas ir 0,3 ... 1,5 \im lieli, ovālas formas ķerme-
nīši, ko apņem membrāna un kas satur sīkgraudainu matriksu. Per-

oksisomu centrā redzamas kristālveidīgas struktūras, kas sastāv no

fibrillām un caurulītēm. Peroksisomas visbiežāk novietotas granu-
lārā citoplazmatiskā tīkla tuvumā, satur katalāzi, kā arī fermentus,
kas spēj oksidēt aminoskābes. Katalāzei liela nozīme šūnas aizsar-

gāšanā no toksiskā ūdeņraža per-
oksīda (H202). Sevišķi daudz

peroksisomu ir aknu parenhīmas
šūnās un nieru līkumoto kanāliņu
proksimālās daļas šūnās.

Mitohondriji ir apmēram
0,5 um plati un no 1 līdz 10 v.m

gari organoīdi. Mitohondriju
skaits šūnā lielā mērā ir atkarīgs
no tās funkcionālās aktivitātes. Jo

sī aktivitāte lielāka, jo mitohon-

driju vairāk. Mitohondriji parasti
lokalizējas tajās citoplazmas vie-

tās, kur notiek ATF intensīva iz-

lietošana. Tāpēc nereti mitohon-

drijus sauc par šūnas enerģētis-
kajām stacijām, jo ATF sintēze ir

mitohondriju pamatfunkcija.
Katru mitohondriju no ārpuses

apņem ārējā membrāna (7. att.).
Zem tās 7 nm attālumā atrodas

otra_ — iekšējā membrāna, kas

vietām veido izliekumus — kris-

tas. Telpa starp membrānām, kā

arī centrālā telpa pildīta ar

matriksu. Ar elektronmikroskopu

8. att. Ribosomas uzbūves shēma:

1 — mazā subvienība, 2 —
informā-

cijas RNS, 3 — transporta RNS,

4 — aminoskābe, 5 — liela subvie-

nība, 6 — citoplazmatiskā tīkla mem-

brāna, 7 —
sintezētais polipeptīds
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9. att. Poliribosoma (A) un tās shēma (B); elektronogramma, palielinā-
jums — 180 000 reizes:

1 — informācijas RNS, 2 — ribosoma

matriksā var saskatīt DNS molekulas un mitohondriālās ribosomas.

Matrikss un iekšējā membrāna ļoti bagāta ar fermentiem, kas pie-
dalās oksidācijas procesos un oksidatīvajā fosforilēšanā, kuras rezul-

tātā no ADF (adenozīndifosfāta) rodas ATF.

Nemembranoziem organoīdiem pieskaita ribosomas, mikrocauru-

lītes, mirdzmatiņus, centriolas, kā arī citoplazmas fibrillāros veido-

jumus — mikrofibrillas un mikrofilamentus.

Ribosomas ir apmēram 20 nm lieli veidojumi, kuros notiek

olbaltumvielu sintēze. Tās sastāv no RNS un olbaltumvielām. Ar

elektronmikroskopu katrā ribosomā var izšķirt lielāku un mazāku

subvienību (8. att.). Olbaltumvielu sintēzes procesā ribosomas no-

A'ietojas uz informācijas ribonukleīnskābes (i-RNS). Ja uz i-RNS

novietojas vairākas ribosomas, tad tās sauc par polisomām jeb
poliribosomām (9. att.).

Mikrocaurulītes ir taisni, cauri cilindri, kuru ārējais dia-

metrs ir ap 24 nm. Mikrocaurulīšu siena veidota no cieši pieguļo-
šām, 5 nm lielām, apaļām subdaļiņām. So subdaļiņu skaits parasti
ii 13. Dažādu šūnu mikrocaurulīšu uzbūve parasti ir līdzīga. Tā sa-

tur īpašas olbaltumvielas — tubulīnus. Attīrīti tubulīni noteiktos

apstākļos spēj veidot mikrocaurulītes. Uzskata, ka mikrocaurulītes

veic šādas funkcijas: veido balsta sistēmu šūnā (citoskeletu), kas

nosaka tās ārējās formas, ieiet viciņu un matiņu uzbūvē, kā arī

veido dalīšanās vārpstu.
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Par mikrocaurulīšu lomu šūnu ārējās formas saglabāšanā var

pārliecināties, iedarbojoties uz saistaudu šūnām — fibroblastiem —

ar kolhicīnu, kas izsauc tubulīna depolimerizāciju. Zarotais, plaka-
nais fibroblasts pēc iedarbošanās ar kolhicīnu zaudē savu iepriekšējo
formu un pārvēršas kamoliņā.

Mirdzmatiņi ir speciāli kustību organoīdi, ko novēro dažās

šūnās. Pie mirdzmatiņu pamata atrodas bazālie ķermenīši.
Elektronmikroskopā katrs mirdzmatiņš redzams kā cilindrisks

citoplazmas izaugums, kura diametrs 200 nm. No ārpuses šo izau-

gumu klāj citolemma, bet iekšpusē redzama aksonēma — salikta

struktūra, kas pamatā sastāv no mikrocaurulītēm (10. att.). Ba-

zālais ķermenītis novietots citoplazmā un sastāv no deviņiem

10. att. Mirdzmatiņa uzbūves shēma:

A — mirdzmatiņa garengriezums, B — šķērsgriezums, C — bazālā ķermenīša
šķērsgriezums; 1 — citolemma, 2 — mikrocaurulīšu dupleti, 3 — mikro-
caurulīšu tripleti, 4 — mikrocaurulišu sānu platītes, 5 — aksonēmas cen-

trālā daļa
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mikrocaurulīšu tripletiem. Aksonēma cieši saistīta ar bazālo ķer-
menīti. Uzskata, ka mirdzmatiņu kustību nodrošina olbaltumviela

•dineīns.

Centriolas ir nelieli, blīvi ķermenīši, kas redzami arī gais-

mas mikroskopā. Centriolas parasti apņem gaišāka citoplazmas

zona, no kuras atiet fibrillas (centrosfēra). Dažreiz centriolas kopā
ar centrosfēru apzīmē par centrosomu. Elektronmikroskopā redzams,

ka centriolas pamatu veido caurs cilindrs, kas sastāv no deviņiem
mikrocaurulīšu tripletiem. Bez mikrocaurulītēm centriolu uzbūvē var

ieiet arī dažas papildstruktūras, piemēram, satelīti, kas var būt

orientēti divos gredzenos. No centriolām atejošās mikrocaurulītes

veido šūnas dalīšanās vārpstu.
Centriolām ir nozīme šūnas mitozē. Pirms dalīšanās notiek cen-

triolu duplikācija, t. i., katrai centriolai blakus rodas otra — jauna
centriola. Jaunā centriola veidojas, nevis daloties vecajai centriolai,
bet attīstās no aizmetņa — procentriolas, kas novietojas perpendi-
kulāri jau esošajai centriolai.

Fibrillaras citoplazmas struktūras eikariotu šūnas

ir mikrofibrillas un mikrofilamenti.

Mikrofibrillas ir apmēram 10 nm resni pavedieni, kas šūnā iz-

pilda balsta funkciju. Visbiežāk sastop epitēlijšūnās, kur mikro-

fibrillu kūlīši veido tonofibrillas.

Mikrofilamenti ir 5... 7nm resni pavedieni, kas novērojami tieši

zem citolemmas. Noskaidrots, ka mikrofilamentu sastāvā ietilpst
olbaltumvielas aktīns, miozīns, tropomiozīns un a-aktinīns. Tāpēc
mikrofilamenti spēj saīsināties, veidojot iekššūnas savilkšanās apa-

rātu, kas nodrošina vakuolu un mitohondriju pārvietošanos, kā arī

šūnu amēbveidīgās kustības.

leslēgumi ir nepastāvīgi citoplazmas komponenti. Tie rodas

vai izzūd atkarībā no šūnas metabolisma stāvokļa. Pie ieslēgumiem
pieder tauku pilieni, glikogēna granulas, pigmenti (melanīns, hemo-

siderīns, lipofuscīns). Novērojami arī daži kristāliski ieslēgumi, kuru

nozīme vēl pilnīgi nav zināma.

ŠŪNAS ĶĪMISKAIS SASTĀVS,

FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS UN VISPĀRĒJIE DATI

PAR OLBALTUMVIELU SINTĒZI ŠŪNĀ

ŠŪNAS ĶĪMISKAIS SASTĀVS

No ķīmiskajiem elementiem, kas ieiet šūnas sastāvā, četri ele-

menti — ogleklis, ūdeņradis, skābeklis un slāpeklis — aizņem 98%.
Mazākā daudzumā ir tādi elementi kā nātrijs, kālijs, kalcijs,
magnijs, hlors, dzelzs, sērs un fosfors — kopā tikai 1,9%, bet pā-
rejā 0,1% ietilpst gandrīz 50 ķīmisko elementu. Tos sauc par mikro-

elementiem. Svarīgākie no mikroelementiem ir kobalts, cinks, man-

gāns, selēns.
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No ķīmiskajiem savienojumiem šūnā ietilpst ūdens, olbaltumvie-

las, nukleīnskābes, adenozīntrifosforskābe (ATF), ogļhidrāti un

lipīdi.
Ūdens (H2O) aizņem % no dzīvās šūnas masas, bet jauniem

dzīvniekiem — vēl vairāk. Tas kalpo kā universāls šķīdinātājs, kurā

notiek visi sarežģītie bioķīmiskie procesi.
Olbaltumvielas ir augstmolekulāri savienojumi un sastāv no

aminoskābju ķēdītēm. Aminoskābes savā starpā saista «peptīdu
saite» (—CO—NH—). Divas savā starpā saistītas aminoskābes veido

dipeptīdu, trīs — tripeptīdu, bet vairākas — polipeptīdu. Polipeptīdi
veido olbaltumvielu pamatu. Olbaltumvielas molekulai raksturīgi,
ka tās sānos visā garumā ir aktīvas grupas, kas spēj piesaistīt sev

citas vielas. Olbaltumvielu strukturālā uzbūve ir sarežģīta. Tāpat

sarežģīta ir arī olbaltumvielu klasifikācija, bet, apgūstot citoloģijas
un histoloģijas pamatus, pietiek zināt, ka olbaltumvielas iedalās

vienkāršajās (proteīnos) un saliktajās (proteīdos). Proteīni sastāv

tikai no aminoskābēm, bet proteīdos bez aminoskābēm ietilpst arī

nukleīnskābes (veidojas nukleoproteīdi), ogļhidrāti (veidojas gliko-

proteīdi) vai lipīdi (veidojas lipoproteīdi). No olbaltumvielām šūnā

veidojas fermenti un hormoni.

Nukleīnskābes ir ļoti svarīga šūnas sastāvdaļa. Izšķir divējādas
nukleīnskābes — dezoksiribonukleīnskābi (DNS) un ribonukleīnskābi

(RNS). Nukleīnskābes veidotas no nukleotīdiem. Katrs nukleotīds

savukārt sastāv no purīna vai pirimidīna bāzes, dezoksiribozes vai

ribozes un fosforskābes.

DNS sastāvā no purīna bāzēm ir adenīns un guanīns, bet no piri-
midīna bāzēm — timīns un citozīns. RNS satur adenīnu, guanīnu,
■citozīnu un uracilu (nevis timīnu kā DNS).

DNS ir iedzimtības nesēja un ietilpst šūnas gēnu uzbūvē. Otra

svarīga DNS un RNS funkcija ir tā, ka ar to līdzdalību dzīvajā
šūnā notiek olbaltumvielu sintēze.

Adenozīntrifosforskābe (ATF), tāpat kā olbaltumvielas un nuk-

leīnskābes, sastopama visās dzīvās šūnās. Šī savienojuma bioloģiskā
nozīme ir tā, ka, adenozīntrifosforskābei pārvēršoties adenozīndifos-

forskābē (ADF), atbrīvojas liels daudzums enerģijas, kas pēc tam

tiek izmantota dažādu dzīvības procesu norisē šūnā.

Ogļhidrātus šūnā sastop monosaharīdu, disaharīdu un polisaha-
rfdu veidā. No monosaharīdiem šūnā visizplatītākā ir glikoze, kas

vienmēr ir izšķīdušā veidā.

Disaharīdus pārstāv laktoze (sastopama pienā), maltoze un sa-

haroze, kas arī parasti ir izšķīdušā veidā.

No polisaharīdiem dzīvnieku šūnās jāmin giikogēns un mukopo-
lisaharīdi. Tā kā vairums polisaharīdu ūdenī šķīst slikti, tad šūnās

tie veido mikroskopā redzamus sakopojumus. Glikogēnu graudiņu
veidā labi var redzēt, apskatot mikroskopā speciāli krāsotas aknu

parenhīmas šūnas un muskuļšūnas. Mukopolisaharīdi sastopami
saistaudos.

Šuna un organisma ogļhidrāti kalpo par enerģētisku materiālu,
ka arī ieiet olbaltumvielu, fermentu, nukleīnskābju un citu bioloģiski
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aktīvu vielu sastāvā. Ogļhidrātu daudzums šuna var stipri variet

atkarībā no šūnas veida un fizioloģiskā stāvokļa.

Lipīdi šūnās ir samērā plaši izplatīti. Izšķir vienkāršos lipīdus,
ko apzīmē par taukiem, un lipoīdus (taukiem līdzīgas vielas).

Tauki sastāv no taukskābēm un glicerīna. Citoplazmā tie galve-
nokārt ir pilienu veidā un noārdoties dod lielu enerģijas daudzumu.

Lipoīdi bez taukskābēm un glicerīna satur arī citus savienojumus,

piemēram, slāpekļa bāzes, fosforskābi. Lipoīdi ieiet šūnas uzbūvē,

veidojot savienojumus ar olbaltumvielām — lipoproteīdus.

ŠŪNU VEIDOJOŠO VIELU

FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Šūna ir nevienveidīga sistēma. Dažādiem tās komponentiem ir

dažādi agregātstāvokļi, un tāpēc tiem ir atšķirīga viskozitāte, elas-

tība, elektrovadītspēja, gaismas laušanas koeficients v. c. Vēl jāpie-

zīmē, ka minētās īpašības nav pastāvīgas — tās mainās atkarībā

no šūnas funkcionālā stāvokļa.

Dažas vielas šūnā veido īstus šķīdumus, bet lielākā daļa vielu —

koloidālus šķīdumus ar daļiņu izmēriem no 1 līdz 500 nm. Koloidā-

lajos šķīdumos šūnā var notikt koagulācija (izšķīdināto koloidālo

daļiņu izkrišana) un želatinizācija (izšķīdināto koloidālo daļiņu ap-

vienošanās lielākās daļiņās). Koagulācija parasti notiek pēc kaitīga
aģenta iedarbības uz šūnu, piemēram, iedarbojoties ar ķīmiskām
vielām. Pēc želatinizācijas palielinās koloidālā šķīduma viskozitāte.

VISPĀRĒJIE DATI

PAR OLBALTUMVIELU SINTĒZI ŠŪNĀ

Kā jau norādīts iepriekš, olbaltumvielu sintēze šūnā notiek ribo-

somās (poliribosomās), kur no aminoskābēm uz informācijas ribo-

nukleīnskābes (i-RNS) kā matrices kopējas jeb translējas (trans-
lotio

— pārnešana) polipeptīdi, kas veido olbaltumvielu molekulu

pamatu. Informācijas RNS savukārt ģenētisko informāciju trans-

kripcijas veidā (transcriptio — pārrakstīšana) saņem no kodola

DNS, jo informācijas RNS izveidojusies uz vienas no kodola DNS

dubultspirāles ķēdes. Četras slāpekļa bāzes, kas ieiet RNS molekulā

(adenīns, guanīns, citozīns un uracils), veido kodu, ar kura palī-
dzību rodas kodoni. Katrs kodons sastāv no trim slāpekļa bāzēm,

kas nosaka, kāda aminoskābe iesaistās polipeptīdā. Nukleīnskābes

pēc savas struktūras ir komplementāras, tas nozīmē, ka RNS mole-

kulā katra no slāpekļa bāzēm var pievienot nevis kuru katru, bet

tikai noteiktu citu bāzi. Tā adenīns pievieno uracilu, bet guanīns —

citozīnu. Pēc šī principa aminoskābes piesaistās i-RNS.

Aminoskābju transportu uz ribosomām veic īpašas transporta
ribonukleīnskābes (t-RNS).
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DNS molekulas ir ne tikai ģenētiskās informācijas glabātājas,
bet arī šīs informācijas pārnesējas uz nākamo paaudzi. Sūnām un

organismiem vairojoties, šīs DNS molekulas kopā ar attiecīgajām
hromosomām pāriet no paaudzes uz paaudzi relatīvi nemainīgā
veidā. Jaunās paaudzes šūnām un organismiem tās nosaka tādu

pašu olbaltumvielu sintēzi un līdz ar to arī tādu pašu pazīmju un

īpašību veidošanos kā priekštečiem.

DZĪVĪBAS PROCESI ŠŪNĀ

No dzīvības procesiem šūnā vispirms jāmin vielmaiņa, pēc tam

augšana, attīstība, kairināmība, kustības un vairošanās.

Vielmaiņa dzīvā šūnā noris nepārtraukti. Pārtraucoties vielmai-

ņai, iestājas šūnas nāve. Vielmaiņā izšķir divus pretējus, vienlaicīgi
notiekošus procesus — asimilāciju un disimilāciju. Asimilācija ir

vielu sintēze šūnā, bet disimilācija — vielu noārdīšana šūnā. Sīkāk

vielmaiņa aprakstīta attiecīgajā fizioloģijas nodaļā.
Šūnas augšana ir process, kurā palielinās šūnas masa un lie-

lums. Tā notiek tad, ja asimilācija, t. i., vielu sintēze, ir pārsvarā

pār disimilāciju.
Šūnas attīstībai atšķirībā no augšanas raksturīgas kvalitatīvas

izmaiņas visās šūnas sastāvdaļās. Sis process saistīts ar diferenciā-

ciju un specializāciju, piemēram, eritrocītu attīstība no cilmes šūnas.

Kairināmība ir šūnas reakcija uz ārējās vides izmaiņām vai arī

v.z īpašu kairinātāju, piemēram, nervu impulsu. Kairinātāju iedar-

bība šūnā izraisa bioķīmiskus un biofizikālus procesus, kuru rezul-

tātā šūna pielāgojas ārējai videi, izdala dažādas vielas, saraujas
vai arī iet bojā (ja kairinātāji ir tik stipri, ka pārsniedz šūnas pie-
lāgošanās robežas).

Kustību izpausmes šūnā var būt ļoti daudzveidīgas. Šūnās no-

tiek nepārtraukta citoplazmas kustība, kas saistīta ar vielmaiņu;
šūnām var intensīvi kustēties dažas sastāvdaļas, piemēram, mirdz-

matiņi, vai arī pašas šūnas var mainīt formu — savilkties, kā tas

notiek muskuļšūnās. Plaši izplatīta arī šūnu pārvietošanās telpā,
kas var notikt ar pseidopodijām
(neīstām kājiņām), kā to novēro

amēbām un leikocītiem. Sperma-
tozoīdi pārvietojas ar astītes pa-
līdzību.

Šūnu vairošanās notiek, šūnām

daloties. Izšķir trīs dalīšanās vei-

dus: mitozi, amitozi un mejozi.
Lai izprastu šūnu dalīšanos,

vispirms jāiepazīstas ar šūnas

ciklu (11. att.). Tas ir šūnas dzī-

ves laiks no vienas dalīšanās līdz

nākamajai dalīšanās reizei. Šūnas

cikls sastāv no diviem periodiem: 11. att. Šūnas cikla shēma
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dalīšanās laika jeb mitozes (M) un interfāzes — laika starp divām

mitozēm. Interfāzē savukārt ir trīs apakšperiodi: presintētiskais

(Gi), sintētiskais (5) un postsintētiskais (G2).
Mitozi apzīmē arī par kariokinēzi vai netiešo dalīšanos. Mi-

tozē izšķir 4 fāzes: profāzi, metafāzi, anafāzi un telofāzi (12. att.).

Profāzei raksturīga hromosomu parādīšanās. Profāzes sākumā

mikroskopā hromosomu skaits liekas diploīds — 2 n. Tomēr tas ir

maldīgs priekšstats, jo profāzē katra hromosoma ir dubulta un sa-

stāv no divām hromatīdām (tikai tās ir dubulti spiralizētas un tāpēc
nav redzamas), tāpēc ka interfāzē notiek DNS daudzuma divkāršo-

šanās (reduplikācija). īstais hromosomu skaits šajā laikā ir 4 n.

Profāzes beigu posmā dubulti spiralizētās hromosomas sāk despira-
lizēties (attīties) un kļūst redzama to dubultā struktūra. Paralēli

procesiem, kas notiek hromosomās, šūnā izzūd kodoliņš, sairst ko-

dola apvalks, samazinās olbaltumvielu sintēze, centriolu diplosomas
pārvietojas uz šūnas poliem un sāk veidoties dalīšanās vārpsta.

12. att. Mitozes shēma:

1
—

šūna interfāzē, 2, 3 un 4 — profāze, 5 un 6 — metafāze, 7 un 8 —
anafāze,

9, 10, 11 un 12 — telofaze, 13 — hromosoma
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Metafāzes laikā beidzas dalīšanās vārpstas izveidošanās un hro-

mosomas nostājas šūnas ekvatoriālajā plaknē, veidojot t. s. «mātes

zvaigzni». Starp dubultajām hromatīdām labi redzama atdalošā

sprauga. Hromatīdas saistītas tikai centromēra apvidū. Sajā laikā

labi redzams viss hromosomu komplekss jeb kariotips.

Anafāzē hromosomas atdalās arī centromēru apvidū un notiek

to pārvietošanās uz šūnas pretējiem poliem.

Telofāze sākas ar diploīdo (2 n) hromosomu apstāšanos šūnas

polos. Tālāk seko hromosomu despiralizācija un jauna kodola ap-

valka un kodoliņa izveidošanās.

Sūna pāriet interfāzes periodā.
Vienlaikus ar kodola veidošanos

notiek arī šūnas pārdalīšanās, un

izveidojas divas jaunas šūnas. Ja

šūnas pārdalīšanās divās meit-

šūnās tiek kavēta, tad rodas poli-

ploīda vai daudzkodolaina šūna.

Par poliploīdu sauc šūnu, kurā

palielināts hromosomu komplektu

skaits, t. i., šis skaits ir lielāks

par 2 n.

Hromosomu uzbūve. Ar jaunā-
kajām pētīšanas metodēm noskaid-

rots, ka interfāzes un mitotiskās

hromosomas sastāv no elementā-

rajām hromosomas fibrillām —

dezoksiribonukleoproteīdu moleku-

lām. Uzskata, ka katrai hromoso-

mai ir viena gigantiska dezoksi-

ribonukleoproteīdu molekula, kas

aizņem visu hromosomu un ir

īpaši novietota, veidojot lielu

skaitu garenisku un sānu cilpu.
Mitotisko hromosomu ārējo uz-

būvi vislabāk var novērot meta-

fāzē un anafāzes sākumā, šajā
laikā hromosomas redzamas kā

dažāda garuma stabiņveidīgas
struktūras. Šādām hromosomām

saskatāma primārā iežmauga, kas

hromosomu sadala divos plecos
(13. att.). Hromosomu plecu ga-

rumu izmanto hromosomu klasifi-

cēšanai. Primārās iežmaugas ap-
vidū atrodas centromērs jeb kinē-

tohors. Centromēri mitozes laikā

saistās ar dalīšanās vārpstas pa-
vedieniem (mikrocaurulītēm). Hro-

mosomu plecu galus apzīmē par

13. att. Hromosomas uzbūve:

A —
hromosoma (fotografēta gaismas

mikroskopā), B — hromosomas shēma,

C — hromosoma pēc diferencētās krāso-

šanas. D — diferencēti krāsotas hromo-

somas shēma, E — hromosomas uzbūve,

kāda tā redzama transmisīvajā megavoltu
elektronmikroskopā; 1 — telomēri, 2 —

centromēri, 3 — hromosomas pleci, 4 —

hromosomas nevienmērīgais krāsojums (pēc
speciālas krāsošanas)
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telomēriem. Dažām hromosomām var novērot arī sekundāro iežmaugu.
kas lokalizējas tuvu vienam no hromosomas galiem. Sekundārās

iežmaugas sauc arī par kodoliņa organizatoriem, tāpēc ka interfāzē

tieši šajā apvidū veidojas kodoliņš.
Hromosomu izmēri un skaits dažādiem organismiem ir dažāds.

Piemēram, govij ir 60, bet cūkai — 40 hromosomu. Katrai sugai

specifisko hromosomu skaitu, formu un uzbūves īpatnības sauc par

kariotipu.
Lietojot speciālas krāsošanas metodes, hromosoma nokrāsojas

nevienmērīgi. Jāatzīmē, ka jebkurai hromosomai ir savs nevienmē-

rīgā krāsojuma zīmējums, ko izmanto praksē hromosomu pētīšanai.
Amitoze ir tieša šūnas dalīšanās. Tās laikā kodols atrodas

interfāzē. Hromosomu kondensācija un dalīšanās vārpstas veidoša-

nās nenotiek. Amitozes rezultātā vajadzētu rasties divām jaunām

šūnām, bet parasti izveidojas divkodolaina vai daudzkodolaina šūna.

Amitozi dzīvnieku organismā sastop reti. Novērojumi liecina, ka

amitotiski dalās parasti vecas un deģenerētas šūnas, kam drīz jāiet

bojā. Amitozi bieži novēro patoloģiskajos procesos — iekaisuma,

deģenerācijas un audzēju gadījumos.
Mejozē aprakstīta vielas turpmākajā izklāstā.

1. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: iepazīties ar gaismas mikroskopa un elektronmikroskopā

uzbūvi, vispārīgiem noteikumiem darbam ar mikroskopu, histoloģisko preparātu

izgatavošanu, šūnas mikroskopisko un ultrastrukturālo uzbūvi.

Materiāls: dzīvnieka audu gabaliņi, spirts, ksilols, parafīns, celoidīns, Ka-

nādas balzams, hematoksilīns, eozīns, priekšmetstikliņi, segstikliņi.
Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, žilete, pincete, preparējama adata,

otiņa.

Gaismas mikroskopa un elektronmikroskopā uzbūve. Mikroskops sastāv no

divām pamatdaļām — optiskās un mehāniskās daļas.

Optisko daļu veido objektīvs, okulārs, spogulis, kondensors, diafragm.i

un gaismas filtrs.

Objektīvs sastāv no vairākām lēcām, kas ievietotas metāliskā ietvarā, uz kura

norādīts palielinājums un tā optiskās īpatnības. Uz augšējā objektīva gala ir

vītnes, tāpēc objektīvu var iestiprināt revolverī. Mūsdienu bioloģiskajos mikro-

skopos objektīva palielinājums parasti ir 8, 10, 40, 60 un 90 reizes. Pēdējie divi

objektīvi (60 un 90 reižu palielinājums) ir imersijas objektīvi. Lietojot šos objek-

tīvus, starp objektīva ārējo lēcu un segstikliņu iepilda ciedru eļļu vai vazelīn-

el|u. Šīm vielām gaismas staru laušanas koeficienti ir gandrīz tādi paši kā

stiklam, tāpēc uzlabojas attēla kvalitāte.

Okulārs avi ir lēcu sistēma, kas ievietota ietvarā. Uz ietvara augšējas vir-

smas norādīts dotā okulāra palielinājums. Parastākie palielinājumi ir 5, 7, 10, 15

un 20 reizes. Okulāru ievieto mikroskopa tubusa augšējā galā.

Kopējo mikroskopa palielinājumu iegūst, reizinot objektīva un okulāra palieli-
nājumu. Piemēram, ja objektīva palielinājums ir 90 reizes un okulāra palielinā-

jums 10 reizes, tad kopējais palielinājums būs 900 reizes, šī likumība ir spēkā
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tad, ja starp objektīvu un okulāru nav ievietota kāda optiska sistēma, kas savu-

kārt palielina attēlu. Tā, piemēram, lietojot binokulāro uzmali, kas palielina

1.5 reizes, objektīva un okulāra palielinājums vēl jāreizina ar 1,5. Kopējais pa-

lielinājums minētajā gadījumā būs 900X1,5-= 1350 reizes.

Spoguļa viena puse ir plakana, bet otra
— ieliekta. Spogulis ievietots turē-

tājā, kas nodrošina spoguļa pagriešanu jebkurā vajadzīgajā virzienā. Spoguļa
uzdevums ir vienmērīgi un pietiekami intensīvi apgaismot visu redzes lauku. Pla-

kano spoguli lieto izkliedētas gaismas atstarošanai, bet ieliekto spoguli — punkt-
veida gaismas avota gadījumā (piemēram, no elektriskās spuldzes).

Kondensors ir lēcu sistēma, kas novietota starp spoguli un objektīvu. Kon-

densors, izmantojot skrūvi, pārvietojams zināmās robežās no augšas uz leju. Tas

dod iespēju mainīt objekta apgaismojumu. Kondensora galvenais uzdevums ir

veidot koncentrētu staru kūli no spoguļa atstarotās gaismas.

Diafragma atrodas zem kondensora. Mainot diafragmas atveri, var regulēt

gaismas stiprumu.

Gaismas filtrs atrodas zem diafragmas.

Mehāniska daļa mūsdienu mikroskopam sastāv no statīva, priekšmet-

galdiņa un tubusa.

Statīvā izšķir pēdu un tubusa turētāju. Pēda balstās uz galda un rada mikro-

skopam stabilu pamatu. Bez tam pēdā iestiprina kondensoru ar diafragmu un

spoguli. Tubusa turētājs ir izliekts, un tā apakšējais gals pa sliedi var pārvie-
toties attiecībā pret pēdu. Tubusa turētāja augšējā galā ir ligzda tubusam, kurā

ar skrūvi fiksēts tubuss. Uz tubusa turētāja priekšējā gala apakšējās malas pretī
tubusam atrodas revolveris, kurā ieskrūvēti objektīvi. Revolveris pagriežoties dod

iespēju ātri mainīt objektīvus. Tubusa turētāja pārvietošanai, resp., objektīva

fokusēšanai, kalpo makroskrūve un mikroskrūve, ar kurām tubusa turētājs pār-

vietojams attiecībā pret priekšmetgaldiņu.

Priekšmetgaldiņa vidū ir caurums. Mūsdienu mikroskopiem priekšmetgaldiņš
novietots horizontāli, lai varētu strādāt arī ar šķidriem objektiem. Priekšmct-

galdiņa atbalsts saistīts ar pēdu. Horizontālā plaknē priekšmetgaldiņu var pa-

griezt par 360° un, izmantojot divas skrūves, pārvietot vajadzīgajā virzienā.

Tubuss ir cilindriska caurule, kuras augšējā galā ievieto okulāru. Apakšējo
tubusa galu iestiprina tubusa turētājā. Mūsdienu mikroskopos tubuss parasti no-

vietots slīpi.

Bez aprakstītā parastā mikroskopa vēl ir speciālie mikroskopi, kam ir īpaši
kondensatori, diafragmas, lēcas, gaismas avoti, tāpēc ar tiem var pētīt mikro-

objektus tumšā redzes laukā, polarizētā gaismā, ultravioletā gaismā, novēro:

fluorescenci un izmantot kontrastfāžu efektu.

Tumša redzes lauka un kontrastfāžu mikroskopiju var izmantot dzīvu mikro-

objektu izpētei.

īpašu vietu šodienas zinātnē un praksē ieņem elektronmikroskops. Ja gais-

mas mikroskopa maksimālā izšķiršanas spēja ir 0,2 v.m un to nosaka redzamās

gaismas viļņu garums, tad labākajiem elektronmikroskopiem teorētiskā izšķiršanas

ir gandrīz 100000 reižu lielāka. Mūsdienu elektronmikroskopu praktiskā iz-

šķiršanas spēja ir 0,1... 0,7 nm. Elektronmikroskopā gaismas vietā izmanto elek-

tronu plūsmu no t. s. «elektronu lielgabala», bet lēcu vietu izpilda elektromagnēti.
Gaismas mikroskopa un elektronmikroskopā shēma redzama 14. attēlā.

Vispārīgie noteikumi darbam ar mikroskopu. Ar mikroskopu jaapietas sau-

dzīgi un uzmanīgi. Laikā, kad ar mikroskopu nestrādā, tas jāuzglabā kastē, lai
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14. att. Staru gaita parastās gais-
mas un transmisīvajā elektron-

mikroskopā:
A — redzamās gaismas mikroskops,

B — elektronmikroskops (transmisī-
vais); 1 — gaismas avots, 2 — elek-

tronlielgabals, 3 —
kondensors, 4 —

pētāmais objekts. 5 — objektīvs, 6 —

pirmā palielinājuma attēls, 7 — oku-

lārs, 8 — projicētais attēls

nepiekļūtu putekļi un mikroskops būtu

pasargāts no mehāniskiem triecieniem.

Uz galda mikroskops jānovieto ar sta-

tīvu pret sevi, bet spogulim jābūt vēr-

stam pret gaismas avotu. Pirms darba

mikroskopu noslauka ar sausu, tīru, mīk-

stu audumu vai arī mīkstu suku. Lēcām

nedrīkst pieskarties ar pirkstiem. No

darba brīvie objektīvi un okulāri jāuz-

glabā kastē ligzdās. Mikroskopa apgais-

mojums jāiestāda tā, lai redzes lauks

būtu vienmērīgi un pietiekami apgais-

mots. Pārāk spilgts apgaismojums pa-

sliktina attēla kvalitāti un nogurdina

acis. Skatoties mikroskopā, abām acīm

jābūt atvērtām. Vieglāk ir strādāt, lie-

tojot binokulāro uzmali.

Katrs preparāts jāsāk apskatīt ar

mazo palielinājumu. Pēc tam kad pre-

parāts ar šo palielinājumu izskatīts, iz-

vēlas tās vietas, kas jāapskata lielākā

palielinājumā. Mikroskopa izšķiršanas

spēja ir labāka, ja izvēlas objektīvu ar

lielāku palielinājumu, bet okulāru ar ma-

zāku palielinājumu. Piemēram, lai iegūtu
400 reižu palielinājumu, var izvēlēties

divas okulāra un objektīva kombināci-

jas: 1) objektīvs 20, okulārs 20 (20x20 =

=400 reižu palielinājums), 2) objek-

tīvs 40, okulārs 10 (40x10=400 reižu

palielinājums). Otrā kombinācija ir ietei-

camāka. Strādājot ar lielu palielinājumu, nepārtraukti jālieto tubusa pacelšanas

mikroskrūve, lai preparātu apskatītu dziļumā. Lietojot imersijas objektīvu (60, 90

vai lielāku), segstikliņam uzpilina imersijas eļļu (ciedru eļļas vietā ieteicamāk

izmantot vazelīneļļu, jo vazelīneļļu kā no segstikliņa, tā no objektīva vieglāk

notīrīt). Imersijas eļļu notīra ar ksilolā samērcētu lupatiņu.

Mikroskopu nedrīkst izjaukt, bet remontam tas jānodod speciālā darbnīcā.

Histoloģisko preparātu izgatavošana. Kā histoloģisko, tā arī citoloģisko pre-

parātu izgatavošana sastāv no vairākiem posmiem: materiāla noņemšanas, tā fik-

sācijas, griezumu izgatavošanas, griezumu krāsošanas un nokrāsotā griezuma

ieslēgšanas optiskās vidēs, lai preparātu saglabātu kā pētniecības objektu un

dokumentu vai apmācības materiālu.

Materiālu no līķa vai kauta dzīvnieka noņem ar skalpeli, šķērēm un žileti. No

dzīva dzīvnieka materiālu noņem operācijas laikā vai ar biopsiju. Noņemtā pa-

rauga lielums parasti ir 0,5X1 cm.

Fiksācijas uzdevums ir saglabāt materiāla struktūru tādu, kāda tā bija no-

ņemšanas laikā. Fiksācijai visbiežāk Izmanto 4... 10% formalīna šķīdumu, bet

var lietot arī spirtu un īpašus saliktus šķīdumus, piemēram, Karnuā, Šabadaša,

Hellī šķīdumus, kuru pagatavošanas receptes ievietotas visās histoloģiskās tehni-
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kas rokasgrāmatās. Citoloģijā un elektronmikroskopijā par fiksatoriem izmanto

dažādu smago metālu sāju šķīdumus. Šajā nolūkā ļoti plaši lieto osmija tetrok-

sīda (Os04) šķīdumu.
Lai preparātus sagrieztu 3... 2 u,m biezās sloksnītēs, tie jāieslēdz sacietējo-

šās, bet tajā pašā laikā viegli griežamās vidēs. Par ieslēgšanas vidēm visplašāk
izmanto parafīnu vai celoidīnu, bet elektronmikroskopijai —

dažādas plastmasas.
Pirms ieslēgšanas izdara preparāta skalošanu un atūdeņošanu spirtu rindā (no

50% līdz 100% spirta šķīdumi).

Griešanu izdara ar mikrotomu. Lai iegūtu ultraplānus griezumus elektron-

mikroskopam, lieto ultramikrotomu.

Pēc griešanas griezumus krāso. Celoidīna griezumus parasti krāso trauciņos,

bet parafīna griezumus ar filtrēta vistas olbaltuma un glicerīna maisījumu uzlīmē

uz priekšmetstikliņa, izžāvē, izšķīdina parafīnu, lejupejošā spirta rindā (96°, 70°,

50°) saūdeņo un nokrāso (krāsas parasti ir ūdens šķīdumi).

Visbiežāk preparātu krāsošanai lieto hematoksilīna un eozīna šķīdumus. He-

matoksilīns nokrāso kodolus, bet eozīns — citoplazmu. Šūnu organoīdu un ieslē-

gumu krāsošanai izmanto īpašas krāsvielas un metodes, kuru apraksti ievietoti

citoloģijas un histoloģijas tehnikas rokasgrāmatās.
Nokrāsotos preparātus parasti ieslēdz Kanādas balzamā vai polistirolā. Pirms

ieslēgšanas nokrāsotie preparāti jāatūdeņo spirta rindā, jādzidrina ksilolā, jāpār-

klāj ar balzamu un jānosedz ar segstikliņu.
Lai apgūtu šūnas uzbūvi, jāizmanto histoloģiskie preparāti, kā arī zīmējumi,

kuros attēlotas šūnas mikrostrukturālās un ultrastrukturālās uzbūves shēmas.

Šūnas mikroskopiskā un ultrastrukturālā uzbūve, mitoze. šūnas mikrostruk-

turālās uzbūves apgūšanai vislabāk izmantot histoloģisko preparātu, kas paga-

tavots no kāda lauksaimniecības dzīvnieka augļa spinālā ganglija. šādā prepa-

rātā, kas krāsots ar hematoksilīnu un eozīnu, labi var redzēt lielas šūnas —

neirocītus (neironus). Jāapskata kodols un citoplazma, šūna jāuzzīmē. Kodola un

citoplazmas uzbūvi apgūst tādā kārtībā, kādā tā aprakstīta teorētiskajā daļā.

Ultrastrukturālās uzbūves apgūšanai izmanto attiecīgo shēmu. To vēlams pār-

zīmēt burtnīcā.

Lai iepazītos ar mitozi, vislabāk izmantot zirga cērmes oliņas. Zirga cērmei

ir tikai četras lielas un labi redzamas hromosomas. Preparātā saskatāmas arī

centriolas un dalīšanās vārpsta. Preparātu pagatavo no cērmes dzemdes, izman-

tojot šķērsgriezumus, ko nokrāso ar dzelzs hematoksilīnu pēc Heidenhaina. Visas

mitozes fāzes labi redzamas apaugļotajās oliņās — zigotās, kurās sākas drosta-

lošanās. Šo preparātu var izmantot arī apaugjošanās un drostalošanās procesu

apskatei.

Otrā daļa

EMBRIOLOĢIJAS PAMATI

UN VISPĀRĒJĀ HISTOLOĢIJA

Lauksaimniecības dzīvnieku attīstība sākas, drostalojoties zigo-
tai, bet tā savukārt izveidojas, saplūstot sievišķajai un vīrišķajām
dzimumšūnām — olšūnai un spermatozoīdiem.
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DZIMUMŠŪNU UZBŪVES ĪPATNĪBAS

Dzimumšunu kodoli atšķirībā no somatisko šūnu (ķermeni vei-

dojošo šūnu) kodoliem satur tikai pusi no sugai raksturīgā hromo-

somu skaita (n), tāpēc dzimumšūnas ir haploīdas. Somatiskajās šū-

nās hromosomu skaits ir divreiz lielāks, tāpēc tās ir diploīdas
(2 n).

Vienu no dzimumšūnas hromosomām, kas pēc ārējās uzbūves

atšķiras no pārējām, sauc par dzimumhromosomu, bet pārējās —

par autosomām. Dzimumhromosomas ir divējādas, vienu no tām ap-

zīmē ar x, bet otru — ar y. Spermatozoīdi var saturēt x vai y hromo-

somu, bet olšūnas — tikai x hromosomu. Ja zīdītājiem pēc apaug-

ļošanās zigotā izveidojas xx dzimumšūnu kombinācija, attīstīsies

15. att. Spermatozoīda uzbūve:

A — dažādu lauksaimniecības dzīvnieku

spermatozoīdi (parastās gaismas mikro-

skopā): 1 — ērzeļa, 2 — buļļa, 3 —

kuiļa; B — spermatozoīda ultrastrukturālā
uzbūve: 1

— akrosoma, 2 — kodols, 3 —

kakliņš, 4 — ķermenis. 5 — noslēdzošais
gredzens, 6 — astītes proksimālā daļa.
7 — astītes distālā daļa, 8 — astītes
beigu daļa ar perifērajām un centrālajām
mikrocaurulītēm, 9 —

astītes galiņš, kur
mikrocaurulītes ir bez noteiktas kārtības,
10 — mitohondrija griezums, 11 — cito-

plazma

sievišķais indivīds, bet, ja xy kom-

binācija, — vīrišķais indivīds.

Putniem ir tieši pretēji — xx kom-

binācija dod vīrišķo indivīdu, bet

xy — sievišķo.

Vīrišķās dzimumšūnas — sper-
matozoīdi — attīstās loti lielā

skaitā. Ērzeļiem to vienā ejaku-
lātā ir līdz 10 miljardiem. Zīdī-

tāju spermatozoīdi, kustinot astīti,
aktīvi pārvietojas ar ātrumu 1. . .

5 jim minūtē.

Olšūnu skaits, salīdzinot ar

spermatozoīdu skaitu, ir ievēro-

jami mazāks. Olšūnas nespēj ak-

tīvi kustēties.

SPERMATOZOĪDA UZBŪVE

Spermatozoīdi ir 60
...

80 jam

garas specializētas šūnas, kas at-

tīstās sēkliniekos. Tiem izšķir gal-

viņu, kakliņu, ķermeni un astīti

(15. att.).

Galviņas lielāko daļu aizņem
kodols. Kodolu klāj plāna cito-

plazmas kārtiņa. Galviņas priekš-
galā atrodas akrosoma (gr. ac-

ros — galotne, soma — ķerme-

nis). Tā ir pārveidots lamelozais

komplekss (Goldži zona) un satur

fermentu hialuronidāzi, kas šķeļ

mukopolisaharīdus. Bez tam akro-

somā ir proteāzes, kas noārda
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olbaltumvielas. Siem fermentiem ir svarīga loma apaugļošanās pro-

cesā, jo tie noārda olšūnas apvalkus.
Kakliņu veido augšējā un apakšējā centriola. No apakšējās cen-

triolas sākas ass pavediens, kas iet cauri ķermenim un sniedzas līdz

astītes galam. Ķermeņa apvidū ass pavedienu apņem spirālais pa-

vediens. Ar elektronmikroskopu noskaidrots, ka spirālo pavedienu
veido spirāli sakārtoti mitohondriji. Ķermeni no astītes atdala no-

slēdzošais gredzens, kas ir apakšējās centriolas viena daļa. Kā kak-

liņu, tā ķermeni un astītes sākuma daļu klāj plāns citoplazmas slā-

nītis, ko no ārpuses apņem citolemma.

Ass pavediena ultrastrukturālā uzbūve ir tāda pati kā mirdz-

matiņiem.

16. att. Cūkas olšūnas griezums:
1 — starainais vainags, 2 — caurspīdīgais apvalks, 3 — dzeltenuma apvalks, 4 — cito-

plazma ar dzeltenuma graudiņiem, 5 — kodols
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OLŠŪNAS UZBŪVE

Sievišķas dzimumšūnas — olšūnas — attīstās olnīcas un izdalās

no tām ovulācijas laikā. Govij olšūnas diametrs vidēji ir ap 140 um,

bet cūkai — 120 ... 140 um

Olšūna sastāv no kodola, citoplazmas un apvalkiem (16. att.).
Kodolā, tāpat kā spermatozoīdiem, ir haploīds hromosomu skaits.

Olšūnas citoplazmā ir visi organoīdi, izņemot centrosomu, kas no-

briešanas procesā tiek izstumta no olšūnas. No ieslēgumiem olšūnas

citoplazmā raksturīgākais ir dzeltenums. Lauksaimniecības dzīvnie-

kiem olšūnās dzeltenuma ir maz, bet putnu olšūnās — daudz. Dzel-

tenums ir rezerves barības viela, tāpēc saprotams, kāpēc putnu olšū-

nas bagātīgi satur šo vielu — putnu embrijs attīstās ārpus mātes

organisma un var izmantot tikai olšūnā (olā) esošās barības vielas.

Zīdītāju embrijs un auglis barības vielas saņem no mātes organisma
caur placentu.

Dzeltenuma daudzumu un tā izvietojumu citoplazmā izmanto

olšūnu klasifikācijai.

17. att. Neapaugļotas vistas olas pusshematisks griezums:
1 — citoplazma ar kodolu. 2 — vidējais blīvais olas baltums, 3 — ārējais šķidrais olas
baltums, 4 — iekšējais šķidrais olas baltums, 5 — čaumala, 6 — zemčaumalas apvalka
ārēja lapa, 7 — gaisa kamera, 8 — dzeltenuma apvalks. 9 — zemčaumalas apvalka
iekšējā lapa, 10 — halazas, 11 — tumšais dzeltenums, 12 — latebra, 13 — gaišais

dzeltenums
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Olšūnu no ārpuses apņem apvalki. Izšķir primāro, sekundāro un

terciāro apvalku. Primāro apvalku veido pati olšūna, un pie tā pie-
der citolemma un dzeltenuma apvalks, kas labi kļūst redzams tikai

pēc apaugļošanās. Sekundāro apvalku veido folikulārās šūnas. Se-

kundārajam apvalkam pieskaita caurspīdīgo apvalku un zīdītāju
olšūnas staraino vainagu. Terciārie apvalki rodas no olvada dzie-

dzeru sekrētiem. Putnu olām tie ir olas baltuma fibrillu slānis, olas

baltums, olas baltuma apvalks, čaumalas apvalki un čaumala

(17. att.).
Olšūnas apvalku funkcija ir šāda: tie olu pasargā no mehānis-

kas, ķīmiskas, fizikālas iedarbības, kā arī veic trofisku (barošanas)
un regulatoru funkciju.

DZIMUMŠŪNU ATTĪSTĪBA

Dzimumšūnu attīstība sākas jau agrās embrionālās attīstības

stadijās dzeltenuma maisa sienās, kur diferenciācijas ceļā izveidojas
primārās dzimumšūnas. Tās ir samērā lielas šūnas, kas bagātas ar

sārmaino fosfatāzi. Tieši sārmainā fosfatāze kalpo par šo šūnu mar-

ķējošo fermentu, pēc kura tās var atklāt starp citām embrija šūnām.

Primārās dzimumšūnas ar asins straumi nokļūst dzimumdzie-

dzeru aizmetņos un pārvēršas par goniālajām šūnām, kas vīriešu

kārtas dzīvniekiem diferencējas par spermatogonijām, bet sieviešu

kārtas dzīvniekiem — par ovogonijām. Spermatogoniju un ovogo-

niju tālākā attīstībā svarīga ir to mejotiskā dalīšanās jeb mejozē.

Mejozē ir dzimumšūnu dalīšanās, kuras laikā hromosomu skaits

samazinās uz pusi, jo nobriedušās dzimumšūnas, kā tas norādīts jau

iepriekš, ir haploīdas. Tāpēc mejozi sauc arī par redukcijas dalīša-

nos. Mejozē sastāv no diviem secīgiem dalīšanās procesiem — I me-

jozes un II mejozes.

I mejozē sastāv no I profāzes, I metafāzes, I anafāzes un

I telofāzes. I profāze ir gara un tajā izdala 5 stadijas: leptotēno,

zigotēno, pahitēno, diplotēno un diakinēzi.

Leptotēnajā stadijā kodolā parādās garas mazspiralizētas hromo-

somas. To skaits ir diploīds. Zigotēnajā stadijā homologās hromo-

somas sakārtojas pāros un visā garumā pieguļ viena otrai, t. i.,
notiek to konjugācija. Bioloģiskā nozīme konjugācijai ir tāda, ka

starp abām hromosomām notiek gēnu apmaiņa. Tālāk hromosomas

spiralizējas un līdz ar to kļūst īsas un resnas — iestājas pahitēnā
stadija {paehijs — resns). Kad starp konjugētām hromosomām pa-

rādās gareniska sprauga, iestājas diplotēnā stadija. Tālākās spirali-
zācijas gaitā izveidojas hromosomu tetrādes. Tā kā katra tetrāde

veidota no divām konjugējošām hromosomām, tad tetrādu skaits

izrādās uz pusi mazāks.

I metafāzē noārdās kodola apvalks, izveidojas dalīšanās vārpsta
un tetrādes (bivalentās hromosomas) novietojas ekvatoriālajā
plaknē.
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I anafāzē homologās bivalentās hromosomas attālinās katra uz

savu polu, tāpēc meitkodolos nonāk tikai puse no mātkodolu hromo-

somu skaita.

I telofaze matšunas polos veidojas meitkodoli ar haploīdu hro-

mosomu skaitu. Tālāk notiek citokinēze.

II mejozē sakas tūlīt pec citokinezes, un neiedziļinoties var

teikt, ka tā noris līdzīgi mitozei.

APAUGĻOŠANĀS

Apaugļošanās ir olšūnas un spermatozoīda saplūšana. Lauksaim-

niecības dzīvniekiem tā notiek olvadu priekšējā trešdaļā. Apaugļo-
šanās sākuma stadijā olšūnu apņem daudz spermatozoīdu. To akro-

somas izdala fermentus hialuronidāzi un proteāzes, kas, šķeļot
olšūnas apvalku hialuronskābi un olbaltumvielas, noārda šos apval-
kus. Apaugļošanās procesā tālāk piedalās tikai viens spermatozoīds.
lepretim spermatozoīdam, kas pirmais sasniedz olšūnas citolemmu,

izveidojas neliels izcilnis, pa kuru spermatozoīds nokļūst olšūnas

citoplazmā. Tūlīt pēc tam ap olšūnu izveidojas apaugļošanās ap-

valks, kas kavē pārējo spermatozoīdu iekļūšanu olšūnā. Pēc sperma-

tozoīda nokļūšanas olšūnā spermatozoīda un olšūnas kodoli pārvēr-
šas par pronukleusiem. Tie satuvinās, saplūst, un izveidojas jauna
kvalitāte — zigota, t. i., šūna ar diploīdu hromosomu skaitu. Tam

seko zigotas drostalošanās.

LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU

EMBRIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

Zigotas drostalošanās sākas apmēram 24 stundas pēc apaugļo-
šanās un turpinās 3... 4 diennaktis. Sajā laikā notiek arī zigotas
virzīšanās uz dzemdi.

Drostalošanās lauksaimniecības dzīvniekiem ir pilnīga, bet ne-

sinhrona. Tas nozīmē, ka zigota dalās pilnīgi, bet var veidoties ne-

pāra šūnu skaits — 2
...

3
...

5 utt. Drostalošanās rezultātā radušās

šūnas sauc par blastomēriem. Jau agri drostalošanās procesā vei-

dojas divējādas šūnas — tumšākas un gaišākas (18. att.). Tumšākās

šūnas grupējas kaudzītē, bet gaišākās dalās ātrāk un apņem no ār-

puses tumšās šūnas. Šādu attīstības stadiju, kad blastomēri veido

kaudzīti, sauc par morulu. Tumšās šūnas apzīmē par embrioblastu,

jo no tām tālāk veidojas pats embrijs (dīglis) un tā ārpusdīgļa
daļas.

Ārējās gaišākās šūnas sauc par trofoblastu, jo tās piedalās em-

brija barošanā no mātes organisma. Kad starp gaišajām un tumša-

jām šūnām rodas spraugas, kas piepildās ar šķidrumu, izveidojas
nākamā attīstības stadija — blastula (pūslītis). Govij tā parādās
7. ...8. diennaktī pēc drostalošanās sākuma. Šajā laikā blastula
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18. att. Cūkas zigotas drostalošanās shēma:

A — zigota, B — divšūnu stadija, C — trīsšūnu stadija, D un E — morula, F — blas-

tula; 1 — tumšākās šūnas (embrioblasts), 2 — gaišākās šūnas (trofoblasts), 3 — blas-

tulas dobums

jau nonākusi dzemdē un 13. ...15. diennaktī implantējas dzemdes

gļotādā. Embrioblastā šajā laikā sākas gastrulācija, tās rezultātā

izveidojas divas dīgļlapas — ektoderma ārpusē un entoderma iekš-

pusē. Tūlīt pēc abu dīgļlapu izveidošanās embrioblastā parādās dīgļ-
disks, kura centrā redzams vairodziņš ar primāro plātnīti un pri-
māro mezgliņu. Drīz vien starp abām dīgļlapām attīstās trešā dīgļ-
lapa — mezoderma — un veidojas ass orgāni — neirālā caurulīte,
horda un primārā zarna.

Nervu sistēma, āda un tās veidojumi attīstās no ektodermas.

horda un zarnu trakts — no entodermas, bet muskulatūra, saistaudi

un asinsrites sistēma — no mezodermas.

AUGĻA SEGU UN PLACENTAS ATTĪSTĪBA

Pēc dīgļlapu un ass orgānu attīstības notiek divi nozīmīgi pro-

cesi. Pirmkārt, parādās gredzenveida kroka, kas, kļūdama dziļāka,
no dīgjdiska atdala dīgļa veidotājdaļu un ārpusdīgļa daļu un iz-

veido nabas saiti (19. att.). No dīgļa veidotājdaļas tālāk attīstās

embrija ķermenis, bet ārpusdīgļa daļas piedalās augļa segu veido-

šanā. Otrkārt, vienlaikus ar gredzenveida kroku apkārt dīglim val-

nīša veidā pacejas amnija kroka. Tā kļūst aizvien augstāka, apņem

dīgļa veidotājdaļu un savienojas virs tās. Amnija ārējais liekums,

kurā ieaug asinsvadi, veido horionu, kas, saistoties ar dzemdes
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19. att. Zīdītāju dzeltenuma maisa un augļa segu attīstības shēma:

A. B un C — viena otrai sekojošas attīstības stadijas, platā nepārtrauktā līnija —

ektoderma un trofoblasts, tievā nepārtrauktā līnija — entoderma, pārtraukta līnija —

mezoderma; 1 — dīglis, 2 — amnija kroka, 3 — ķermeņa kroka, 4 — amnijs, 5 — dzel-

tenuma maisa siena, 6 — alantoja siena, 7 —
horions

gļotādu, izveido placentu. Amnija krokas iekšējam liekumam saaugot,

veidojas otra augļa sega — amnijs jeb ūdensapvalks. Govij amnijs
attīstās 15. diennaktī, bet cūkai — 10. diennaktī pēc apaugļošanās.

Drīz no embrija primārās zarnas pakaļējās daļas sāk veidoties

alantojs, kas bagātīgi satur asinsvadus. Alantojs ievirzās starp am-

niju un horionu, veidojot alantohorionu jeb sekundāro ārējo dīgļ-
apvalku un alantoamniju jeb sekundāro iekšējo dīgļapvalku.

Zirgam, gaļēdājiem un trusim alantojs ir noslēgts maiss, kas

visapkārt apņem amniju, saaug ar to un arī ar horionu, bet govij
un mazajiem atgremotājiem sadalās divos noslēgtos maisos, šiem

dzīvniekiem bez alantohoriona un alantoamnija izveidojas arī am-

niohorions. Amnija un alantoja dobumi ir pildīti ar šķidrumu. Dzem-

dību laikā apvalki plīst, saturs iztek un padara slidenākus dzem-

dību ceļus.

Placentai ir ļoti svarīga nozīme augļa attīstībā, jo caur to auglis
no mātes organisma saņem barības vielas un skābekli, atdod og-

lekļa dioksīdu un citus vielmaiņas galaproduktus.
Placenta pilda arī iekšējās sekrēcijas funkciju, izdalot asinīs hor-

monus, kas ietekmē dzimumorgānu un piena dziedzeru darbību. Pla-

centā sintezējas progesterons, estrogēnas un androgēnas vielas, kā

arī gonadotropie hormoni. Bez tam placenta nodrošina augļa imuno-

bioloģisko aizsardzību, nelaižot cauri mātes antigēnus pret augli —

un otrādi. Placenta veic arī aizsardzības funkciju, neļaujot augļa
asinscirkulācijā nonākt kaitīgiem ķīmiskiem (indīgas vielas) un bio-

loģiskiem (vīrusi, mikroorganismi) aģentiem.
Placentai izšķir augļa daļu, ko veido horions ar tā bārkstiņām.

un mātes daļu, ko veido dzemdes gļotāda. Atkarībā no bārkstiņu
novietojuma uz placentas virsmas izšķir 4 placentas tipus: 1) ditūzo

placentu (zirgam, cūkai) — bārkstiņas izvietotas pa visu horiona
virsmu vienmērīgi; 2) kotiledonu placentu (atgremotājiem) — bārk-
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stiņas koncentrētas uz atsevišķiem

laukumiņiem — kotiledoniem. Ko-

tiledoni apņem īpašus dzemdes

izliekumus — karunkulus; 3) zo-

nālo placentu (gajēdājiem) —

bārkstiņas uz horiona novietotas

jostas veidā; 4) diskoidālo pla-
centu (grauzējiem un primā-

tiem) — bārkstiņu aizņemtajam
laukumam ir diskveidīga forma.

Arī pēc placentas saistības cie-

šuma ar dzemdes gļotādu izšķir
četrus placentas veidus (20. att.):

epiteliohoriālo (zirgam, cūkai),
sindesmohoriālo (atgremotājiem),
endoteliohoriālo (gaļēdājiem) un

hemohoriālo placentu (grauzē-

jiem, primātiem).

Epiteliohoriālajā placentā starp

augļa un dzemdes asinīm ir

6 barjerslāņi: 1) alantohoriona

bārkstiņu epitēlijs, 2) alantoho-

riona saistaudi, 3) alantohoriona

bārkstiņu asinsvadu endotēlijs,
4) dzemdes gļotādas epitēlijs,
5) dzemdes gļotādas saistaudi,

6) dzemdes asinsvadu endotēlijs.
Sindesmohoriālajā placentā ir ti-

kai 5 barjerslāņi (dzemdes epitē-
lijs ir noārdīts), endoteliohoriā-

lajā placentā — 4 slāņi (noārdīts
dzemdes epitēlijs un saistaudi),

20. att. Dažādu zīdītāju placentu
shēmas:

A — epiteliohoriālā, B — desmohori-

ālā. C — endoteliohoriālā, D — hemo-

horiālā; 1 — horiona barkstiņu epite-
lijs, 2 —

horiona bārkstiņu saistaudi,

3 — horiona bārkstiņu asinsvadu endo-

tēlijs, 4 —
dzemdes gļotādas epitēlijs,

5 — dzemdes gļotādas saistaudi, 6 —

dzemdes sienas asinsvadi un lakūnas

bet hemohoriālajā placentā — tikai 3 slāņi (bez epitēlija un saist-

audiem noārdīts arī endotēlijs, un bārkstiņas iegulst dzemdes gļot-
ādas asiņu lakūnās jeb dobumiņos). Tātad arī hemohoriālās placen-
tas gadījumā augļa un mātes asinscirkulācija ir atdalīta.

AUDI (textus, gr. histos)
JĒDZIENS PAR AUDIEM

UN TO KLASIFIKĀCIJA

Par audiem sauc vēsturiskās attīstības gaitā (filoģenēzē) izvei-

dojušos šūnu un to veidojumu sistēmu, kam kopējas morfoloģiskās
un funkcionālās pazīmes.

Filoģenēzē audi attīstījās, vienkāršo organismu šūnām evolūcijas
gaitā specializējoties noteiktu funkciju izpildei. Bioloģiskā jēga šai

norisei ir tāda, ka specializācija ļauj šūnām funkcionēt efektīvāk.
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Audu attīstību otoģenēzē apzīmē par histoģenēzi (histos — audi,

genesis — veidošanās). Tā notiek balstomēru diverģentās (diverģen-

tie* — nošķiršanās) diferenciācijas (diferre — atšķirties) rezultāta.

Ar diferenciāciju saprot šūnas struktūras izmaiņas, kas saistītas ar

to funkcionālo specializāciju. So procesu nosaka gēnos ieprogram-

mētā informācija. Embrija attīstības laikā_ vienlaikus ar histoģenēzi

notiek arī orgānu un to sistēmu veidošanās — embrioģeneze. Tada

veidā attīstības gaitā no vienkāršākām struktūrām pakāpeniski ro-

das sarežģītākas struktūras: no blastomeriem, kas sakuma ir vienā-

das šūnas, veidojas dīgļlapas, no tām — audi, bet no audiem —

orgāni, kas apvienojas sistēmās un aparātos.

Dzīvnieka organisma audus kopš 1857. gada iedala 4 grupās:

1) epitēlijaudi, 2) balsta-trofiskie audi, 3) muskuļaudi, 4) nervaudi.

Pašreizējā histoloģijas attīstības etapā no balsta-trofisko audu gru-

pas kā patstāvīga grupa izdalītas asinis un limfa, tapec šodien iz-

šķir 5 audu grupas.

EPITĒLIJAUDI

Epitēlijaudi jeb epitēliji klāj ķermeņa virspusi (adu), izklāj

iekšējo orgānu gļotādu (kuņģī, zarnās, urīnpūslī un citur), ka arī

pārklāj serozās plēves. Epitēliji piedalās arī vielu uzsūkšanās un

1. shēma
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izdalīšanas procesos. Šie audi parasti sastāv no šūnām, kas cieši

pieguļ viena otrai, un veido plastus. Epitēlijšūnu forma var būt pla-

kana, kubveida un cilindriska. Šīs šūnas parasti ir polāri diferen-

cētas, t. i., šūnai var izšķirt apikālo galu (apex — galotne), kas

vērsts uz ārpusi, bet cauruļveida orgānos — pret dobumu. Otro šū-

nas galu apzīmē par bazālo, jo tas virzīts pret bazālo membrānu,
kas to atdala no saistaudiem. Kodols novietots šūnas bazālajā, bet

organoīdi un ieslēgumi — apikālajā galā. Atkarībā no epitēlijšūnu
funkcionālajām īpatnībām to apikālajos galos veidojas dažādas spe-
cifiskas struktūras — mirdzmatiņi, mikrobārkstiņas, bārkstiņas, tono-

fibrillas.

Epitēliji attīstās no visām trim dīgļlapām. Epitēlijaudos nav

asinsvadu, bet tie bagātīgi satur jušanas nervu galus.
Epitēliju morfofunkcionālā klasifikācija atspoguļota 1. shēmā.

SEGEPITĒLIJI

Vienkārtaino plakano epitēliju veido plakanas šūnas (21. att.).
To sastop plaušu alveolās un uz serozajiem apvalkiem. Serozos ap-
valkus sedzošo vienkārtaino epitēliju apzīmē par mezotēliju.

Vienkārtainais kubiskais epitēlijs sastāv no kubveida šūnām, un

to novēro dziedzeru izvados.

Vienkārtainajam prizmatiskajam epitēlijam raksturīgas iegare-
nas šūnas. Uz šo šūnu apikālajiem galiem mēdz būt speciāli

21. att. Vienkārtu epitēliji:
A — vienkārtas prizmatiskais apmalotais epiētlijs, B — vienkārtas daudzrindu prizmatis-
kais mirdzepitēlijs, C —

vienkārtas kubiskais epitēlijs. D — vienkārtas plakanais epitēlijs;
1 — prizmatiskās šūnas, 2 — saistaudi, 3 — apmale, 4 — mirdzmatiņi, 5 — kausveida

šūna, 6 — šūna, kas neaizsniedz epitēlija virspusi, 7 — asinsvads
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22. att. Daudzkārtu epitēliji:
A — daudzkārtu plakanais nepārragotais epitēlijs, B — daudzkartu plakanais pārragotais
epitēlijs, C — pārejas epitēlijs; 1, 2 un 3 — epitēlija šūnu kārtas, 4 — pārejas epi-

tēlijs izstieptā orgānā, 5 — pārejas epitēlijs neizstieptā orgānā, 6 — saistaudi, 7 — ci-

lindrisko šūnu kārta, 8 — dzeloņaino šūnu kārta, 9 — graudaino šūnu kārta, 10 — spī-
došo šūnu kārta, 11 — pārragoto šūnu kārta

veidojumi, tāpēc šo epitēliju sīkāk iedala mirdzepitēlijā, apmalotajā
un sekretorajā epitēlijā.

Mirdzepitēlijā šūnu apikālajā galā ir kustīgas skropstiņas.
To viļņveida kustības var pārvietot cietas daļiņas un šķidruma pilie-
nus, tā atbrīvojoties no kaitīgiem aģentiem. Šo epitēliju novēro elpo-
šanas orgānos, olvados un citās vietās.

Apmaloto epitēliju veido šūnas, uz kuru apikālajiem ga-

liem ir daudz mikrobārkstiņu, kas parastajā gaismas mikroskopā

parādās kā kutikula (apmale). Šis epitēlijs klāj zarnu gļotādu un

veic vielu uzsūkšanās funkciju.
Sekretorā epitēlija šūnas producē gļotas. Šo epitēliju no-

vēro, piemēram, kuņģa gļotādā.
Vienkārtainā daudzrindu epitēlija šūnas novietotas uz kopēja pa-

mata, bet tikai dažas no tām sasniedz epitēlija virspusi. Tā kā šū-

nām ir dažāds augstums, kodoli novietoti vairākās rindās. Tām

šūnām, kuru apikālie gali sasniedz epitēlija virspusi, ir mirdzmatiņi.

Starp šūnām ar mirdzmatiņiem novietojas kausveida šūnas. Tās

izdala gļotainu sekrētu, kas bagāts ar mukopolisaharīdiem. Sekrēts

samitrina gļotādu, tāpēc pie tās pielīp svešķermeņi (mikroorganismi,
putekļi). Klepojot sekrēts kopā ar kaitīgajām vielām izdalās no orga-

nisma. Sekrētam piejaucas arī imunoglobulīni, ko izdala gļotādā
esošās imunokompetentās šūnas. Tādējādi dziedzeru sekrēts veic

aizsargfunkciju. Vienkārtainais daudzrindu epitēlijs klāj gļotādu
deguna dobumā, trahejā, bronhos. To novēro arī olvadā.

Daudzkārtainais plakanais pārragotais epitēlijs veido ādas vir-

sējo slāni — epidermu, kā arī pārklāj to orgānu gļotādu, kam jāiz-
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tur berze, piemēram, mēli. Pēc šūnu morfofunkcionālajām īpatnībām
šajā epitēlijā izšķir vairākas kārtas (22. att.). Sākot no virpuses, tās

ir šādas: raga, spīdošā, graudainā, dzeloņainā un bazālā kārta. Ba-

zālās kārtas šūnas dalās, pakāpeniski atbīdās no bazālās kārtas, to

citoplazmā parādās keratīna graudiņi, līdz beidzot šūna pārragojas
un nolobās blaugznu veidā.

Daudzkārtainais plakanais nepārragotais epitēlijs vistipiskākā
veidā redzams uz radzenes. Tajā izšķir trīs šūnu kārtas: virsējo jeb

plakano, vidējo jeb dzeloņaino un dziļo jeb bazālo šūnu kārtu. Ba-

zālās kārtas šūnas mitotiski dalās, pakāpeniski pārvietojas uz vir-

sējo šūnu kārtu un beidzot nolobās.

Pārejas epitēlijs klāj urīnpūšļa, nieru bļodiņas un urīnvadu

gļotādu. Tie visi ir orgāni, kas spēj vairāk vai mazāk izstiepties.

Izstiepšanās procesā mainās epitēlija šūnu forma, tāpēc radies no-

saukums «pārejas epitēlijs». Pārejas epitēlijā izšķir bazālo šūnu

slāni un sedzējšūnu slāni. Bazālajā šūnu slānī izšķir mazas (tum-
šās) un lielākas (gaišās) šūnas.

DZIEDZEREPITĒLIJS

Dziedzerepitēliju veido šūnas — glandulocīti, kas sintezē un iz-

dala bioloģiski aktīvas vielas — sekrētus. Sekrēcija ir sarežģīts
process un sastāv no četrām fāzēm: izejvielu uzņemšanas, vielu

23. att. Daudzšūnu eksokrīno dziedzeru uzbūves

shēma:

A — tubulārais vienkāršais dziedzeris, B —
alvcolārais

vienkāršais dziedzeris, C — tubulārais zarotais vienkār-

šais dziedzeris, D — alveolārais zarotais vienkāršais

dziedzeris, E — tubuloalveolārais saliktais dziedzeris,

F — alveolārais saliktais dziedzeris
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sintēzes un uzkrāšanas, sekrētu izdalīšanas un dziedzeršūnas struk-

tūras atjaunošanās. Sekrētu izdalīšanās nenotiek vienādi, tāpēc izšķir
trīs sekrēcijas tipus: holokrīno, apokrīno un merokrīno. Holokrīnās

sekrēcijas gadījumā glandulocīts iet bojā (novēro ādas tauku dzie-

dzeros). Apokrīnās sekrēcijas tipam (sastopams sviedru dziedzeros,

piena dziedzeros) raksturīgi, ka sekrēcijas procesā glandulocītu api-
kālā daļa atraujas un izdalās kopā ar sekrētu. Palikusī glandulocīta
bazālā daļa atjaunojas, un šūna atkal spēj producēt sekrētu. Mero-

krīnā sekrēcijas tipa gadījumā glandulocīta struktūra un apjoms pil-
nīgi saglabājas, piemēram, siekalu dziedzeros.

Dziedzerepitēlijs organismā veido dziedzerus. Dziedzeri var būt

anatomiski noformēti orgāni (aknas, aizkuņģa dziedzeris, vairog-
dziedzeris v. c.) vai arī tikai citu orgānu sastāvdaļas, piemēram,
kuņģa dziedzeri. Visus dziedzerus dala divās grupās: iekšējās un

ārējās sekrēcijas dziedzeros.

lekšējās sekrēcijas dziedzerus apzīmē arī par endokrīnajiem dzie-

dzeriem, jo tie izdala sekrētus (hormonus), kas tieši nonāk asinīs.

Siem dziedzeriem nav izvadu (virsnieres, vairogdziedzeris v. c).

Arējās sekrēcijas dziedzeriem (aknas, siekalu dziedzeri v. c.) ir

īpaši izvadi, tāpēc tos sauc arī par eksokrīnajiem dziedzeriem, jo
sekrēti tiek izvadīti ārpus dziedzera, piemēram, mutes dobumā, zar-

nās utt. Eksokrīnie dziedzeri ir samērā dažādi būvēti, tāpēc izstrā-

dāta to klasifikācija. Tās pamatā ir dziedzeru morfoloģiskā uzbūve.

Vispirms izšķir vienšūnas un daudzšūnu dziedzerus.

Vienšūnas dziedzeri dzīvnieku organismā sastopami gļot-
ādu epitēlijā kā kausveida šūnas. Parasti tās vērojamas elpošanas
orgānu un zarnu gļotādā.

Daudzšūnu dziedzeriem ir sarežģītāka uzbūve. Šādiem

dziedzeriem parasti izšķir gala nodalījumu, ķermeni un izvadu. Pēc

gala nodalījuma formas daudzšūnu dziedzerus iedala vienkāršajos
un saliktajos. Vienkāršie dziedzeri var būt nezaroti un zaroti. Kā

vienkāršos, tā saliktos dziedzerus savukārt iedala tubulārajos, alveo-

lārajos un tubuloalveolārajos dziedzeros (23. att.).

ASINIS UN LIMFA

Asinis (sanguis, s. hetna) sastāv no formelementiem (šūnām)
un asins plazmas. Asins formelementus iedala eritrocītos, leikocītos

un trombocītos. Asins plazma faktiski ir šķidra šūnstarpu viela.

Asins funkcijas sk. fizioloģijas nodaļā «Asinis un limfa».

Eritrocīti jeb sarkanie asinsķermenīši (eruthros — sarkans) zīdī-

tājiem ir augsti specializētas šūnas bez kodoliem un citoplazmas
organoīdiem. Šo šūnu raksturīgākā pazīme — tie bagātīgi satur

hemoglobīnu, kas eritrocītiem piešķir raksturīgo krāsu.

Eritrocītus no ārpuses apņem plāna lipoproteīdu membrāna —

eritrocīta citolemma. Pēc formas eritrocīti atgādina centrā saspies-
tus diskus 4

...

6 ļim diametrā. Eritrocīti ir ļoti elastīgi.
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Putniem eritrocīti ir iegarenas, 12... 13 um garas šūnas ar ko-

doliem. Eritrocītu skaits ir mainīgs un atkarīgs no dažādiem

faktoriem.

Leikocīti jeb baltie asinsķermenīši ir bezkrāsainas šūnas ar ko-

doliem. Leikocīti spēj aktīvi pārvietoties — iziet cauri endotēlijam,
virzīties pa irdenajiem saistaudiem. To citoplazmā atšķirībā no eri-

trocītiem novēro organoīdus. Lizosomas bagātas fermentiem. Leiko-

cīti ir ne tikai Joti aktīvi fagocīti, bet arī piedalās imūnvielu izstrā-

dāšanā (īpaši limfocīti).

24. att. Asins formelementi:

A — govs: 1 un 2 — bazofili, 3 — eozinofils, 4 — jaunais, 5 — stabiņkodolainais, 6 — seg-
mentkodolainais neitrofils, 7 — mazais, 8 — vidējais, 9 — lielais limfocīts, 10 un 11 — mono-

cīti; B — putna: 1 — bazofils, 2 un 3 — eozinofili, 4 un 5 — pseidoeozinofili, 6 — mazais

limfocīts, 7 un 8— lielie limfocīti, 9 un 10— monocīti, 11 — retikulocīti, 12 un 13 — trombocīti
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Atkarībā no leikocītu grupas, kādai tie pieder, leikocītu izmēri

svārstās no 7 līdz 20 jxm. Leikocītu skaits lauksaimniecības dzīvnie-

kiem ir ievērojami mazāks par eritrocītu skaitu. Leikocītu skaitu

lauksaimniecības dzīvniekiem sk. nodaļā «Asinis un limfa».

Visus leikocītus iedala divās grupās: graudainajos un bezgrau-
dainajos.

Graudaino leikocītu jeb granulocitu citoplazmā pēc īpa-
šas krāsošanas redzami graudiņi (granulas). Atkarībā no tā, vai

graudiņi krāsojas ar skābām vai bāziskām krāsvielām, vai ar abām

krāsvielām reizē, izšķir acidofilos, bazofilos un neitrofilos granu-

locītus.

Acidofilie (eozinofilie) granulocīti ir samērā lielas šūnas (8...
20 v.m) ar viegli bazofilu citoplazmu un rupjiem, spilgti sarkaniem

graudiņiem tajā (24. att.). Pēc Romanovska —Gimzas metodes krāso-

tajos preparātos acidofilie granulocīti atgādina aveņu ogas. Šo šūnu

kodols parasti sastāv no diviem saistītiem segmentiem. Acidofilo

(eozinofilo) granulocītu daudzums asinīs ir neliels: govij — ap 7%,

bet cūkai un zirgam — 4% no kopējā leikocītu skaita.

Bazofilie granulocīti ir nedaudz mazāki par acidofilajiem granu-
locītiem. To citoplazma ir viegli acidofila un satur daudz granulu,
kas ar bāziskajām krāsvielām nokrāsojas metahromatiski (zilā krās-

viela metilēnzilais granulas nokrāso sarkani violetā krāsā). Kodols

liels, vecākām šūnām tas segmentējas. Govij, cūkai, zirgam bazofilie

granulocīti ir 0,1 ... 2% no visu leikocītu skaita. Putniem to ne-

daudz vairāk — ap 3,5%.

Neitrofilie granulocīti ir ieapaļas, 7... 15 ļim lielas šūnas. To

citoplazma satur sīkus graudiņus. Atkarībā no uzbūves un ķīmiskā
sastāva graudiņus iedala divās grupās — primārajos un sekundāra-

jos jeb specifiskajos. Primāros graudiņus veido lizosomas ar visiem

raksturīgajiem fermentiem. Arī sekundārie graudiņi bagāti fermen-

tiem (sārmainā fosfatāze, peroksidāze, citohromoksidāze, aminopep-
tidāze v. c). Zirgiem neitrofilo granulocītu ir 65

...
70% no visu

leikocītu skaita, citiem dzīvniekiem — mazāk. Kodola forma mainās

atkarībā no šūnu vecuma. Jauniem neitrofiliem kodoli ir pupveida,
vēlāk kļūst stabiņveida, bet nobriedušām šūnām segmentējas. Seg-
mentus savā starpā saista tievi pavedieni. Neitrofilajiem granulocī-
tiem labi izteiktas fagocitārās īpašības, un tos sauc par mikro-

fāgiem. Neitrofilu pamatfunkcija ir organisma aizsargāšana no kai-

tīgiem aģentiem. lekaisuma vietā neitrofilie granulocīti sakrājas
lielos daudzumos un, aizejot bojā, kopā ar mikroorganismiem un

audu daļiņām veido strutas.

Bezgraudaino leikocītu citoplazmā graudiņu nav. Ko-

dols nav segmentēts. Šai leikocītu grupai pieder limfocīti un mo-

nocīti.

Limfocīti ir dažāda lieluma šūnas, kuru izmēri svārstās no 4,5
līdz 18 ļj,m. Izšķir mazos, vidējos un lielos limfocītus. Limfocītiem

ir liels kodols, kurā ļoti daudz hromatīna, bet maz citoplazmas. Ap
kodolu citoplazma krāsojas vājāk un izveido t. s. perinukleāro zonu.

Limfocītu funkcija ir ļoti nozīmīga — tie piedalās imunitātes izvei-
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došana. Atkarība no limfocītu lomas imunitātes izveidošana izšķir
T limfocītus un B limfocītus.

T limfocīti diferencējas tīmusā un nodrošina šūnu imunitāti, kā

arī humorālās imunitātes regulāciju. Tos iedala apakšgrupās.
B limfocīti putniem diferencējas kloākas somiņā, bet zīdītā-

jiem — sarkanajās kaulu smadzenēs. Sīs grupas limfocīti nodrošina

humorālo imunitāti, jo no B limfocītiem izveidojušās plazmatiskās
šūnas izstrādā imunoglobulīnus, kas nonāk asinīs.

Monociti ir lielas šūnas ar bazofilu citoplazmu, tomēr bazofili-

tāte ir mazāka nekā limfocītiem. Kodola forma dažāda. Nonākot au-

dos, monocīti diferencējas par makrofāgiem. Šajā laikā tiem ievēro-

jami pieaug lizosomu skaits un ir labi izteiktas fagocitārās īpašības.
Monocīti govij ir 7%, cūkai — 6% un zirgam — 3% no kopējā
leikocītu skaita.

Trombocīti jeb asins plātnītes ir 2
...

5 um lielas, dažādas for-

mas bezkrāsaini ķermenīši, kuru skaits 1 mm
3 asiņu sasniedz

200000... 600 000. Trombocītiem ir liela nozīme asins sarecēšanā.

Asins plazmu iegūst, asinis centrifugējot. Tā ir viegli dzeltenīgs,
viskozs šķidrums. Asins plazmā ir 90... 92% ūdens, bet pārējo
daļu veido olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, fermenti, vitamīni, mi-

nerālvielas, kā arī vielmaiņas produkti — urīnviela, kreatīns v. c.

Asins formelementu attīstību jeb asinsradi sauc par

hemopoēzi (hema — asinis, poiesis — veidošana). Izšķir embrio-

nālo hemopoēzi, kad asinis attīstās kā audi, un hemopoēzi izaugušā

organismā (postembrionālo hemopoēzi), kad nepārtraukti tiek aiz-

vietotas bojā gājušās šūnas.

Postembrionālā hemopoēze notiek specializētajos hemopoētiska-
jos audos — mieloīdajos un limfoīdajos. Mieloīdajos audos attīstās

eritrocīti, granulocīti, agranulocīti un trombocīti, bet limfoīdajos —

T limfocīti, B limfocīti un plazmocīti.

Mieloīdie audi atrodas kaulos, bet limfoīdie — tīmusā, liesā,

limfmezglos un citur. Kā mieloīdajos, tā limfoīdajos audos ir divas

galvenās šūnu līnijas — hemopoētiskās un retikulārās. Hemopoē-
tisko šūnu līnijā ļoti nozīmīgas ir polipotentās asins cilmes šūnas,

jo, kā konstatēts pēdējo 10
...

15 gadu pētījumos, no šīm šūnām (un
tikai no tām!) attīstās asins formelementi.

Asins cilmes šūnas pirmoreiz parādās dzeltenuma maisa sienā,
bet tālākā attīstībā tās migrē uz aknām, timusu, liesu, kaulu sma-

dzenēm un limfmezgliem. No retikulārajām un citām saistaudu šū-

nām attīstās tikai saistaudi, bet nevis asins formelementi, kā to

uzskatīja līdz šim.

Asins formelementu diferenciācijā no polipotentajām cilmes šū-

nām liela nozīme ir tādiem specifiskiem faktoriem kā eritropoetīnam

(eritroblastiem), granulopoetīniem (mieloblastiem), limfopoetīnam
(limfoblastiem) un trombopoetīnam (megakariocītiem). Hemopoēzes
■shēmu sk. 25. attēlā. Hemopoēze (asinsrade) apskatīta arī nodaļā
-«Asinis un limfa».
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25. att. Hemopoēzes shēma
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pieaugušā organismā
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Limfa ir olbaltumvielām bagāts iedzeltens šķidrums, kas tek

pa limfas kapilāriem un limfvadiem. Limfa sastāv no limfoplazmas
un formelementiem.

SAISTAUDI

Saistaudu grupu veido īstie saistaudi, speciālie saistaudi un

skeleta audi. Saistaudiem raksturīga labi attīstīta šūnstarpu viela.

Saistaudu funkcijas ir dažādas. Tie pilda mehānisku, trofisku, plas-
tisku funkciju un aizsargfunkciju. Mehānisko funkciju veic kaul-

audi un skrimšlaudi, trofisko — retikulārie audi. Plastiskā funkcija
izpaužas, saistaudiem piedaloties ievainojumu sadzīšanas procesos
(irdenie saistaudi). Aizsargfunkciju nodrošina irdeno saistaudu šū-

nas, piemēram, makrofāgi.

ĪSTIE SAISTAUDI

īstos saistaudus iedala irdenajos un blīvajos saistaudos.

Irdenie saistaudi. Organismā šos audus sastop ļoti plaši, jo tie

ietilpst visu orgānu sastāvā, kā arī atrodas ap asinsvadiem, limf-

vadiem un nerviem.

Irdenie saistaudi sastāv no šunam un šūnstarpu vielas (26. att.).
No šūnām irdenajos saistaudos sastop fibroblastus, makrofāgus,

26. att. Irdenie saistaudi:

1 — kolagēno šķiedru kūlīši, 2 — elas-
tīgas šķiedras, 3 — fibroblasts, 4 —

histiocīts, 5 — limfocīts, 6 — argirofilās
šķiedras, 7 — plazmatocīts, 8 — tuklā

šūna (labrocīts)

histiocītus, plazmatiskās šūnas,

tuklās šūnas (labrocītus), pigment-
šūnas, taukšūnas un leikocītus.

Fibroblasti ir plakanas,
zarainas šūnas, kuru citoplazmā
izšķir endoplazmu un eksoplazmu.
Organoīdi novietojas endoplazmā.
Fibroblastu kodols ir samērā liels,

apaļš vai ovāls. Salīdzinājumā
ar citiem saistaudiem fibroblastu
ir visvairāk. Sīs šūnas galveno-
kārt piedalās šūnstarpu vielas

veidošanā. Fibroblasti spēj pārvie-
toties. Definitīvos (nobriedušos)
fibroblastus sauc par fibrocītiem.

Histio c ī t a m jeb saistīta -
jam makrofāgam (macrophagus
stabilis) atšķirībā no fibroblasta
ir skaidri redzamas šūnu robežas.
To forma var būt dažāda, bet pār-
svarā ir daudzstūraina vai ieapaļa.
Ar bāziskajām krāsvielām histio-
cīti krāsojas intensīvāk nekā fibro-
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blasti. Citoplazma bagāta ar hidrolītiskajiem fermentiem. Kodols ma-

zāks par fibroblastu kodolu, tā forma apaļa vai ovāla. Kairinājuma

gadījumā histiocīts palielinās apmēros, iegūst spēju aktīvi pārvie-
toties un pārvēršas par brīvo makrofāgu (macrophagus liber).

Makrofāgi ir šūnas ar aktīvi izteiktu fagocitozi un spēju sintezēt

tādas bioloģiski aktīvas vielas kā lizocīmu, interferonu v. c. Makro-

fāgiem liela loma arī imunitātes izveidošanā, jo tie B limfocītiem no-

dod antigēna informāciju, kas nepieciešama, lai sāktos B limfocītu

transformācija par plazmatiskajām šūnām un antivielu veidošanās.

Makrofāgi attīstās no monocītiem.

Jēdziens par makrofāgu sistēmu. Šo sistēmu galve-
nokārt veido makrofāgi, bet tajā ietilpst arī aknu sinusoīdu zarotās

šūnas, retikulārās šūnas un mikroglija. Šīs sistēmas šūnas spēj sa-

tvert svešķermeņus un citus kaitīgus aģentus, ieslēgt tos savā cito-

plazmā un sagremot. Tātad makrofāgu sistēma veic aizsargfunkciju.
Agrāk šo sistēmu sauca par retikuloendoteliālo sistēmu (RES).

Plazmatiskās šūnas (plazmatocīti) ir apaļas vai ovālas

formas šūnas ar stipri bazofilu citoplazmu un nelielu kodolu. Plaz-

matiskās šūnas spēj sintezēt antivielas — imunoglobulīnus, kas no-

drošina humorālo imunitāti. Plazmatiskās šūnas attīstās no stimulē-

tājiem B limfocītiem. Šo stimulāciju veic T limfocīti, nododot B lim-

focītiem imunoģenēzes informāciju.
Tuklās šūnas (labrocīti) jeb heparinocīti ir samērā lielas,

ieapaļas šūnas, kuru raksturīgākā pazīme ir to citoplazmā esošās

ūdenī šķīstošās bazofilās granulas. Tuklo šūnu granulas satur hepa-
rīnu un histamīnu. Heparīns ir viela, kas kavē asins sarecēšanu.

Tuklās šūnas piedalās arī irdeno saistaudu šūnstarpu vielas vei-

došanā.

Pigmentšūnas parasti ir izstieptas, zarotas šūnas, kuru

citoplazma satur pigmentu melanīnu.

Taukšūnas jeb lipocīti spēj savā citoplazmā uzkrāt taukus.

Šīs šūnas veido taukaudus.

Šūnstarpu viela sastāv no šķiedrām un pamatsubstances. Šķied-

ras iedalās kolagēnajās, elastīgajās un retikulārajās.
Kolagēnās šķiedras ir 1...3 pm resnas. Irdenajos saist-

audos tās iet dažādos virzienos, bet blīvajos saistaudos, piemēram,

stiegrā, tām ir noteikts virziens. Kolagēnās šķiedras sastāv no fibril-

lām (27. att.). Elektronmikroskopā redzams, ka fibrillas sastāv no

protofibrillām, ko veido kolagēna makromolekulas. Fibrillām ir šķēr-

senisks svītrojums ar periodu 64
...

70 nm. Vārīšanās procesā kola-

gēnās šķiedras izdala līmi. Kolagēnās šķiedras veic mehānisku fun-

kciju. Jaunās kolagēnās šķiedras labi adsorbē sudraba sāļus, tāpēc
tās sauc par argirofilajām šķiedrām (argyros — sudrabs, fitum —

mīlēt).
Elastīgo šķiedru šķērsgriezums ir 0,2 ... 1 u,m. Irdenajos

saistaudos tās anastomozē, veidojot tīklu. Saistaudi, kuros daudz

šo šķiedru, ir dzeltenā krāsā, piemēram, vēdera dzeltenā fascija.
Elastīgajās šķiedrās šķērssvītrojums nav redzams (28. att.). Šīs

šķiedras saistaudiem piešķir elastīgumu.
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27. att. Kolagēnas šķiedras uz-

būves shēma:

1 — polipeptīdu ķēdīte. 2 — kola-

gēna makromolekulas, 3 — protofib-
rillas, 4 — tievāka fibrilla, 5 —

kolagēnā fibrilla

Retikulārās šķiedras novēro

retikulārajos audos, tas veido ari aknu

sinusoīdu zarotās šūnas.

Pamatsubstance ir šķidra masa, kas

piepilda spraugas starp šūnām un

saistaudu šķiedrām. Pamatsubstance

piedalās metabolītu transportā starp

šūnām un asinīm (audu šķidrums).

Tajā sintezējas kolagēnās un elastīgās

šķiedras. Pamatsubstance galvenokārt
sastāv no mukopolisaharīdiem (hialu-

ronskābes, heparīna un hondroitīnsēr-

skābes), kas saistīti ar olbaltumvielām.

Bez tam tā satur aminoskābes, dzelzs

jonus, askorbinskābi un ketoglutar-
skābi. Pamatsubstance galvenokārt ro-

28. att. Elastīgās šķiedras uzbūves

shēma:

l — šķiedras centrālā homogēnā daļa,
2 -mikrofibrillas
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29. att. Stiegras šķērsgriezums:

1 — ārējais peritenonijs, 2 — asinsvadi, 3 — primārie
kolagēno šķiedru kūlīši, 4 — sekundārie kolagēno šķiedru

kūlīši, 5 — iekšējais peritenonijs

das saistaudu šūnu sekrēcijas rezultātā, bet tās veidošanā piedalās
arī asins plazma, kas iziet cauri asins kapilāru sienām.

Blīviem saistaudiem raksturīgas kūlīšos sakārtotas šķiedras. Ja

kūlīši sakārtoti vienā virzienā, tad tādus blīvos saistaudus sauc par

blīvajiem noformētajiem saistaudiem. Ja šķiedru kūlīši iet dažādos

virzienos, veidojas blīvie nenoformētie saistaudi. Blīvajos saist-

audos ir ievērojami mazāk šūnu un pamatsubstances nekā irdenajos
saistaudos. No šūnām pārsvarā sastopami fibroblasti.

Blīvo noformēto saistaudu tipisks pārstāvis ir muskuļu stiegra
(29. att.).

No blīvajiem nenoformētajiem saistaudiem veidotas fibrozās

membrānas — fascijas, cietais smadzeņu apvalks, dažu orgānu kap-
sulas, ādas derma v. c.

SPECIĀLIE SAISTAUDI

Tiem pieskaita retikulāros audus, taukaudus, mukozos audus un

pigmentaudus.
Retikulāros audus veido retikulārās šūnas un retikulārās šķied-

ras (30. att.). Retikulārās šūnas ir zarotas un saistās savā starpā
ar izaugumiem, veidojot it kā tīklu. Retikulārās šķiedras atrodas kā

uz šūnām, tā arī uz to izaugumiem. Retikulāros audus sastop visos

asinsrades orgānos, kur tie veido mikrovidi asins šūnām, kā arī veic

trofisku funkciju. Pēdējos gados noskaidrots, ka no retikulārajām
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30. att. Retikulārie audi (limfmezgla
griezums, asins šūnas izskalotas):

1 — retikulārās šūnas, 2 — retikulārās
šķiedras

šūnām neveidojas ne asins šūnas,

ne makrofāgi. Retikulārajām šū-

nām piemīt fagocitozes spēja.
Taukaudus veido tauku šūnu

(lipocītu) sakopojumi. Taukaudus

iedala baltajos un brūnajos.
Baltie taukaudi liela

daudzumā var uzkrāties zemādā

(īpaši cūkām — speķis), taukplē-

vēs, apzarnī, ap nierēm un citur.

Tauki ir enerģijas un ūdens re-

zerve. Badošanās laikā taukaudu

daudzums samazinās.

Brūnie taukaudi novēro-

jami dažiem dzīvniekiem (īpaši
grauzējiem) kakla un lāpstiņu ap-

vidū. Šo audu nozīme vēl pilnīgi

nav noskaidrota. Viena no izplatī-
tākajām hipotēzēm ir tāda, ka tie

piedalās termoregulācijā.

Pigmentaudi ir irdenie saist-

audi, kas lielā skaitā satur pig-
mentšūnas — melanocītus. Mela-

nocīti nepieder saistaudu šūnu

grupai, jo izveidojas no neirālās

platītes.
Mukozos audus novēro tikai embrijiem un augļiem. Klasiskā

veidā mukozie audi redzami nabas saitē. Mukozajos audos pārsvarā
ir fibrobalstu tipa šūnas, kaut arī nelielos daudzumos sastopami
makrofāgi un limfocīti. Šūnstarpu viela bagātīgi satur hialuronskābi.

Augļiem vēlākās attīstības stadijās šūnstarpu vielā vērojamas arī

.atsevišķas kolagēnās šķiedras.

SKELETA AUDI

Šos audus iedala divās grupās — skrimšļaudos un kaulaudos.

Skeleta audi izpilda balsta, mehāniskās funkcijas un aizsargfunkci-
jas. Bez tam kaulaudi piedalās arī ūdens un sāļu maiņā.

SKRIMŠĻAUDI

Skrimšļaudi sastāv no šūnām (hondroblastiem un hondrocītiem)
un labi attīstītas, elastīgas šūnstarpu vielas, kas spēj pretoties spie-

dienam, tāpēc skrimšļaudi var veikt savu galveno funkciju — balsta

funkciju. Šūnstarpu viela sastāv no šķiedrām un pamatsubstances.
Atkarībā no šķiedru veida izšķir hialīno, elastīgo un šķiedraino
skrimsli (31. att.).
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31. att. Skrimšļaudi:
A — hialīnais skrimslis. B — elastīgais skrimslis, C — fibrozais skrimslis; 1 — hon-
droblasti, 2 — hondrociti, 3 — izogēnā hondrocltu grupa, 4 — kapsula (oksifilā zona),

5 — bazofilā pamatsubstances zona ap izogēno grupu, 6 — pamatsubstance, 7 — elas-

tīgās šķiedras, 8 — kolagēno šķiedru kūlīši

Hialīnajam skrimslim raksturīga iezilgana, piena balta krāsa. Šis

skrimslis klāj kaulu locītavvirsmas, veido balsenes, trahejas un ribu

skrimšļus. Embrionālajā laikā gandrīz viss skelets sastāv no hialīnā

skrimšļa. Hondrocīti hialīnajā skrimslī veido izogēnās grupas. Šīs

grupas izveidojušās no vienas šūnas, tai daloties. Izogēno grupu

apņem kopēja kapsula, šūnstarpu viela sastāv no pamatsubstances
un kolagēnām līdzīgām šķiedrām. No ārpuses skrimsli klāj skrim-

šļa plēve.

Elastīgajam skrimslim krāsa iedzeltena. Skrimslis ļoti elastīgs
un nekad nepārkaulojas. Elastīgā skrimšļa veidojumi ir auss skrim-

stala un uzbalsenis. Histoloģiskā uzbūve visumā līdzīga hialīnā

skrimšļa uzbūvei, tikai elastīgais skrimslis satur spēcīgu elastīgo
šķiedru tīklu un maz kolagēno šķiedru. Izogēnās grupas novēro reti.

Elastīgo skrimsli, tāpat kā hialīno skrimsli, no ārpuses klāj skrim-

šļa plēve.

Šķiedrainais skrimslis. No šī skrimšļa veidoti skriemeļstarpu
diski, gūžas saaugums. To sastop arī vietās, kur muskuļu stiegras

piestiprinātas pie hialīnā skrimšļa. Šķiedrainais skrimslis no hialīnā

skrimšļa atšķiras ar to, ka šūnstarpu vielā ir ļoti spēcīgi kolagēno

šķiedru kūlīši, kas iet paralēli viens otram.
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KAULAUDI

Kaulaudi ir viscietākie un izturīgākie audi no visas saistaudu

grupas audiem. Tie dzīvnieka organismā veido skeletu.

Kaulaudi veidoti no šūnām un šūnstarpu vielas. Izšķir trīs veida

kaulaudu šūnas: osteocitus, osteoblastus un osteoklastus.

Osteocīti ir neregulāri apaļas vai iegarenas, plakani saspiestas
šūnas ar gariem atzarojumiem. Osteocīti atrodas šūnstarpu vielas

dobumos, kas pildīti ar audu šķidrumu. Organoīdi šajās šūnās attīs-

tīti vāji. Osteocīti attīstās no osteoblastiem.

Osteoblasti ir šūnas, kas spēj veidot kaulaudus, tāpēc to ir daudz

jaunos kaulos. Pieaugušo dzīvnieku kaulos tos sastop vietās, kur

notiek kaulu reģenerācija vai pārbūve. Osteoblastu forma ir da-

žāda — kubiska, piramīdveida vai stūraina. Osteoblastiem labi attīs-

tīti organoīdi un citoplazma bagāta ar RNS.

Osteoklasti ir ļoti lielas šūnas ar vairākiem kodoliem. Osteo-

klasti spēj noārdīt kaulaudus. So šūnu citoplazma bagāta ar hidro-

lītiskajiem fermentiem, kas tiek izmantoti kaulaudu šķīdināšanai.
Šūnstarpu viela sastāv no oseīna šķiedrām, kas pēc fizikāli

ķīmiskajām īpašībām ir līdzīgas kolagēnajām šķiedrām, kā arī no

amorfās vielas un satur 70% minerālvielu. Oseīna šķiedras var kon-

statēt, impregnējot tās ar sudraba sāļiem. Parasti šīs šķiedras iz-

32. att. Osteona uzbūves shēma:

1 — osteona kanāls, 2 — kaula plāt-
nītes, 3 — osteocīti, 4 — dažādais

šķiedru virziens blakus plātnītēs

veido kūlīšus. Kaulaudu uzbūvē

ļoti nozīmīgs ir šķiedru novieto-

jums. Ja šķiedras novietotas da-

žādos virzienos, tad tādus kaulau-

dus apzīmē par rupjšķiedrainiem,
bet, ja šķiedru virziens ir no-

teikts, — par plātnīšu kaulaudiem.

Amorfā viela veidota no mu-

kopolisaharīdiem, proteīniem un

lipīdiem. Minerālvielas kaulos ir

hidroksiapatītu un kalcija fosfāta

veidā.

Rupj šķiedrainie kaul-

audi pārsvarā sastopami augļu
un zemāko dzīvnieku skeletā. Iz-

augušiem dzīvniekiem rupjšķied-
rainos kaulaudus sastop tikai vie-

tās, kur pie kauliem piestipri-
nās muskuļu stiegras. No ārpuses
rupjšķiedrainos kaulus apņem
kaula plēve — periosts.

Plātnīšu kaulaudi. Aug-
lim attīstoties, rupjšķiedrainie
kaulaudi tiek aizvietoti ar plāt-
nīšu kaulaudiem, kas ir izturīgāki.
Plātnīšu kaulaudu šūnstarpu viela

veido 31... 35 p,m biezas kaulu
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plātnītes, kurās oseīna šķiedrām
ir noteikts virziens. Savukārt arī

plātnītes sakārtotas noteiktā sis-

tēmā. Visbiežāk tās grupējas kon-

centriski ap asinsvadiem, izveido-

jot osteonus (32. att.). Osteons

sastāv no dažāda resnuma cau-

ruļveida plātnītēm, kas it kā ievie-

totas cita citā. Pati tievākā cau-

rulīte ietver centrālos asinsvadus,

izveidojot osteona kanālu. Os-

teona kanāli saistīti savā starpā

ar izlocītiem caururbjošajiem
(Folkmaņa) kanāliem. Starp os-

teona caurulītēm novērojami do-

bumiņi, kuros atrodas osteocīti.

Stobrkaulos osteoni novietoti

kaula garenvirzienā. Tos savā

starpā savieno saistošo plātnīšu
sistēma. Stobrkaulu no ārpuses ap-

ņem kopējā ārējo plātnīšu kārta,
bet no iekšpuses — kopējā iekšējo
plātnīšu kārta (33. att.).

MUSKUĻAUDI

Dzīvie organismi var izdarīt

aktīvas kustības. Šo iespēju tiem

nodrošina muskuļaudi. Muskuļ-
audi savu funkciju var veikt tā-

pēc, ka tie spēj savilkties (kon-
trahēties). Šie audi nodrošina arī

asinscirkulāciju, barības pārvieto-
šanos gremošanas traktā utt.

Pēc morfofunkcionālajām īpat-
nībām muskuļaudus iedala glu-
dajos, šķērssvītrotajos un sirds

muskuļaudos.

Gludie muskuļaudi veido iek-

šējo orgānu un asinsvadu muskuļ-
apvalkus, un tos inervē autonomā

nervu sistēma. Šķērssvītrotie mus-

kuļaudi piedalās skeleta muskuļu
veidošanā, un inervāciju tiem no-

drošina muguras un galvas sma-

dzeņu nervi. Sirds muskuļaudi
veido sirds muskulatūru. Tos

inervē autonomās nervu sistēmas

33. att. Stobrkaula šķērsgriezuma
shēma:

1 — ārējo kopējo plātnīšu kārta, 2 —

kaula plātnīte osteonā, 3 — saistošās

plātnites, 4 — osteona kanāls, 5 — caur-

urbjošais kanāls, 6 — osteons, 7 —

iekšējo kopējo plātnīšu kārta
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34. att. Gludie muskuļaudi:
A — telpiskās uzbūves shēma, B — muskuļšūnu griezumi; 1 — muskuļšūna, 2 — ko-

dols, 3 — miofilamentu kūlīši, 4 — sarkolemma, 5 — endomīzijs, 6 — nervs, 7 — asins

kapilārs, 8 — muskuļšūnu šķērsgriezums, 9 — muskuļšūnu garengriezums

35. att. Šķērssvītrotie muskuļaudi:
A — muskulšķiedru uzbūves telpiskā shēma, B — muskulšķiedru griezumi: 1 —

mukuļšķiedras, 2 — kodoli, 3 — šķērssvītrojums, 4 — muskuļšķiedru garengrie-
zums, 5 — muskuļšķiedru šķērsgriezums, 6 — miofibrillas, 7 — saistaudi
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nervi. Gludie muskuļaudi attīstās no mezenhīmas, šķērssvītrotie mus-

kuļaudi — no somītu miotomiem, sirds muskulatūra — no celoma

mezodermas.

GLUDIE MUSKUĻAUDI

Tos veido vārpstveidīgas šūnas — miocīti (34. att.), kas dzem-

des muskuļapvalkā var būt arī zaroti. Gludo muskuļaudu šūnām

citoplazmā, ko apzīmē par sarkoplazmu, ir ļoti daudz mitohondriju
(sarkosomu), bet vāji attīstīts citoplazmatiskais tīkls. No ieslēgu-
miem sarkoplazmā lielā daudzumā ir giikogēns. Specifisks kompo-
nents sarkoplazmā ir miofibrillas, kas redzamas gaismas mikro-

skopā pēc krāsošanas ar dzelzs hematoksilīnu. Elektronmikroskopā
var novērot, ka visas miofibrillas sastāv no tieviem pavedieniem —

miofilamentiem. Izšķir aktīna, miozīna un starpfilamentus. Aktīna

un miozīna filamentu pārvietošanās vienam pret otru nosaka mio-

fibrillas savilkšanos. Miocīta kodols parasti ir iegarens.

Ap katru gludo muskuļšūnu ir kolagēno un elastīgo šķiedru tīkls

(35. att.). Sajā tīklā atrodas arī nervu šķiedras un kapilāri. Gludā

muskulatūra savelkas samērā lēni, bet lēni arī nogurst.

ŠĶĒRSSVĪTROTIE MUSKUĻAUDI

Šo muskuļaudu morfofunkcionālā pamatvienība ir nevis šūna,
bet šķērssvītrotā muskuļšķiedra (simplasts, kas izveidojies, attīstībā

saplūstot daudzām šūnām), kuras diametrs var svārstīties no 12 līdz

70 pm, bet garums — no dažiem milimetriem līdz 125 mm. Katra

muskuļšķiedra satur daudz kodolu, kas novietoti perifērijā. Šķērs-
svītrotās muskuļšķiedras sarkoplazmā ir daudz lielu mitohondriju
(sarkosomu). Sarkoplazmā satur arī glikogēnu, mioglobīnu un mio-

fibrillas. No ārpuses katru šķiedru apņem sarkolemma, kas klāta ar

plānu bezstruktūras membrānu, līdzīgu bazālajai membrānai. Sarko-

lemma, ieliecoties muskuļšķiedrā, rada T sistēmas (36. att.).

Muskuļšķiedras savilkšanās aparātu veido miofibrillas. Tās ir no

0,5 līdz 2 ļxm resnas, bet to garums līdzinās muskuļšķiedras garu-

mam. Katra miofibrilla sastāv no gaišākiem J diskiem un no tum-

šākiem A diskiem. Tā kā blakus esošo miofibrillu gaišākie diski atro-

das pret gaišākajiem, bet tumšākie — pret tumšākajiem diskiem, tad

muskuļšķiedra iegūst šķērssvītrojumu, kas labi redzams jau gais-

mas mikroskopā. Gaišākajā diskā novēro tā saucamo Z līniju, bet

tumšākajā diskā — N joslu ar M līniju. Miofibrillas apvidu starp
divām Z līnijām sauc par sarkomēru. Ar elektronmikroskopu noskaid-

rots, ka katra miofibrilla savukārt sastāv no miofilamentiem jeb

protofibrillām, kas pēc šķērsizmēra iedalāmas divos tipos: resnajās
un tievajās. Resnākās protofibrillas satur miozīnu, bet tievākās —

aktīnu. Miofibrillu un līdz ar to visas muskuļšķiedras saraušanos

nodrošina miozīna un aktīna miofilamentu pārvietošanās vienam
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36. att. Muskuļšķiedras ultra-

strukturālā shēma:

1 — bazālā membrāna, 2 — sarko-

lemma, 3 — mitohondriji, 4
— cito-

plazmatiskā tīkla gareniskie kanāliņi,

5 — T sistēmas kanāli, 6 — triāde,

7 — sarkoplazma, 8 — resnie mio-

filamenti, 9 — tievie miofilamenti,

10
— I diski, 11 — A diski, 12 —

Z līnija, 13 — N josla, 14 — M līnija

pret otru. Enerģiju savilkšanās pro-

cesam dod mitohondrijos (sarkoso-

mās) sintezētās ATF molekulas.

Bez savilkšanās aparāta šķērs-

svītrotajā muskuļšķiedrā vēl ir tro-

fiskais aparāts (to veido kodoli un

sarkoplazma ar organoīdiem), bal-

sta aparāts (sastāv no muskuļ-

šķiedras saistaudu apvalka un Z lī-

nijām) un specifiskais membrānu

aparāts (tajā ietilpst sarkoplazma-
feiskais tīkls un T sistēma).

SIRDS MUSKUĻAUDI

Sirds muskuļaudi veido sirds

muskuli. Pēc uzbūves tie atgādina
šķērssvītrotos muskuļaudus, jo re-

dzams šķērssvītrojums, bet tajā pašā
laikā no tiem ievērojami arī atšķi-
ras (37. att.). Galvenā atšķirība ir

tā, ka sirds muskuļaudi sastāv nevis

no šķiedrām, bet no šūnām, ko vienu

no otras atdala starpdiski. Kodoli
novietoti centrāli, nevis perifēri kā

šķērssvītrotajos muskuļaudos. Sirds muskuļaudu šūnas zarojas.
Miofibrillu savilkšanās laikā notiek tādi paši procesi kā šķērssvīt-
rotajos muskuļaudos.

Sirds muskuļaudi savelkas ritmiski — sistole (savilkšanās) mai-

nās ar diastoli (atslābšanu). Diastoles laikā atjaunojas un papildi-
nās izlietotās vielas, tāpēc sirds darbojas visu dzīvnieka mūžu ne-

nogurstot.

NERVAUDI

Nervaudi sastāv no nervu šūnām un neiroglijas un izveido nervu

sistēmu. Nervaudi (izņemot mikrogliju) attīstās no ektodermas.

Nervu šūna jeb neirocīts (neirons) sastāv no ķermeņa (peri-
kariona) un izaugumiem (38. att.). Kodols parasti ir viens un no-

vietots šūnas ķermenī. Heterohromatīna maz, tāpēc kodols krāsojas
vāji. Citoplazmā ir visi zināmie organoīdi. No ārpuses neirocītu ap-

ņem citolemma. Neirocītus krāsojot ar bāziskajām krāsvielām, pie-
mēram, ar toluidīnzilo, to citoplazmā dažāda lieluma graudiņu veidā

novēro bazofilo vielu (tigroīdo vielu). Ar elektronmikroskopu no-

skaidrots, ka bazofilā viela ir spēcīgi attīstīts granulārais citoplaz-
matiskais tīkls. Impregnējot nervu šūnas ar sudraba sāļiem, tajās
parādās neirofibrillas. Elektronmikroskopā var redzēt, ka neirofibril-
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las veido neirofilamenti un neirocaurulīšu kūlīši. Tomēr jāatzīmē, ka

impulsu pārvada nevis neirofibrillas, bet gan neirocīta citolemma.

Citolemmā arī ģenerējas nervu impulss. Neirocīti dažādās ķermeņa

dajās viens no otra var diezgan ievērojami atšķirties pēc lieluma,
formas un izaugumu skaita. Pēc izaugumu skaita izšķir unipolāros,

bipolāros un multipolāros neirocītus (39. att.). Unipolārajiem neiro-

cītiern ir viens izaugums, bipolārajiem — divi, bet multipolāra-
jiem — vairāki. Garāko izaugumu sauc par neirītu vai aksonu

37. att. Sirds muskulatūra:

A — garengriezums, B — šķērsgriezums;
1 — sirds šķērssvītrotās muskuļšūnas,

2 — anastomoze starp šūnām. 3 — mus-

kuļšūnas kodols, 4 — starpdisks, 5 — en-

dotēlija šūnas kodols. 6 — eritrocīti, 7 —

miofibrillas, 8 — asins kapilars ar eritro-

cītiem

38 att. Neirocīta uzbūves

shēma:

1 — neirocīta ķermenis, 2 — ass

cilindrs (aksons), 3 — mielīna

apvalks, 4 — lemmocīta kodols,

5 — neirilemma. 6 — mielīna

iecirtums, 7 — iežmaugas starp
lemmocītiem. 8 — nerva šķied-

ras bezmielīna daļa, 9 — moto-

riskie nervu gali. 10 — šķērssvīt-
rotā muskuļu šķiedra
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(axis — ass), bet īsos, kas parasti ir zaroti, — par dendrītiem (den-
dron — koks).

Jāatzīmē, ka īsti unipolārie neirocīti organismā sastopami diez-

gan reti, bet pārsvarā vērojami pseidounipolārie neironi (piemēram,

spinālajos ganglijos). No šīm šūnām atiet viens izaugums, kas driz

vien sadalās divās daļās — neirītā un dendrītā.

Pēc funkcijas neirocīti iedalās receptorajos jeb aferentajos (juša-

nas), eferentajos jeb motoriskajos un asociatīvajos jeb starpneiro-
cītos. Receptorie neirocīti uztver kairinājumus un to ietekmē veido

nervu impulsu, bet eferentie neirocīti šo impulsu novada līdz izpildī-
tājorgāniem (muskuļiem, dziedzeriem utt.). Asociatīvie neirocīti no-

drošina saistību starp dažādiem neirocītiern.

Bez aprakstītajiem neirocītiern galvas smadzeņu hipotalāma ap-

vidū atrodas nervu šūnas, kas spēj secernēt neirohormonus, tāpēc
tās sauc par neirosekretorajām šūnām. Neirosekrēts nonāk asinīs

vai cerebrospinālajā šķidrumā.
Neiroglijas šūnas iedala divās grupās: gliocītos (makroglija) un

gliālajos makrofāgos (mikroglija). Gliocītus savukārt iedala ependi-
mocītos, astrocītos un oligodendrogliocītos. Visi gliocīti attīstās no

ektodermas, bet gliālie makrofāgi — no mezenhīmas.

Neiroglija veic balsta funkciju, troflsko funkciju, sekretoro fun-

kciju un aizsargfunkciju. Aizsargfunkcija īpaši izteikti piemīt gliā-

lajiem makrofāgiem.
Nervu sistēmas funkciju izpratnē ļoti svarīgs ir jautājums par

neirocītu savstarpējo saistību. Elektronmikroskopiskos pētījumos

konstatēts, ka neirocīti savā starpā savienoti kontaktu jeb sinapšu
veidā (sunapsis — savienojums). Sinapses uzbūve ir diezgan sarež-

ģīta. Tajā izšķir presinaptisko polu, postsinaptisko polu un sinap-
tisko spraugu, kas atrodas starp abu polu membrānām. Impulss tiek

39. att. Neirocītu tipi:
1 — unipolārais (pseidounipolārais), 2 —

bipolārais, 3 — multipolārais, 4 — neirīts,
5 — dendrīts

40. att. Sinapses uzbūves shēma:

1 — presinaptiskais pols, 2 — postsi-
naptiskais pols. 3 — presinaptiskie
pūslīši. 4 — presinaptiskā membrāna,

5 — sinaptiskā sprauga, 6 — postsi-

naptiskā membrāna, 7 — mitohondrijs
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pārraidīts ar mediatoru starpnie-
cību (visbiežāk acetilholīns vai

simpatīns). Mediatori sintezējas

presinaptiskajā polā (40. att.).

Sinapsēs nervu impulss pārvieto-

jas tikai vienā virzienā.

Nervu šūnu izaugumus (gan

neirītus, gan dendrītus), ko ap-

ņem īpaši apvalki, sauc par nervu

šķiedrām. Pēc uzbūves nervu

šķiedras iedala bezmielīna un mie-

linizētajās nervu šķiedrās. Ārpus
centrālās nervu sistēmas (CNS)
nervu šķiedras izveido nervus, bet

centrālajā nervu sistēmā — balto

vielu, t. i., vadītājceļus.
Bezmielīna nervu šķiedras gal-

venokārt ietilpst autonomās nervu

sistēmas sastāvā. Bezmielīna

nervu šķiedras pamatu veido īpašu

neiroglijas šūnu — lemmocītu

(Svanna šūnu) — virkne. Robežas

41. att. Bezmielīna nervu šķiedras uz-

būves shēma (šķērsgriezums):

1, 1', 1" — lemmocītu virkne, 2 — aksoni,

3 _ lemmocīta kodols, 4 — aksolemma,

5 — lemmocita citoplazma, 6 — neiri-

lemma, 7 —
mezaksons, 8 — saistaudu

bazālā membrāna, 9, 9' — robeža starp

lemmocītiem (redzama tikai elektronmikro-

skopā)

starp šīm šūnām redzamas tikai elektronmikroskopā. Bezmielīna

nervu šķiedras ir kabeļveida, jo tajās ietverti 7... 22 neirocītu iz-

augumi (41. att.). Izaugumi var pāriet no vienas nervu šķiedras uz

otru. Elektronmikroskopā redzams, ka neironu izaugumi, iespiežoties
lemmocītu citoplazmā, aizvelk līdzi šo šūnu citolemmu, kas ap nei-

rītu vai dendrītu saslēdzas un šajā vietā izveido dubultu mem-

brānu — mezaksonu.

No ārpuses nervu šķiedras apņem plāna irdeno saistaudu kārtiņa.

Impulss pa bezmielīna nervu šķiedrām virzās lēni (1 ...2 m/s).
Mielinizētām nervu šķiedrām pamatu ari veido lemmocītu virkne.

Starp blakus esošajiem lemmocītiem redzamas iežmaugas (Ranvjē

42. att. Mielīna apvalka izveidošanas shēma:

1 — lemmocīta citoplazma, 2 — mezaksons, 3 — mielīna apvalks
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43. att. Jušanas nervu gali:
A — brīvie receptori plakanajā daudzkārtu

epitēlijā, B — taustes meniski (Merķeļa
diski), C — plātņveida ķermenītis, D —

taustes ķermenītis, E — genitālais ķerme-
nītis, F — gala kolba, G — nervu-mus-

kuļu vārpsta

iežmaugas). Atšķirībā no bezmie-

līna nervu šķiedrām mielinizētajā
nervu šķiedrā ir tikai viens neiro-

cīta izaugums (neirīts vai den-

drīts). Šo neirītu vai dendrītu ap-

zīmē par ass cilindru jeb aksonu.

Ass cilindrs, iespiežoties lemmo-

cīta citoplazmā, aizvelk līdzi cito-

lemmu, veidojot mezaksonu (tāpat
kā bezmielīna nervu šķiedrās).

Nobriedušajai mielinizētajai nervu

šķiedrai izšķir divus apvalkus:
iekšējo mielīna apvalku un ārējo

apvalku — neirilemmu. Mielīna

apvalks ir ievērojami biezāks par

neirilemmu. Mielīna apvalks ba-

gāts lipīdiem, tāpēc ar osmiju no-

krāsojas melnā krāsā. Mielīna

apvalkā novērojamas slīpas gai-
šākas līnijas — mielīna iecirtumi

(Lantermaņa iecirtumi).
Ar elektronmikroskopiju no-

skaidrots, ka mielīna apvalks iz-

veidojas, lemmocītiem rotējot ap

ass cilindru (42. att.).
Katra nervu šķiedra neatkarīgi

no tā, vai to veido neirīti vai den-

drīti, beidzas ar speciāliem veido-

jumiem, ko sauc par nervu ga-
liem. Pēc funkcionālās nozīmes

izšķir trejādus nervu galus:
1) motorisko nervu galus jeb efek-

torus, 2) jušanas nervu galus jeb

receptorus, 3) starpneironu galus
jeb sinapses (apskatītas jau

iepriekš).
Motoriskie nervu gali jeb efek-

tori beidzas vai nu muskulī, vai

kādā dziedzerī, šķērssvītrotajā muskulatūrā šos galus sauc par mo-

toriskajām gala platēm, kuru uzbūve un funkcija principā ir tāda

pati kā sinapsei, tikai postsinaptisko polu veido muskuļšķiedra. Dzie-

dzeros motoriskie gali ir būvēti vienkārši — tie beidzas ar pogveida
paplašinājumu, kas cieši piekļaujas dziedzera šūnai.

Jušanas nervu gali jeb receptori uztver dažāda rakstura kairinā-

tājus — mehāniskus, termiskus un ķīmiskus. Atkarībā no novieto-

juma tos iedala eksteroreceptoros un interoreceptoros. Eksterorecep-
tori parasti novietoti dzīvnieka ķermeņa ārpusē un pakļauti ārējās
vides iedarbībai, bet interoreceptori atrodas orgānos un audos. Pēc

uzbūves receptori var būt brīvi vai iekapsulēti (43. att.).
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2. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: audu izpēte histoloģiskajos preparātos.

Materiāls: histoloģiskie preparāti, diapozitīvi, zīmēšanas burtnīca, krāsaini.*

zīmu)i, attēli, shēmas.

Instrumenti: mikroskops, diaprojektors.
Pirms sākt laboratorijas darbu, vispirms jāapgūst grāmatas teorētiskais ma-

teriāls.

Epitēliji. Apgūstot epitēlijaudu histoloģisko uzbūvi, darbu vēlams sākt ar

vienkārtainajiem epitēlijiem. Vispirms izpētī vienkārtaino plakano epitēliju, pēc

lam kubisko un prizmatisko vienkārtaino epitēliju. Tālāk apskata daudzkārtainos

epitēlijus. Šim darbam izmanto gatavus preparātus, ko rūpīgi izskata ar mazo

un pēc tam ar lielo palielinājumu. Izskatīto preparātu uzzīmē. Pēc vajadzības

i/.manto attēlus un grāmatas teorētiskajā daļā ievietoto aprakstu.

Asins formelementi. Vispirms jāiepazīstas ar zīdītāju asins šūnām, bet pēc

tam ar putnu asins šūnu īpatnībām.
Darbam izmanto asins uztriepes, kas krāsotas pēc Romanovska-Gimzas. Pre-

parātus izpētī lielajā palielinājumā. Vispirms apskata eritrocītus, pēc tam —

grau-

dainos un bezgraudainos leikocītus un asins plātnītes (trombocītus). Izgatavo
shematisku zīmējumu.

Apskatot putnu asinis, uzmanību pievērš eritrocītiem, kas satur kodolus.

Saistaudu grupa. Darbu sāk ar irdeno saistaudu izpēti. Uzmanību pievērš kā

šūnām, tā arī saistaudu šķiedrām, kas labi redzamas attiecīgi krāsotajos prepa-

rātos.

Pēc tam apskata blīvo saistaudu preparātus. Parasti šim nolūkam izmanto

stiegru šķērsgriezumus un garengriezumus. No speciālajiem saistaudiem izstudē

retikulāros audus un taukaudus.

Kad saistaudi apgūti un uzzīmēti, iepazīstas ar skrimšlaudiem. Sākumā jāiz-

pētī hialīnais skrimslis, bet pēc tam — elastīgais un šķiedrainais skrimslis.

Ar plātnīšu kaulaudu uzbūvi vislabāk iepazīties, apskatot dekalcinēta stobr-

kaula šķērsgriezumu. Mikroskopa mazajā palielinājumā šādā preparātā labi re-

dzami osteoni, osteocīti un stobrkaula struktūra.

Muskuļaudi. Gludos muskuļaudus vislabāk var izpētīt, izmantojot urīnpūšļa
vai zarnu sienas griezuma preparātu, šādā preparāta mikroskopa lielajā palieli-

nājumā redzams gan gludo musku]šūnu šķērsgriezums, gan arī garengriezums.

Garengriezumā saskatāmi vārpstveidīgie miecī.ti, kas samērā cieši pieguļ viens

otram.

Šķērssvītroto muskuļaudu uzbūves apguvei piemērots ir preparāts, kas paga-

tavots no kaķa mēles griezumiem. Šādā preparātā viegli atrast gan gareniski,
ran šķērsām pārgrieztās muskuļšķiedras. Gareniskajos griezumos lielajā palieli-

nājumā redzams šķērssvītrojums. Katram audzēknim jāpārliecinās, ka šķērssvīt-
roto muskuļaudu pamatelements ir nevis šūna, bet muskuļšķiedra, kas satur daudz

perifēri novietotu kodolu.

lepazīstoties ar sirds muskuļaudiem, jāpārliecinās, ka šo audu pamatā ir šūna

ar šķērssvītrojumu. Atšķirībā no šķērssvītrotajiem muskuļaudiem kodoli sirds

muskuļaudos novietoti centrā.

Nervaudi. Laboratorijas darbos jāiepazīstas ar neirocīta (neirona) uzbūvi,

mielinizētajām nervu šķiedrām. Neirocītu uzbūves izpētei ieteicams lietot neliela
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dzīvnieka muguras smadzeņu šķērsgriezumu, kas nokrāsots ar metilēnzilo pēc

Nisla metodes.

Mielinizētās nervu šķiedras pietiekami labi redzamas vardes sēžas nerva pre-

parātos, kas apstrādāti ar osmijskābi. Osmijskābi lieto tāpēc, ka mielīnu tā no-

krāso melnā krāsā.

Bezmielīna nervu šķiedru izpētei var lietot govju liesas nerva preparātu, kas

nokrāsots ar hematoksilīnu un eozīnu. Jāizmanto lielais palielinājums.

Trešā daļa

ANATOMIJA

JĒDZIENS PAR DZĪVNIEKA

ORGANISMA ORGĀNIEM, ORGĀNU SISTĒMĀM,

APARĀTIEM

Dzīvnieka organismā izolēti audi nav sastopami, tie ir ciešā sais-

tībā cits ar citu. Jau iepazīstoties ar muskuļaudu uzbūvi, bija re-

dzams, ka šajos audos vienmēr ir arī nervu šķiedras un nervu gali.
Arī kaulaudos novērojami nervi, retikulārie audi, asinis.

Orgāns ir ķermeņa daļa, kas sastāv no noteiktiem audiem un

veic speciālu funkciju. Piemēram, siekalu dziedzeri izdala siekalas,

nieres — urīnu, dzemdē attīstās auglis.
Pēc uzbūves izšķir divu tipu orgānus: parenhimatozos un cau-

ruļveida.

Parenhimatozājos orgānos (muskuļi, siekalu dziedzeri,
aknas v. c.) izšķir stromu jeb saistaudu karkasu un parenhīmu, t. i.,

audus, kas izpilda attiecīgā orgāna pamatfunkciju. Piemēram, mus-

kuļos tie ir muskuļaudi, dziedzeros —dziedzerepitēlijs. Katrā orgānā
ietilpst arī nervi un asinsvadi.

Cauruļveida orgāni atgādina cauruli, kuras viens vai

abi gali saistīti ar ārējo vidi. Tipisks cauruļveida orgānu piemērs
ir zarnas. Cauruļveida orgānu siena sastāv no apvalkiem. No ārpu-
ses cauruļveida orgānus apņem seroza, zem tās atrodas muskuļap-
valks, bet iekšpusē ir gļotāda.

Seroza apņem tos cauruļveida orgānus, kas atrodas ķermeņa do-

bumos. Serozu veido mezotēlijs un plāna irdeno saistaudu kārtiņa.

Mezotēlijs nelielos daudzumos izdala serozu šķidrumu, kas sama-

zina berzi starp orgāniem. Ārpus ķermeņa dobumiem novietotiem

orgāniem serozās nav, to aizvieto adventīcija, kas sastāv tikai no

saistaudiem, piemēram, barības vada kakla daļai, taisnās zarnas

retroperitoneālajai daļai.

Musku(apvalks atrodas starp serozu un gļotādu. Parasti to veido

gludā muskulatūra, kas sakārtota iekšējā cirkulācijā (gredzenis-
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kajā) un ārējā garenvirziena slānī. Atsevišķās vietās, piemēram,

rīklē, muskuļapvalku veido šķērssvītrotie muskuļaudi, pat norobe-

žoti muskuļi.

Gļotādā izšķir īsto gļotādu un zemgļotādu. īstajā gļotādā savu-

kārt ir epitēlija sega un gļotādas pamatkārtā. Epitēliji atkarībā no

to funkcijas var būt dažādi — segepitēliji, dziedzerepitēliji. Gļotādas

pamatkārtu veido irdenie saistaudi. Dažreiz tajā sastop arī nelielu

daudzumu muskuļaudu. Zemgļotādu veido irdenie saistaudi. Tā dod

iespēju gļotādai veidot krokas.

Orgānu sistēma ir evolūcijā izveidojusies vienādi būvētu orgānu
kopa, kas veic noteiktu funkciju, piemēram, muskuļu sistēma (vei-
dota no vienādi būvētiem orgāniem — muskuļiem).

Aparāts ir orgānu kopa, kas veic noteiktu funkciju, bet atšķirībā
no sistēmas sastāv no dažādi būvētiem orgāniem, piemēram, elpo-
šanas aparāts, kas veidots no deguna dobuma, balsenes, trahejas,

plaušām. Aparāts var sastāvēt arī no divām sistēmām, piemēram,
kustību aparātā ietilpst muskuļu sistēma un kaulu sistēma. Reizēm

šos terminus lieto kā sinonīmus. Vienmēr jāatceras, ka organisms
ir vienots, integrēts komplekss, kurā visas daļas atrodas ciešā sais-

tībā un mijiedarbībā. Vienas daļas izmaiņa vienmēr izsauc arī pā-

rējo daļu atbilstošas izmaiņas. Visas augstāko dzīvnieku funkcijas

regulē galvas smadzeņu garoza, izmantojot kā neirālos, tā arī hu-

morālos mehānismus. Nervu sistēma nodrošina arī organisma pielā-

gošanos ārējās vides mainīgajiem apstākļiem.

DZĪVNIEKA ĶERMEŅA UZBŪVES

VISPĀRĒJĀS LIKUMĪBAS

Dzīvnieka ķermeņa uzbūves pamatā ir vienasības, divpusējās
simetrijas un metamērijas principi. Vienasība izpaužas tādējādi, ka

dzīvnieka ķermenis ir izstiepts garumā pa vienu asi un tam var

izšķirt divus polus — galvu un asti. Divpusējā simetrija novērojama
tajā apstāklī, ka dzīvnieka ķermenis pa mediāni sagitālo plakni var

tikt sadalīts divās simetriskās daļās — labajā un kreisajā. Metamē-

rija jeb segmentācija izpaužas tādējādi, ka pa ķermeņa garenisko
asi viens aiz otra novietoti segmenti. Segmentācija labi izteikta mu-

gurkaulāja uzbūvē, kā arī asinsvadu un nervu izvietojumā.

DZĪVNIEKA ĶERMEŅA APVIDI

Dzīvnieka ķermenī izšķir galvu, kaklu, vidukli, asti un ekstremi-

tātes (44. att.).
Galvu iedala smadzeņu daļā un sejas daļā. Smadzeņu daļā ir

šādi apvidi: pakauša, paura, pieres, auss skrimstalas, plakstiņu,
deniņu, pieauss siekalu dziedzera. Sejas daļā izdala šādus apvidus:
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44. att. Dzīvnieka ķermeņa apvidi:

1 — pakauša, 2 — paura, 3 — pieres, 4 — auss skrimstalas, 5 — plakstiņu, 6 — deniņu,
7 — pieauss siekalu dziedzera, 8 — rīkles, 9 — deguna, 10 — nāsu, 11 — virsacs,

12 — augšlūpas, 13 — apakšlūpas, 14 —
zoda, 15 — vaiga, 16 — ārēja gremotājmuskuļa,

17 — apakšžokļa, 18 — dorsālais kakla, 19 — pleca-galvas musku|u, 20 — trahejas,
21 — ventrālais kakla, 22 — skausta, 23 — muguras, 24 — kreisais ribu, 25 — krūšu

kaula, 26 — krūšu kaula roktura, 27 — jostas, 28 — vēdera, 29 — krustu, 39 — gūžu,
31 — lāpstiņas, 32 — pleca, 33 — apakšpleca, 34 — karpālais, 35 — metakarpālais,

36 — proksimālās falangas, 37 un 38 — vidējās un distālās falangas, 39 — pleca locītavas,

40 — elkoņa locītavas, 41 — karpālās locītavas, 42 — metakarpālās-falangas (vēzīša) locī-

tavas, 43 — proksimālās starpfalangu (kronīša) locītavas, 44 — distālās starpfalangu

(naga) locītavas, 45 — ciskas, 46 — astes saknes, 47 — ceļa kaula, 48 — apakšciskas,
49 — tarsālās locītavas, 50 — tarsālais, 51 — gūžas locītavas, 52 — ceļa locītavas,

53 — metatarsālais apvidus

deguna, nāsu, zemacs, augšlūpas, apakšlūpas, vaiga, ārējā gremo-

tājmuskuļa, zemžokļa.
Kaklu iedala rīkles, balsenes, dorsālajā, pleca-galvas muskuļa,

trahejas un ventrālajā apvidū.
Viduklī ietilpst muguras, krūšu, jostas, vēdera, krustu un gūžu

apvidi. Mugurā izšķir skausta un muguras (šaurākā nozīmē) ap-

vidu. Krūtīm izdala labo un kreiso ribu, krūšu kaula, krūšu kaula

roktura apvidu un krūškurvi.

Vēderam izšķir labo un kreiso paribi, nabas, cirkšņu un kau-

numa apvidu.

Priekšējā ekstremitātē izdala lāpstiņas, pleca, apakšpleca, kar-

pālo, metakarpālo, proksimālās falangas (vēzīša), vidējās falangas
(kronīša) un distālās falangas jeb naga kaula apvidu. Bez tam

priekšējā ekstremitātē izšķir pleca, elkoņa, karpālās locītavas, meta-

karpālās-falangas (vēzīša), proksimālās starpfalangu (kronīša) un

distālās starpfalangu locītavas (naga) apvidu.
Pakaļējo ekstremitāti iedala gūžu, ciskas, ceļa kaula, apakšcis-

kas, tarsālajā, metatarsālajā un pirkstu apvidos. Pirkstu apvidū ir
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proksimālās falangas, vidējās falangas un distālās falangas apvidi.
Pakaļējā ekstremitātē ir gūžas, ceļa, tarsālās falangas, metatarsālās

falangas, proksimālo un distālo starpfalangu locītavu apvidi.

DZĪVNIEKA ĶERMEŅA PLAKNES UN VIRZIENI

Lai precīzi raksturotu orgānu uzbūvi un to novietojumu orga-

nismā, anatomijā izmanto dažādas plaknes un virzienus (45. att.).
No plaknēm lieto sagitālo, horizontālo (vairāk vai mazāk tā atbilst

cilvēka frontālajai plaknei) un segmentālo.

Sagitālā plakne šķeļ dzīvnieka ķermeni no augšas uz leju, sa-

dalot to labajā un kreisajā pusē. Mediāni sagitālā plakne, kas iet

pa dzīvnieka ķermeņa ass līniju, sadala to simetriskās daļās.
Horizontālās plaknes atdala dzīvnieka ķermeņa augšējās (mu-

gurējās) un apakšējās (vēdera) daļas.

Segmentālās plaknes ir perpendikulāras ķermeņa gareniskajai
asij un sašķeļ dzīvnieka ķermeni segmentos.

Virziens uz priekšu no jebkuras segmentālās plaknes tiek apzī-
mēts par kraniālu (no vārda cranium — galvaskauss), bet atpa-

kaļ — par kaudālu (no vārda cauda — aste). Virziens uz augšu
no horizontālām plaknēm tiek apzīmēts par dor sālu (no vārda

dorsum — mugura), bet uz apakšu — par ventrālu (no vārda

venter — vēders). Virziens no sagitālām plaknēm uz ārpusi (tālāk

45. att. Dzīvnieka ķermeņa plaknes un virzieni:

a—a — sagitālā plakne, b—b — segmentālā plakne, c—c — horizontālā (frontālā) plakne:
1 — rostrālais, 2 — kaudālais. 3 — kraniālais, 4 — dorsālais, 5 —

kaudālais, 6 — ven-

trālais, 7 — proksimālais, 8 — distālais, 9 — mediālais, 10 — laterālais virziens
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no ķermeņa mediāni sagitālās plaknes) tiek saukts par 1 ater ā1 v,

bet uz mediāni sagitālās plaknes pusi (uz iekšpusi) — par mē-

di ā 1 v.

Galvā lieto citus virzienu apzīmējumus. Virzienu uz priekšu ap-

zīmē par rostrālu (no vārda rostrum — snuķis), bet pretēju

(prom no snuķa) — par kaud ā 1 v. Galvā izmanto arī terminus

augšējais (superior), apakšējais (inferior), dorsālais, kraniālais, kā

arī augšžokļa (maxillaris) un apakšžokļa (mandibularis).
Ekstremitātēs virzienu uz augšu apzīmē ar terminu proksimāli

(tuvāk ķermenim), bet uz leju — distāli (vairāk attālināts no ķer-

meņa). Abu ekstremitāšu priekšējo malu sauc par dorsālo, bet

pakaļējo malu līdz karpālajai un tarsālajai locītavai — par kau-

dālo. Zem karpālās locītavas priekšējās ekstremitātes pakaļējo
malu apzīmē par palmāro malu (no vārda palma — plauksta),
bet pakaļējās ekstremitātes pakaļējo malu zem tarsālās locītavas —

par plantāro (no vārda planta — pēda).

MĀCĪBA PAR KAULIEM (osteologia)

Kaulu funkcijas organismā ir daudzveidīgas. Kauli veido sviru

sistēmas, pie kurām piestiprinās muskuļi kā kustību aparāta sastāv-

daļas. Veidojot mīksto orgānu balstu un aizsargājot tos, kauli veido

skeletu, kas nosaka arī dzīvnieka organisma ārējās formas. Kaulos

atrodas kaulu smadzenes, turklāt kauli ir svarīgs organisma mine-

rālvielu depo. Kaulu masa attiecībā pret ķermeņa masu lauksaimnie-

cības dzīvniekiem svārstās no 7 līdz 15%.

Filoģenēzē skelets attīstījies un pilnveidojies galvenokārt sakarā

ar kustību aktivitātes pieaugumu un komplicēšanos. Skelets var būt

ārējais un iekšējais. Ārējais skelets izveidojas ādā un veic galveno-
kārt aizsargfunkciju (piemēram, bruņurupuča bruņas). lekšējais
skelets attīstās no mezenhīmas un atrodas zem ādas. Lauksaimnie-

cības dzīvniekiem ir iekšējais skelets, kurā ietilpst arī daži galvas-
kausa kauli (piemēram, ieradži), kas izveidojušies no ādas.

Ontoģenēzē skelets attīstās no mezenhīmas. Lielākā daļa skeleta
kaulu attīstās ar skrimšļa starpstadiju, bet daži galvaskausa kauli

(piemēram, deguna kauls, pieres kauls) izveidojas bez skrimšļa
starpstadijas. Šos kaulus sauc par klājkauliem. Kaula aizmetņu pār-
kaulošanās sākas tad, kad tajos parādās osteoblasti. Govij un zir-

gam tas notiek embrionālās dzīves 6., bet cūkai un aitai — 5. nedēļā.
Osteoblasti veido ap sevi šūnstarpu vielu, kas pēc tam piesātinās ar

kalcija un fosfora sāļiem. Pārkaulošanās sākas nevis visā kaulā uz-

reiz, bet atsevišķos punktos, ko sauc par pārkaulošanās centriem.

Kamēr starp pārkaulošanās centriem atrodas skrimšļaudi (piemē-
ram, stobrkaulos — epifizārie skrimšļi), kauli spēj augt garumā.

Govij, zirgam un cūkai epifizārie skrimšļi izzūd apmēram 5 gadu,
bet aitai — 3 gadu vecumā.

Kauls resnumā aug no periosta puses.
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Kaulaudu attīstību pārkaulošanās centros sauc par enhondrālo

osifikāciju, bet no periosta — par perihondrālo osifikāciju. Kustības,

svaigs gaiss, saules radiācija un ar vitamīniem (īpaši ar D vit-

amīnu) un minerālvielām bagāta barība labvēlīgi ietekmē pārkau-
lošanās procesu un līdz ar to nodrošina stipra skeleta attīstību.

KAULA KĀ ORGĀNA UZBŪVE

Katram kaulam ir samērā sarežģīta uzbūve, tāpēc tas jāuzskata
par orgānu. Kaulā kā orgānā ietilpst 1) kaulaudi, 2) kaula plēve
jeb periosts, 3) kaulu smadzenes, 4) asinsvadi un limfvadi, 5) nervi.

Kaulaudi kaula ārpuse izveido kompakto kaulvielu, bet kaula

iekšpusē, īpaši ekstremitāšu kaulu galos, — poraino kaulvielu

(46. att.).

Kompakta kaulviela (sk. 32. un 33. att.) sastāv no osteo-

niem un tos saistošajām plātnīšu sistēmām.

Poraino kaulvielu veido atsevišķi kaula pavedieni, plāt-

nītes, kas anastomozē savā starpā, radot sūklim līdzīgu struktūru.

Kaula plēve jeb periosts apņem kaulu no ārpuses, izņemot tās

vietas, ko klāj skrimslis. Periosts veidots no blīvajiem saistaudiem

un satur daudz asinsvadu, kas baro arī kaulu, jo iedodas osteona un

caururbjošajos kanālos. Periostā ir daudz nervu. Periosts satur

osteoblastus, tāpēc kauls var augt resnumā, kā arī pēc lūzumiem

saaugt, jo šīs šūnas spej producēt
kaulaudus.

Skrimšļi (īpaši hialīnais skrim-

slis) uz kaulu galiem veido locī-

tavvirsmas. Tām ir iebalta krāsa

un gluda, slidena virsma.

Kaulu smadzenes novietotas

kaulu dobumos. To pamatu veido

retikulārie audi, starp tiem atro-

das hemopoētiskie audi, kuros at-

tīstās asins formelementi. Izšķir
sarkanās un dzeltenās kaulu sma-

dzenes. Tās atšķiras tikai pēc
tauku daudzuma retikulārajās šū-

nās. Tauku pilieni piešķir kaulu

smadzenēm dzelteno krāsu. Hemo-

poēze galvenokārt noris sarkana-

jās kaulu smadzenēs. Asins zaudē-

juma gadījumos dzeltenās kaulu

smadzenes pārvēršas sarkanajās.
Kaulu asinsvadi nodrošina

vielmaiņu kaulos. Visvairāk asins-

vadu, tāpat arī limfvadu ir epifīžu
tuvumā. Diafīzē parasti ietilpst

46. att. Pleca kaula garengrie-
zums (proksimālā epifīze shema-

tizēta):

I — proksimālā epifīze, II — diafīze.

III — distālā epifīze; 1 — kompaktā
kaulviela, 2 — porainā kaulviela, 3 —

kaula dobums, 4 — periosts, 5 —

skrimslis
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tikai viens lielāks asinsvads, kas, nonākot kaula dobuma, sadalās,

un tā zari dodas uz abām epifīzēm.
Nervi kaula nokļūst no periosta, kas bagātīgi satur nervu šķied-

ras un receptorus.

KAULU FORMA

Pec formas kaulus iedala garajos, īsajos, plakanajos un jauk-

tajos kaulos.

Garajiem kauliem pieskaita ekstremitāšu stobrkaulus un ribas.

Stobrkauliem izšķir ķermeni jeb diafīzi un divas epifīzes —

proksimālo un distālo. Diafīzē parasti ir dobums, ko aizpilda dzel-

tenās kaulu smadzenes. Epifīžu galus klāj hialīnais skrimslis.

Ribas veido krūšu dobuma sānu sienas un elpošanas aparāta

sviras, jo pie tām piestiprinās elpošanas muskuļi. Ribu iekšpusē do-

buma nav, bet ribu iekšpusi aizpilda porainā kaulviela ar kaulu

smadzenēm.

īso kaulu tipiskākais piemērs ir karpālie un tarsālie kauli, jo to

garums un platums maz atšķiras.
Plakaniem kauliem ir plātņveida uzbūve. No abām pusēm to sie-

nas veido plānas kompaktā kaula plātnes, starp kurām ir samērā

maz porainās kaulvielas. Galvaskausā bieži vien starp abām plāt-

nēm ir tukša telpa — dobumi jeb sīnusi, kas pildīti ar gaisu. Vis-

vairāk plakano kaulu ir galvaskausā.
Jauktajiem kauliem ir gan stobrkaulu, gan plakano kaulu pazī-

mes. Sim kaulu tipam pieder mugurkaula skriemeļi, kā arī pakauša
un ķīļa kauls.

KAULA FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Pēc izturības kauli līdzinās dzelzsbetonam. Lai sagrautu svaigu
zirga kaulu, jāpieliek spēks, kas pārsniedz 2 tonnas uz 1 cm

2
. Tajā

pašā laikā kauliem piemīt elastīgums, kas līdzinās koka elastīgu-
mam, šādas izcilas fizikālās īpašības kaulam nodrošina tā uzbūve,

jo kauls sastāv no organiskajām un neorganiskajām vielām. Orga-
niskās vielas dod kaulam elastību, bet minerālvielas — cietību.

Kauliem ir diezgan sarežģīta ķīmiskā uzbūve. Svaigi kauli vidēji
satur 50% ūdens, 15% tauku, ap 12% oseīna un līdz 21% minerāl-

vielu. Kaulos ir šādas minerālvielas: kalcija fosfāts (85%), kalcija
karbonāts (4%), kalcija fluorāts (3%) un neliels daudzums citu

sāļu.

SKELETA IEDALĪJUMS

Skeletu iedala ass un perifērajā skeletā. Ass skeletam pieskaita
mugurkaulāju un galvaskausu, bet perifērajam skeletam — ekstre-

mitāšu skeletu.
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ASS SKELETS

MUGURKAULĀJS

Mugurkaulāju (columna vertebralis) veido kaula segmenti. Seg-
menti var būt pilnīgi un nepilnīgi. Pilnīgs kaula segments sastāv

no skriemeļa, ribām un attiecīgā krūšu kaula posma (47. att.). Ne-

pilnīgā segmentā parasti trūkst krūšu kaula posma un ribu, bet

astes apvidū reducējas (izzūd) arī paša skriemeļa sastāvdaļas, izņe-
mot tā ķermeni. Pilnīgus segmentus novēro tikai krūšu apvidus
kraniālajā daļā.

Skriemelis (vertebra) sastāv no skriemeļa ķermeņa
(corpus vertebrae), kam izšķir kraniālo galu (extremitas cra-

nialis) un kaudālo galu (extremitas caudalis). Virs ķermeņa
atrodas skriemeļa loks (arcus vertebrae). Starp skriemeļa
loku un ķermeni veidojas skriemeļa caurums (foramen ver-

tebrale). No visiem skriemeļu caurumiem izveidojas mugurkau-

lāja kanāls (canalis vertebralis). Uz skriemeļa ķermeņa apak-

šējās malas var būt novērojama ventrālā šķautne (crista
ventralis). Pie loka pamata skriemeļa kraniālajā galā izveidots

kraniālais skriemeļa ierobs (incisura vertebralis crania-

lis), bet kaudālajā galā — kaudālais skriemeļa ierobs

47. att. Govs skelets:

1 — galvaskauss, 2 —
kakla skriemeli, 3 — krūšu skriemeli, 4 — jostas skriemeli,

5 — krustu kauls, 6 — astes skriemeli, 7 — lāpstiņa, 8 — gūžas kauls, 9 — pleca
kauls, 10 — ciskas kauls, 11 — apakšpleca kauli, 12 — apakšciskas kauli, 13 — kar-

pālie kauli, 14 — tarsālie kauli, 15 — metakarpālie kauli, 16 —
metatarsālie kauli,

17 — pirkstu kauli



72

(incisura vertebralis caudalis). Starp skriemejiem abi ierobi veido

skriemeļstarpas caurumu (foramen intervertebrale). No

skriemeļu loka dorsālās malas sākas mugurizaugums (pro-

cessus spinosus). Uz sāniem atiet divi šķērsizaugumi (pro-
cessus transversi). Kraniāli atzarojas divi locītavizaugumi
(processus articulares craniales), bet kaudāli — kaudālie locītav-

izaugumi.

Dažām dzīvnieku sugām bez minētajiem izaugumiem kakla,
krūšu un jostas skriemeļiem var būt arī pupveida izaugumi

(processus mamillares) un papildizaugumi (processus ac-

cessorii).

Mugurkaulāja izšķir kakla skriemeļus, krūšu skriemeļus, jostas

skriemeļus, krustu skriemeļus un astes skriemeļus.

Kakla skriemeļi (vertebrae cervicales) lauksaimniecības dzīvnie-

kiem ir septiņi. Pirmo kakla skriemeli sauc par atlantu (atlas), bet

otro — par ass skriemeli jeb epistrofeju (axis, s. epistropheus).

Atlantam atšķirībā no pārējiem skriemeļiem nav ķermeņa, bet

tas sastāv no dorsālā loka (arcus dorsalis) un ventrālā

loka (arcus ventralis), starp kuriem ir skriemeļa caurums (48. att.).
Uz dorsālā loka var būt attīstīts dorsālais pauguriņš (tuber-
culum dorsale), bet uz ventrālā loka — ventrālais pauguriņš
(tuberculum ventrale). Šķērsizaugumi veido atlanta spārnus
(alae atlantis), zem kuriem ir atlanta bedre (fossa atlantis).
Uz atlanta spārna atveras skriemeļa sānu caurums (foramen
vertebrale laterale), spārna caurums (foramen alare), bet da-

žām sugām — arī šķērsizauguma caurums (foramen trans-

versarium). Atlanta kraniālajā galā atrodas locītavbedrīte

(fovea articularis cranialis), bet kaudālajā galā — kaudālā lo-

cītavbedrīte (fovea articularis caudalis).

48. att. Govs atlants:

1 — atlanta spārns, 2 — spārna cau-

rums. 3 — skriemeļa sāncaurums, 4 —

dorsālais loks ar dorsālo pauguriņu,
5 — kaudālā locītavvirsma, 6 — ven-

trālais loks, 7 — ventralais pauguriņš

īpatnības. Atgremotājiem
nav attīstīts šķērsizauguma cau-

rums. Atlanta bedre sekla.

Cūkai šķērsizauguma cauru-

ma vietā ir kanāls. Ventrālais pau-

guriņš liels un noliekts kaudāli.

Zirgam novērojams šķērs-

izauguma caurums, atlanta bedre

dziļa.
Gaļēdājiem spārna cau-

ruma vietā ir spārna ierobs

(incisura alaris). Spārni plāni.
Otrajam kakla skriemelim —

ass skriemelim — raksturīgs
tas, ka galviņas vietā izveidojies
zobs (dens axis). Mugurizau-

gums spēcīgs. Šķērsizaugums ne-

liels, bet kaudālie locītavizaugumi
labi attīstīti (49. att.).
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īpatnības. Govij ass skriemeļa zobam puscilindra veids. Uz

tā ir tikai ventrālā locītavvirsma. Kaudālie locītavizaugumi sākas no

skriemeļa loka.

Cūkai ass skriemeļa zobs konusveidīgs, ķermenis īss. Uz ass

skriemeļa zoba bez ventrālās locītavvirsmas ir arī dorsālā locītav-

virsma.

Zirgam ass skriemeļa zobs lapstiņveidīgs. Zobam ir tikai ven-

trālā locītavvirsma. Kaudālie locītavizaugumi atiet no muguriz-

auguma.

Gaļēdājiem ass skriemeļa zobs cilindrisks, nedaudz uzliekts.

Novēro ventrālo un dorsālo locītavvirsmu.

Vidējie kakla skriemeļi (3. ... 6.) pēc uzbūves ir līdzīgi. Tiem

raksturīgi spēcīgi locītavizaugumi un divos zaros sadalīti šķērsizau-
gumi. Mugurizaugumi kaudālā virzienā pagarinās, bet ķermeņa ga-

rums — saīsinās.

49. att. Ass skriemelis (epistrofejs):
A — zirga, B — govs, C — cūkas, D

— suņa; 1
— ass ķermenis, 2 — ass zobs, 3 —

skriemeļa kaudālais gals, 4 — ass šķautne, 5 — kaudālais locītavizaugums, 6 — kraniālais

locītavizaugums, 7 — skriemeļa sāncaurums, 8 — kraniālais skriemeļa ierobs, 9
— kaudālais

skriemeļa ierobs, 10 — šķērsizaugums, 11 — šķērsizauguma caurums
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īpatnības. Govij šķērsizaugumu īsākais zars vērsts kaudola-

terāli, bet garākais zars — kranioventrāli. Kranioventrālais zars

6. kakla skriemelim atgādina četrstūrainu plātnīti.
Cūkai kakla skriemeļi īsi, bet mugurizaugumi gari. Šķērsizau-

gumu lielākais zars līdzīgs plātnītei un noliekts ventrāli.

Zirgam kakla skriemeļi masīvi, ar labi izteiktu galviņu. Mu-

gurizaugumi mazi, izņemot 7. kakla skriemeli. Savukārt 6. kakla

skriemelim šķērszars sadalīts nevis divos, bet trīs zaros.

Gaļēdājiem uz kaudālajiem locītavizaugumiem novērojami

pupveida izaugumi.

Septītais kakla skriemelis atrodas uz robežas starp kakla un

krūšu skriemeļiem, tāpēc tam parādās dažas krūšu skriemeļu pazī-

mes, piemēram, ir attīstītas kaudālās ribbedrītes (fovea costalis cau-

dalis), nav sadalīts šķērsizaugums un pie tā pamata nav šķērsizau-

guma cauruma.

Krūšu skriemeļiem (vertebrae thoracicae) ir šādas pazīmes:

1) skriemeļu galviņas sānos katrā pusē atrodas kraniālā rib-

bedrīte (fovea costalis cranialis), bet skriemeļa bedres sānos

abās pusēs — kaudālā ribbedrīte (fovea costalis caudalis),
2) gari, galvenokārt kaudāli noliekti mugurizaugumi, 3) mazi un

nesadalīti šķērsizaugumi, uz kuriem atrodas locītavbedrīte ar ribas

paugurinu (fovea costalis transversalis), 4) vāji locītavizaugumi

(50. att.).

50. att. Ceturtais krūšu skriemelis:

A — zirga, B — govs, C
— cūkas, D — suņa; 1 — skriemeļa ķermenis, 2 —

skriemeļa kraniālais gals, 3 — mugurizaugums, 4 — kraniālā ribbedrīte, 5 — kau-
dālā ribbedrīte, 6 — kraniālais locītavizaugums, 7 — kaudālais locītavizaugums,
8 — locītavvirsma ar ribas pauguriņu, 9 — kaudālais skriemeļa ierobs, 10 — skrie-

meļa sāncaurums, 11 — dorsoventrālais caurums
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Krūšu skriemeli, kam mugurzars ir vertikāls, sauc par antikli-

nālo (diafragmatisko) skriemeli (vertebra anticlinalis).
Īpatnības. Govij ir 13 krūšu skriemeļi. Mugurizaugumi gari

un ievērojami noliekti kaudāli. Krūšu skriemeļiem kaudālā skrie-

meļa ieroba vietā ir skriemeļa sānu caurums (foramen vertebrale

laterale).
Cūkai krūšu skriemeļu skaits variē no 14 līdz 15, bekona šķir-

nēm — līdz 20. Pie šķērsizauguma pamata novērojams dorsoventrā-

lais caurums.

Zirgam parasti ir 18 krūšu skriemeļu. Atšķirībā no govs zir-

gam skriemeļa sānu caurums novērojams reti. Ja arī tas izveidojies,

no kaudālās puses to norobežo tikai plāns kaula tiltiņš.
Gaļēdājiem krūšu skriemeļu skaits ir 13. Uz pēdējiem diviem

krūšu skriemeļiem novērojami papildiz-
augumi.

Ribai (cosla) izšķir kaula daļu un ri-

bas skrimsli (51. att.). Kaula daļas dor-

sālajā galā atrodas ribas galviņa
(caput costae) un ribas pauguriņš
(tuberculum costae). Galviņu ar ribas

ķermeni (corpus costae) savieno ri-

bas kakliņš (collum costae). Ribas,
kuru skrimšļi savienojas ar krūšu kaulu,

sauc par īstajām ribām, bet pārē-
jās — par neīstajām. Pēdējā riba un

neīsto ribu skrimšļi veido ribu loku

(arcus costarum).
īpatnības. Govij ir 13 ribu pāri, no

tiem 8 pāri īsto ribu. Ribu kakliņi gari un

ribu apakšējie gali plati, ar asām malām.

Cūkai ir 14
...

15 (pat 20) ribu pāri.
īsto ribu ir 6

...
8 pāri. Ribas pašauras.

No 2. līdz 5. (7.) ribai uz to ventrālā

gala novērojamas locītavvirsmas ar īsto

ribu skrimšļiem.

Zirgam visbiežāk ir 18 ribu pāri.
īstās ribas ir 8 pāri. Ribām visā garuma

gandrīz vienāds platums.
Gaļēdājiem ir 13 ribu pāri. īsto

ribu ir 9 pāri. Ribas stipri izliektas, gludas.
Krūšu kauls (sternum) veido krūš-

kurvja ventrālo sienu un sastāv no atse-

višķiem posmiem (sternebrae), kurus savā

starpā savieno skrimslis. Krūšu kaula

kraniālo galu līdz otrā ribu skrimšļu pāra

piestiprināšanās vietai apzīmē par krūšu

kaula rokturi (manubrium sterni),
vidējo krūšu kaula daļu — par ķermeni
(corpus sterni), bet kaudālo daļu aiz

51. att. Septītā kreisā govs
riba:

1 — ribas kaula daļa, 2 —
ribas

skrimslis, 3 — ribas galviņa,
4 — ribas pauguriņš, 5 — ribas

kakliņš, 6 — muskuļu rieva
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pēdējā īsto ribu skrimšļu pāra — par šķēpveida izaugumu

(processus xiphoideus). No šķēpveida izauguma kaudālā virzienā

atiet šķēpveida skrimslis (cartilago xiphoidea; 52. att.).

Krūšu kaula ķermeņa sānos atrodas rib ierobi (incisurae costa-

tes), kas ar īsto ribu skrimšļiem veido locītavas.

īpatnības. Govij krūšu kauls saspiests dorsoventrāli. Tā rok-

turis masīvs, ar krūšu kaula ķermeni veido locītavu. Šķēpveida
skrimslis labi attīstīts.

Cūkai krūšu kaula rokturis saspiests no sāniem, bet ķerme-
nis — dorsoventrāli (tāpat kā govij). Krūšu kaula rokturis ar krūšu

kaula ķermeni veido locītavu.

Zirgam krūšu kauls ir ķīļveida, jo saplacināts no sāniem.

Apakšējā malā ir krūšu kaula šķautne (crista sterni). Rok-

turis saaudzis ar ķermeni. Šķēpveida skrimslis platāks nekā govij.
Gaļēdājiem krūšu kauls garš, nedaudz saspiests no sāniem.

Krūškurvja (thorax) dorsālo sienu veido krūšu skriemeļi, sānu

sienas — ribas un ribu skrimšļi, bet ventrālo sienu — krūšu kauls.

Krūškurvim izšķir ieeju, ko norobežo pirmais ribu pāris, un iz-

ej v, ko apņem pēdējā riba un ribu loks.

Jostas skriemeļiem (vertebrae lumbales) ir spēcīgi izveidoti

šķērsizaugumi, labi attīstīti locītavizaugumi un plātnīšveidīgi mu-

gurizaugumi (53. att.).
Īpatnības. Govij ir 6 jostas skriemeļi. Šķērsizaugumi gari, ar

asām robainām malām, no kraniālās puses ieliekti. Mugurizaugums
ir četrstūra plātnītes veidā. Kraniālo locītavizaugumu locītavvirsmas

ieliektas, bet kaudālo — izliektas.

Cūkai ir 6 jostas skriemeļi.

Zirgam ir 6 jostas skriemeļi. Locītavizaugumu locītavvirsmas

plakanas. Uz pēdējiem 2 vai 3 jostas skriemeļu šķērsizaugumiem ir

locītavvirsmas, kas savā starpā veido mazkustīgas locītavas. Pēdējā
jostas skriemeļa šķērsizaugums veido locītavu ar krustu kaula

spārnu kraniālo malu.

52. att. Govs krusu kauls (skats no kreisas puses):
1 —

krūšu kaula rokturis, 2 — krūšu kaula ķermenis, 3 — šķēpveida izau-

gums, 4 un 6 — ribierobi, 5 — šķēpveida skrimslis
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Gaļēdājiem ir 7 jostas skriemeļi. Kaudālo locītavizaugumu
tuvumā attīstīti papildizaugumi, bet uz kraniālajiem locītavizaugu-
miem — pupveida izaugumi. Šķērsizaugumi vērsti kranioventro-

laterāli.

Krustu skriemeļi (vertebrae sacrales) samērā agri saaug un iz-

veido krustu kaulu (os sacrum). Krustu kauls (54. att.) vairāk

vai mazāk atgādina piramīdu. Tās pamatu veido pirmie, bet vir-

sotni — pēdējie krustu skriemeļi. Pirmo divu krustu skriemeļu šķērs-
izaugumi saaugot izveido krustu kaula spārnus (alae ossis

sacri), bet, saaugot pārējo krustu skriemeļu šķērsizaugumiem, rodas

krustu kaula sānu daļas (partes laterales). Uz krustu kaula

spārniem atrodas locītavvirsma ar zarnkaula spārnu, ko sauc par
ausveida virsmu (facies auricularis). Krustu skriemeļu mu-

gurizaugumi dažādām sugām attīstīti dažādi. Locītavizaugumi pa-

rasti saaug. Skriemeļu sānu caurumi atveras ar dorsālajiem
un bļodas (ventrālajiem) caurumiem (foramina sacralia

dorsalia et foramina sacralia pelvina).
Pirmā krustu skriemeļa galviņas apakšējo malu sauc par uzkalni

(promontorium).
īpatnības. Govij ir 5 krustu skriemeļi. Apakšējā (bļodas) vir-

sma ieliekta. Mugurizaugumi saaug savā starpā un veido krustu

kaula vidējo šķautni (crista sacralis media). Sānu daļas robainas

un asas. Locītavizaugumi saaugot rada krustu kaula late-

rālo šķautni (crista sacralis lateralis). Ventrālie krustu kaula

caurumi lieli.

Cūkai ir četri krustu skriemeļi. Mugurizaugumi nav attīstīti.

Lokstarpu spraugas plašas. Locītavvirsma ar zarnu spārnu novie-

tota laterāli.

Zirgam krustu kauls saaudzis no 5 skriemeļiem. Apakšējā
mala taisna. Mugurizaugumi pat veciem zirgiem saaug reti. Uz

spārnu kraniālās malas redzamas locītavvirsmas ar pēdējā jostas
skriemeļa šķērsizaugumu.

53. att. Govs jostas skriemelis:

1 — mugurizaugums, 2 — šķērsizaugums, 3 — kraniālais locītavizau-

gums, 4 — kaudālais locītavizaugums, 5 — pupveida izaugums, 6 —

skriemeja kraniālais gals, 7 — skriemeļa caurums
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54. att. Govs un cūkas krustu kauls:

A — govs, B
— cūkas; 1 — skriemeļa kraniālais gals, 2 — krustu kaula dorsālie

caurumi, 3 — kraniālais locītavizaugums, 4 — saaugušie locītavizaugumi (krustu kaula

laterālā šķautne), 5 — sānu daļa, 6 —
krustu kaula spārns, 7- ausveida virsma,

8 — mugurizaugumi, 9 — lokstarpa, 10 — krustu kaula vidējā šķautne

Gaļēdājiem krustu kauls sastāv no 3 skriemeļiem. Ventrālā

(bļodas) mala ieliekta. Locītavvirsma ar zarnkaula spārnu, tāpat
kā cūkai, novietota laterāli. <

Astes skriemeļi (vertebrae caudales). Pirmajiem astes skrieme-

ļiem vēl ir visas tipiskās skriemeļu sastāvdaļas, bet kaudāli tās re-

ducējas, un pāri paliek tikai ķermenis. Lauksaimniecības dzīvnie-

kiem ir apmēram 20 astes skriemeļi.
Īpatnības. Govij ir 18 ... 20 astes skriemeļi. Uz pirmo astes

skriemeļu ventrālās malas redzami hemālo loku aizmetņi, pa kuriem

iet astes artērija.
Cūkai ir 20

...

23 astes skriemeļi.

Zirgam ir 18 astes skriemeļi ar samērā īsu ķermeni.

Gaļēdājiem ir 20 ... 23 astes skriemeļi. Hemālie loki attīstīti

labāk nekā govij.

GALVASKAUSS

Galvaskausā izšķir smadzeņu daļu (cranium) un sejas daļu
(facies).

Galvaskausa smadzeņu daļu veido pakauša, ķīļa, de-

niņu, sieta, paura, paurstarpas un pieres kauli. Pakauša, ķīļa un

sieta kauli ir nepāra, bet pārējie — pāra kauli.

Pakauša kauls (os occipitale) veido smadzeņu dobuma kaudālo

sienu un ar atlantu savienojas locītavas veidā. Šis kauls sastāv no

pamata daļas (pars basilaris), divām sānu daļām (partes
laterales) un pakauša kaula zvīņas (squama occipitalis).
Pakauša kaula pamata daļa rostrāli savienojas ar ķīļa kaula

ķermeni, bet tās sāni palīdz norobežot robaino caurumu

(foramen lacerum). Uz pamata daļas dorsālās virsmas ir divas bed-

res — iegarenajām smadzenēm un smadzeņu tiltam.

Sānu daļa sastāv no pakauša kaula kondiļa (condylus
occipitalis) un jugulārā izauguma (processus jugularis).
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Starp labās un kreisās puses kondiļiem atrodas lielais cau-

rums (foramen magnum). Bedrē starp kondiļi un jugulāro izau-

gumu redzams zemmēles nerva kanāls (canalis hypo-

glossi).
Pakauša kaula zvīņa atrodas uz augšu no lielā cauruma, un tā

piedalās pakauša šķautnes (crista nuchae) veidošanā. Vi-

siem dzīvniekiem, izņemot cūku, uz pakauša kaula zvīņas attīstīts

ārējais pakauša paugurs (protuberantia occipitalis ex-

terna).

īpatnības. Govij pakauša kaula zvīņa zema un nesasniedz pa-

kauša šķautni, tāpēc pakauša šķautnei atbilst pakauša līnija
(linea nuchae). Jugulārie izaugumi īsi un noliekti mediāli.

Cūkai pakauša kaula zvīņa augsta, gluda, viegli ieliekta. Jugu-
lārie izaugumi ļoti gari, taisni.

Zirgam pakauša šķautne pakauša kaula zvīņu sadala pakauša
un paura daļā. Uz paura daļas vērojama ārējā sagitālā

šķautne (crista sagitalis externa).
Gaļēdājiem jugulārie izaugumi īsi. Pakauša kaula zvīņas

uzbūve visumā līdzīga zirga pakauša kaula zvīņas uzbūvei.

Ķīļa kauls (os sphenoidale) atrodas rostrāli no pakauša kaula

un veido smadzeņu dobuma pamatu. Ķīļa kauls veidots no priekš-
ķī ļ a kaula (os presphenoidale) un pamatķīļa kaula (os

basisphenoidale) ,
un tajā ir sīnuss. Katram no kauliem ir ķermenis

un spārni, bet pamatķīļa kaulam — arī spārnveida izaugumi. Aug-
ļiem un dzīvniekiem īsi pēc piedzimšanas abus kaulus saista skrim-

slis, bet vēlāk tie saaug. Uz pamatķīļa kaula ķermeņa smadzeņu vir-

smas ir turku segli (sella turcica) ar hipofīzes bedri

(fossa hypophysialis), kurā iegulst hipofīze. Uz priekšķīļa kaula

ķermeņa smadzeņu virsmas attīstīta redzes nerva krusto-

juma rieva (sulcus chiasmatis), no kuras sākas redzes

nerva kanāls (canalis opticus). No pamatķīļa kaula atejošo

spārnu kaudālā mala veido ierobus vai caurumus asinsvadiem un

nerviem. No priekšķīļa kaula atejošie spārni ieliecas orbītā, un uz

tiem ir spārnveida šķautne (crista pterygoidea). Šķautnes

priekšpusē atveras redzes nerva kanāls, zem tā atrodas acs do-

buma sprauga (fissura orbitalis) un apaļais caurums

(foramen rotundum). Spārnveida izaugumi sākas no pamatķīļa

kaula, un dažām dzīvnieku sugām tajos ir spārna kanāls (ca-
nalis alaris). Pie spārnveida izauguma pamata atrodas tievs spārn-
veida kanāls (canalis pterygoideus).

Īpatnības. Govij acs dobuma sprauga un apaļais caurums sa-

plūduši un izveido acs dobuma apaļo caurumu (foramen

orbitorotundum). Uz spārnu aborālās malas atrodas ovālais cau-

rums (foramen ovale).

Cūkai, tāpat kā govij, attīstīts acs dobuma apaļais caurums,

bet ovālā cauruma vietā ir ovālais ierobs (incisura ovalis).

Zirgam acs dobuma sprauga ar apaļo caurumu nav saplūdusi,
bet spārnveida izaugumā ir spārna kanāls (canalis alaris).
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Ovālais caurums nav izveidots, bet tā vieta ir ierobs (incisura

ovalis).

Gaļēdājiem ķīļa kaula uzbūve visumā līdzīga zirga ķīļa kaula

uzbūvei, tikai nav ķīļa kaula sīnusa un redzes nerva krustojuma rie-

vas, bet ir attīstīts ovālais caurums un miega artērijas cau-

rums (foramen caroticum).

Deniņu kauls (os temporale) veido smadzeņu dobuma sānu sie-

nas un sastāv no zvīņas daļas (pars squamosa), klinšai-

nās (pars petrosa) un bungdobuma daļas (pars tijmpanica).

Zvīņas daļa kopā ar paura kaulu izveido deniņu bedri (fossa
temporalis), kurā redzamas deniņu eju (meatus temporalis) at-

veres. No deniņu kaula zvīņas sākumā laterāli, bet pēc tam rostrāli

atiet vaigizaugums (processus zugomaticus), kas kopā ar

vaiga kaula deniņizaugumu veido vaiga loku (arcus zygoma-

ticus). Uz vaigizauguma apakšējās malas atrodas locītavvir-

sma (facies articularis) ar apakšžokli. Vaiga loka augšējā mala

veido deniņu šķautni (crista temporalis).

Klinšainā daļa (pars petrosa) ir ļoti cieta kaula veidojums
un apņem iekšējo ausi. No smadzeņu dobuma puses klinšainajā daļā
ieiet iekšējā auss eja (meatus acusticus internus). Klinšainās

daļas kaudālā daļa veido aizauss izaugumu (processus mas-

toideus).

Bungdobuma daļa (pars tijmpanica) ietver sevī vidējo
ausi ar bungdobumu (cavum tympani) un dzirdes kauliņiem.
Uz bungdobumu iet ārējā auss eja (meatus acusticus exter-

nus), pie kuras pamata piestiprinās bungplēvīte (membrāna
tympani). No bungdobuma sākas arī dzirdes kanāla kau-

lainā daļa (tuba auditiva ossea), kuras turpinājums atveras rīk-

les dobumā. Uz bungdobuma daļas atrodas arī muskuļ izau-

gums (processus muscularis) un mēles kaula izaugums
(processus styloideus). Starp bungdobuma daļu un aizauss izau-

gumu atrodas sejas nerva caurums (foramen stylomas-

ioideum).

īpatnības deniņu kaula uzbūvē dažādu sugu dzīvniekiem ir no-

vērojamas, bet praktiski tās nav svarīgas.
Paura kauls (os parietale) veido smadzeņu dobuma augšējo

sienu, kā arī piedalās deniņu bedres veidošanā.

īpatnības. Govij paura kauls atrodas kaudāli no pakauša līni-

jas un ieliecas deniņu bedrē no kaudālās puses. Kaulā izdala pa-
kauša virsmu (planum nuchale) un deniņu virsmu (pla-
num temporale).

Pieaugušas cūkas paura kaulā ir sīnuss (sinus parietalis).
Zirgam uz paura kaula ārējās virsmas atrodas deniņu

līnija (linea temporalis), kas kaudāli pāriet ārējā sagitā-
lā jā šķautnē (crista sagitalis externa).

Gaļēdājiem ārējā sagitālā šķautne ir relatīvi augsta.
Paurstarpas kauls (os interparietale) ir mazs kauliņš, kas jau

pirms dzīvnieka piedzimšanas saaug ar pakauša un paura kauliem.
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īpatnības. Govij un cūkai kaula iekšpuse līdzena, bet zir-

gam un sunim uz tās atrodas sirpj veida izaugums (pro-

cessus tentoricus).
Pieres kauls (os frontale) piedalās smadzeņu dobuma rostrālās

un augšējās sienas veidošanā (55. att.). Kauls sastāv no pieres
kaula zvīņas, orbītas daļas un deguna daļas. Pieres kaula zvī-

ņai (squama frontatis) izšķir ārējo virsmu (facies externa)

un iekšējo virsmu (facies interna). Starp zvīņas iekšējo un

ārējo virsmu atrodas pieres sīnuss (sinus frontatis). No zvī-

ņas laterālās malas atiet vaigizaugums (processus zygomati-

cus), kura tuvumā atrodas virsorbītas caurums (foramen
supraorbitale). Zem vaigizauguma ir asaru dziedzera bedre

(fossa glandulae lacrimalis).
Orbītas daļa (pars orbitalis) piedalās orbītas mediālās sie-

nas veidošanā, un uz tās ir bloka bedrīte (fovea trochlearis) ,

kā arī sieta caurums (foramen ethmoidale).

Deguna daļa (pars nasalis) veido deguna dobuma dorso-

kaudālo sienu.

55. att. Govs galvaskauss (skats no kreisās puses):
I — priekšzobu kauls, II — deguna kauls, 111 — augšžoklis, IV — asaru kauls,
V — pieres kauls, VI — paura kauls, VII — deniņu kauls, VIII — pakauša kauls,

IX — vaiga kauls; 1 — pakauša kaula kondilis. 2 — jugulārais izaugums, 3 — de-

niņu kaula bungdobuma da|as kaula pūslītis, 4 — apakšžokļa locītavizaugums, 5 —

asinsvadu ierobs, 6 — apakšžokļa ķermeņa dzerokļu dala, 7 — apakšžoklis, 8 — sejas

paugurs, 9 — zemacs caurums, 10 — zoda caurums, 11
— apakšžokļa ķermeņa priekš-

zobu daļa, 12 — apakšējie priekšzobi, 13 — asaru maisiņa bedre, 14 — apakšžokļa
muskuļizaugums, 15

— ieradzis, 16 — ārējās auss eja
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īpatnības. Govij pieres kauli ļoti lieli un zvīņas katrā pusē ir

ieradzis (processus cornualis). Starp ieradžiem atrodas pa-

kauša 1ī n i ja (linea nuchae), kas atbilst citu dzīvnieku pakauša

šķautnei (crista occipitalis). No virsorbītas cauruma uz augšu

un leju iet virsorbītas rieva (sulcus supraorbitalis). Vaigiz-

augums sasniedz vaiga loku.

Cūkai pieres kaulu forma lielā mērā atkarīga no šķirnes. Vaig-
izaugums ir īss un nesasniedz vaiga loku. Virsorbītas rieva labi

attīstīta.

Zirgam pieres kauli ir mazāki nekā govij. Zvīņas rostrālā

mala ķīļveidīgi iespiežas starp deguna kauliem. Uz zvīņas ārējās
virsmas uzliecas deniņu līnija (linea temporalis).

56. att. Govs galvaskauss (no apakšpuses):

A —
kaudālā daļa, B — rostrālā dala; I

— spārnveida kauls, II — aukslēju kauls,

III — pakauša kauls, IV — vaiga kauls. V — ķīļa kauls. VI — augšžoklis, VII — deniņu

kauls, VIII — priekšzobu kauls; 1 — lielais caurums, 2 — pakauša kaula kondilis, 3 —

jugulārais izaugums, 4 — zemmēles nerva kanāls, 5 —
robainais caurums, 6 — pakauša

kaula kreisais muskulpauguriņš, 7 — deniņu kaula bungdobuma dajas kaula pūslītis,
8 — muskuļizaugums, 9 — ārējās auss eja, 10 — aizlocītavas paugurs, 11 — locītavpau-

guriņš, 12 — ovālais caurums, 13 — acs dobuma apaļais caurums, 14 — redzes nerva

caurums, 15 — sieta caurums, 16 —
virsorbītas kanāla atvere, 17 — spārnveida šķautne,

18
— spārnveida kaula āķis, 19 — asaru kaula pūslis, 20 — vaiga kaula deniņizaugums,

21- augšžokļa spārnveida izaugums, 22 — ķīla-aukslēju caurums, 23 — augšžokļa cau-

rums, 24 — kaudālais aukslēju caurums, 25 — lielais aukslēju caurums, 26 — mazie

aukslēju caurumi, 27 — augšžokļa aukslējizaugums, 28 — starpzobu mala, 29 — aukslēju

sprauga, 30 — priekšzobu kaula aukslējizaugums, 31 — priekšzobu kaula sprauga, 32 — se-

jas paugurs, 33 — hoānas
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Gajēdājiem nav attīstīts virsorbītas caurums. Vaigizaugums
īss un, tāpat kā cūkai, neaizsniedz vaiga loku.

Sieta kauls (os eihmoidale) norobežo smadzeņu dobumu no de-

guna dobuma un sastāv no trīs plātnītēm un labirinta (56. att.).
Perpendikulārā plātnīte (lamina perpendicularis) atrodas

mediāni sagitālā plaknē. Rostrāli tā savienojas ar deguna starp-
sienu, bet kaudāli veido gaiļa šķautni (crista gaili). Cauru-

mainā plātnīte (lamina cribrosa) atrodas abās pusēs gaiļa

šķautnei. Orbitālā plātnīte (lamina orbitalis) apņem labi-

rintu. Labirints (labyrinthus ethmoidalis) sastāv no dažāda lie-

luma spirāli sagrieztām kaula plātnītēm, ko sauc par gliemežnīcām.
Sejas daļas kauli veido mutes un deguna dobuma kaula

pamatu. Siem kauliem pieskaita augšžokli, priekšzobu, deguna, asaru,

vaiga, aukslēju, spārnveida un mēles kaulus, deguna gliemežnīcas
un apakšžokli. Lemesītis un mēles kauls ir nepāra kauli, bet visi

pārējie ir pāra kauli.

Augšžoklis (maxilla) ir viens no lielākajiem galvaskausa kauliem

un veido sejas daļas pamatu. Tas sastāv no ķermeņa, aukslēju iz-

auguma, sejas virsmas, deguna virsmas un spārna-aukslēju virsmas.

Uz ķermeņa (corpus maxillae) ventrālās malas atrodas al-

veolārā mala (margo alveoralis) ar dzerokļu zobu alveolām.

Ķermeņa rostrālais gals veido bezzobu malu (margo interalveo-

laris). Ķermeņa kaudālais gals beidzas ar augšžokļa pau-

guru (tuber maxillae). Spārna-aukslēju virsma (facies
pterygopalatina) piedalās spārna-aukslēju bedres (fossa

pterygopalatina) izveidošanā. Aukslēju izaugums (proces-
sus palatinus) atiet mediāli no augšžokļa ķermeņa un veido

cieto aukslēju pamatu. Uz sejas virsmas (facies facialis) atro-

das zemacs caurums (foramen infraorbitale), kas ir zemacs

kanāla (canalis infraorbitalis) rostrālā atvere. Kanāls sākas

spārna-aukslēju bedrē. No zemacs kanāla sākas alveolārie ka-

nāli (canales alveolares), kas iet uz augšējiem priekšzobiem, ilkni

un dzerokļiem. Deguna virsma (facies nasalis) piedalās deguna
dobuma norobežošanā no sāniem. Pie šīs virsmas piestiprinās ven-

trālā deguna konha, un pa to iet asaru rieva. Starp sejas un deguna
virsmu augšžoklī atrodas augšžokļa sīnuss (sinus maxillaris).

Īpatnības. Govij ir īss un plats augšžoklis. Zemacs caurums

atrodas iepretim 1. dzeroklim. Aborāli no tā atrodas sejas pau-

gurs (tuber faciale).
Cūkai uz sejas virsmas uzliecas ilkņa bedre (fossa ca-

nina). Augšžokļa sīnuss mazs.

Zirgam augšžoklis šaurāks, bet garāks nekā govij. Uz sejas
virsmas atrodas spēcīga sejas šķautne (crista facialis). Zem-

acs caurums atrodas 3. dzerokļa apvidū.
Gaļēdājiem augšžokļa sīnuss nav attīstīts. Zemacs caurums

liels un atrodas 3. dzerokļa apvidū, bezzobu mala īsa.

Priekšzobu kauls (os incisivum) atrodas sejas daļas rostrālajā
galā. Kaulam izšķir ķermeni (corpus ossis incisivi), degun-
izaugumu (processus nasalis) un aukslēj izaugumu
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(processus palatinus). Uz ķermeņa novēro katrā pusē 3 zobu alveolas

(izņemot govi; 57. att.). Aukslējizaugums piedalās cieto aukslēju
veidošanā.

īpatnības. Govij uz priekšzobu kaula nav zobu alveolu.

Cūkai uz priekšzobu kaula ķermeņa katrā pusē ir 3 priekšzobu
alveolas, kas atrodas samērā tālu viena no otras. Degunizaugums
attīstīts labi.

Zirgam priekšzobu kaula ķermenis masīvs, uz tā katrā pusē
ir 3 priekšzobu alveolas. Ķermenim iet cauri priekšzobu kaula

kanāls (canalis incisivus).
Deguna kauls (os nasale) norobežo deguna dobuma augšējo

sienu. Kaulam izšķir ārējo un iekšējo virsmu. Uz iekšējās virsmas

ir šķautne, pie kuras piestiprinās dorsālā deguna konha.

īpatnības. Govij deguna kaula rostrālais gals ar ierobu sada-

līts divās galotnēs.
Cūkai uz deguna kaula aborālā gala uzliecas virsorbītas rieva.

Gaļēdājiem starp simetrisko kaulu rostrālajiem galiem ir

deguna ierobs (incisura nasalis).
Asaru kauls (os lacrimale) veido acs dobuma rostrālo sienu, kā

arī piedalās deguna dobuma norobežošanā. Kaulam izšķir deguna,
orbītas un sejas virsmu. Uz orbītas virsmas atrodas asaru mai-

siņa bedre (fossa sacci lacrimalis), no kuras sākas asaru ka-

nāls (canalis lacrimalis).
īpatnības. Govij orbītas virsma papildināta ar asaru kaula

pūsli (bulla lacrimalis).

57. att. Govs galvas garengriezums (no mediālās puses; deguna starpsiena
noņemta, bet deguna dobuma gļotāda saglabāta):

1 — deguna dorsālā eja, 2 — deguna vidējā eja, 3 — deguna vidējās ejas augšējā

beigu daļa, 4 — deguna vidējās ejas apakšējā beigu daļa, 5 — deguna ventrālā
eja, 6 — dorsala konha. 7 — ventrālā konha, 8 — spārna kroka, 9 — pamata kroka,
10 — sieta kaula labirints, 11 — pieres kaula sīnuss, 12 — ķīla kaula sīnuss,
13 — smadzeņu dobums, 14 — aukslēju kaula sīnuss, 15 — deguna dobuma dorsālās
sienas kaulainā daļa, 16

— deguna dobuma dorsālās sienas mīkstā daļa, 17 — pieres
kaula zvīņas iekšējā virsma, 18 — zemmēles nerva kanāla atveres, 19 — taisnā

kroka, 20 — sieta kauls, 21 — deniņu kaula klinšainā daļa
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Cūkai uz asaru kaula uzliecas ilkņa bedre. Asaru kanāla at-

vere dubultota.

Zirgam uz sejas virsmas novēro rostrālo un kaudālo

asaru izaugumus (processus lacrimalis rostralis et caudalis).

Gaļēdājiem asaru kauls mazs, bet asaru maisiņa bedre rela-

tīvi liela.

Vaiga kauls (os zt/gomaticum) piedalās orbītas apakšējās sienas

norobežošanā, kā arī veido vaiga loku. Vaiga kaulam ir sejas un

orbītas virsmas. No kaula kaudālā gala atiet deniņ izau-

gums (processus temporalis), bet dažām sugām arī pieres iz-

augums (processus frontalis). Deniņizaugums piedalās vaiga
loka (arcus zugomaticus) izveidošanā.

Īpatnības. Govij kaula kaudālajā galā ir divi izaugumi — pie-
res izaugums un deniņizaugums.

Cūkai uz vaiga kaula uzliecas ilkņa bedre.

Zirgam uz vaiga kaula ir spēcīga sejas šķautne.
Gaļēdājiem deniņizaugums izliekts uz ārpusi.
Aukslēju kauls (os palatinum) veido cieto aukslēju kaudālās da-

ļas pamatu, kā arī norobežo hoānas. Kaulam izšķir horizontālo

plāt nī t i (lamina horizontalis) un perpendikulāro plāt-
nīti (lamina perpendicularis). Pie perpendikulārās plātnītes pamata
atrodas ķī j a-a uksl ēj v caurums (foramen sphenopalalinum).
Uz horizontālās plātnītes ir lielais aukslēju caurums (fora-
men palatinum majus), kas ir aukslēju kanāla rostrālā atvere.

īpatnības. Govij horizontālā plātnīte ir liela. Uz tās bez lielā

aukslēju cauruma ir arī mazie aukslēju caurumi (foramina
palatina minora). Aukslēju kaulā attīstīts sīnuss (58. att.).

Cūkai horizontālā plātnīte atgādina trīsstūri.

Zirgam horizontālā plātnīte šaura.

Gaļēdājiem horizontālā plātnīte ir liela, uz tās daudz mazo

aukslēju caurumu.

Spārnveida kauls (os pterugoideum) ir plāna kaula plātnīte. Tas

uzguļas ķīļa kaula spārnveida izaugumam no mediālās puses. Kaula

apakšējais gals veido āķi (hamulus).
īpatnības mazsvarīgas.
Lemesītis (vomer) atrodas mediāni sagitālajā plaknē, ietver de-

guna starpsienu un sastāv no diviem spārniem (ala vomeris).
īpatnības mazsvarīgas.
Apakšžoklis (mandibula) atrodas galvaskausa apakšējā daļā.

Kaulā izšķir ķermeni un zarus. Ķermenis sastāv no priekšzobu daļas
un dzerokļu daļas. Uz priekšzobu daļas (pars incisiva) atro-

das apakšējo priekšzobu alveolas, bet uz dzerokļu daļas (pars
molaris) — dzerokļu alveolas. Starp malējo priekšzoba alveolu un

pirmo dzerokļu alveolu atrodas bezzobu mala. Uz dzerokļu daļas
orālā gala laterālās malas novērojams zoda caurums (foramen
mentale), kas ir apakšžokļa kanāla rostrālā atvere. Apakšžokļa
zars (rāmus mandibulae) paceļas uz augšu un beidzas ar diviem

izaugumiem — muskuļizaugumu (processus coronoideus) un

locītavizaugumu (processus condglaris), kas piedalās žokļa
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locītavas veidošanā. Pēdējā dzerokļa apvidū uz apakšžokļa apakšē-
jās malas ir vairāk vai mazāk izteikts asinsvadu ierobs (inci-
sura vasorum facialium). Uz apakšžokļa zara ārpuses atrodas

ārējā gremotā j muskuļa bedre (fossa masseterica), bet

uz iekšpuses — iekšējā gremotā j muskuļa bedre (fossa

pterygoidea).
īpatnības. Govij uz apakšžokļa ķermeņa priekšzobu daļas ir

4 priekšzobu alveolas. Asinsvadu ierobs sekls, muskuļizaugums garš,
noliekts kaudāli. Abi simetriskie kauli nesaaug.

Cūkai ir vairāki zoda caurumi, muskuļizaugums zems. Simet-

riskie kauli saaug.

Zirgam ir gara bezzobu mala, dziļš asinsvadu ierobs. Simet-

riskie kauli saaug agri.
Gaļēdājiem bezzobu mala ir īsa, uz apakšžokļa stūra labi

izteikts stūra izaugums (processus angularis). Locītavizau-

gums atrodas vienā līmenī ar dzerokļu zobu malu.

58. att. Cūkas galvaskauss (skats no kreisās puses):
I — priekšzobu kauls, II — deguna kauls. III

— augšžoklis, IV — asaru kauls.
V — pieres kauls. VI — paura kauls. VII — pakauša kauls, VIII

— deniņu kauls,
IX — vaiga kauls, X — apakšžoklis, XI — snuķa kauls; 1 — priekšzobu kaula
ķermenis, 2 — priekšzobu kaula degunizaugums, 3 — asaru kanāla atveres, 4 —

virsorbītas kanāla atvere orbītā, 5 — ārējās auss eja, 6 — pakauša kaula kondilis,
7 — jugulārais izaugums, 8 — apakšžokļa zars, 9 — zemorbītas caurums, 10 —

zoda caurumi, 11 — virsorbītas caurums
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Snuķa kauls (os rostrale) attīstīts cūkai, bet dažreiz arī vecākām

govīm. Tas ir 2
...

4 cm liels kauliņš. Snuķa kauls balstās uz priekš-
zobu kaula ķermeņa augšējās virsmas un izveido snuķa pamatu.

Mēles kauls (os huoideum) ir nepāra veidojums. Tas sastāv no

ķermeņa jeb bāzihioīda (basihyoideum), no kura rostrāli govij
un zirgam atiet mēles izaugums (processus lingualis). Kau-

dāli no bāzihioīda vērsts tirohioīds (thyrohyoideum). Dorso-

rostrāli no bāzihioīda atiet keratohioīds (ceratohyoideum),
kaudāli no tā novietots epihioīds (epihyoideum), stilohioīds

(stylohyoideum) un timpanohioīds (tympanohyoideum).

EKSTREMITĀŠU SKELETS

EKSTREMITĀŠU ATTĪSTĪBA

Filoģenēzē ekstremitātes attīstījušās no ūdeni dzīvojošo mugur-

kaulnieku ādas sānu krokām. Reducējoties ādas kroku vidusdaļai,
radās pāra krūšu un vēdera spuras. Pāreja uz sauszemes dzīvi

izraisīja ekstremitāšu funkcijas un uzbūves tālākas pārmaiņas.
Ūdens dzīvnieku pāra spuras izpilda tikai dziļuma stūres funkcijas,
bet sauszemes dzīvnieku ekstremitātēm jāveic daudzpusīga dar-

bība — tās pārvieto dzīvnieku telpā, kalpo barības satveršanai, paš-
aizsardzībai. Funkciju komplicēšanās bija tas faktors, kas izraisīja
ekstremitāšu uzbūves pārmaiņas un to evolūciju. Funkcionāli spējī-

gākas ekstremitātes deva iespēju labāk pielāgoties ārējās vides iz-

maiņām.

Dzīvnieku evolūcijas procesā, palielinoties kustību ātrumam, sa-

mazinājās atbalsta laukums pret zemi. Dzīvnieki ar lēnāku gaitu
atbalstās uz zemi ar visu pēdu (lācis). Ātrāka gaita ir pirkstmiņiem
(suns, kaķis), kas atbalstās pret zemi ar pirkstiem, vēl ātrāka —

nagmiņiem, kuru ekstremitātes pret zemi atbalstās tikai ar nagu

(govs, cūka, zirgs).

Ontoģenēzē zīdītājiem ekstremitāšu aizmetņi nelielu pumpuru
veidā parādās 3. ...4. embrionālās dzīves nedēļā, šajā laikā tos

veido ķermeņa sānu sienas izliekums, kurā iedodas arī mezenhīma.

Kauli attīstās no mezenhīmas. Pārkaulošanās sākas apmēram
6. nedēļā.

Ekstremitāšu kaulus iedala divās grupās — joslas kaulos un brī-

vās ekstremitātes kaulos. Priekšējā ekstremitātē ir pleca josla, bet

pakaļējā ekstremitātē — gūžu josla.

Zemākiem dzīvniekiem (piemēram, putnam) plecu joslu veido

trīs kauli — lāpstiņa, atslēgas kauls un korakoīda kauls, bet mūsu

lauksaimniecības dzīvniekiem, kuru ekstremitātes izpilda galveno-
kārt iešanas kustības, labi attīstīta tikai lāpstiņa, bet pārējie kauli

reducējušies. Atslēgas kaula rudiments kā saistaudu svītra novēro-

jama pleca-galvas muskulī, bet korakoīda rudiments neliela izcilnīša
veidā redzams lāpstiņas virslocītaviedobuma pauguriņa mediālajā
malā.
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Gūžu josla ka zemākiem, ta augstākiem dzīvniekiem sastāv no

trīs kauliem — zarnkaula, kaunuma kaula un sēžas kaula.

Brīvajā ekstremitātē kauli novietoti 3 posmos. Priekšējā ekstre-

mitātē pirmais posms ir pleca kauls, bet pakaļējā ekstremitātē —

ciskas kauls. Otro posmu veido divi kauli — spieķa un elkoņa kauls

priekšējā, bet stilba un ikru kauls pakaļējā ekstremitātē. Trešā

posma kaulus priekšējā ekstremitātē sauc par plaukstas kauliem, bet

pakaļējā ekstremitātē — par pēdas kauliem. Trešā posma kaulus

iedala karpālajos (tarsālajos), metakarpālajos (metatarsālajos) un

pirkstu kaulos jeb falangās. Karpālie un metakarpālie kauli ir priek-
šējā ekstremitātē, bet tarsālie un metatarsālie — pakaļējā ekstremi-

tātē. Pirkstu kauli ir kā priekšējā, tā pakaļējā ekstremitātē.

PRIEKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES KAULI (ossa membri thoracici)

Priekšējā ekstremitātē ir lāpstiņa, pleca kauls, apakšpleca kauls,

karpālie kauli, metakarpālie kauli un pirkstu kauli.

Lāpstiņa (scapula) ir trīsstūrveidīgs, plakans kauls (59. att.),
kam izšķir kraniālo malu (margo cranialis), kaudālo

malu (margo caudalis) un dorsālo malu (margo dorsalis)
ar lāpstiņas skrimsli (cartilago scapulae). Lāpstiņai ir trīs

stūri — kraniālais (angulus cranialis), kaudālais (angulus
caudalis) un ventrālais (angulus ventralis) ar locītaviedo-

bumu (cavitas glenoidalis). Ventrālo stūri no pārējās lāpstiņas
atdala lāpstiņas kakliņš (collum scapulae). Lāpstiņas laterā-

lajai virsmai iet pāri lāpstiņas šķautne (spina scapulae), ku-

'59. att. Lāpstiņa:
A

— govs, B — zirga, C — cūkas, D — suņa; 1
— virsšķautnes bedre, 2 — zem-

lāpstiņas bedre, 3 — lāpstiņas šķautne, 4 — lāpstiņas šķautnes paugurs, 5 — lāp-
stiņas ierobs, 6 — pleca paugurs, 7 — lāpstiņas paugurs, 8 — locītaviedobums,

9 — lāpstiņas skrimslis
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60. att. Pleca kauls:

A —

govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — pleca kaula galviņa, 2 — barotāj-
caurumiņš, ,3 — pleca kaula šķautne, 4 — deltmuskuļa nelīdzenums, 5 — lielais pau-
guriņš, 6 — lielā pauguriņa šķautne, 7 — mazais pauguriņš, 8 — mazā pauguriņa

šķautne, 9 — pauguriņstarpas rieva, 10 — pleca muskuļa rieva, 11 — pleca kaula

kondilis ar bloku, 12
— zemšķautnes muskuļa piestiprināšanās vieta, 13 — laterālā

epikondiļa šķautne, 14 —
virsbloka caurums

ras kraniālajā pusē ir virsšķautnes bedre (fossa supraspi-

nata), bet kaudālajā pusē — zemšķautnes bedre (fossa
infraspinata).

Uz lāpstiņas mediālās virsmas ir zemlāpstiņas bedre

(fossa subscapularis), no kuras dorsāli redzama zobainā vir-

sma (facies serrata). Kjaniodorsāli no locītaviedobuma atrodas

virslocītaviedobuma pauguriņš (tuberculum supragle-
noidale), kam mediālajā pusē novērojams neliels izcilnis — knābj-
veida izaugums (korakoīda kaula rudiments).

īpatnības. Govij lāpstiņas šķautne beidzas ar pleca pau-

guru (acromion). Virsšķautnes bedre ievērojami mazāka par zem-

šķautnes bedri.

Cūkas lāpstiņai ir izteikts kakliņš, lāpstiņas paugurs ir labi

izveidots un noliekts kaudālā virzienā. Lāpstiņas šķautne beidzas

pakāpeniski. Virsšķautnes bedrīte un zemšķautnes bedrīte gandrīz
vienādas.

Zirgam pleca paugurs nav novērojams. Locītaviedobuma

priekšpusē izveidots locītavbedres ierobs (incisura glenoi-

dalis).
Sunim pleca paugurs labi attīstīts un uz tā novērojams āķ-

veida izaugums (processus hamatus). Virslāpstiņas un zem-

lāpstiņas bedres vienādā lielumā. Lāpstiņas skrimslis attīstīts vāji.
Pleca kauls (humerus) ir tipisks stobrkauls (60. att.). Uz tā

proksimālā gala atrodas pleca kaula galviņa (caput hu-

meri). Ar pleca kaula ķermeni to savieno pleca kaula kakliņš
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(collum humeri). Laterāli no galviņas novietots lielais paugu-

riņš (tuberculum majus), bet mediāli — mazais pauguriņš
(luberculum minus). Starp muskuļpauguriņiem ir pauguriņstar-

pas rieva (sulcus intertubercularis). No lielā muskuļpauguriņa

uz leju stiepjas lielā pauguriņa šķautne (crista tuberculi

majoris) ar deltmuskuļa nelīdzenumu (tuberositas del-

toidea), aiz kura šķautnes turpinājumu sauc par pleca kaula

šķautni (crista humeri). Pleca kaula mediālajā malā uz leju no

mazā pauguriņa redzama mazā pauguriņa šķautne (crista
tuberculi minoris). Ap pleca kaula ķermeni apliecas pleca mus-

kuļa rieva (sulcus m. brachialis). Pleca kaula distālajā galā
atrodas pleca kaula kondilis (condulus humeri) ar bloku

(irochlea). Dorsāli no kondiļa novietoti laterālais un mediā-

lais epikondiļi (epicondylus lateralis et medialis), starp ku-

riem ir elkoņa bedre (fossa olecrani).
īpatnības. Gajēdājiem uz pleca kaula kondiļa izšķir gal-

viņu (capitulum humeri) un bloku (trochlea). Pārējiem lauk-

saimniecības dzīvniekiem attīstīts tikai bloks.

Apakšpleca kauli (ossa antebrachii) ir divi (61. att.) — spieķa
kauls (radius) un elkoņa kauls (ulna). Starp abiem kauliem

61. att. Apakšpleca kauli:

A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — spieķa kauls, 2 — spieķa kaula
galviņas locītavbedrīte, 3 — bloka ierobs, 4 — kāšveida izaugums. 5 — elkoņa paugurs,
6 — kaulstarpa, 7 — elkoņa kauls, 8 — medialais īlenveida izaugums, 9 — laterālais

īlenveida izaugums, 10 — kaulu saskares mala, 11 — spieķa kaula nelīdzenums
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novērojama apakšpleca kaulstarpa (spatium interosseum

antebrachii). Spieķa kauls attīstīts labāk par elkoņa kaulu.

Spieķa kaula proksimālo galu sauc par spieķa kaula gal-

viņu (caput radii), uz kuras ir locītavbedrīte. Spieķa kaula

kakliņa (collum radii) priekšpusē ir spieķa kaula nelī-

dzenums (tuberositas radii). Ķermenis (corpus radii) izliekts

uz priekšu. Spieķa kaula distālo galu sauc par bloku (trochlea
radii). Bloka mediālajā pusē ir mediālais īlenveida izau-

gums (processus stuloideus medialis).
Elkoņa kaula proksimālo galu, kas paceļas virs spieķa kaula,

sauc par elkoņa izaugumu (olecranon). Elkoņa izauguma
priekšpusē atrodas kāš veida izaugums (processus anconeus),
kas piedalās bloka ieroba (incisura trochlearis) veidošanā.

Elkoņa kaula distālais gals veido laterālo īlenveida izau-

gumu (processus styloideus lateralis).

īpatnības. Govij elkoņa kauls sniedzas līdz spieķa kaula dis-

tālajam galam, bet ķermenis un distālā daļa ir ievērojami tievāka

par spieķa kaulu. Abi kauli saaug, bet starp tiem novērojama proksi-
mālā un distālā kaulstarpa. Elkoņa paugurs ar ierobu sadalīts divās

daļās.

Cūkai abi apakšpleca kauli vienādā resnumā, paīsi. Elkoņa

izaugums relatīvi garš. Kauli saaug tikai vecākiem dzīvniekiem.

Zirgam elkoņa kaula ķermenis reducēts. Elkoņa izaugums

spēcīgs, bet tā paugurs nav sadalīts divās daļās kā govij.

Gaļēdājiem apakšpleca kauli savienoti kustīgi. Elkoņa izau-

gums īss.

Karpālie kauli (ossa carpi) novietoti divās rindās — proksimā-
lajā un distālajā (62. att.). Proksimālajā rindā, skaitot no mediālās

puses, ir šādi kauli: radiālais karpālais kauls (os carpi

radiale), vidējais karpālais kauls (os carpi intermedium),
ulnārais karpālais kauls (os carpi ulnare) un karpā-
lais papildu kauls (os carpi accessorium). Distālajā rindā

atrodas pirmais (I) karpālais kauls (os carpale I), ot-

rais (II) karpālais kauls (os carpale II), trešais (III)

karpālais kauls (os carpale III) un ceturtais (IV) kar-

pālais kauls (os carpale IV).

īpatnības. Govij proksimālajā rindā ir visi četri kauli, bet dis-

tālajā — tikai divi, jo I karpālais kauls nav attīstīts, bet II un 111

ir saplūduši. IV karpālais kauls attīstīts.

Cūkai gan augšējā, gan apakšējā rindā ir visi četri kauli.

Zirgam proksimālajā rindā ir visi četri karpālie kauli, bet dis-

tālajā — trīs vai četri kauli, jo I karpālā kaula nereti nav.

Gaļēdājiem proksimālajā rindā ir tikai trīs kauli, jo radiālais

karpālais kauls un vidējais karpālais kauls saauguši. Distālajā
rindā ir visi četri kauli.

Metakarpālo kaulu (ossa metacarpalia) skaits dažādām lauk-

saimniecības dzīvnieku sugām atšķiras, bet nepārsniedz piecus (no I

līdz V). Tāpat kā karpālos kaulus, tos skaita no mediālās puses.
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62. att. Plaukstas kauli:

A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 —

spieķa kauls, 2 — elkoņa kauls, 3
— karpālais papildu

kauls, 4
— radiālais karpālais kauls, 5 — vidējais kar-

pālais kauls, 6 —
ulnārais karpālais kauls, 7 — pirmais

karpālais kauls, 8 — otrais karpālais kauls, 9 — trešais

karpālais kauls, 10 — ceturtais karpālais kauls, 11, 12,

13, 14 un 15 — pirmais, otrais, trešais, ceturtais un

piektais metakarpālie kauli, 16 — proksimālā falanga,
17 — vidējā falanga, 18 — distāla falanga, 10 — proksi-

mālais sezamkauls, 20 — distālais sezamkauls, 21 —

metakarpālais nelīdzenums, 22 — asinsvadu caurumi

Metakarpālo kaulu proksimālo galu sauc par pamatu (basis),
vidusdaļu — par ķermeni (corpus), bet distālo galu — par gal-
viņu (caput), uz kuras ir bloks (trochlea).

īpatnības. Govij labi attīstīti 111 un IV metakarpālais kauls,
bet V ir rudimentārs (3 ...

5 cm garš). 111 un IV metakarpālie kauli

saauguši, bet katram ir savs dobums un distālajā galā savs bloks.

Cūkai ir četri metakarpālie kauli (11, 111, IV, V), bet 111 un IV

attīstīti labāk nekā II un V.

Gaļēdājiem ir pieci metakarpālie kauli. Visgarākie ir 111

un IV, bet visīsākais — I.
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Priekšējās ekstremitātes pirkstu kauli (ossa digitorum manus).

Katru pirkstu veido trīs falangas — proksimālā falanga jeb
vēzīša kauls (phalanx proximalis), vidējā falanga jeb kronīša

kauls (phalanx media) un distālā falanga jeb naga kauls

(phalanx distalis).

Proksimālās un vidējās falangas uzbūve ir līdzīga, tikai vidējā
falanga ir uz pusi īsāka nekā proksimālā. Abu falangu proksimālos
galus apzīmē par pamatu (basis phalangis), vidējo daļu — par

ķermeni (corpus phalangis), bet distālo galu — par galviņu
(caput phalangis), uz kuras ir bloks.

Distālās falangas uzbūve katrai sugai ir atšķirīga.
īpatnības. Govij ir četri pirksti. No tiem labi attīstīts trešais

un ceturtais pirksts, bet otrais un piektais ir rudimentāri. Govs

trešā un ceturtā pirksta distālajai falangai — naga kaulam — ir

trīsstūra piramīdas forma. Tai izšķir zoles virsmu (facies so-

learis), sienas virsmu (facies parietalis) un locītavvirsmu

(facies articularis). Sienas virsmu iedala ārējā izliektajā un pirkst-
starpas virsmā. Sienas virsmas augšējo malu, kas robežojas ar locī-

tavvirsmu, sauc par kronīša malu (margo coronalis). Tās

priekšpusē redzams izstiepējmuskuļa izaugums (proces-
sus extensorius). Sienas virsmas apakšējo malu apzīmē par zoles

malu (margo solearis). Zoles virsma kaudāli pāriet saliecēj-
muskuļa nelīdzenumā (tuberositas flexoria).

Cūkai ir četri pirksti — otrais, trešais, ceturtais un piektais.
Trešais un ceturtais pirksts ir garāki par otro un piekto.

Zirgam ir tikai viens pirksts — trešais. Distālajai falangai
jeb naga kaulam ir simetriska pakavveida formas uzbūve. Tā atgā-
dina divus saaugušus govs naga kaulus. Sienas virsmai izšķir trīs

daļas: priekšējo daļu un divas sānu daļas. Zoles virsmu pusmē-
ness līnija (linea semilunaris) sadala ādas laukumiņā

(planum cutaneum) un saliecējmuskuļvirsmā (facies flexo-
ria). Uz saliecējmuskuļvirsmas ir laterālais un mediālais zoles cau-

rums, kas pāriet zoles kanālā (canalis solearis).
Gaļēdājiem ir pieci pirksti. Distālajai falangai izšķir naga

valnīti, āķveidīgo daļu un spilventiņa pauguru.

Sezamkauli (ossa sesamoidea). Izšķir proksimālos sezam-

kaulu s (ossa sesamoidea proximalis), kas katram pirkstam ir

divi un atrodas metakarpālās-falangas locītavas palmārajā pusē, un

distālo sezamkaulu (os sesamoideum distale), kas novietots

starpfalangu distālās locītavas palmārajā pusē.

PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES KAULI (ossa membri pelvini)

Pakaļējā ekstremitātē ir šādi kauli: gūžas kauls, ciskas kauls,
apakšciskas kauli, tarsālie kauli, metatarsālie kauli un pirkstu kauli.

Gūžas kauli (os coxae) ir divi simetriski kauli. Tos savieno

bļodas saaugums (symphysis pelvis), izveidojot bļodu
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63. att. Gūžu kauli:

A — govs gūžu kauli (skats no ventrālās puses), B — zirga gūžu kauli (skats no

dorsālās puses); 1 — gūžu paugurs, 2 — zarnkaula šķautne, 3 — krustu paugurs.

4 — zarnkaula spārna gūžu virsma, 5 — gūžu līnija, 6 — bļodas virsma. 7 — zarn-

kaula ķermenis, 8 — sēžas šķautne, 9 — locītavbedre, 10 — kaunuma kaula ķermenis,
11 — loka līnija, 12 — ausveida virsma (locītavvirsma ar krustu kaula spārnu), 13 —

pauguriņš, kur piestiprinās mazais jostas muskulis, 14 — sēžas paugurs, 15 — sēžas

kaula ķermenis, 16 — mazais sēžas ierobs, 17 — sēžas kaula zars. 18 — lielais sēžas

ierobs, 19 — sēžas loks, 20 — bļodas saaugums jeb simfīze, 21 — gūžas kaula cau-

rums, 22 — kaunuma kaula šķautne

(pelvis). Bļodai savienojoties ar krustu kaulu, veidojas bļodas
dobums (cavum pelvis), kam izšķir kraniālo un kaudālo izeju.

Gūžas kauls saaudzis no trim kauliem — zarnkaula, sēžas kaula

un kaunuma kaula (63. att.). Visu trīs kaulu savienošanās vietā

atrodas locītaviedobums (acetabulum). Dorsāli no locītav-

iedobuma ir sēžas šķautne (spina ischiadica), bet ventrāli —

gūžas kaula caurums (foramen obturatum).
Zarnkauls (os ilium) atrodas kraniodorsāli no locītaviedo-

buma. Tam izšķir zarnkaula ķermeni (corpus ossis ilii) un

zarnkaula spārnu (ala ossis ilii). Spārnam ir ārējā jeb gū-
žas virsma (facies gluiaea) un iekšējā jeb bļodas virsma

(facies sacropelvina), uz kuras ir locītavvirsma ar krustu kaula

spārnu. Spārna kraniālā mala veido zarnkaula šķautni (crista

iliaca), kuras laterālajā galā ir gūžu paugurs (tuber coxae),
bet mediālajā galā — krustu paugurs (tuber sacrale). Zarn-

kaula ķermenis ir stabiņveidīgs, un tā mediālā mala kopā ar spārnu
veido lielo gūžas ierobu (incisura ischiadica major).

Sēžas kauls (os ischii) sastāv no ķermeņa (corpus ossis

ischii) un zara (rāmus ossis ischii), kas saaug ar pretējās puses

zaru, radot bļodas saaugumu. Uz ķermeņa kaudālā gala ir sēžas

paugurs (tuber ischii). Starp simetriskajiem sēžas pauguriem
atrodas ieliekts sēžas loks (drcus ishiadicus). Ķermeņa laterā-

lajā malā ir ieliekums — mazais gūžas ierobs (incisura
ischiadica minor).
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Kaunuma kauls (os pubis) sastāv no ķermeņa (corpus
ossis pubis), kraniālā zara (rāmus cranialis ossis pubis) un

kaudālā zara (rāmus caudalis ossis pubis). Uz kraniālā zara

kraniālās malas ir kaunuma kaula šķautne (pecten ossis

pubis), uz ķermeņa dorsālās malas — dorsālais kaunuma

kaula pauguriņš (tuberculum pubicum dorsale), bet uz ven-

trālās malas — ventrālais kaunuma kaula pauguriņš.

Īpatnības. Govij zarnkaula ķermeņi novietoti paralēli. Sēžas

paugurs sadalīts trīs galotnēs. Sēžas loks dziļš. Gūžas kaula cau-

rums liels, ar nelīdzenām, asām malām.

Cūkai gūžu kauli novietoti paralēli. Zarnkaula šķautne izliekta.

Sēžas loks dziļš, trīsstūrains.

Zirgam zarnkaula spārni lieli. Zarnkaula ķermeņi nav para-
lēli. Gūžas kaula cauruma malas noapaļotas. Sēžas paugurs nav

sadalīts.

Sunim zarnkaula ķermeņi spārnu virzienā tuvojas viens otram.

Zarnkaula spārniem gūžas virsma dobta. Zarnkaula šķautne izliekta.

Sēžas paugurs plats.
Ciskas kauls (os femoris; 64. att.). Uz proksimālās epifīzes atro-

das ciskas kaula galva (caput ossis femoris), ko ar ciskas

kaula ķermeni (corpus ossis femoris) savieno ciskas kaula

64. att. Ciskas kauli:

A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa, E — zirga ciskas kaula distālais gals:

1 — laterālais kondilis, 2
— virskondilu bedre (govij, zirgam) vai virskondiļu nelīdze-

nums (cūkai, gaļēdājiem), 3 — ciskas kaula ķermenis, 4 — laterālā lūpa, 5 — trešais
grozītājs, 6 — grozitājstarpas šķautne, 7 — grozītāja bedre, 8 — lielā grozītāja
kraniālais izcilnis (zirgam), 9 — lielais grozītājs, 10 — ciskas kaula kakliņš, 11 — cis-
kas kaula galviņa, 12 — galviņas bedrīte, 13 — mazais grozītājs, 14 — mediālā lūpa,
15 — mediālais kondilis, 16 — starpkondiļu bedre, 17 — paceles muskuļa bedre, 18 —

izstiepējmuskuļa bedre, 19 — ciskas kaula bloks, 20 — locītavvirsmas ar virskondiļu
sezamkauliem, 21 — zvaigžņotā virsma
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kakliņš (collum ossis femoris). Uz galviņas ir galviņas bed-

rīte (fovea capitis). Laterāli no galvas novietots lielais grozī-

tājs (trochanter major), pie kura pamata ir grozītāja bedre

(fossa trochanterica). Uz ciskas kaula ķermeņa proksimālā gala
zem ciskas kaula kakliņa atrodas mazais grozītājs (trochan-
ter minor). Lielo grozītāju ar mazo grozītāju savieno grozītāj-

starpas šķautne (crista intertrochanterica). Uz ķermeņa kau-

dālās malas novērojama zvaigžņotā virsma (facies aspera),
ko norobežo laterālā un mediālā lūpa (labium laterale et

mediale). Uz laterālās lūpas distālā gala atrodas virskondiļu
bedre (fossa supracondularis). Uz ciskas kaula distālās epifīzes
ir laterālais un mediālais kondilis (condylus lateralis

et condglus medialis), bet no tiem dorsokraniāli — ciskas kaula

bloks (trochlea ossis femoris). Uz laterālā kondiļa ir izstiepēj-

muskuļu bedre (fossa extensoria) un paceles muskuļa
bedre (fossa musculi poplitei).

īpatnības. Govij lielais grozītājs augsts. Galvas bedrīte sekla.

Ciskas kaula bloka mediālā šķautne ievērojami augstāka par
laterālo.

Cūkai ciskas kauls īss, masīvs. Lielais grozītājs zems. Kakliņš
labāk izteikts nekā govij. Virskondiļu bedres vietā ir nelīdzenums.

65. att. Apakšciskas kauli:

A — govs, B — cūkas, C — zirga. D — suņa: 1 —
stilba kaula nelīdzenums. 2 —

kon-

diļstarpas izcilnis. 3 — kondiļstarpas saišu laukumiņi, 4 — laterālais kondilis, 5 —

mediālais kondilis, 6 — izstiepējmuskuļa rieva, 7 —
kraniālā mala, 8 — stilba kaula

ķermenis, 9 — laterālā potīte, 10 — mediālā potīte, 11 — blokveida locītavvirsma.
12 paceles ierobs, 13 — barotājcaurumiņš. 14 — ikru kaula galviņa, 15, 16 — ikru

kauls, 16 — govs laterālās potītes kauls
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Zirgam galviņas bedrīte dzija. Lielais grozītājs ar ierobu sa-

dalīts kraniālajā un kaudālajā dajā. Tā kā zirgam labi attīstīts tre-

šais grozītājs, grozītājstarpas šķautne savieno lielo grozītāju ar

trešo grozītāju.

Gajēdājiem ciskas kauls tievs, nedaudz izliekts, labi izteiktu

kakliņu. Kaudālajā pusē virs kondiļiem novēro locītavvirsmas ar

ikru muskuja sezamkauliem.

Ceļa kaulam (patella) izšķir pamatu (basis patellae) un

galotni (apex patellae), kraniālo virsmu (facies cranialis)
un locītavvirsmu (facies articularis). Ceļa kauls ir lielākais

organisma sezamkauls.

Apakšciskas kauli (ossa cruris) ir divi: stilba kauls un ikru kauls

(65. att.).
Stilba kaula (tibia) proksimālais gals ir trīsstūrains un sa-

stāv no laterālā kondiļa (condulus lateralis) un mediālā

kondiļa (condylus medialis). Starp kondiļiem atrodas kondiļ-

starpas izcilnis (eminentia intercondularis). No kaudālās pu-
ses kondiļus vienu no otra atdala paceles ierobs (incisura

poplitea), bet no dorsālās puses (priekšpuses) — izstiepējmus-
kuļ rieva (sulcus extensorius). Mediāli no šīs rievas atrodas
stilba kaula nelīdzenums (tuberositas tibiae). Stilba kaula

ķermeņa kaudālā virsma nelīdzena. Kaula distālais gals veido

ieliektu blokveida locītavvirsmu (cochlea tibiae). Mediāli no

tās atrodas mediālā potīte (malleolus medialis).
Īpatnības. Govij uz stilba kaula laterālā kondiļa ir neliels

izaugums, kas ir ikru kaula proksimālā gala rudiments. Uz laterālās

potītes ir locītavvirsma ar potītes kaulu (os malleolare).
Cūkai stilba kauls īss, masīvs,

Zirgam uz stilba kaula distālā gala esošās blokveida locītav-

virsmas šķautnes slīpas. Novēro arī laterālo potīti.

Gaļēdājiem stilba kauls slaids, nedaudz izliekts.

Ikru kauls (fibula) sastāv no galviņas (caput fibulae) un

ķermeņa (corpus fibulae). Dažām sugām šis kauls stipri reducēts.

Īpatnības. Govij ikru kaula galviņa pieaugusi stilba kaula

laterālajam kondilim, bet ķermenis reducējies, izņemot tā pašu dis-

tālo galu, kas izveido potītes kaulu (os malleolare/.'
Cūkai ikru kauls plakans, šaurs, novērojams visā garumā līdz

pat stilba kaula distālajam galam un veido laterālo potīti (malleolus
lateralis).

Zirgam ikru kaula galviņa plakana, ķermenis distālā virzienā

kļūst lielāks un beidzas stilba kaula vidusdaļā.

Gaļēdājiem ikru kaula proksimālais gais stabiņveidīgs, bet

distālais — plakans un veido laterālo potīti.
Visiem dzīvniekiem starp stilba un ikru kaulu novērojama kaul-

starpa (spatium interosseum cruris).
Tarsālie kauli (ossa tarsi) novietoti trijās rindās (66. att.). Prok-

simālajā rindā ir divi kauli — papēža kauls un veltņa kauls.

Vidējā rindā atrodas tikai viens kauls — centrālais tarsā-

lais kauls (os tarsi centrāle), bet distālajā rindā 3 vai 4 kauli —
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I, 11, 111 un IV tarsālais kauls (os tarsale primum, secundum,

iertium, quartum).
Papēža kauls (calcaneus) ir garākais no tarsālajiem kau-

liem, un uz tā ir papēža kaula paugurs (tuber calcanei),
veltņa kaula balsts (sustentaculum tali) un vairākas locītav-

virsmas.

Uz veltņa kaula (tālus) proksimālās virsmas atrodas prok-
simālais veltnis (trochlea tali proximalis), bet uz distālās

virsmas — locītavvirsma vai distālais locītavveltnis (tro-
chlea tali distalis), ko novēro atgremotājiem un cūkai.

Starp tarsālajiem kauliem ir tarsālais kanāls (canalis
tarsi).

īpatnības. Govij papēža kauls slaids. Veltņa kaulam ir proksi-
mālais un distālais locītavveltnis. Centrālais tarsālais kauls saau-

66. att. Govs pēdas skelets:

A — no mediālās puses, B — no dorsolaterālās puses: 1 —
stilba kauls, 2 — papēža

kauls, 3 — veltņa kauls, 4 — centrālais tarsālais kauls+ceturtais tarsālais kauls.

5 — otrais un trešais tarsālais kauls, 6 — pirmais tarsālais kauls. 7 — trešais un

ceturtais metatarsālais kauls, 8 — proksimālā falanga, 9 — vidējā falanga, 10 —

distālā falanga, 11 — proksimālie sezamkauli, 12 — distālie sezamkauli, 13 — late-

rālās potītes kauls, 14 — veltņa kaula bloks, 15 — veltņa kaula distālā locītav-

virsma, 16 — papēža kaula paugurs, 17 — mediālā potīte
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dzis ar IV tarsalo kaulu, bet II tarsālais kauls — ar 111 tarsalo

kaulu. I tarsālais kauls neliels.

Cūkai papēža un veltņa kaulu uzbūve visumā līdzīga attiecīgo

govs kaulu uzbūvei, bet centrālais tarsālais kauls un IV tarsālais

kauls nav saauguši. Nav saauguši arī II un 111 tarsālie kauli.

Zirgam bieži saaug I un II tarsālie kauli.

Gaļēdājiem, tāpat kā cūkai, tarsālie kauli nesaaug.
Metatarsālie kauli (ossa metatarsalia) ir līdzīgi metakarpālajiem

kauliem, tikai metatarsālie kauli ir garāki un to diafīze ir tievāka.

īpatnības. Govij bez labi attīstītiem 111 un IV metatarsālā

kaula novērojams II metatarsālā kaula rudiments 2
...

4 cm garumā.
Cūkai ir četri metatarsālie kauli — 11, 111, IV un V, bet 111 un

IV ir garāki par II un V.

Zirgam ir trīs metatarsālie kauli — 11, 111 un IV. Labi attīstīts

tikai 111, bet II un IV ir rudimentāri (irbuļkauli).
Gaļēdājiem ir četri metatarsālie kauli — 11, 111, IV un V.

Reti novērojams I metatarsālā kaula rudiments.

Pēdas pirkstu kauli (ossa digitorum pedis) pēc uzbūves līdzīgi

plaukstas pirkstu kauliem, tikai proksimālā falanga nedaudz garāka
un slaidāka (66. att.).

īpatnības. Zirgam distālā falanga (naga kauls) ar stāvākām

sienām, vairāk ieliektu zoles virsmu un šaurāka nekā priekšējās
ekstremitātes distālā falanga.

Gaļēdājiem pirmais pirksts rudimentārs vai arī nemaz nav

attīstīts.

KAULU SAVIENOJUMI (syndesmologia)

Lai skelets funkcionētu kā vienota, vesela sistēma, tā atsevišķa-
jām sastāvdaļām jābūt saistītām savā starpā. Šo saistību nodrošina

kaulu savienojumi. Kauli var būt saistīti ar fibroziem saist-

audiem (junctura fibrosa), ar skrimšļaudiem (junctura car-

tilaginea) vai starp tiem var būt sinoviāls dobums (junctura
synovialis), ap kuru izveidojas locītava (articulatio).

Fibrozos savienojumus (saistaudu savienojumus) iedala saitēs

ligamenta), šuvē (sutura) un ieķīlējumā (gomphosis), bet

savienojumus ar skrimšļaudiem — sinhondrozēs (synchondro-
sis) un simf ī z ē s (symphysis).

Locītava no visiem savienojuma veidiem nodrošina plašākās kus-

tību iespējas, bet tajā pašā laikā dažas locītavas ir mazkustīgas,
piemēram, tarsometatarsālā locītava.

Locītavas pamatsastavdaļas ir trīs: locītavvirsmas, locītavas so-

miņa un locītavas dobums.

Locītavvirsmas sedz locītavas skrimslis (cartilago arti-

cularis), kas samazina berzi un amortizē triecienus. Locītavas

somiņa (capsula articularis) piestiprinās pie kaulu galiem ap
locītavvirsmām un hermētiski noslēdz locītavas dobumu (ca-
vum articulare). Locītavas somiņa sastāv no ārējās fibrozās un
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iekšējās sinoviālās membrānas. Sinoviālā membrāna izdala sino-

viju — lipīgu šķidrumu, kas mitrina skrimšļus.
Bez minētajiem pamatelementiem locītavās vēl ir papildaparāti:

saites (ligamenta), sinoviālās somiņas, sinoviālās krokas, sinoviā-

lās bārkstis, diski (disci), meniski (menisci).
Ja locītavu veido tikai divi kauli un locītavā nav ne disku, ne

menisku, tad locītavu sauc par vienkāršu (articulatio simplex).

Locītava, kuras veidošanā piedalās vairāki kauli vai arī tajā ir diski

vai meniski, ir salikta (articulatio composita).
Atkarībā no kustību iespējām locītavās, ko galvenokārt nosaka

kaulu galu forma, izšķir vienass, divasu un daudzasu locītavas.

Vienass locītavā kustības iespējamas tikai ap vienu asi,

piemēram, elkoņa locītava.

Divasu locītavā kustības iespējamas divās savstarpēji per-

pendikulārās asīs, piemēram, sedlveida locītavas starp putnu kakla

skriemeļiem vai arī gaļēdāju karpālā locītava.

Daudzasu locītavās kustības iespējamas ap daudzām

acīm. Locītavvirsmām šādās locītavās parasti puslodes forma, pie-
mēram, pleca locītava.

Kaulu savienojumu attīstība. Zemākiem dzīvniekiem, kas mīt

ūdens vidē, skeleta daļas savā starpā parasti saista fibrozie audi un

skrimšļi. Sakarā ar pāreju uz sauszemi notika kaulu savienojumu
tālāka attīstība un parādījās locītavas.

Ontoģenēzē kaulu aizmetņus sākumā savieno mezenhīma, no ku-

ras tālākā attīstībā rodas fibrozo audu un skrimšļaudu savienojumi
vai arī izveidojas kaulaudi un aizmetņi saaug. Locītavu formēšanās

gaitā kaulu galus savienojošā mezenhīmā parādās sprauga, no ku-

ras attīstās locītavas dobums. Ap locītavas dobumu izveidojas locī-

tavas somiņa ar sinoviālo membrānu iekšpusē un fibrozo membrānu

ārpusē. Vienlaikus ar šo procesu attīstās arī locītavas palīgaparāti.

MUGURKAULĀJA SAVIENOJUMI

Skriemeļi sava starpa savienoti dažādi. Novēro fibrozos un skrim-

šļa savienojumus, kā ari saaugumus un locītavas.

Blakus esošo skriemeļu ķermeņus, izņemot atlantu un epistrofeju,
savā starpā savieno skriemeļstarpu diski (disci interver-

iebrales), kas ir fibrozā skrimšļa veidojumi. Pieaugušu dzīvnieku

krustu skriemeļi saauguši. Mugurkaulāja skriemeļus savieno arī sai-

tes (fibrozo saistaudu veidojums), kuras iedala divās grupās: īsajās
saitēs un garajās saitēs (67. att.).

īsās saites saista tikai divus blakus skriemeļus. Šai saišu grupai
pieskaita lokstarpu saites (ligg. interarcualia), muguriz-
augumstarpu saites (ligg. interspinalia), šķērsizaugum-
starpu saites (ligg. intertransversaria).

Garas saites saista sava starpa vairākus skriemeļus. Ir četras

garās saites.
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1. Mugurizaugumu virs-

saite (lig. supraspinale) atrodas

virs krūšu, jostas un krustu skrie-

meļu mugurizaugumiem.
2. Pakauša saite (lig.

nuchae; 68. att.) sastāv no pa-
kauša pavediena (funicu-
lus nuchae) un plātnītes (la-
mina nuchae). Pakauša pavediens
ir mugurizaugumu virssaites tur-

pinājums un beidzas pie pakauša
kaula zvīņas (gaļēdājiem pie ass

skriemeļa mugurizauguma). Plāt-

nīte sākas no kakla skriemeļu mu-

gurizaugumiem, izņemot atlantu,
un pievienojas pakauša pavedie-
nam. Gaļēdājiem plātnīte nav at-

tīstīta. Cūkai pakauša saites nav.

3. Mugurkaulāja dor-
sālā gareniskā saite (lig.
longitudinale dorsale) atrodas mu-

gurkaulāja kanālā un stiepjas no

ass skriemeļa līdz krustu kaulam.

4. Mugurkaulāja ven-

trālā gareniskā saite (lig.

67. att. Mugurkaulāja skriemeļu sa-

vienojumi (mugurkaulājs pārzāģēts
sagitālā plaknē):

1 — mugurizaugumstarpu saites, 2 — lok-

starpu saites, 3 — mugurkaulāja dorsālā

gareniskā saite, 4 — mugurkaulāja ven-

trālā gareniskā saite, 5 —
skriemeļa mu-

gurizaugums, 6 — skriemeļa loks, 7
—

skriemeļstarpas disks, 8 — skriemeļstarpu
diska receklveidlgais kodols, 9 — mugur-

izaugumu virssaite

longitudinale ventrale) ir īsāka par iepriekšējo, sniedzas no 8. ..
9. krūšu skriemeļa līdz krustu kaulam un atrodas uz skriemeļu ķer

meņu ventrālās malas.

68. att. Govs pakauša saite:

1 — pakauša pavediens, 2 — pakauša pavediena paplašinājums, 3 -

plātnīte, 4 — pirmā krūšu skriemeļa mugurizaugums, 5 — ass skrie

melis
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Locītavu veidā savienoti locītavizaugumi, kā arī atlants ar ass

skriemeli un atlants ar pakauša kaulu.

Locītavizaugumu locītavas aptver tikai locītavas so-

miņa.

Atlanta-ass skriemeļa locītavu (articulatio atlanto-

axialis) veido ass skriemeļa zobs un atlanta kaudālā locītavbedrīte.

Locītavas somiņa divdaļīga, ar savienotiem dobumiem. Locītavu no

stiprina saites, kas ass skriemeļa zobu savieno ar atlantu un pakauša
kaulu. Cūkai un sunim ass skriemeļa zobu nostiprina arī atlanta

šķērssaite (lig. transversum atlantis), kas saskaras ar ass zoba

dorsālo locītavvirsmu. Locītavā iespējamas tikai rotācijas kustības.

Atlanta-pakauša kaula locītavu veido pakauša kaula

kondiļi un atlanta kraniālā locītavbedre. Locītavas somiņa divdaļīga.
Locītavu nostiprina katrā pusē ejoša sānsaite (lig. laterale), kā

arī dorsālā un ventrālā atlanta-pakauša kaula mem-

brāna. Kustības iespējamas tikai sagitālajā plaknē.

RIBU SAVIENOJUMI

Ribas savienotas ar mugurkaulāju un krūšu kaulu. Ar mugur-

kaulāju tās veido divas locītavas: ribas galviņas locītavu

(articulatio capitis costae) un ribas-šķērsizauguma locī-

tavu (articulatio costotransversaria). Abas locītavas nostiprina
četras saites. īsto ribu skrimšļi ar krūšu kaulu veido krūšu

kaula-ribu locītavas (articulationes sternocostales).

KRŪŠU KAULA SAVIENOJUMI

Krūšu kaula posmi savā starpā savienoti ar skrimšļiem. Govij
un atgremotājiem krūšu kaula rokturis ar krūšu kaula ķermeni veido

locītavu, ko apņem kapsula.
Uz krūšu kaula dorsālās virsmas atrodas krūšu kaula

saite (lig. sterni), bet uz ventrālās virsmas — krūšu kaula

membrāna (membrāna sterni).

GALVASKAUSA KAULU SAVIENOJUMI

Galvaskausa kaulus pārsvarā savieno šuves, kas vecākiem dzīv-

niekiem pārkaulojas. Locītavas atrodas tikai starp apakšžokli un de-

niņu kaulu (žokļa locītava) un starp atsevišķām mēles kaula

daļām.
Žokļa locītavā (articulatio temporomandibularis) starp abām

locītavvirsmām ir skrimšļa disks (discus articularis). Locī-

tavu apņem locītavas somiņa un nostiprina laterālā un kaudālā

saite.
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PRIEKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES KAULU SAVIENOJUMI

Priekšējā ekstremitātē ir pleca, elkoņa, karpālā, metakarpālā-
falangas (vēzīša), starpfalangu proksimālā (kronīša) un starpfa-
langu distālā locītava (naga locītava).

Pleca locītavu (articulatio humeri) veido lāpstiņas locītaviedo-

bums un pleca kaula galviņa. Tā ir daudzasu locītava. Locītavai ir

locītavas somiņa un samērā vāja kora ko ī d a-p 1e c a saite (lig.

coracohumerale).

Elkoņa locītava (articulatio cubiti) ir salikta locītava, jo to veido

pleca kaula veltnis, spieķa kaula galviņas locītavbedrīte un elkoņa
kaula pusmēnessveida ierobs. lespējamas tikai saliekšanas un iz-

stiepšanas kustības. Locītavu apņem locītavas somiņa un nostiprina
laterālā un mediālā sānsaite (lig. collaterale laterale un

lig. collaterale mediale).

Karpālā locītava (articulatio carpi) ir salikta locītava, un to

veido apakšpleca kaulu distālie gali, divas karpālo kaulu rindas un

metakarpālo kaulu pamats. Karpālajā locītavā izšķir trīs locītavas:

1) apakš p 1 c c a-k arp ā 1 o locītavu (articulatio antebrachio-

carpea), 2) starpkarpālo locītavu (articulatio intercarpea)

un 3) karpometakarpālo locītavu (articulatio carpometa-
carpea). Bez minētajām vēl ir sīkākas locītavas starp katras rindas

atsevišķajiem kauliņiem. Viskustīgākā ir pirmā locītava (gaļēdā-
jiem kustīgas visas locītavas).

Locītavas somiņas (capsula articularis) ārējā fibrozā

kārta ir kopēja visai karpālajai locītavai, bet iekšējā sinoviālā kārta

veido trīs sinoviālos maisiņus minētajām pakārtotajām locītavām.

Locītavu nostiprina laterālā karpālā sānsaite (lig. colla-

terale carpi laterale) un mediālā karpālā sānsaite (lig.
carpi collaterale mediale). Bez tam vēl karpālo locītavu nostiprina
dorsālās un palmārās starpkarpālās saites (ligg. in-

tercarpea dorsalia et palmaria) un kaulstarpu saites (ligg.
intercarpea interossea). Karpālo papildkauliņu nostiprina četras sai-

tes, kas to saista ar apkārtējiem kauliem.

Metakarpālās-falangu locītavas jeb vēziša locītavas (articulatio-
nes metacarpophalangeae) veido metakarpālo kaulu galviņu bloki,
proksimālo falangu (vēzīša kaulu) pamati, kā arī proksimālie sezam-

kauli. Kustības iespējamas tikai sagitālā plaknē.

Īpatnības. Govij 3. un 4. pirksta katrai locītavai ir sava locī-

tavas somiņa, kas palmārajā pusē savienojas. Locītavas nostiprina
sānsaites (ligg. collateralia) un palmārās saites (ligg.
palmaria). Sezamkaulus un visu locītavu vēl nostiprina sezam-

kaulu sānsaites (ligg. sesamoidea collateralia) , pirkst-
starpu starpsezamkaulu saite (lig. intersesamoideum in-

terdigitale — pārnadžiem), slīpās sezamkaulu saites (ligg.
sesamoidea obliqua) un krusteniskās sezamkaulu saites

(ligg. sesamoidea cruciata). Lai pirkstu proksimālās falangas pārāk
neattālinātos viena no otras, starp tām ir saistaudu masa, ko sauc
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par proksimālo pirkststarpu saiti (lig. interdigitale pro-

ximale; 69. att.).
Cūkai ir četri pirksti un līdz ar to arī četras metakarpālās-

falangu locītavas. Proksimālā pirkststarpas saite ir tikai starp 3. un

4. pirkstu. Pārējās saites visumā ir tādas pašas kā govij.
Zirgam attīstīts tikai viens pirksts, līdz ar to locītavas somiņa

ir viendaļīga. No sezamkaulu saitēm zirgam attīstīta arī taisnā

sezamkaulu saite (lig. sesamoideum rectum). Pārējās saites,

izņemot pirkststarpu starpsezamkaulu saiti un proksimālo pirkst-

starpas saiti, ir tādas pašas kā govs atsevišķam pirkstam.
Gaļēdājiem ir piecas metakarpālās-falangu locītavas.

69. att. Govs pirkstu saites:

A — virsējās saites, B — dziļās saites (no palmārās puses); 1 — virsējais pirkstu
saliecējs, 2 — dziļais pirkstu saliecējs, 3 — trešais kaulstarpas muskulis. 4 — laterālā

proksimālo sezamkaulu sānsaite. 5 — proksimālā pirkststarpas saite, 6 — distālā pirkst-
starpas saite, 7 — šķērseniskā saite, 8 — proksimālo sezamkaulu starpsaites, 9 —

proksimālo sezamkaulu krusteniskā saite, 10 — proksimālo sezamkaulu-proksimālās
falangas krusteniskā saite, 11 — pirkststarpu sānsaites, 12 — volārā saite, 13 — na-

dziņu nostiprinošie saistaudi, 14 — pirksta spilventiņš, 15 — naga kauls, 16 — nadziņu

cīpsla
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Proksimālās starpfalangu locītavas jeb kronīšu locītavas (articu-
lationes interphalangeae proximales manus) veido proksimālo
falangu (vēzīša kaulu) galviņu bloki un vidējo falangu (kronīšu

kaulu) pamati. Kustības iespējamas tikai sagitālā plaknē. Locītavas

apņem locītavas somiņa un nostiprina sānsaites (ligg.
collateralia) un palmārās saites (ligg. palmaria).

īpatnības. Govij ir divas, cūkai — četras, zirgam —

viena un gaļēdājiem — piecas proksimālās starpfalangu locī-

tavas — katram pirkstam viena.

Distālo starpfalangu locītavu jeb naga locītavu (articulationes
interphalangeae distales manus) veidošanā piedalās vidējo falangu
galviņu bloki, distālo falangu (naga kaulu) locītavvirsmas un distā-

lais sezamkauls. Kustības locītavās iespējamas tikai sagitālā plaknē.
Katra pirksta locītavu apņem locītavas somiņa un nostip-
rina sānsaites (lig. collateralia) un dorsālās saites

(ligg. dorsalia). Distālo sezamkaulu fiksē sezamkaula sān-

saites (ligg. sesamoidea collateralia), kā arī sezamkaula

distālās saites (ligg. sesamoideum distale impar, axiale et

abaxiale).
īpatnības. Govij starp 111 un IV pirkstu distālās starpfalangu

locītavas apvidū labi attīstīta distālā pirkststarpas saite

(lig. interdigitale distale).
Zirgam distālās starpfalangu locītavas apvidū atrodas arī sai-

tes, kas nostiprina pirksta spilventiņa skrimsli (cartilago pulvini).
Saites saista skrimsli ar visām trim falangām.

PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES KAULU SAVIENOJUMI

Pakaļējā ekstremitātē izšķir

gūžas kaulu savienojumus, krustu

kaula-zarnkaula locītavu, gūžas
locītavu, ceļa locītavu, tarsālo lo-

cītavu un pakaļējās ekstremitātes

pirkstu locītavas.

Gūžas kaulu savienojumi. Si-

metriskie gūžu kauli jauniem dzīv-

niekiem savienoti ar skrimšļ-
audiem (junctura cartilaginea)

,

kas vecākiem dzīvniekiem pār-

kaulojas. Savienojumu sauc par

bļodas simfīzi (symphysis

pelvina). Gūžas kaula caurumu

nosedz gūžas kaula cau-

ruma membrāna (membrāna

obturatoria). Bļodas dobuma sānu

sienu veido platā bļodas
saite (lig. sacrotuberale latum).

Gaļēdājiem šo saiti sauc par bļo-
das saiti (lig. sacrotuberale).

70. att. Zirga krustu kaula un gū-
žas kaula saites:

1 — krusta paugurs, 2 —
dorsālā krusta

kaula-zarnkaula saite, 3 — krusta

kaula-zarnkaula kaulstarpas saite, 4 —

platā bļodas saite, 5—lielā sēžas ieroba

caurums, 6 — mazā sēžas ieroba cau-

rums, 7 — sēžas šķautne, 8 — sēžas

paugurs
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Krustu kaula-zarnkaula locītava (articulatio sacroiliaca) faktiski

ir saaugums, jo nav attīstīta locītavas somiņa (70. att.). Šo savie-

nojumu nostiprina ventrālās krustu kaula-zarnkaula

saites (ligg. sacroiliaca ventralia), dorsālās krustu kaula-

zarnkaula saites (ligg. sacroiliaca dorsalia) un krustu

kaula-zarnkaula kaulstarpas saites (ligg. sacroiliaca

interossea).
Gūžas locītavu (articulatio coxae) veido gūžas kaula locītav-

bedre un ciskas kaula galviņa. Locītavbedres virsmu palielina skrim-

slis — locītavbedres lūpa (labrum aceiabulare). Locītavu

apņem locītavas somiņa un nostiprina locītaviedobuma

šķērssaite (lig. transversum acetabuli) un galviņas bed-

rītes saite (lig. capitis ossis femoris). Zirgam bez minētajām
saitēm galviņas bedrītes saitei pievienojas papildsaite (lig.
accessorium ossis femoris), kas ir taisnā vēdera muskuļa viena

beigu stiegra.
Ceļa locītava (articulatio gēnus) ir salikta vienass locītava un

sastāv no ciskas kaula-stilba kaula locītavas un ciskas kaula-ceļa
kaula locītavas (71. att.).

71. att. Govs ceļa un tarsalā locītava:

A — ceļa locītava no laterālās puses, B — tarsālā locītava no mediālās puses;
1 — ceļa kauls, 2 — ceļa kaula-ciskas kaula laterālā saite, 3, 4 un 5 — ceļa kaula
saites, 6 — krusteniskā saite, 7 — lateralais menisks, 8 —

laterālā sānsaite, 9 —
ikru

kauls, 10 — stilba kauls, 11 — ciskas kauls, 12 — veltņa kauls, 13 — mediālās sān-

saites garais kūlītis, 14 — dorsālā tarsālā saite, 15 — trešais metatarsālais kauls,
16

— papēža kauls, 17 — mediālās sānsaites īsais kūlītis, 18 — plantārā tarsālā

saite, 19 — otrais metatarsālais kauls
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Ciskas kaula-stilba kaula locītavu (articulatio femo-
rctibialis) veido ciskas kaula kondiļi, stilba kaula kondiļi un divi

skrimšļa meniski: laterālais (meniscus lateralis) un mediā-

lais (meniscus medialis), kas atrodas starp abu kaulu kondiļu iz-

liektajām locītavvirsmām. Locītavu apņem locītavas somiņa.
Tās fibrozā kārta ir kopēja arī ciskas kaula-ceļa kaula locītavai, bet

sinoviālā kārta ir katrai locītavai atsevišķa. Sinoviālā kārta veido

trīs dobumus — kranioproksimālo, proksimālo un distālo. Distālo

dobumu krusteniskās saites sadala laterālajā un mediālajā daļā. Lo-

cītavu nostiprina laterālā sānsaite (lig. collaterale laterale) y

mediālā sānsaite (lig. collaterale mediale) un divas kruste-

niskās saites — kraniālā un kaudālā (lig. cruciatum craniale

un lig. cruciatum caudale). Bez minētajām saitēm vēl ir piecas īsas

saites, kas nostiprina abus meniskus.

Ciskas kaul a-c eļa kaula locītavu (articulatio femoro-
patellaris) veido ciskas kaula bloks un ceļa kauls. Locītavu apņe-
mošās locītavas somiņas dobums savienojas ar ciskas kaula-stilba

kaula locītavas dobumu. Ceļa kaulu bez locītavas somiņas
uz ciskas kaula bloka vēl notur ceļa kaula saite (lig. patellae) t

kas govij un zirgam sastāv no mediālā, vidējā un laterālā kūlīša.

No mediālās puses ceļa kaulu nostiprina mediālā ciskas

kaula-ceļa kaula saite (lig. femoropatellare mediale), bet

no laterālās puses — laterālā ciskas kaula-ceļa kaula

saite (lig. femoropatellare mediale).

Tarsālā locītava (articulatio tarsi) ir salikta vienass locītava.

Tajā var izšķirt vairākas mazākas locītavas: 1) veltņa kaula-

apakšciskas kaulu locītavu (articulatio talocruralis),
2) locītavas starp tarsālo kaulu rindām (articulationes
intertarseae), 3) tarsometatarsālās locītavas (articula-
tiones tarsometatarseae). Vislielākās kustību iespējas ir veltņa kaula-

apakšciskas kaulu locītavā, pārējās locītavas ir praktiski nekustīgas.
Locītavas somiņas fibrozā kārta apņem visas locītavas, bet sinoviālā

kārta veido četrus dobumus, jo piestiprinās arī pie tarsālajiem kau-

liem. Locītavu nostiprina 1) garā un īsā laterālā sānsaite

(lig. collaterale laterale longum et breve), 2) garā un īsā me-

diālā sānsaite (lig. collaterale mediale longum et breve),

3) dorsālās tarsālās saites (ligg- tarsi dorsalia),

4) plantārās tarsālās saites (ligg. tarsi plantaria) un

5) kaulstarpu saites (ligg. tarsi interossea).

Pēdas pirkstu locītavu uzbūve visumā līdzīga plaukstas attiecīgo
pirkstu locītavu uzbūvei.

1. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: praktiski apgūt kaula uzbūvi, mugurkaulaju, galvaskausu,

priekšējās un pakaļējās ekstremitātes kaulus, kaulu savienojumus.
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Materiāls: lauksaimniecības dzīvnieku skeleti, atsevišķi kauli no dažādiem

skeleta apvidiem (galvaskausi, mugurkaulāja skriemeļi, ekstremitāšu kauli), svaigs

pleca vai ciskas kauls, svaigs līķis, kaulu savienojumu preparāti, tabulas, attēli.

Instrumenti: kaulu zāģis, skrūvspīles, pincete, skalpelis, nazis, raspator.s,
20

...
30 cm gari stieples gabali.

Kaulu uzbūve. Vispirms izstudē teorētiskās daļas materiālu. Pēc tam no

svaiga pleca vai ciskas kaula atpreparē muskulatūru. Apskata locītavu skrimšļus

un atpreparē kaulu plēvi. lestiprinot kaulu skrūvspīlēs, ar kaulu zāģi pārzāģē to

gareniski un iepazīstas ar stobrkaula ķermeņa un epifīžu uzbūvi, kaulu sma-

dzenēm.

Mugurkaulājs. Pēc iepazīšanās ar teorētisko materiālu vispirms apgūst skrie-

meļa uzbūvi, izmantojot atsevišķus jostas skriemeļus, jo tiem labi novērojamas
visas skriemeļu sastāvdaļas. Pēc tam izpēta atsevišķo mugurkaulāja apvidu skrie-

meļus tādā kārtībā, kādā tie aprakstīti teorētiskajā daļā. Lai kaulus pareizi orien-

tētu, tos salīdzina ar skeletiem. Mācoties kāda mugurkaulāja apvidu, piemēram,

krūšu skriemeļus, vispirms jāapgūst attiecīgā apvidus skriemeļu uzbūves īpatnī-
bas, bet pēc tam arī atsevišķu sugu (govs, zirga, cūkas, gaļēdāju) atsevišķo ap-

vidu skriemeļu īpatnības. Lai atrastu attiecīgos kaulu veidojumus, jāizmanto

grāmatas attēli, kā arī anatomiskie atlanti. Līdzīgi apskata arī ribas un krūšu

kaulu.

Galvaskausa izpēti sāk ar galvaskausa smadzeņu daļas kauliem. Tos apgūst

tādā secībā, kādā tie aprakstīti teorētiskajā daļā. Pēc tam apskata sejas daļas

kaulus. Lai sekmīgi apgūtu galvaskausa uzbūvi, jābūt jauna dzīvnieka galvas-

kausam, kur skaidri redzamas kaulu robežas. Var izmantot arī pieaugušu dzīv-

nieku galvaskausus ar dažādās krāsās nokrāsotiem kauliem. Jāizdara dažādu lauk-

saimniecības dzīvnieku galvaskausu garenzāģējumi un šķērszāģējumi. Galvaskausa

kaulu dobumus atver ar trepānu un kaltu. Caurumu un kanālu izpētei lieto tievas

stieplītes.

Priekšējās un pakaļējās ekstremitātes kauli. Darbu sāk ar priekšējās ekstremi-

tātes kaulu iepazīšanu. Vispirms novērtē to stāvokli attiecībā pret mugurkaulāju
un krūškurvi. Šim nolūkam jāizmanto gatavi dzīvnieku skeleti. Pēc tam pētī atse-

višķus kaulus. Vadoties no dotā apraksta, kā pirmo apgūst lāpstiņu, pēc tam

pārējos kaulus.

Apgūstot pakaļējas ekstremitātes skeletu, vispirms apskata gūžu kaulus, bet

pēc tam pārējos — distāli novietotos kaulus.

Kaulu savienojumi. Kaulu savienojumu uzbūves apguvei izmanto gatavus sa-

vienojumu preparātus, kā arī līķim atpreparē svarīgākos savienojumus un locīta-

vas, šim nolūkam izmanto dažādus vidukļa apvidus, kā arī ekstremitāšu locītavas.

Visieteicamākais kaulu savienojumu apguves veids ir preparēšana.
Lai iepazītos ar kaulu fibrozo savienojumu, ieteicams atpreparēt plato gūžas

saiti starp krustu kaulu un gūžas kaulu. Atpreparēšanu veic, noņemot muskula-

tūru ap krustu un gūžu kauliem. Šuves redzamas jaunu dzīvnieku galvaskausos

pēc macerēšanas vai vārīšanas. Ar ieķīlējumu var iepazīties, daļēji izkaļot augš-

žokļa ķermeni ap pirmo dzerokli. Skrimšļu savienojuma var novērot gūžas ka-ulu

simfīzē, kā arī apskatot starpskriemeļu disku.

Locītavas var preparēt kā līķī, tā arī izolētā veidā, kad tās izzāģē no līķa,

atstājot no locītavu veidojošajiem kauliem tikai to galus locītavu tuvumā. Prak-

tiski visnozīmīgākās ir ekstremitāšu locītavas. Tāpēc tām jāveltī lielāka uzmanība.
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Tā kā dažādu ekstremitāšu locītavu preparēšanā ir daudz kopēja, jo, izņe-

mot pleca un gūžas locītavu, tās visas ir vienass locītavas, nav vajadzības ap-

skatīt katras atsevišķas locītavas preparēšanu un var iztikt ar vispārīgiem norā-

dījumiem.

Preparēšanas mērķis ir atsegt locītavas somiņu un locītavu nostiprinošās
saites. Darbam ieteicams izmantot svaigu līķi vai tā daļas. Katras locītavas pre-

parēšanu sāk ar muskuļu un to stiegru atdalīšanu ap locītavu. Muskuļi un to

stiegras jānopreparē pilnīgi, izņemot pleca locītavu, kurā atstāj zemšķautnes un

zemlāpstiņas muskuļus, jo tie izpilda sānsaišu vietu. Preparējot zirga gūžas locī-

tavu, jāatrod arī papildu saite. Kad muskuļi un to stiegras ap preparējamo locī-

tavu noņemtas, uzmanīgi atpreparē starp saitēm esošos saistaudus. Preparējot
noteiktu locītavu, jāizmanto teorētiskajā daļā dotais apraksts, kā arī attēli dažā-

dās grāmatās un atlantos.

MUSKUĻU SISTĒMA (myologia)

Muskuļu sistēma sastāv no atsevišķiem muskuļiem, kas parasti

piestiprinās pie kauliem un savelkoties izsauc ķermeņa daļu kustības

vai arī nodrošina noteiktu dzīvnieka stāvokli telpā. Kopējā muskuļu
masa atkarīga no dzīvnieka sugas, šķirnes un vecuma. Govij mus-

kuļu masa sastāda 42... 47%, aitai — 34%, bet cūkai — 31% no

kopējās ķermeņa masas. Dzīvnieka ķermenī ir 200 ... 250 muskuļu.

MUSKUĻA KĀ ORGĀNA UZBŪVE

Skeleta muskulis pēc savas uzbūves ir tipisks parenhimatozais
orgāns, kura parenhīmu veido šķērssvītrotie muskuļaudi, bet

stromu — saistaudi. No ārpuses katru muskuli apņem saistaudu slā-

nis, ko sauc par perimīziju (perimysium), no tā muskulī iedo-

das saistaudu starpsienas — endomīzijs (endomysium), kas

muskuli sadala atsevišķos kūlīšos. Pa saistaudiem muskuļos ieiet

asinsvadi un nervi. Muskuļa galos saistaudi (parastie un fibrozie)
veido muskuļu stiegras (tendo). Ja stiegras ir plakanas, tās

sauc par aponeirozēm (aponeurosis).
Atkarībā no funkcijas un iekšējās uzbūves izšķir dinamiskos un

statodinamiskos muskuļus. Dinamiskie muskuļi sastāv galvenokārt
no muskuļšķiedrām un smalka endomīzija. Šī tipa muskuļi spēj veikt

lielu darbu — izdarīt plašu sviras vēzienu, bet ātri nogurst. Sakarā

ar lielo stromas elementu daudzumu statodinamiskajos muskuļos

muskuļšķiedras ir īsas, tāpēc tādi muskuļi nevar veikt plašu sviras

vēzienu, bet tiem raksturīgs izteikts spēks, šie muskuļi lēni nogurst
un kalpo atsevišķu ķermeņa daļu fiksācijai. Pēc iekšējās uzbūves,
t. i., pēc muskuļšķiedru attiecībām pret stromas veidojumiem, stato-

dinamiskos muskuļus iedala vienspalvainajos, divspalvainajos un

daudzspalvainajos. Ir muskuļi, kas sastāv tikai no stiegras un veic
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statisku funkciju, piemēram, zirga un govs trešais kaulstarpas mus-

kulis.

Pēc formas izšķir vārpstveidīgos, plakanos un cirkulāros musku-

ļus. Vārpstveidīgie muskuļi tipiskā veidā vērojami ekstremitātēs, pla-
kanie — vēdera sienā un galvas apvidū, bet cirkulārie muskuļi ap

dabiskajām atverēm veido slēdzējmuskuļus.
Pēc topogrāfijas izšķir galvas, vidukļa un ekstremitāšu mus-

kuļus.

Pēc iedarbības muskuļus iedala izstiepējos jeb ekstensoros, salie-

cējos jeb fleksoros, pievilcējos jeb adduktoros, atvilcējos jeb abduk-

toros un griezējos jeb rotatoros. Tie rotatori, kas ekstremitātes dor-

sālo malu griež uz iekšpusi, tiek saukti par pronatoriem, bet tie, kas

ekstremitātes dorsālo malu griež uz ārpusi, — par supinatoriem.

Vēl izšķir cēlājus jeb levatorus, sasprindzinātājus jeb tensorus, sa-

šaurinātājus un paplašinātājus.

MUSKUĻU PALĪGAPARĀTI

Muskuļu palīgaparatiem pieder fascijas, sinovialie maisiņi, fibro-

zās makstis, sinoviālās makstis un bloki.

Fascijas (fascia) ir plānas, izturīgas fibrozo saistaudu plēves.
Tās iedala virsējās un dziļajās fascijās.

Virsēja fascija atrodas tūlīt zem adas un ietver zemādas

muskuļus.

Dziļā fascija piestiprinās pie kauliem un, aptverot katru

muskuli, izveido ap tiem apvalkus, kas savilkšanās laikā neļauj mus-

kuļiem izslīdēt no savas normālās atrašanās vietas. Pa dziļās fas-

cijas saistaudiem iet arī nervu, asinsvadu un limfvadu kūlīši.

Sinoviālo maisiņu (bursa synovialis) sienas sastāv no ārējās
fibrozās kārtas un iekšējās sinoviālās kārtas, kas izdala sinoviju —

viskozu šķidrumu. Viskozais šķidrums mazina berzi. Sinoviālie mai-

siņi atrodas starp muskuļiem, muskuļu stiegrām un kauliem, saitēm,
kā arī zem ādas. Tas novērš berzi starp minētajiem veidojumiem.

Fibrozās stiegru makstis (vagina fibrosa tendinea) veidojas no

dziļās fascijas sabiezinājumiem locītavu apvidos, kur tās novērš

muskuļu stiegru noslīdēšanu savilkšanās laikā. Starp fibrozo maksti

un muskuļa stiegru atrodas sinoviālā maksts (vagina syno-

vialis tendinis), kas futrāļa veidā apklāj stiegru un novērš berzi.

Sinoviālās maksts iekšējo daļu, kas saaug ar muskuļa stiegru, sauc

par viscerālo lapu, bet maksts ārējo daļu, kas saaug ar fibrozo mak-

sti, — par parietālo lapu. Vietu, kur viscerālā lapa pāriet parietālajā,
apzīmē par mezotendīniju (mesotendineum).

Vietās, kur muskuļu stiegras krasi maina virzienu, novērojami
bloki (trochlea muscularis), piemēram, metakarpālās-falangas locī-

tavas volārajā pusē. Bloku veidošanā piedalās sezamkauli.
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VIDUKĻA MUSKUĻI

Vidukļa muskuļus no ārpuses apņem virsējā fascija, kas ietver

trīs zemādas muskuļus: lielo zemādas muskuli (m. cutaneus

trunci), lāps t i ņ a s-p 1e c a zemādas muskuli (m. cutaneus

omobrachialis), kas apklāj lāpstiņas un pleca apvidu, un kakla

zemādas muskuli (m. sphincter colli), kas apklāj kakla ven-

trālo malu un nav attīstīts gaļēdājiem. Zemādas muskuļi kustina

ādu un savelk to krokās.

Vidukļa muskuļiem izšķir vairākas grupas: muskuļus, kas priek-
šējo ekstremitāti saista ar vidukli, dorsālos mugurkaulāja muskuļus,
ventrālos mugurkaulāja muskuļus, ventrālos kakla muskuļus, krūšu

sienas muskuļus un vēdera sienas muskuļus (72. att.).

PRIEKŠĒJO EKSTREMITĀTI AR VIDUKLI

UN GALVU SAVIENOJOŠIE MUSKUĻI

Trapecmuskulim (m. trapezius) izšķir kakla daļu (pars cervica-

lis) un krūšu daļu (pars thoracica). Sākas no pakauša saites un

72. att. Govs virsējie muskuļi:
1 — ārējais gremošanas muskulis, 2 — krūšu kaula-apakšžokļa muskulis, 3 — krūšu

kaula-aizauss muskulis, 4 un 5 — trīsgalvainais pleca muskulis, 6 — virsējā krūšu

muskuļa descendējošā daļa, 7 — radiālais karpālās locītavas izstiepējs, 8 un 9 —

kopējais pirkstu izstiepējs, 10 — ulnārais karpālās locītavas izstiepējs, 11 — dziļais
krūšu muskulis, 12 — ventrālais zobainais muskulis, 13 — ārējais slīpais vēdera

muskulis, 14 — vidējais kaulstarpas muskulis, 15 — pakaļējās ekstremitātes virsējais

pirkstu saliecējs, 16 — trešais ikru kaula muskulis, 17 — garais pirkstu izstiepējs,
18 — pakaļējās ekstremitātes laterālais pirkstu izstiepējs, 19 — garais ikru kaula

muskulis, 20 — puscīpslainais muskulis, 21 — divgalvainais ciskas muskulis, 22 —

vidējais gūžas muskulis, 23 — ciskas platās fascijas stiepējs, 24 —
iekšējais slīpais

vēdera muskulis, 25 — platākais muguras muskulis, 26 — trapecmuskulis, 27 —

pleca-atlanta muskulis, 28 — pleca-galvas muskulis
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mugurizaugumu virssaites no 2. kakla līdz 10. krūšu skriemelim.

Beidzas pie lāpstiņas šķautnes. Nostiprina plecu, velk lāpstiņu uz

priekšu vai atpakaļ.
Rombmuskulim (m. rhomboideus) izšķir kakla daļu (m. rhomboi-

deus cervicis) un krūšu daļu (m. rhomboideus thoracis). Sākas no

pakauša saites un mugurizaugumu virssaites no 2. kakla līdz

7. (8.) krūšu skriemelim. Beidzas pie lāpstiņas skrimšļa mediālās vir-

smas. Cūkai un gaļēdājiem ir arī vāji attīstīta galvas daļa (m. rhom-

boideus capitis). Nostiprina plecu, velk lāpstiņu uz priekšu vai

atpakaļ.
Pleca-atlanta muskulis (m. omotransversarius) sākas no atlanta

spārna. Beidzas pie lāpstiņas šķautnes distālās daļas. Zirgam mus-

kulis nav attīstīts. Velk lāpstiņu uz priekšu, liec galvu uz sāniem.

Platākais muguras muskulis (m. latissimus dorsi) sākas pie jos-

tas-muguras fascijas no 3. krūšu skriemeļa līmeņa līdz pēdējam

jostas skriemelim, kā arī no pēdējām ribām. Beidzas pie pleca kaula

mazā pauguriņa šķautnes. Zirgam muskulis no ribām nesākas. Velk

priekšējo ekstremitāti atpakaļ un saliec to pleca locītavā. Ja ekstre-

mitāte fiksēta, velk vidukli uz priekšu.
Pleca-galvas muskulis (m. brachiocephalicus) govij un cūkai sa-

stāv no atslēga s-p akauša muskuļa (m. cleidooccipitalis)
,

atslēga s-a izauss muskuļa (m. cleidomastoideus) un at-

slē g a s-p leca muskuļa (m. cleidobrachialis). Muskulī ieslēgts
atslēgas kaula rudiments saistaudu šķērssvītras veidā. Muskulis sā-

kas pie pakauša kaula un aizauss paugura. Beidzas pie pleca kaula

šķautnes. Zirgam atslēgas-pakauša muskuļa vietā ir atslēgas-
šķērs i z a v gu m v muskulis (m. cleidotransversarius), bet, gaļ-

ēdājiem — atsl ē g a s-k ak 1 a muskulis (m. cleidocervicaiis).
Ja ekstremitātes fiksētas, liec galvu un kaklu uz leju. Ja galva fik-

sēta, velk ekstremitāti uz priekšu. Vienpusīgi darbojoties, liec galvu
uz sāniem, norobežo jugulāro rievu no dorsālas puses.

Ventrālajam zobainajam muskulim (m. ssrratus ventralis) izšķir
kakla daļu (pars cervicis) un krūšu daļu (pars thoracis). Sākas no

3. līdz 7. kakla skriemeļa šķērsizaugumiem un no 1. līdz 9. ribai.

Beidzas pie lāpstiņas zobainās virsmas. Cūkai muskulis sākas no

visiem kakla skriemeļiem un pirmajām 8 ribām. Abpusēji darbojo-
ties, muskulis nes vidukli, paceļ to uz augšu vai nolaiž uz leju.

Virsējam krūšu muskulim (m. pectoralis superficialis) izšķir des-

cendējošo daļu (pars descendens) un šķērsdaļu (pars transversa).

Descendējošā daļa sākas no krūšu kaula roktura, bet šķērsdaļa —

no krūšu kaula ķermeņa līdz 6. ribu skrimšļa piestiprināšanās vietai.

Descendējošā daļa beidzas galvenokārt pie pleca kaula lielā paugu-

riņa šķautnes, bet šķērsdaļa pāriet apakšpleca fascijā. Gaļēdājiem
abas daļas saplūdušas. Velk ekstremitāti uz priekšu; ir adduktors.

Dziļais krūšu muskulis (m. pectoralis profundus) ir spēcīgāks
par iepriekšējiem muskuļiem. Sākas no krūšu kaula, īsto ribu skrim-

šļiem un dziļās vēdera fascijas šķēpveida skrimšļa apvidū. Piestip-
rinās galvenokārt pie pleca kaula mazā pauguriņa, bet neliela daļa
arī pie virsšķautnes muskuļa. Velk priekšējo ekstremitāti atpakaļ.
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Zematslēgas muskulis (m. subclavius) ir neliels muskulis. Tas

sākas no krūšu kaula roktura. Beidzas pie atslēgas kaula rudimenta.

Novēro tikai govij. Nostiprina pleca-galvas muskuli.

DORSĀLIE MUGURKAULĀJA MUSKUĻI

šie muskuļi atrodas rievā starp skriemeļu mugurizaugumiem un

šķērsizaugumiem, bet krūšu apvidū uzgulstas arī ribu proksimāla-
jiem galiem un stiepjas no astes skriemeļiem līdz galvaskausam
(73. att.). Pēc pamatfunkcijas visus šos muskuļus var apvienot
vienā kompleksā muskulī — muguras stiepējmuskulī.

Muguras stiepējmuskulis (m. erector spinae) sadarbojas ar taisno

vēdera muskuli, ir tā antagonists, kā arī paceļ galvu un asti.

73. att. Dorsalo mugurkaulāja muskuļu uzbūves shēma:

A — mugurizaugumu šķērsizaugumu grupa, B — šķērsizaugumu mugurizaugumu grupa;
I — garākais galvas muskulis,_ 2 — trisstūrainais muskulis, 3 — garākais muguras
muskulis, 4 — lateralais astes cēlājs, 5 — taisnais laterālais galvas muskulis, 6 — kau-

dālais slīpais galvas muskulis, 7 — šķērsizaugumu muskuli, 8 — garākais kakla mus-

kulis, 9 — zarnkaula-ribu muskulis, 10 — mazais taisnais dorsālais galvas muskulis,
II — lielais taisnais dorsālais galvas muskulis, 12 — galvas-pusmugurizaugumu mus-

kulis, 13 — muguras un kakla mugurizaugumu muskulis, 14 — daudzdaļainais muguras
muskulis, 15 — mediālais astes cēlājs, 16 — kraniālais slīpais galvas muskulis, 17 —

daudzdaļainais kakla muskulis
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Darbojoties vienpusīgi, tas saliec vidukli uz sāniem. Muguras stiepēj-
muskulis sastāv no vairākiem atsevišķiem muskuļiem, kurus iedala

īsajos un garajos muskuļos. Tso muskuļu muskuļšķiedras pārlec pāri
dažiem skriemeļiem, bet garo muskuļu muskuļšķiedras — vairākiem.

74. att. Vidukļa muskuļu uzbūves shēma:

A — ārējais muskuļu slānis, B
— iekšējais muskuļu slānis; 1 — dorsālais zobainais

kraniālais muskulis, 2 — ribu cēlājmuskuļi, 3 — ārējie ribstarpu muskuli, 4 — ventrā-
lais kāpņu muskulis, 5 — taisnais krūšu muskulis, 6 — dorsālais zobainais kaudālais
muskulis, 7 — iekšējie ribstarpu muskuli, 8 — četrstūrainais jostas muskulis, 9 — ma-

zais jostas muskulis. 10 — lielais jostas muskulis, 11 — astes liecēji, 12 — astes

muskulis, 13 — ārējais slīpais vēdera muskulis, 14 — iekšējais slīpais vēdera muskulis,
15 — taisnais vēdera muskulis, 16 —

vēdera šķērsmuskulis, 17 — jostas-ribu muskulis,
18 — gara kakla muskuļa krūšu dala
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īsie muskuļi novietoti dziļāk nekā garie muskuļi. Pie īsajiem

muskuļiem pieder

1) šķērsizaugumstarpu muskuļi (mm. iniertransver-

sarii);

2) mugurizaugumstarpu muskuļi (mm. interspinales).
Abu muskuļu novietojumu, sākumu un beigas raksturo nosaukumi;

3) šķērsi z a v g v m u-m uguriza v g v m v muskuļi (mm.

transversospinales), ko veido metamēru kūlīšu kompleksi, kas sākas

no šķērsizaugumiem un piestiprinās pie mugurizaugumu pamatnēm.
Šīs grupas muskuļi var būt arī daudzmetamēru. Pie šīs grupas

pieder
a) skriemeļu grozītā j muskuļi (mm. rotatores),

b) daudzdaļu muskuļi (mm. multifidi),
c) pusmugurizaugumu muskuļi (mm. semispinales).

Skriemeļu grozītājmuskuļi atrodas dziļāk par pusmugurizau-

gumu muskuļiem. Daudzdaļu muskuļi ieņem vidēju stāvokli. Katram

no šiem muskuļiem vēl izdala krūšu un kakla daļu, bet pusmugur-

izaugumu muskulim izšķir arī galvas daļu. Dažādiem lauksaimnie-

cības dzīvniekiem šo muskuļu daļu uzbūvē ir īpatnības.
Garie muguras muskuļi ir šādi:

1) zarnkaula-ribu muskulis (m. iliocosialis) atrodas vis-

laterālāk. Tam izšķir jostas, krūšu, kakla daļas;

2) garākais muguras muskulis (m. longissimus dorsi)
novietots mediāli no iepriekšējā muskuļa un apsedz īsos muskuļus.

Izšķir jostas, krūšu, kakla, galvas, atlanta daļas;

3) mugurizaugumu muskulis (m. spinalis) uzgulst mu-

gurizaugumiem. Izšķir krūšu un kakla daļas (74. att.).
Zarnkaula-ribu muskulis un garākais muguras muskulis veidoti

pēc šķērsizaugumstarpu muskuļa tipa, bet mugurizaugumu musku-

lis — pēc mugurizaugumstarpu muskuļa tipa;

4) trīsstūrainais muskulis (m. splenius) novietots

kakla apvidū virspusēji.
Pie īsajiem muskuļiem, kas nodrošina galvas pacelšanu, tās sān-

kustības un rotāciju, pieder vairāki muskuļi, kuri novietoti kakla kra-

niālajā galā. Tie sākas no atlanta vai ass skriemeļa un beidzas pie

pakauša kaula. Izšķir

1) lielo taisno dorsālo galvas muskuli (m. rectus

capitis dorsalis major), kas sākas no ass skriemeļa šķautnes un bei-

dzas pie pakauša kaula. Zirgam tas relatīvi vāji attīstīts. Šis mus-

kulis izstiepj atlanta-pakauša kaula locītavu;

2) mazo taisno dorsālo galvas muskuli (m. rectus

capitis dorsalis minor), kas atrodas tieši uz atlanta-pakauša kaula

locītavas somiņas. Sākas no atlanta augšējā loka un beidzas virs

lielā pakauša kaula cauruma. Izstiepj atlanta-pakauša kaula locītavu;

3) kraniālo slīpo galvas muskuli (m. obliguus capitis

cranialis), kas sākas no atlanta spārna un beidzas pie jugulārā iz-

auguma un pakauša šķautnes. Izstiepj atlanta-pakauša kaula locī-

tavu. Vienpusīgi darbojoties, griež galvu uz sāniem;
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4) kaudālo slīpo galvas muskuli (m. obliquus capitis

caudalis), kurš sākas no epistrofeja šķautnes un beidzas pie atlanta

spārniem. Izstiepj atlanta-pakauša kaula locītavu. Vienpusīgi dar-

bojoties, griež galvu uz sāniem;

5) laterālo taisno galvas muskuli (m. rectus capitis

lateralis). Tas ir mazs muskulis, sākas no atlanta spārna un bei-

dzas pie jugulārā izauguma. Šis muskulis noliec galvu. Vienpusīgi
darbojoties, velk to uz sāniem.

Asti paceļ vai, vienpusīgi savelkoties, velk uz sāniem

1) mediālais astes cēlājs (m. sacrocaudalis medialis) ,

2) laterālais astes cēlājs (m. sacrocaudalis lateralis).
Abi muskuļi atbilst šķērsizaugumu-mugurizaugumu muskuļiem.

VENTRĀLIE MUGURKAULĀJA MUSKUĻI

Garais kakla muskulis (m. longus colli) uzgulst kakla un pirmo
5 vai 6 krūšu skriemeļu ventrālajai malai. Saliec kaklu.

Garais galvas muskulis (m. longus capitis) sakas no 2. līdz

5. kakla skriemeļu šķērsizaugumiem. Beidzas pie pakauša kaula

muskuļpauguriņa. Noliec galvu un kaklu.

Ventrālais taisnais galvas muskulis (m. rectus capitis ventralis)

sākas no pakauša kaula muskuļpauguriņa un beidzas pie atlanta

ventrālā pauguriņa. Noliec galvu.
Četrstūrainais jostas muskulis (m. quadratus lumborum) atrodas

zem jostas skriemeļu šķērsizaugumiem no krustu kaula spārna līdz

pēdējai ribai, nostiprina mugurkaulāju jostas apvidū.
Mazais jostas muskulis (m. psoas minor) sākas no pēdējo divu

krūšu un visu jostas skriemeļu ķermeņiem. Beidzas pie zarnkaula

jostas pauguriņa. Saliec mugurkaulāju, velk gūžas kaulus uz priekšu.
Laterālais astes liecējs (m. sacrocaudalis ventralis lateralis) sā-

kas no krustu kaula apakšējās malas un pirmo astes skriemeļu

šķērsizaugumiem. Beidzas pie astes skriemeļu ķermeņiem un šķērs-

izaugumu apakšējās malas. Noliec asti.

Mediālais astes liecējs (m. sacrocaudalis ventralis medialis) sā-

kas no krustu kaula un pirmo astes skriemeļu apakšējās malas. Bei-

dzas pie astes skriemeļu ķermeņiem. Noliec asti.

Astes muskulis (m. caudalis) sākas no sēžas kaula šķautnes un

bļodas platās saites. Beidzas pie pirmo 3 vai 4 astes skriemeļu šķērs-

izaugumiem. Noliec asti.

VENTRĀLIE KAKLA MUSKUĻI

Par šo muskuļu sākšanas un beigšanas vietu liecina to no-

saukumi.

Krūšu kaula-galvas muskulis (m. sternocephalicus) govij sastāv

no krūšu kaul a-a izauss muskuļa (m. sternomastoideus)
un krūšu kaul a-a pakšžokļa muskuļa (m. sternomandibu-
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Laris). Šī muskuļa uzbūvē ir sugu īpatnības. Noliec galvu, atvelk

apakšžokli.
Pleca-mēles kaula muskulis (m. omohuoideus) gaļēdājiem nav

-attīstīts. Velk mēles kaulu kaudāli.

Krusu kaula-vairogskrimšļa muskulis (m. sternothyroideus) velk

balseni kaudāli.

Krūšu kaula-meles kaula muskulis (m. sternohijoideus) velk me-

les kaulu kaudāli.

KRŪŠU SIENAS MUSKUĻI

Sie muskuļi iedarbojas uz ribām: tās paceļot, krūškurvja tilpums
palielinās un notiek ieelpa (inspiratio), bet, nolaižot ribas, krūš-

kurvja tilpums samazinās un notiek izelpa (expiratio). Tāpēc arī

krūšu sienas muskuļus pēc funkcijas iedala inspiratoros un ekspi-
ratoros.

Inspiratori. Dorsālais zobainais inspirators (m. serratus dor-

salis cranialis) sākas no pirmo piecu krūšu skriemeļu mugurizaugu-
miem un, pārlecot pāri vairākiem segmentiem, beidzas pie 5.

.. .
■8. ribas, zirgam — pie 5.

...
12. ribas.

Ribu cēlāji (mm. levatores costarum) sākas no krūšu skriemeļu

šķērsizaugumiem un beidzas pie ribas augšējā gala priekšējās malas.

Ārējie ribstarpu muskuļi (mm. intercostales externi) atrodas

starp ribām. Šķiedras iet kaudoventrāli.

Dorsālais kāpņu muskulis (m. scalenus dorsalis) sākas no

3. ...6. kakla skriemeļu šķērsizaugumiem un beidzas pie (1.) 2.
...

5. ribas. Zirgam nav. Gaļēdājiem tas sastāv no divām kājiņām —

dorsālās un ventrālās (m. scalenus medius).
Ventrālais kāpņu muskulis (m. scalenus ventralis) sākas no

3. ...7. kakla skriemeļu šķērsizaugumiem un beidzas pie 1. ribas.

Taisnais krūšu muskulis (m. rectus thoracis) sākas no pirmās
ribas un beidzas pie 2.

...
4. ribu skrimšļa.

Diafragma (diaphragma, s. m. phrenicus) ir liels, plakans mus-

kulis, kas atdala krūšu dobumu no vēdera dobuma. Tai izšķir peri-
fēro muskuļaino daļu un cīpslaino centru. Diafragmas muskuļaino

daļu atkarībā no piestiprināšanās vietas pie skeleta iedala jostas,
ribu un krūšu kaula daļā.

Jostas daļa (pars lumbalis) sastāv no labās un kreisās kāji-

ņas. Labā kājiņa ir lielāka, garāka un sākas no pēdējo divu krūšu

un pirmo 4 jostas skriemeļu ķermeņiem. Kreisā kājiņa ir īsāka un

sākas no pirmo divu jostas skriemeļu ķermeņiem. Starp abām kāji-
ņām atrodas atvere aortai (hiatus aorticus). Labās puses kājiņā no-

vietota atvere barības vadam (hiatus esophageus).
Ribu daļa (pars costalis) govij piestiprinās pie 8. ...12. ri-

bas, cūkai — pie 14. un 15. ribas, zirgam — pie 7.
...

18. ribas, bet

gaļēdājiem — pie 13. ribas.

Krūšu kaula daļa (pars sternalis) sākas no šķēpveida
skrimšļa.
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Visu trīs daļu muskuļšķiedras beidzas pie cīpslainā centra.

Cīpslainajā centrā (centrum tendineum) atrodas kaudālās

dobās vēnas caurums (foramen venae cavae).
Diafragma ir spēcīgs inspirators.

Ekspiratori. Dorsālais zobainais ekspirators (m. serratus

dorsalis caudalis) sākas no jostas skriemeļu mugurizaugumiem un

beidzas pie pēdējām ribām.

lekšējie ribstarpu muskuļi (mm. intercostales interni) atrodas

starp ribām un ribu skrimšļiem. Šķiedras iet kranioventrāli.

Krūšu šķērsmuskulis (m. transversus thoracis) sākas no krūšu

kaula augšējās malas. Beidzas pie 2. ...8. ribu skrimšļa.

VĒDERA SIENAS MUSKUĻI

Ārējais slīpais vēdera muskulis (m. obliquus externus abdominis)
atrodas vēdera sienas ārpusē. Tas sākas ar atsevišķiem kūlīšiem no

ribām, izņemot pirmās 4 vai 5 ribas, un no jostas-muguras fascijas.

Muskuļšķiedras iet kaudoventrālā virzienā un pāriet platā aponei-

rozē, kas beidzas pie baltās līnijas un pie ingvinālās saites (lig.

inguinale). Ingvinālā saite savieno gūžu pauguru ar kaunuma kaula

šķautni. No aponeirozes kaudālās daļas atdalās neliela plātnīte
(lamina femoralis), kas pāriet uz ciskas fasciju. Vīriešu kārtas dzīv-

niekiem un kucei ārējā slīpā vēdera muskuļa aponeirozes kaudālajā
malā netālu no baltās līnijas novēro spraugu — virsējo cir-

kšņu gredzenu (anulus inguinalis superficialis; 75. att.). Bul-

lim un ērzelim tas ir 10
...

15 cm garš. Uz ārējā vēdera muskuļa

75. att. Vēdera muskuļu topogrāfija
cirkšņu apvidū:

1 — vēdera šķērsmuskulis, 2
— iekšējais

slīpais vēdera muskulis. 3 — taisnais

vēdera muskulis, 4 — ārējais slīpais vē-

dera muskulis, 5 — cirkšņu saite, 6 —

zarnkaula-jostas muskulis, 7 — virsējais

cirkšņu gredzens, 8 — dziļais cirkšņu
gredzens

novērojama vēdera dzel-

tenā fascija (tunica flava ab-

dominis). Sevišķi labi tā attīstīta

zālēdājiem.
lekšējais slīpais vēdera mus-

kulis (m. obliguus internus abdo-

minis) atrodas zem ārējā slīpā vē-

dera muskuļa. Sākas no gūžas

paugura un jostas skriemeļu šķērs-

izaugumiem. Šķiedras iet kranio-

ventrālā virzienā un vēdekļveidīgi
izplešas. Muskulis beidzas pie ribu

loka un ar platu aponeirozi pie
baltās līnijas. Starp iekšējā slīpā
vēdera muskuļa kaudālo daļu un

cirkšņu saiti (lig. inguinale) vī-

rišķajiem dzīvniekiem un 75% ga-

dījumu arī kucei atrodas dzi-

ļais cirkšņu gredzens (anu-
lus inguinalis profundus), kas

buļļiem un ērzeļiem ir 3
...

4 cm

garš. Virsējo un dziļo cirkšņu
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gredzenu savieno cirkšņa kanāls (canalis inguinalis), ko iz-

klāj vēderplēve. Pa šo kanālu vēdera dobumā ieiet sēklvada aukliņa

(juniculus spermaticus).
Vēdera šķērsmuskulis (m. transversus abdominis) veido vēdera

sienas iekšējo kārtu un atrodas zem iekšējā slīpā vēdera muskuļa.
No iekšpuses to apklāj vēdera šķērsfascija (fascia transversalis).
Muskulis sākas no jostas skriemeļu šķērsizaugumiem. Šķiedras iet

ventrālā virzienā un ar platu aponeirozi beidzas pie baltās līnijas.
Taisnais vēdera muskulis (m. rectus abdominis) atrodas vēdera

sienas ventrālajā pusē gar balto līniju. Sākas no krūšu kaula un

ribu (4. ...9.) skrimšļiem, beidzas pie kaunuma kaula šķautnes.
Muskuli atrodas saistaudu šķērssvītras (intersectiones tendineae).

Govij otrajā saistaudu šķērssvītrā novērojama atvere — «piena

aka», kurai cauri iet vēdera sienas kraniālā virsējā vēna, kas aiz-

vada asinis no tesmeņa.

Taisnais vēdera muskulis, izņemot ta sakuma daļu, ietverts mak-

stī (vagina musculi recti abdominis).
Baltā līnija (linea alba) stiepjas no krūšu kaula līdz kaunuma

kauliem, un to izveido ārējā slīpā vēdera muskuļa, iekšējā slīpā
vēdera muskuļa un vēdera šķērsmuskuļa aponeirozes. Baltā līnija
ir tikai saistaudu veidojums, muskuļšķiedras tā nesatur. Embrionā-

lajā un fetālajā laikā baltajā līnijā atrodas nabas gredzens
(anulus umbilicalis), kas pēc dzimšanas noslēdzas un pārvēršas

par nabu (umbilicus).
Vēdera muskuļu funkcijas 1) notur vēdera dobuma

-orgānus; 2) izveido vēdera presi, kas, spiežot uz iekšējiem orgāniem,
veicina urinēšanu, defekāciju, dzemdības; 3) tie ir spēcīgi ekspira-

tori; 4) sadarbojas ar dorsālajiem mugurkaulāja muskuļiem un no-

stiprina mugurkaulāju.

GALVAS MUSKUĻI

Galvas muskuļi iedalāmi divās grupās: sejas jeb mīmikas mus-

kuļos un gremošanas jeb košanas muskuļos.

Sejas muskuļi pārsvarā ir plakano muskuļu kompleksi, kas

atrodas ap atverēm — muti, nāsīm, acīm, ausīm (76. att.). Šie mus-

kuļi novietoti tā, ka vieni no tiem aizver vai sašaurina atveri, bet

citi to paplašina. Auss muskuļi groza auss skrimstalu.

Mutes (lūpu) gredzenmuskulis (m. orbicularis oris) apņem mu-

tes atveri un pie kauliem nepiestiprinās. Govij augšlūpā pārtraucas.
A'islabāk attīstīts zirgam un mazajiem atgremotājiem. Cūkai un su-

nim izveidots vāji. Tas noslēdz mutes spraugu.

Augšējais priekšzobu muskulis (m. incisivus maxillaris) sākas

no priekšzobu kaula alveolārās malas un beidzas augšlūpā. Vāji
attīstīts. Muskulis piespiež augšlūpu pie zobiem.

Apakšējais priekšzobu muskulis (m. incisivus mandibularis) sā-

kas no apakšžokļa alveolārās malas un beidzas apakšlūpā. Vāji
attīstīts. Piespiež apakšlūpu pie zobiem.
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Vaiga kaula muskulis (m. zygomaticus) govij, cūkai un zirgam
sākas no vaiga loka, bet sunim — no vairodziņa. Beidzas mutes

gredzenmuskulī. Tas ir plāns un lentveidīgs muskulis, kas velk lūpu

kaktiņu uz augšu un atpakaļ.
Zoda muskulis (m. mentalis) sākas no apakšžokļa ķermeņa ma-

lējo priekšzobu apvidū un beidzas zoda ādā. Govij ar rievu sadalīts

divās daļās. Zirgam tas ir attīstīts labi, bet cūkai un sunim — vāji.
Muskulis savelk zoda ādu krokās.

Deguna-augšlūpas cēlājam (m. levator nasolabialis) izšķir vir-

sējo un dziļo daļu. Govij muskulis sākas no pieres un deguna zem-

ādas muskuļa, bet cūkai, zirgam un sunim — no deguna fascijas.
Beidzas augšlūpā un pie deguna spārna. Cūkai un sunim muskulis

nav sadalīts virsējā un dziļajā daļā. Cūkai tas ir vāji attīstīts un

76. att. Govs galvas muskuļi (no kreisas puses):
1 _ vairodziņš, 2 — pieres zemādas muskulis, 3 — acs plakstiņu gredzenmuskulis,

4
_ ārējais vaiga muskulis, 5 — deguna-augšlūpas cēlājs, 6 — augšlūpas cēlājs,

7 — ilkņa muskulis, 8 — augšlūpas lejupvilcējs. 9
— vaiga kaula muskulis, 10 —

vaiga muskulis, 11 — sejas artērija, 12 — sejas vēna, 13 — pieauss siekalu dziedzera

izvads, 14 — ārējais gremošanas muskulis, 15 — apakšžokļa siekalu dziedzeris, 16 —

apakšžokļa limfmezgls, 17 — krūšu kaula-mēles kaula muskulis, 18 — krūšu kaula-

apakšžokļa muskulis, 19 — ārējā jugulārā vēna, 20 — krūšu kaula-aizauss muskulis.

21
— atslēgas kaula-aizauss muskulis, 22 — pieauss limfmezgls, 23 — pieauss siekalu

dziedzeris, 24 — ventrālais auss muskulis, 25 — atslēgas kaula-pakauša muskulis
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izbeidzas tikai augšlupa. Šis muskulis paceļ augšlūpu un paplašina
nāsis.

Ārējais vaiga muskulis (m. malaris) sākas no pieres fascijas
mediālā acu kaktiņa apvidū. Beidzas vaiga muskulatūrā. Govij, zir-

gam un sunim muskulis labi attīstīts, cūkai — reducēts. Tas velk

vaigu uz augšu.

Ilkņa muskulis (m. caninus) sākas no augšžokļa aiz zemacs cau-

ruma. Beidzas augšlūpā un pie deguna spārna. Govij un zirgam
muskulis iziet caur deguna-augšlūpas cēlāja abām daļām. Šis mus-

kulis paceļ augšlūpu un paplašina nāsis.

Augšlūpas cēlājs (m. levator labii maxillaris) sākas no augš-

žokļa aiz zemacs cauruma un beidzas augšlūpā. Govij tas iziet caur

deguna-augšlūpas cēlāja abām daļām. Muskulis paceļ augšlūpu,
cūkai nostiprina snuķi.

Augšlūpas lejupvilcējs (m. depressor labii maxillaris) sākas no

augšžokļa aiz zemacs cauruma un beidzas augšlūpā. Muskulis attīs-

tīts tikai govij un cūkai. Tas velk augšlūpu uz leju, cūkai nostip-
rina snuķi.

Apakšlūpas lejupvilcējs (m. depressor labii mandibularis) sākas

no apakšžokļa muskuļizauguma, kur tā sākuma daļa saplūdusi ar

vaiga muskuli. Beidzas apakšlūpā. Muskulis praktiski novērojams
tikai zirgam un govij. Cūkai tas saplūdis ar vaiga muskuli, bet su-

nim vispār nav attīstīts, šis muskulis velk apakšlūpu uz leju.

Vaiga muskulis (m. buccinator) veido vaiga pamatu un sastāv

no virsējā vaiga muskuļa (m. buccalis) un dziļā vaiga

muskuļa (m. molaris). Virsējā vaiga muskuļa šķiedras sākas no

augšžokļa un apakšžokļa bezzobu malas. Dziļais vaiga muskulis

sākas no apakšžokļa muskuļizauguma un alveolārās malas un no

augšžokļa alveolārās malas molāro zobu apvidū. Virsējā vaiga mus-

kuļa šķiedras beidzas pie saistaudu svītras, kas atrodas muskulī,

bet dziļais vaiga muskulis beidzas mutes gredzenmuskulī. Sunim

vaiga muskulis attīstīts vāji. Tas bīda barības masu starp dzerok-

ļiem un spiež uz vaiga dziedzeriem.

Apikālais nāsu paplašinātājs (m. dilatator naris apicalis) atro-

das starp deguna spārniem, piestiprinās arī priekšzobu kaulam. Go-

vij tas ir divdaļīgs, zirgam sastāv no vienas daļas, bet cūkai un

sunim rudimentārs, šis muskulis paplašina ieeju deguna dobumā.

Deguna sānmuskulis (m. lateralis nasi) govij sastāv no laterā-

lās un mediālās daļas. Sākas no deguna sānu sienas skrimšļa un

priekšzobu kaula deguna izauguma. Beidzas pie deguna laterālā un

mediālā spārna. Cūkai un sunim muskulis ir rudimentārs vai nav

attīstīts. Zirgam tas sastāv no orālās, aborālās, augšējās un apak-

šējās daļas. Tas paplašina nāsis.

Gremošanas muskuļu ir nedaudz, bet tie ir ļoti spēcīgi.
Viena gremošanas muskuļu grupa apakšžokli pievelk, bet otra —

atvelk.

Ārējais gremošanas muskulis (m. masseter) ir ļoti spēcīgs mus-

kulis. Tam izšķir virsējo un dziļo kārtu. Abas kārtas sākas no sejas
šķautnes, vaiga loka un sejas paugura. Virsējā kārta beidzas pie
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apakšžokļa zara kaudālās malas, bet dziļā kārta piestiprinās pie

apakšžokļa zara laterālās virsmas. Muskulis pievelk apakšžokli.
Vienpusīgi darbojoties, velk to uz sāniem. Sadarbojoties ar spārn-
veida muskuli, izdara žokļu sānu kustības.

Spārnveida muskulim (m. pterugoideus) izšķir 2 daļas: me-

diālo spārnveida muskuli (m. pterugoideus medialis) un

laterālo spārnveida muskuli (m. pterugoideus lateralis).
Abas daļas sākas no spārnveida kaula un ķīļa kaula spārnveida iz-

auguma. Mediālais muskulis beidzas pie apakšžokļa spārnveida bed-

res, bet laterālais muskulis piestiprinās pie apakšžokļa zara zem

locītavizauguma. Funkcija līdzīga ārējā gremošanas muskuļa fun-

kcijai.

Deniņu muskulis (m. temporalis) sākas no deniņu bedres un

vaiga loka. Beidzas pie apakšžokļa muskuļizauguma. Sevišķi spē-

cīgi muskulis attīstīts gaļēdājiem. Tas pievelk apakšžokli.

Divvēderiņu muskulim (m. digastricus) izšķir rostrālo un kau-

dālo vēderiņu. Muskulis sākas no jugulārā izauguma un beidzas pie
apakšžokļa ventromediālās malas. Govij simetriskos muskuļus sa-

vieno šķērsām ejošas muskuļšķiedras. Zirgam starp abiem muskuļa

vēderiņiem esošā stiegra izurbjas cauri mēles kaula muskuļa stieg-
rai. No muskuļa kaudālā vēderiņa atdalās jugulārā izauguma-

apakšžokļa muskulis (m. jugulomandibularis). Cūkai un

sunim rostrālais vēderiņš atdalīts tikai ar saistaudu šķērssvītru vai

arī nav atdalīts nemaz. Divvēderiņu muskulis atvelk apakšžokli.

PRIEKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES MUSKUĻI

Govs un pārējo lauksaimniecības dzīvnieku priekšējo ekstremi-

tāšu locītavās praktiski notiek tikai izstiepšanās un saliekšanās kus-

tības, jo ekstremitātes kalpo iešanai. Rotācijas pazīmes, arī nelielas

pievilkšanās un atvilkšanās kustības vērojamas tikai gaļēdājiem, jo
ekstremitātes bez iešanas kustībām izpilda arī nelielas tveršanas

kustības.

Tā kā muskuļi iedarbojas uz locītavām, tos grupē pēc šī principa.
Priekšējā ekstremitātē izšķir pleca, elkoņa, karpālās un pirkstu locī-
tavu muskuļus (77. att.).

Pleca locītavas izstiepēji. Virsšķautnes muskulis

(m. supraspinatus) sākas no virsšķautnes bedres un beidzas pie
pleca kaula lielā un mazā muskuļpauguriņa. Gaļēdājiem muskulis

beidzas tikai pie lielā pauguriņa.
Knābjveida izauguma muskulis (m. coracobrachialis) sākas no

knābjveida izauguma un beidzas zem pleca kaula mazā pauguriņa
šķautnes.

Pleca locītavas saliecēji. Deltmuskulī (m. deltoi-

deus) izšķir lāpstiņas daļu (pars scapularis), akromiona daļu (pars
acromialis) un atslēgas daļu (pars clavicularis). Abas pirmās daļas
sākas no lāpstiņas un beidzas pie pleca kaula deltmuskuļa nelīdze-

numa, bet pēdējā daļa pievienojas pleca-galvas muskulim un veido



123

77. att. Priekšējās ekstremitātes muskuļu uzbūves shēma:

A — skats no laterālās puses, B — skats no mediālās puses; 1 — virsšķautnes
muskulis, 2 —

zemšķautnes muskulis, 3
—

deltmuskulis, 4 — knābjveida izauguma

muskulis, 5 — zemlāpstiņas muskulis, 6 — mazais apaļais muskulis, 7 —

lielais

apaļais muskulis, 8 — pleca trīsgalvainais muskulis, 9 — apakšpleca fascijas stiepējs,

10 — elkoņa muskulis, 11 — divgalvainais pleca muskulis, 12
— pleca muskulis,

13 — radiālais karpālās locītavas izstiepējs, 14 — ulnārais karpālās locītavas izstiepējs,

15 — radiālais karpālās locītavas saliecējs, 16 — ulnārais karpālās locītavas saliecējs,
17 — garais pirmā pirksta atvilcējs, 18 — kopējais pirkstu izstiepējs, 19 — laterālais

pirkstu izstiepējs, 20 — virsējais pirkstu saliecējs, 21 — dziļais pirkstu saliecējs,
22 — trešais kaulstarpas muskulis
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tā daļu — p1 c c a-a tslē ga s muskuli (m. cleidobrachialis).

Zirgam akromiona daļa nav attīstīta.

Mazais apaļais muskulis (m. teres minor) sākas no lāpstiņas
distālā gala kaudālās malas un beidzas pie pleca kaula distāli no

lielā pauguriņa.
Lielais apaļais muskulis (m. teres major) sakas no lāpstiņas kau-

dālās malas un beidzas pie pleca kaula mazā pauguriņa šķautnes.
Pleca locītavas nostiprinātāji. Zemlāpstiņas mus-

kulis (m. subscapularis) sākas no zemlāpstiņas bedres un beidzas

pie pleca kaula mazā pauguriņa. Izpilda mediālās sānsaites vietu.

Zemšķautnes muskulis (m. infraspinatus) sākas no zemšķautnes
bedres un beidzas pie pleca kaula lielā pauguriņa. Izpilda laterālās

sānsaites vietu.

Elkoņa locītavas izstiepēji. Trīsgalvainais pleca mus-

kulis (m. triceps brachii) sastāv no trīs galviņām: garās (caput lon-

gum), laterālās (caput laterale) un mediālās (caput mediale). Mus-

kuļa garā galviņa sākas no lāpstiņas kaudālās malas, laterālā gal-

viņa un mediālā galviņa — no pleca kaula. Visas trīs galviņas
beidzas pie elkoņa kaula paugura.

Elkoņa muskulis (m. anconeus) ir īss muskulis, sakas no pleca
kaula elkoņbedres un beidzas pie elkoņa kaula paugura.

Apakšpleca fascijas stiepējs (m. tensor fasciae antebrachii) plā-
nas plātnītes veidā stiepjas no lāpstiņas kaudālās malas līdz apakš-
pleca fascijai un elkoņa pauguram.

Elkoņa locītavas saliecēji. Divgalvainais pleca mus-

kulis (m. biceps brachii) sākas no lāpstiņas virslocītaviedobuma

pauguriņa un beidzas pie spieķa kaula nelīdzenuma. Govij un zir-

gam šajā muskulī ieslēgts fibrozais kūlītis (lacertus fibrosus), kas

savieno divgalvaino pleca muskuli ar radiālo karpālās locītavas iz-

stiepēju. Līdz ar to divgalvainais pleca muskulis izstiepj arī karpālo
locītavu un pleca locītavu.

Pleca muskulis (m. brachialis) sākas no pleca kaula kakliņa,

iegulst šī kaula muskuļa rievā un beidzas zem spieķa kaula nelī-

dzenuma.

Karpālās locītavas izstiepēji. Radiālais karpālās
locītavas izstiepējs (m. extensor carpi radialis) sākas no pleca kaula

laterālā epikondiļa un beidzas pie metakarpālo kaulu proksimālā
gala nelīdzenuma. Muskuļa stiegra virs karpālās locītavas ieslēgta
gļotu makstī.

Garais pirmā pirksta atvilcējs (m. abductor digiti I longus) ir

neliels muskulis, kas sākas no apakšpleca kaulu vidējās trešdaļas
laterālās malas un beidzas pie mediālākā metakarpālā kaula proksi-
mālā gala.

Karpālās locītavas saliecēji. Radiālais karpālās locī-

tavas saliecējs (m. flexor carpi radialis) sākas no pleca kaula me-

diālā epikondiļa, beidzas pie mediālākā metakarpālā kaula proksi-
mālā gala.
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Ulnārais karpālās locītavas saliecējs (m. flexor carpi ulnaris) ar

vienu galviņu sākas no pleca kaula mediālā epikondiļa, bet ar

otru — no elkoņa kaula. Beidzas pie papildu karpālā kaula.

Ulnārais karpālās locītavas izstiepējs (m. extensor carpi ulnaris)
sākas no pleca kaula laterālā epikondiļa, bet beidzas ar vienu stiegru

pie papildu karpālā kaula un ar otru stiegru — pie laterālākā meta-

karpālā kaula. Gaļēdājiem karpālo locītavu izstiepj, bet pārējiem
dzīvniekiem — saliec.

Apakšpleca supinatorus un pronatorus novēro tikai gaļēdājiem.

Pirkstu locītavu izstiepēji. Kopējais pirkstu izstiepējs
(m. extensor digilorum communis) sākas galvenokārt no pleca kaula

laterālā epikondiļa. Virs karpālās locītavas muskulis pāriet stiegrā,
ko šeit notur aptverošā saite (retinaculum extensorium),kā arī ietver

gļotu maksts. Aptverošā saite un gļotu maksts atrodas arī virs meta-

karpālās-falangas locītavas.

Govij muskulis sastāv no mediālā un laterālā vēderiņa, kam

katram ir sava stiegra. Mediālā stiegra beidzas pie 3. pirksta distā-

lās falangas, bet laterālā stiegra sadalās divās daļās, kas beidzas

pie 3. un 4. pirksta distālās falangas.
Cūkai muskulī ir trīs, bet gaļēdājiem — četri vēderiņi,

kuru stiegras beidzas pie 2., 3., 4. un 5. pirksta distālās falangas.
Zirgam muskulis viendaļīgs un beidzas pie 3. pirksta distālās

falangas. Muskulim piekļaujas rudimentāri 2. un 4. pirksta īpašie

izstiepēji.
Laterālais pirkstu izstiepējs (m. extensor digitorum lateralis) sā-

kas no pleca kaula laterālā epikondiļa un elkoņa locītavas laterālās

sānsaites. Karpālās locītavas apvidū muskuļa stiegra ieslēgta gļotu
makstī un to notur aptverošā saite (retinaculum extensorium).

Govij muskuļa stiegra beidzas pie 4., bet cūkai — pie 4. un

5. pirksta distālās falangas.

Zirgam tā piestiprinās pie 3. pirksta proksimālās falangas, bet

gaļēdājiem pievienojas kopējā pirkstu izstiepējmuskuļa stieg-

rām, kas iet uz 3., 4. un 5. pirksta distālo falangu.

Pirmā un otrā pirksta izstiepēji (mm. extensores digitorum
I et II) kā patstāvīgi muskuļi novērojami tikai gaļēdājiem, bet pārē-
jiem lauksaimniecības dzīvniekiem saplūduši ar kopējo pirkstu iz-

stiepēju.

Pirkstu locītavu saliecēji. Virsējais pirkstu saliecējs
(m. flexor digitorum superficialis) sākas no pleca kaula mediālā

epikondiļa. Virs karpālās locītavas muskulis pāriet stiegrā, kas no-

vietota karpālās locītavas palmārajā malā, kur to kopā ar dziļo

pirkstu saliecēju ietver aptverošā saite (ratinaculum flexorium). Virs

metakarpālās-falangas locītavas stiegra kopā ar dziļo pirkstu sa-

liecēju ietverta saistaudu aprocē. Abās minētajās vietās muskuļa

stiegra kopā ar dziļo pirkstu saliecēju ietverta gļotu makstī. Govij
un cūkai muskulis beidzas pie 3. un 4. pirksta vidējās falangas, zir-

gam — pie 3. pirksta vidējās falangas, bet gaļēdājiem — pie 2., 3.,
4. un 5. pirksta vidējās falangas. Govij un cūkai muskulim ir
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virsējais un dziļais vēderiņš. Saistaudu aproce ietver tikai dziļo vē-

deriņu.
Dziļais pirkstu saliecējs (m. flexor digitorum profundus) sākas

ar 3 galviņām — no pleca kaula mediālā epikondiļa, elkoņa kaula

un spieķa kaula. Visas trīs galviņas izveido kopēju stiegru, kas,
sadaloties kājiņās, aiziet uz visu pirkstu distālajām falangām, pirms
tam izurbjoties cauri virsējā pirkstu saliecēja attiecīgā pirksta stieg-
rai. Karpālās locītavas un metakarpālās-falangas locītavas apvidū
stiegra nostiprināta kopā ar virsējā pirkstu saliecēja stiegru un

ieslēgta kopējā gļotu makstī.

Govij muskuļstiegra sadalās divās kājiņās, kas beidzas pie
3. un 4. pirksta distālās falangas, cūkai — četrās kājiņās, bet

gaļēdājiem — piecās kājiņās. Zirgam stiegra viendaļīga,
bet tai novēro vēl ceturto stiegraino galviņu, kas sākas no karpā-
lās locītavas palmārās malas. Starp muskuļa stiegras beigu daļu un

distālo sezamkaulu attīstīts gļotu maisiņš (bursa podotrochlearis).

Kaulstarpu muskuļi (mm. interossei) sākas no metakarpālo kaulu

proksimālā gala, piestiprinās pie proksimālajiem sezamkauliem, bet

to turpinājumi beidzas pie pirkstu izstiepējmuskuļu stiegrām.
Govij un zirgam attīstīts viens — vidējais (trešais) kaul-

starpas muskulis, kas vecākām govīm pārvēršas stiegrā. Cūkai ir

divi, bet gaļēdājiem — četri kaulstarpas muskuļi. Tie nostiprina

pirkstu locītavas.

īsie pirkstu muskuļi. īsie pirkstu saliecēji, atvilcēji un

pievilcēji novērojami tikai cūkai un gaļēdājiem, bet pārējiem dzīv-

niekiem nav attīstīti. Tie sākas no karpālās locītavas palmārās ma-

las un beidzas pie falangām.

PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES MUSKUĻI

Pakaļējās ekstremitātes muskulatūra ir spēcīgāka par priekšējās
ekstremitātes muskulatūru. Gūžas locītavā (atšķirībā no pleca locī-

tavas) ir labi izteiktas pievilkšanas, atvilkšanas, kā arī rotācijas
kustības. Pakaļējā ekstremitātē izšķir gūžu, ceļa, tarsālās un pirkstu
locītavu muskuļus (78. att.).

Gūžas locītavas izstiepēji. Virsējais gūžas muskulis

(m. gluteus superficialis) atrodas gūžu apvidū zem ādas. Sākas no

gūžu un krustu pauguriem. Govij un cūkai muskulis saplūdis ar

ciskas platās fascijas stiepēju un divgalvaino ciskas muskuli. Zir-

gam beidzas pie ciskas kaula trešā grozītāja, bet gaļēdājiem — pie
lielā grozītāja.

Vidējais gūžu muskulis (m. gluteus medius) ir spēcīgākais no

gūžu muskuļiem. Sākas galvenokārt no zarnkaula un krustu kaula,
bet beidzas pie ciskas kaula lielā grozītāja. Muskuļa kaudālo, vairāk

vai mazāk norobežoto daļu sauc par bumbierveida muskuli

(m. piriformis). Darbojas arī kā pronators.
Dziļais gūžas muskulis (m. gluteus profundus) sākas no sēžas

šķautnes un beidzas pie lielā grozītāja. Darbojas arī kā abduktors.
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Divgalvainais ciskas muskulis (m. biceps femoris) ar vienu gal-
viņu sākas no krustu kaula, bet ar otru galviņu — no sēžas paugura.

Beidzas ar platu aponeirozi pie ceļa kaula taisnās saites, stilba

kaula šķautnes un papēža kaula paugura. Darbojas arī kā abduktors.

78. att. Pakaļējas ekstremitātes muskuļu uzbūves shēma:

A — skats no laterālās puses, B — skats no mediālās puses; 1 — vidējais gūžu

muskulis, 2 — dziļais gūžu muskulis, 3 — virsējais gūžu muskulis. 4, 5, 6 un 7
_—

divgalvainais ciskas muskulis, puscīpslainais un pusplēvainais muskulis, 8 — pievilcēj-

muskulis, 9 — drēbnieka muskulis, 10 — jostas-zarnkaula muskulis, 11 — mazais

jostas muskulis. 12 —
ciskas četrgalvainais muskulis, 13 — ceļa kaula taisnās saites,

14 — paceles muskulis, 15 — apakšciskas trīsgalvainais muskulis, 16 — kraniālais

stilba kaula muskulis, 17 — trešais ikru kaula muskulis, 18 — virsējais pakaļējas

ekstremitātes pirkstu saliecējs, 19 — dziļais pakaļējās ekstremitātes pirkstu saliecējs,

20 — garais pirkstu izstiepējs, 21 — laterālais pakaļējās ekstremitātes pirkstu izstie-

pējs, 22 — īsais pirkstu izstiepējs, 23 — trešais kaulstarpas muskulis
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Govij un cūkai divgalvainajam ciskas muskulim pievienojas

virsējais gūžas muskulis, veidojot gluteobicepsu (m. gluteo-

biceps).
Puscīpslainais muskulis (m. semiiendinosus) atrodas kaudāli no

divgalvainā ciskas muskuļa. Sākas no sēžas paugura un beidzas me-

diālajā pusē pie stilba kaula šķautnes un papēža kaula paugura.

Zirgam muskulis sākas arī no krustu kaula.

Pusplēvainais muskulis (m. semimembranosus) sākas no sēžas

paugura un beidzas pie ciskas un stilba kaula mediālajiem kondi-

ļiem. Darbojas arī kā pronators.

Zirgam muskulis sākas arī no krustu kaula.

Ciskas kvadrātmuskulis (m. quadratus femoris) ir neliels mus-

kulis. Sākas no sēžas kaula apakšējās malas un beidzas pie ciskas

kaula kaudālās malas zem grozītāja bedres.

Gūžas locītavas saliecēji attīstīti vājāk par gūžas
locītavas izstiepējiem, jo izstiepēji bīda ķermeni uz priekšu, bet sa-

liecēji pārnes tikai ekstremitāti uz priekšu.
Jostas-zarnkaula muskulis (m. iliopsoas) sastāv no lielā jos-

tas muskuļa (m. psoas major) un zarnkaula muskuļa

(m. iliacus). Lielais jostas muskulis sākas no pēdējām divām ribām

un jostas skriemeļu ķermeņiem, bet zarnkaula muskulis — no zarn-

kaula. Abi muskuļi beidzas pie ciskas kaula mazā grozītāja. Zarn-

kaula muskulim ir laterālā un mediālā galviņa.
Ciskas platās fascijas stiepējs (m. tensor fasciae latae) sākas no

gūžas paugura un pāriet ciskas platajā fascijā.
Drēbnieka muskulis (m. sartorius) sākas no mazā jostas mus-

kuļa un gūžas fascijas, beidzas pie stilba kaula šķautnes. Gaļēdā-

jiem muskulis dubultots.

Šķautnes muskulis (m. pectineus) sākas no kaunuma kaula šķaut-

nes un beidzas pie ciskas kaula mediālās lūpas.
Gūžas locītavas adduktori. Slaidais muskulis (m. gra-

cilis) sākas no bļodas simfīzes un beidzas pie stilba kaula šķautnes
un apakšciskas fascijas.

Pievilcējmuskulis (m. adductor) sākas no sēžas kaula apakšējās
malas un beidzas pie ciskas kaula zvaigžņotās virsmas.

Ciskas supinatori. lekšējais gūžas kaula cauruma mus-

kulis (m. obturator internus) sākas ap gūžas kaula cauruma iekš-

pusi, zirgam arī no zarnkaula. Muskuļa stiegra atstāj bļodas do-

bumu pa mazo sēžas ierobu. Beidzas grozītāja bedrē. Kā patstāvīgs
muskulis novērojams tikai zirgam un gaļēdājiem. Govij un cūkai

tas ir ārējā gūžas kaula cauruma muskuļa daļa.
Ārējais gūžas kaula cauruma muskulis (m. obturator externus)

sākas ap gūžas kaula cauruma ārpusi un beidzas grozītāja bedrē.

Govij un cūkai šim muskulim pievienojas arī iekšbļodas daļa (pars
intrapelvina), kas sākas ap gūžas kaula cauruma ārpusi.

Dvīņu muskuļi (mm. gemelli) sākas no sēžas kaula un beidzas

grozītāja bedrē. Visām dzīvnieku sugām tie ir sīki muskulīši.

Ceļa locītavas izstiepēji. Četrgalvainais ciskas mus-

kulis (m. guadriceps femoris) sastāv no četriem atsevišķiem mus-
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kūļiem: taisnā ciskas muskuļa (m. rectus femoris), me-

diālā ciskas muskuļa (m. vastus medialis), laterālā

ciskas muskuļa (m. vastus lateralis) un vidējā ciskas

muskuļa (m. vastus intermedius). Taisnais ciskas muskulis sā-

kas no zarnkaula virs locītavbedrītes, bet pārējie — no ciskas kaula.

Muskuļi beidzas pie ceļa kaula.

Ceļa locītavas saliecējs. Paceles muskulis (m. popli-

teus) sākas no ciskas kaula paceles bedres un beidzas pie stilba

kaula mediālās proksimālās trešdaļas.
Tarsālās locītavas izstiepēji. Trīsgalvainais apakš-

ciskas muskulis (m. triceps surae) sastāv no ikru muskuļa
(m. gastrocnemius) un papēža muskuļa (m. soleus). Ikru mus-

kulis sākas no virskondiļu bedres sānu malām, bet nelielais papēža
muskulis — no ikru kaula galviņas. Abi muskuļi veido kopēju
stiegru, kas beidzas pie papēža kaula paugura un piedalās kopējās

papēža stiegras (tendo calcaneus communis) izveidošanā. Gaļēdā-

jiem papēža muskulis nav attīstīts.

Tarsālās locītavas saliecēji. Kraniālais stilba kaula

muskulis (m. tibialis cranialis) sākas no stilba kaula šķautnes, uz-

gulst šī kaula dorsālajai malai un beidzas pie tarsālajiem kauliem

un metatarsālo kaulu proksimālā gala.
Trešais ikru kaula muskulis (m. peroneus tertius) sākas no cis-

kas kaula izstiepējmuskuļu bedres, beidzas pie tarsālajiem kauliem

un metatarsālo kaulu proksimālā gala.
Zirgam un gaļēdājiem muskulis sastāv tikai no stiegras.
Garais ikru kaula muskulis (m. peroneus longus) sākas no stilba

kaula laterālā kondiļa un ikru kaula proksimālā gala, beidzas pie
pirmā tarsālā kaula.

Zirgam nav attīstīts,

īso ikru kaula muskuli (m. peroneus brevis) novēro tikai gaļ-
ēdājiem.

Pirkstu locītavu izstiepēji. Garais pirkstu izstiepējs
(m. extensor digitorum longus) kopā ar trešo ikru kaula muskuli

sākas no ciskas kaula izstiepējmuskuļu bedres.

Govij muskulī ir mediālais un laterālais vēderiņš, kam katram

ir sava stiegra. Mediālā stiegra beidzas pie 3. pirksta vidējās falan-

gas, bet laterālā stiegra sadalās divās daļās un piestiprinās pie 3.

un 4. pirksta distālās falangas. Tarsālās locītavas apvidū abas stieg-
ras ietvertas kopējā gļotu makstī un tās fiksē divas aptverošās sai-

tes — proksimālā un distālā.

Cūkai muskulis sadalās trīs vēderiņos, kuru stiegras beidzas

pie 2., 3., 4. un 5. pirksta distālās falangas.
Zirgam muskulis viendaļīgs, beidzas pie 3. pirksta distālās

falangas.
Gaļēdājiem muskulī četri vēderiņi, kas beidzas līdzīgi kā

cūkai.

Laterālais pakaļējās ekstremitātes pirkstu izstiepējs (m. extensor

digitorum pedis lateralis) sākas no ceļa locītavas laterālās sānsaites

un ikru kaula.
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Govij muskulis beidzas pie 4. pirksta vidējās falangas, cū-

kai — pie 4. un 5. pirksta, bet zirgam un gajēdājiem pievie-

nojas pie garā pirkstu izstiepēja stiegras.
īsais pirkstu izstiepējs (m. extensor digitorum brevis) sākas no

tarsālā apvidus dorsālās virsmas un pievienojas garā pirkstu izstie-

pēja stiegrai.
Cūkai un gajēdājiem sastāv no trīs vēderiņiem.
Garais pēdas pirmā pirksta izstiepējs (m. extensor digiti I lon-

gus) kā patstāvīgs muskulis novērojams tikai cūkai, aitai un gaļ-

ēdājiem.
Pirkstu locītavu saliecēji. Pakaļējās ekstremitātes

virsējais pirkstu saliecējs (m. \lexor digitorum pedis superficialis)
sākas no virskondiļu bedres (gaļēdājiem arī no virskondiļu sezam-

kauliem), piestiprinās pie papēža kaula paugura sānu malām, sada-

loties beidzas pie pirkstu vidējām falangām (līdzīgi kā priekšējā
ekstremitātē).

Zirgam muskulis sastāv tikai no stiegras.

Pakaļējās ekstremitātes dziļais pirkstu saliecējs (m. flexor digi-
torum pedis profundus) sastāv no trīs atsevišķiem muskuļiem: kau-

dālā stilba kaula muskuļa (m. tibialis caudalis), garā

pēdas pirmā pirksta saliecēja (m. flexor digiti I longus)

un garā pirkstu saliecēja (m. \lexor digitorum longus).
Muskulis sākas no apakšciskas kaulu proksimālā gala, bet kopējā
beigu stiegra beidzas pie pirkstu distālajām falangām (līdzīgi kā

priekšējā ekstremitātē).

Gaļēdājiem kaudālais stilba kaula muskulis patstāvīgi bei-

dzas pie tarsālajiem kauliem.

Kaulstarpas muskuļu un īso pirkstu muskuļu uzbūve visumā

līdzīga attiecīgo priekšējās ekstremitātes muskuļu uzbūvei, izņemot
dažas īpatnības.

2. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: skeleta muskulatūras un tās palīgaparātu uzbūves apguve.

Materiāls: attēli, modeļi, gatavi preparāti, līķi.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, brūču zonde.

Pirms stāties pie darba, jāapgūst grāmatas teorētiskās daļas materiāls par

skeleta muskulatūru. Vispirms apskata gatavos sausos vai slapjos preparātus. Kad

tas izdarīts, var sākt muskuļu preparēšanu. Darbu ieteicams veikt tādā secībā,

kādā izkārtots teorētiskais materiāls — vidukļa muskuļi, galvas muskuļi, priek-

šējās un pakaļējās ekstremitātes muskuļi.

Vidukļa muskulatūra. No vidukļa muskulatūras vislielākā vērība jāpievērš
vēdera muskuļiem, jo veterinārā darba praksē, taisot rumenotomiju, ķeizargrie-

zienu, apkopjot brūces, nākas šos muskuļus griezt, preparēt, šūt. Tāpēc jāzina
ne tikai to uzbūve, bet arī topogrāfija. Svarīgs ir arī skausta apvidus, jo zirgiem

nepareizas ekspluatācijas gadījumā šeit rodas strutojoši iekaisumi, kuru ārstēšana

prasa ķirurģisku iejaukšanos. Vispilnīgāk muskulatūru apgūst preparējot. Prepa-
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rejot vēdera muskuļus, jāizpēta ingvinālie gredzeni un ingvinālais kanāls. Jāap-

skata arī vēdera dzeltenā fascija un baltā līnija.
Galvas muskulatūra. Apskate jāsāk ar sejas muskuļiem. Jānoskaidro, kādi

muskuļi atver vai paplašina dabiskās atveres un kādi sašaurina. Tāpat jāiegaumē

sejas muskuļu plakanā uzbūve, gredzenmuskuļu īpatnības. lepazīstoties ar gremo-

šanas muskuļiem, jāizprot to iedarbība uz apakšžokli. Jāuzzīmē galvas muskula-

tūras shēma.

Ekstremitāšu muskulatūra jāapgūst pa locītavām. Jānoskaidro, kādas mus-

kuļu grupas iedarbojas uz doto locītavu un kā tās ietekmē locītavas leņķi (iz-

stiepēji to palielina, bet saliecēji — samazina). Lielākā vērība jāpievērš pirkstu

muskuļiem, jo to stiegras un gļotu makstis biežāk iekaist (īpaši zirgipm), kā arī

biežāk tiek traumētas. Ekstremitātēs muskuļus vēlams izpreparēt. Obligāti jāuz-
zīmē shēmas.

Apgūstot pakaļējās ekstremitātes muskuļus, jāņem vērā, ka uz gūžu locītavu

bez izstiepējiem un saliecējiem iedarbojas ari adduktori (pievilcēji) un rotatori.

No rotatoriem kā atsevišķi muskuļi vērojami supinatori.

ĀDA UN TĀS VEIDOJUMI

(integumentum commune)

Ada ir dzīvnieka ārējais apvalks, kas klāts ar matiem un tieši

saskaras ar ārējo vidi. Adas funkcijas ir ļoti daudzveidīgas. Tai

piemīt aizsargfunkcija, termoregulācijas, recepcijas, sekrēcijas, elpo-
šanas un izdalīšanas funkcijas.

Pie ādas veidojumiem pieskaita orgānus, kas attīstījušies no

ādas. Tie ir mati, ādas dziedzeri, piena dziedzeri, spilventiņi, nagi

un ragi.
Ada attīstās no ektodermas un mezenhīmas. No ektodermas vei-

dojas ādas epiderma, bet no mezenhīmas — derma.

ĀDA

Āda (cutis) sastāv no epidermas, dermas un zemādas.

Epiderma (epidermis) ir ādas ārējā kārta, un to veido daudzkār-

tainais plakanais pārragotais epitēlijs. Epidermas pārragotā virs-

kārta plānu plātnīšu (blaugznu) veidā nolobās un nodrošina ādas

pašattīrīšanos. Epiderma ir ļoti bagāta ar nervu receptoriem, bet

asinsvadu tajā nav.

Histoloģiski epidermā var izšķirt piecus slāņus: bazālo slāni,

kura šūnas spēj dalīties, zaroto, graudaino, spīdīgo un pārragoto
šūnu slāni. Pārragotā slāņa šūnas satur keratīnu.

Derma (dermis, s. corium) ir ādas otrais slānis. Derrna veidota

no blīvajiem saistaudiem, kuros pārsvarā ir kolagēnās šķiedras. No

šūnām visvairāk ir fibroblastu. Dermā ir daudz asinsvadu, bet tā

satur arī limfvadus, nervus, receptorus un matu saknes, šajā kārtā

lokalizējas arī tauku un sviedru dziedzeri. Histoloģiski dermā izšķir
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-
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papillaro slāni, kas robežojas ar epidermu, un dziļāko — retikularo

slāni (79. att.).
Zemādu (teļa subcutanea) veido irdenie saistaudi, kas adu pie-

saista virsējai fascijai. Jo labāk attīstīta zemāda, jo āda ir kustī-

gāka. Zemādā var uzkrāties taukaudi. Cūkām šeit veidojas speķis.
Zemādā virs kaulu izciļņiem atrodas gļotu maisiņi (bursae mu-

cosae).
Adas biezums dažādiem lauksaimniecības dzīvniekiem nav vie-

nāds. Visbiezākā āda ir govij, īpaši bullim. Dermas biezums govij
ir 3

...
7 mm, bet bullim var sasniegt 13 mm. Visplānākā āda ir

aitai un kazai — 0,5
...

3 mm. Vecākiem dzīvniekiem tā ir biezāka

nekā jauniem. Arī dažādās ķermeņa daļās ādai nav vienāds biezums:

visbiezākā tā ir uz muguras un ekstremitāšu priekšējām malām, bet

visplānākā — uz vēdera.

ĀDAS VEIDOJUMI

Mati (pili) ir elastīgi veidojumi, kas sastāv no pārragotām epi-
dermas šūnām. Matā izšķir mata stiebru (scapus pili), kas

atrodas virs ādas, mata sakni (radix pili) un mata sīpo-

liņu (bulbus pili). Mata sakne un sīpoliņš ietverti mata mai-

siņā (folliculus pili). Derma pret mata maisiņu veido izliekumu —

mata kārpiņu (papitla pili). No mata maisiņa uz epidermu iet

gludās muskuļšūnas, kas veido mata pacēlāj muskuli (m. ar-

rector pili). Sasniedzot noteiktu attīstības pakāpi, mati noveco un

izkrīt, bet to vietā izaug jauni. Matu apmaiņa var būt vienmērīga
vai arī sezonveidīga (spalvas mešana).

Matu krasa atkarīga no pigmenta, gaisa satura, ka arī no mata

struktūras.

Pec uzbūves matus iedala segmatos, garajos matos un taustes

jeb sinuozajos matos.

Segmati klāj ķermeni. Tie katrai sugai ir raksturīgi, bet var

stipri variēt vienas sugas robežās, piemēram, dažādu šķirņu aitām,

kā arī suņiem. Daļa segmatu ir mīksti, maigi un veido vilnu. Rup-
jākos segmatus sauc par akotmatiem, bet cūkai — par sariem. Visu

dzīvnieku skropstas pieder pie akotmatiem, bet uzacis — pie taustes

matiem.

Garie mati ir gari, rupji un lokalizējas atsevišķās organisma vie-

tās. Govij un zirgam tie veido garos astes matus (cirrus caudae),

zirgam arī krēpes (juba), pieres matus (cirrus capitis) un skaras

(cirrus metacarpeus, cirrus metatarseus). Garie mati nomainās ik

pēc 3
...

5 gadiem.

Taustes mati ir resni un gari, un to sīpoliņi atrodas dziļi ādā.

Sakni apņem asins lakūnas. Šos matus sastop uz lūpām, zoda, ap

acīm. Tie bagātīgi inervēti, tāpēc kalpo par taustes orgāniem. Dzīves

laikā tie nemainās.
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Histoloģiski matiem izšķir kutikulu, kas sedz matu no ārpuses,

garozu un serdes kārtu. Serdes kārta vilnai izteikta vājāk nekā

citām matu grupām.
Ādas dziedzerus iedala tauku, sviedru, piena un speciā-

lajos dziedzeros.

Tauku dziedzeri (glandulae sebaceae) ir salikti alveolāri dzie-

dzeri. Atrodas dermā un atveras pie mata saknes. Izdala taukus, kas

ieeļjo matus, pasargājot tos no izžūšanas un ūdens. Aitām tauki sa-

jaucas ar sviedriem un veido tauksviedrus. Tauku dziedzeru nav

pupu ādā.

Sviedru dziedzeri (glandulae sudoriferae) ir sazaroti tubulāri

dziedzeri, kas izdala sviedrus (sudor). Dermā tie atrodas dziļāk

80. att. Piena dziedzeri:

A — govs, B — cūkas (no apakšas), C — ķēves (no apakšas), D — ķēves (garengriezums),
E — govs (garengriezums); 1 — tesmeņa ķermenis, 2 — piena spogulis. 3 — pups,

4 — pupa kanāls, 5 — pupa kanāla atvere. 6 — tesmeņa āda, 7 — parenhīmas daiviņas,

8 — piena ejas, 9 — piena cisterna, 10 — piena cisternas pupa daļa
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par tauku dziedzeriem. Atveras vai nu mata maisiņā, vai arī uz ādas

ar sviedru porām (pori sudoriferi). Cūkai un gaļēdājiem
sviedru dziedzeri attīstīti vāji.

Piena dziedzeri (glandulae lactiferae) ir tubuloalveolāri dzie-

dzeri, kas pilnīgu attīstību sasniedz tikai sievišķajiem dzīvniekiem

pēc dzemdībām, jo tie nepieciešami jaundzimušo barošanā. Piena

dziedzeri sastāv no stromas un parenhīmas, bet to anatomiskā uz-

būve dažādām sugām ir atšķirīga. Govij, ķēvei, aitai un kazai tie

veido tesmeni (über), bet cūkai un gaļēdājiem ir tikai piena
dziedzeru kompleksi.

Govs tesmenis sastāv no 4 (6) piena dziedzeriem (80. att.). Tam

izšķir pamatu, kas piegulst vēdera apakšējai sienai, ķermeni un čet-

rus labi attīstītus pupus (vēl var būt divi vai četri rudimentāri

pupi). Tesmeņa forma var būt dažāda, bet vēlamākā ir bļodveidīga
vai kvadrātveidīga.

Tesmeņa ķermeni gareniskā starprieva (sulcus inter-

mammarius) sadala labajā un kreisajā pusē. No ārpuses tesmeni

sedz maiga, plāna āda ar retiem matiem. Uz tesmeņa kaudālās ma-

las āda veido gareniskas krokas ar dorsālu matu plūsmu. So apvidu

sauc par piena spoguli. Zem ādas atrodas virsējā un dziļā tes-

meņa fascija. Tesmeni vēdera sienai piesaista tesmeņa turētā j-
a parāts (apparatus suspensorius mammarum). Tas sastāv no

laterālajām plātnītēm (lamellae laterales) un mediālajām plātnītēm
(lamellae mediales). Mediālās plātnītes duplikatūras veidā ieliecas

starp tesmeņa labo un kreiso pusi, izveidojot tesmeņa turētājsaiti
(lig. suspensorium überis). Zem fascijām atrodas tesmeņa saistaudu

kapsula. No tās atiet starpsienas, kas veido tesmeņa stromu, pa kuru

iet asinsvadi, limfvadi un nervi. Stroma tesmeņa parenhīmu sadala

daiviņās (lobuli glandulae mammariae).
Parenhīma savukārt sastāv no secernējošās daļas un izvaddaļas.

Piens secernējas tubulās un alveolās, jo piena dziedzeris ir salikts

tubuloalveolārs dziedzeris. Alveolu un tubulu epitēlijšūnas no ārpu-
ses apņem zvaigžņveidīgas mioepitēlija šūnas, kas savelkoties iz-

spiež pienu no alveolām un tubulām. No tubulām un alveolām atiet

piena kanāli (canali lactiferi), kas apvienojoties veido piena
ejas (duetus lactiferi). Piena ejas atveras piena sīnusā (sinus
lactiferi). Govīm sīnuss ieliecas arī pupā, veidojot sīnusa pupa daļu
(pars papillaris). Sīnuss ir piena krātuve.

Pupam (papilla mammae) izšķir pamatu, ķermeni un galotni.
Mehanizētai slaukšanai vislabāk piemēroti 8... 12 cm gari un

2,5
...3,5 cm plati pupi. Pupa galotnē atveras pupa kanāls (ca-

nalis papillaris), kas govij ir 0,5... 1,5 cm garš. Pupa siena ir

4
...

6 mm bieza un sastāv no trīs kārtām: ādas (bez sviedru un

tauku dziedzeriem), muskuļu un asinsvadu kārtas un gļotādas.
Muskuļu un asinsvadu kārtas gludās muskuļšūnas veido pupa ka-

nāla slēdzējmuskuli (m. sphincter papillae).
Ķēvei, tāpat kā govij, tesmenis sastāv no četriem piena dzie-

dzeriem, un, tā kā katrā pusē ir tikai viens pups, tad katram no tiem

ir divi pupa kanāli.
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Cūkai un gaļēdājiem piena dziedzeru kompleksi novietoti

uz vēdera apakšējās sienas abās pusēs baltajai līnijai no krūšu

kaula līdz cirkšņu apvidum. Siem dzīvniekiem parasti ir 5
...

9 pāri

piena dziedzeru. Cūkas pupā ir 2 vai 3 pupa kanāli, bet kucei —

6... 20.

Spilventiņi (tori) ir ādas veidojumi, kas atrodas uz ekstre-

mitāšu distālajām daļām — plaukstas un pēdas. Spilventiņi sastāv

no pārragotas epidermas (epidermis tori) ,
der ma s (co-

rium tori) un sabiezinātas zemādas (teļa subcutanea), kas

bagātīgi satur kolagēnās un elastīgās šķiedras, kā arī taukšūnas.

Spilventiņi darbojas kā amortizatori. Izšķir pirkstu, metakarpālos
(metatarsālos) un karpālos (tarsālos) spilventiņus.

Pirkstu spilventiņš (torus digitalis) ir visiem dzīvniekiem un at-

rodas distālās starpfalangu (naga) locītavas palmārajā (planta-

rajā) malā. Vislabāk tas attīstīts gaļēdājiem (81. att.). Govij šis

spilventiņš labi izveidots tikai 3. un 4. pirkstam, bet cūkai to novēro

visiem pirkstiem. Zirgam pirkstu spilventiņš kopā ar naga skrim-

šļiem veido naga elastīgo aparātu, šim dzīvniekam pirkstu
spilventiņa priekšējais gals ir ķīļveidīgi sašaurināts, un šo ķīļvei-
dīgo daļu sauc par staru (cuneus). Staram ir tādas pašas kārtas

kā spilventiņam. Uz stara epidermas (cuneus corneus) apak-

81. att. Naga un pirksta spilventiņa
uzbūve:

A — zirga pirksts. B — naga zoles vir-

sma, C — naga raga kurpe ar noņemtu

laterālo sienu. D — zirga naga dzīvna-

dzis un pirksta spilventiņš; 1
— pirksta

spilventiņš, 2 — naga sienas epidermas
aizliektā dala, 3 — stara mediālā kājiņa,

4 _ stara centrālā rieva. 5 —
mediālās

naga sienas aizliektā dala, 6 — stara

blakusrieva, 7 — stara galotne, 8 — nes-

nes ķermenis, 9 — baltā zona. 10 — nes-

nes mala, 11 — sienas rags, 12 — kronīša

mala, 13 — naga raga sienas vidējā kārta,

14 — naga raga sienas iekšējā kārta,

15 — naga raga sienas ārējā kārta, 16 — apmales dzīvnadzis. 17 — kronīša dzīv-

nadzis. 18 — sienas dzīvnadzis, 19 — stara dzīvnadzis, 20 — aizliektās daļas

dzīvnadzis, 21 — stara galotnes dzīvnadzis, 22 — nesnes dzīvnadzis, 23 — stara

sabiezinātā zemāda, 24 — kronīša rieva, 25 — naga sienas iekšējās kārtas lapiņas,
26 — nesnes kājiņa
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sējās malas atrodas stara centrālā rieva (sulcus cunealis

centralis). Abās pusēs šai rievai atrodas stara kājiņas (crura

cunei), bet rievas kraniālajā galā — stara galotne (apex cu-

nei). Staru no naga raga nesnes atdala laterālā un mediālā

stara blakus rieva (sulcus paracunealis medialis et late-

ralis).

Zirgam raksturīgi vēl arī tas, ka pirkstu spilventiņa sānos atro-

das naga skrimšļi (cartilago pulvini). Tie ir divas rombveidī-

gas skrimšļa plātnītes un atrodas distālās starpfalangu (naga) locī-

tavas sānos.

Nags (ungula) ir ādas veidojums un sastāv no naga raga kap-
sulas un zem tās esošā dzīvnadža (81. att.). Zemāda attīstīta tikai

zem apmales un kronīša dzīvnadža.

Govij nagi attīstīti visiem četriem pirkstiem, tikai 2. un 5. pirk-
stam tie ir rudimentāri un pret zemi neatbalstās.

Govs nagam izšķir naga apmali, naga kronīti, naga sienu un

naga nesni. Nagā ietilpst arī pirkstu spilventiņš, kas nagam pie-

gulst no palmārās (plantārās) puses.

Naga apmale (limbus) ir apmēram 5 mm plata pārejas

josla starp matiem klāto ādu un naga kronīti. Ārpusē tai ir nedaudz

sabiezinātas epidermas (epidermis limbi), zem kuras ir apmales
dzīvnadzis (corium limbi) ar tievām bārkstiņām. Apmales
zemāda (teļa subcutanea limbi) attīstīta labi.

Kronītis (corona) atrodas distāli no apmales un pusloka
veidā apņem naga priekšējo un sānu malas, palmārā (plantārā) vir-

zienā pārejot pirksta spilventiņā. Kronīša epiderma (epider-
mis coronae) veido 2... 2,5 cm platu, lēzenu rievu. Tajā iegulst
kronīša dzīvnadža (corium coronae) valnītis, uz kura atrodas

J...1,8 mm garas bārkstiņas. Kronīša zemāda (teļa subcu-

tanea coronae) attīstīta labi.

Naga siena (pāries) aizņem naga lielāko daļu. Tai izšķir
izliekto laterālo daļu, nedaudz ieliekto pirkststarpas daļu un priek-

šējo daļu. Sienas epiderma (epidermis parietis) sastāv no

5... 7 mm bieza sienas raga (pāries corneus), kurā izšķir trīs

kārtas: ārējo (stratum externum), vidējo (stratum medium),
kas sastāv no caurulīšu raga, un iekšējo (stratum internum). Uz

iekšējās kārtas ir lapiņas (lamellae epidermales). Sienas raga

augšējo malu sauc par kronīša malu (margo coronalis), bet

apakšējo — par nesnes malu (margo solearis). To zonu, kurā

sienas rags saskaras ar nesnes ragu, apzīmē par balto zonu

(zona alba). Sienas priekšējā daļa novietota slīpi. Priekšējai ekstre-

mitātei slīpums ir 50°, bet pakaļējai — 55°.

Naga sienas dzīvnadzis (corium parietis) veido lapi-

ņas, kas novietojas pamīšus ar naga raga sienas lapiņām, nodroši-

not labu saistību.

Nesnes (solea) epiderma (epidermis soleae) atrodas uz

distālās falangas apakšējās virsmas. Govs naga nesnei ir trīsstūra

forma, un kaudāli tā pāriet pirksta spilventiņa ragā. Nesni veido

caurulīšu rags. Nesnes dzīvnadzis (corium soleae) sedz
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distālās falangas nesnes virsmu, cieši saaugot ar periostu, klāts tie-

vām bārkstiņām. Zemāda, tāpat kā uz sienas, nav attīstīta.

Govs nags pret zemi atspiežas kā ar sienu, tā arī ar nesni.

Cūkai visu četru pirkstu nagu uzbūve visumā līdzīga govs 3.

un 4. pirksta nagu uzbūvei.

Zirgam kā vienpirksta dzīvniekam ar ātru gaitu naga uzbūvē

salīdzinājumā ar govi vērojamas vairākas īpatnības: 1) nags ir

simetrisks; 2) sienai izšķir ne tikai sānu daļas un priekšējo daļu,
bet arī palmārās (plantārās) daļas, kas ieliecas abās pusēs starp
nesni un stara epidermu, veidojot laterālo aizliekto daļu

(pars inflexa lateralis) un mediālo aizliekto daļu (pars in-

flexa medialis). Uz nesnes dzīvnadža zem aizliektajām daļām attīs-

tītas lapiņas, jo šīs daļas veidojušās, sienas dzīvnadzim aizliecoties

aiz nesnes kājiņas (crus soleae); 3) sienas epiderma ir bie-

zāka. Sienas priekšējās daļas slīpums priekšējai ekstremitātei ir

45 ... 50°, bet pakaļējai —50 ... 60°; 4) zirgam ir attīstīts stars, kas no

palmārās (plantārās) puses iespiežas nesnē, tāpēc izšķir nesnes

ķermeni (corpus soleae) un laterālo un mediālo nesnes

kājiņu (crus soleae laterale et mediale); 5) nesnes virsma ir vai-

rāk ieliekta nekā govij, tāpēc nags pret zemi balstās galvenokārt
ar sienu.

Gajēdājiem kā pirkstmiņiem nagi kalpo nevis par atbalsta

orgāniem, bet izpilda tikai distālās falangas aizsargfunkciju, tāpēc
arī to uzbūve ir vienkāršāka.

Ragi (cornu) novērojami atgremotājiem. Rags sastāv no epi-

dermas, ko sauc par raga kapsulu (epidermis cornus)
,

un dzī v-

radža (corium cornus). Raga pamatu veido ieradzis, kas ir pieres
kaula izaugums ar dobtu vidu. Ragam izšķir raga pamatu (ba-
sis cornus), raga ķermeni (corpus cornus) un raga galotni
(apex cornus).

3. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: ādas un tās veidojumu histoloģiskās uzbūves izpēte.
Materiāls: ādas, matu, naga un tesmeņa histoloģiskie preparāti.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, tabulas un shēmas.

Āda. Pirms darba sākšanas jāizlasa grāmatas teorētiskā dala par ādu. Pēc

tam mazajā palielinājumā jāapskata visu lauksaimniecības dzīvnieku ādas uzbūve.

Epidermā jācenšas atrast visus norādītos šūnu slāņus. Sīkāku detaļu apskatei
lieto lielāku palielinājumu. Apskatot dermu, uzmanību pievērš dažādos virzienos

ejošajām šķiedrām un ādas dziedzeriem. Lielajā palielinājumā aplūko sviedru

dziedzeru epitēlija šūnas, novērtē to formu.

Zemādā labi redzami irdenie saistaudi, kā arī tauku šūnu sakopojumi.
Mati. Izmanto matainas ādas histoloģisko preparātu. Mazajā palielinājumi,

pārbīdot preparātu, sameklē matu garengriezumu. Preparātā atrod mata stiebru,
mata sakni, mata sīpoliņu un mata maisiņu. Izpēta tauku dziedzeru uzbūvi.

Nags. Lai iepazītos ar naga uzbūvi, izmanto jera naga histoloģiskos prepa-

rātus. Preparātus apskata mazajā palielinājumā. Vispirms jāatrod visas naga
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kārtas — epiderma, dzīvnadzis, bet apmales un kronīša apvidū — arī zemāda.

Tālāk izpēta katru kārtu atsevišķi. Naga sienas epidermā jāatrod ārējais, vidējais

un iekšējais slānis. Uz apmales un kronīša dzīvnadža atrod bārkstiņu garengrie-

zumus, bet uz sienas dzīvnadža — lapiņu griezumus.

Govs tesmenis. Izmanto divējādus preparātus: laktējošas un nelaktējošas

govs tesmeņa histoloģiskus griezumus. Abus preparātus apskata mazajā palielinā-

jumā. Vispirms aplūko laktējošas govs tesmeņa preparātu. Atrod dziedzera stromu,

ko veido saistaudi un kas parenhīmu sadala daiviņās. Stromā redzami piena iz-

vadu un asinsvadu šķērsgriezumi. Pēc tam iepazīstas ar parenhīmu. Daiviņu iekš-

pusē redzami tubulu un alveolu griezumi, kuru sienas veido vienkārtains sekreto-

rais epitēlijs. Sekretoro epitēliju apskata lielajā palielinājumā. Dažās alveolās

novērojami piena akmeņi.

Pētot nelaktējošas govs tesmeni, uzmanību pievērš tam, ka stroma ir daudz

taukaudu, bet parenhīma salīdzinājumā ar stromu ir vāji attīstīta.

3. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: apgūt ādas un tās veidojumu anatomisko uzbūvi.

Materiāls: svaigi un fiksēti ādas preparāti, atsevišķi ādas veidojumi — nagi.
Instrumenti: skalpeļi, pincetes, šķēres, lineāls, bīdmērs.

Āda. Vispirms jāiepazīstas ar teorētisko materiālu. Pēc tam apskata ādas

preparātus, novērtē to krāsu, biezumu, elastīgumu, izturību. Biezumu mērī ar bīd-

mēru, elastību pārbauda, saņemot ādu krokā, kā arī pastiepjot. Jāapskata visas

trīs ādas kārtas: epiderma, kas ir plāna, derma — visbiezākā kārta — un zem-

āda, ko veido saistaudu sloksnītes un membrānas.

Nags. Lai apskatītu nagu kopumā, izmanto ekstremitāšu distālos galus ar

visiem pirkstu kauliem. Jāatrod naga apmale, kronītis, siena un nesne. Var ņemt

pirksta garenzāģējumus. Izpēta naga attiecības ar pirkstu spilventiņu, bet zir-

gam — arī ar staru. Pēc tam aplūko naga epidermas veidojumus un dzīvnadža

uzbūvi. Šim nolūkam izmanto govs un zirga ekstremitātes distālo daļu, kam no-

ņemta naga epiderma (kurpe). Praktiski svarīgi ir iepazīties ar naga balto zonu.

Apkaļot zirgu vai govi, naglas jādzen laterāli no šīs zonas, lai nerastos aiz-

kalums.

Govs tesmeņa uzbūves apgūšanai izmanto kā svaigus, tā ari fiksētus prepa-

rātus. Vispirms apskata tesmeņa ādu, pēc tam izdara griezumus un iepazīstas ar

fascijām, kapsulu un starpsienām. Jāpārgriež arī tesmeņa sīnuss, kurā atveras

piena ejas.

Apskatot govs tesmeni, novērtē tā formu, lielumu. Svarīgi iepazīties ar vesela

tesmeņa konsistenci. Apskata arī piena spoguli, matu segu. Iztausta tesmeņa limf-

mezglus.

Pupam novērtē garumu, resnumu un pupu pārgriež gareniski. Aplūko sīnusa

pupa daļu un pupa kanālu, kas ir ap 1 cm garš.

Tada paša kārtībā izpēta arī citu lauksaimniecības dzīvnieku tesmeņa un

piena dziedzeru uzbūvi.

Ada un tās veidojumi jāapskata arī dzīvam dzīvniekam



140

GREMOŠANAS APARĀTS

(apparatus digestorius, s. sysiema digestorium)

Gremošanas aparāts (sistēma) kalpo barības līdzekļu uzņemša-

nai, sasmalcināšanai un ķīmiskai sašķelšanai līdz tādai pakāpei, lai

vienkāršās barības vielas var uzsūkties.

Filoģenēzē gremošanas aparāts izgājis garu attīstības ceļu no

vienkārša entodermas maisiņa zarndobumainajiem līdz sarežģītam

aparātam ar mutes dobumu, rīkles dobumu, barības vadu, kuņģi,
tievo zarnu, resno zarnu un spēcīgi attīstītiem ārpussienas dziedze-

riem — siekalu dziedzeriem, aknām un aizkuņģa dziedzeri zīdī-

tājiem.

Ontoģenēzē gremošanas aparāta attīstība sākas jau agrās em-

brionālās dzīves stadijās. Izveidojoties ķermeņa krokai, no dzelte-

numa maisa noslēgtas caurulītes veidā atdalās primārā zarna, kas

pamatā sastāv no entodermas. Primārajai zarnu caurulītei izšķir
kraniālo zarnu, vidus zarnu un kaudālo zarnu. No kraniālās zarnas

attīstās barības vads un kuņģis, bet mutes dobums ar tā orgāniem
izveidojas no ektodermas mutes ieliekuma. No vidus un kaudālās

zarnas izveidojas tievā un resnā zarna. Muskulatūra attīstās no me-

zenhīmas. Siekalu dziedzeri izveidojas no mutes dobuma ektodermas,
bet aknas un aizkuņģa dziedzeris — no entodermas.

MUTES DOBUMS

Mutes dobumam (cavutn oris) izšķir priekštelpu (vestibu-
lum oris) un īsto mutes dobumu (cavum oris proprium).
Priekštelpa atrodas starp lūpām, vaigiem un zobiem. īstais mutes

dobums aizņem telpu no zobiem līdz mīkstajām aukslējām.
Mutes dobumu no priekšpuses norobežo lūpas, no sāniem —

vaigi, no augšpuses — cietās aukslējas, no apakšas — mēle un zem-

mēles dobums, bet no kaudālās puses — mīkstās aukslējas.

Lūpas (labia) ir divas — augšējā (labium maxillare) un

apakšējā (labium mandibulare). Kaudāli tās veido mutes

kaktiņu (angulus oris). Apakšlūpa pāriet zodā (mentum).

Govij lūpas biezas, mazkustīgas. Uz augšlūpas atrodas de-

guna lūpu spogulis (planum nasolabiale).
Cūkai mute liela, lūpas mazkustīgas. Augšlūpā veido snuķi

(rostrum).

Zirgam lūpas ļoti kustīgas, plānas.
Gaļēdājiem mutes kaktiņš sniedzas kaudālāk nekā citiem

dzīvniekiem, tāpēc gaļēdāji var plaši atvērt muti. Uz augšlūpas ir

rieva (philtrum).

Vaigu (bucca) pamatu veido vaiga muskulis (m. bucci-

nator), no ārpuses tos sedz āda, bet iekšpusi pārklāj gļotāda, uz

kuras govij ir līdz 1 cm garas bārkstis. Uz vaigiem novēro vaiga
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siekalu dziedzeru (glandulae buccales) atveres, kā arī pie-

auss siekalu dziedzera kārpiņu (papilla pārotidea).

Cietās aukslējas (palatum durum) mutes dobumu atdala no de-

guna dobuma. Cieto aukslēju gļotāda veido aukslēju valnīšus

(rugae palalinae). Uz cietajām aukslējām augšējo vidējo priekšzobu
(govij zobu plātnītes — pulvinus dentalis) tuvumā atrodas priekš-
zobu kārpiņa (papilla incisiva), kurā atveras deguna-auk-
sl ē j v eja (duetus incisivus).

Mīkstās aukslējas (palatum molle) ir cieto aukslēju turpinājums
un atdala mutes dobumu no rīkles dobuma. To pamatu veido auk-

slēju muskulis (m. palatinus), bet no ārpuses apklāj gļotāda.

Starp mīksto aukslēju apakšējo malu un mēles sakni atrodas rīk-

les ieeja (aditus pharyngis). Ar mīkstajām aukslējām saistītas

arī aukslēju mandeles (tonsilla palatina). Sevišķi garas mīk-

stās aukslējas ir zirgam.

Uz mīkstajām aukslējām iedarbojas divi muskuļi — mīksto

aukslēju cēlājs (m. levator veli palatini) un mīksto

aukslēju stiepējs (m. tensor veli palatini).
Mēle (lingua) ir kustīgs orgāns, kas kalpo barības satveršanai

un pārvietošanai sakošļāšanas laikā, kā arī garšas noteikšanai. Tās

pamatu veido mēles muskulis (m. lingualis) un apņem gļot-
āda. Mēlei ir brīvais gals jeb mēles galotne (apex linguae),

ķermenis (corpus linguae) un sakne (radix linguae). Govij
uz mēles ķermeņa novēro mēles spilvenu (torus linguae), bet

gaļēdājiem uz mēles ir mēles vidus rieva (sulcus medianus

linguae). Mēles gļotādu klāj kārpiņas. Izšķir parastās kārpiņas, kas

kalpo barības noturēšanai, un garšas kārpiņas. Parastās kārpiņas
var būt diegveida (papillae filiformes) — zirgam, sunim, cūkai;

koniskas (papillae conicae) — atgremotājiem; lentveida (pa-

pillae lenticulares), ko arī sastop atgremotājiem (82. att.).
Pie garšas kārpiņām pieder sēņveida kārpiņas (papillae

fungiformes), vaļņveida kārpiņas (papillae vallatae) un

lapveida kārpiņas (papillae foliatae). Lapveida kārpiņu go-

vij nav. Zem mēles galotnes redzama gļotādas kroka — mēles

saitīte (frenulum linguae).

Uz mēles saknes un sāniem atrodas mēles dziedzeri

(glandulae linguales). Uz mēles saknes limfoīdie audi veido mēles

mandeli (tonsilla lingualis).
Mēles kustīgumu nodrošina vairāki mēles un mēles kaula muskuļi.

Izšķir muskuļus, kas mēli izbīda no mutes dobuma (zoda-mēles mus-

kulis — m. genioglossus; zoda-mēles kaula muskulis — m. genio-

hyoideus), muskuļus, kas ievelk mēli mutes dobumā (mēles sān-

muskulis — m. styloglossus; jugulārā izauguma-mēles kaula

muskulis — m. \ugulohyoideus). Pie aukslējām mēli spiež apakš-
žokļa-mēles kaula muskulis (m. mylohyoideus), bet no aukslējām
atvelk zoda-mēles muskulis (m. genioglossus) un mēles pamata
muskulis (m. baseoglossus), ja tie darbojas vienlaikus.
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82. att. Mēle:

A — govs, B — zirga; 1 —
uzbalsenis, 2 — mēles-uzbalseņa kroka, 3 — mēles

sakne, 4 — mēles ķermenis, 5 — mēles galotne, 6 — aukslēju mandele, 7 —

mēles-aukslēju loks, 8 —
koniskās kārpiņas, 9 —

valņveida kārpiņas, 10 —

lapveida kārpiņas, 11 — sēņveida kārpiņas, 12 — mīkstās aukslējas, 13 — mē-

les spilvens, 14 — diegveida kārpiņas

Bez nosauktajiem muskuļiem vēl ir daži citi muskuļi, kas iedar-

bojas uz mēles kaulu.

Zobi (dentes) kalpo barības satveršanai un sasmalcināšanai.

Stipri, veselīgi zobi liecina arī par labu gremošanas aparāta dar-

bību un līdz ar to arī par augstu ražību, jo barība tiek labi sakoš-

ļāta un tāpēc vieglāk sagremojama.
Pēc novietojuma un funkcijas izšķir priekšzobus (dentes

incisivi), ilkņus (dentes canini), mazos dzerokļus (dentes
premolares) un lielos dzerokļus (dentes molares). Katrā zobā

(83. att.) var izšķirt zoba kronīti (corona dentis), labāk vai

sliktāk izteiktu zoba kakliņu (collum dentis) un sakni (ra-
dix dentis). Pēc iznākšanas laika zobus iedala piena zobos (den-
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tes decidui) un paliekošajos zobos (dentes permanentes).
Piena zobi var būt jau piedzimstot vai arī iznāk pirmajās nedēļās

un mēnešos pēc piedzimšanas. Tos nomaina paliekošie zobi. Lai at-

šķirtu piena zobus no paliekošajiem zobiem, jāņem vērā, ka piena
zobi ir mazāki, baltāku kronīti un labāk izteiktu kakliņu.

Pēc attīstības un uzbūves zobus iedala īskronīša un garkronīša
zobos. Pie īskronīša zobiem pieder atgremotāju priekšzobi,
cūkas zobi (izņemot ilkņus) un gaļēdāju zobi. Ar īskronīšu zobu

uzbūvi vislabāk iepazīties, apskatot govs priekšzoba garengriezumu.
Zoba iekšpusē atrodas zoba dobums, ko piepilda zoba pulpa
(pulpa dentis). Tajā ir asinsvadi un nervi. Dobumu apņem den-

tīns (dentinum). Uz zoba kronīša ārpusē atrodas emalja (ena-
melum), kas ir cietākais veidojums organismā. Saknes ārpusi apņem

cements (cementum).

83. att. Īskronīša zobi:

A — govs priekšzobs, B — govs priekšzoba garengriezums, C — suņa pir-

mais apakšējais dzeroklis, D — cūkas otrais augšējais dzeroklis, E — cūkas

dzerokļa griezums; 1 — zoba kronītis, 2 — zoba kakliņš, 3 — zoba sakne,

4 — periodonts, 5 —
zoba alveola, 6 — emalja, 7 — dentīns, 8 — cements,

9 —
zoba dobums ar zoba pulpu, 10 — smaganas, 11 — asinsvadu un nervu

kūlītis
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Garkronīša zobiem pieskaita govs dzerokļus, cūkas ilkņus

un visus zirga zobus, šiem zobiem raksturīgs garš kronītis, īsa

sakne, un tiem nav kakliņa (84. att.). Garkronīša zobiem dilstot, to

kronītis nekļūst īsāks, jo zobi pakāpeniski izbīdās no žokļiem. Gar-

kronīša zobu visā garumā no ārpuses klāj cements. Emalja atrodas

zem cementa un uz zoba košanas virsmas veido j udr v, bet govij

un zirgam uz dzerokļiem — cilindrus (izņemot govs apakšžokļa
mazos dzerokļus).

īpatnības. Govij ir 32 paliekošie zobi, no tiem četri ir apak-

šējie priekšzobi (augšējie priekšzobi atgremotājiem nav attīstīti)

un 24 dzerokļi — 12 augšžoklī, 12 apakšžoklī. Zobu formula ir

l0^3

»

3 . Virs svītras parādīta puse augšžokļa zobu, bet zem svīt-
14L0H3M3

ras — puse apakšžokļa zobu. Piena zobu nav lielajiem dzerokļiem.
Govs priekšzobi normāli nedaudz kustas.

84. att. Garkronīša zobi:

A — zirga priekšzoba garengriezums, B — govs dzeroklis, C — zirga dzeroklis,

D — govs apakšējā dzerokļa košanas virsma, E — zirga augšējā dzerokļa košanas

virsma, F — zirga apakšējā dzerokļa košanas virsma; 1 — zoba kronītis, 2 — emaljas

ieliekums, 3 — zoba sakne, 4 — zoba zvaigzne, 5 — cements emaljas ieliekumā,

6 — emalja, 7 — dentīns, 8 — cements, 9 — zoba dobums
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Zobu iznākšanu un maiņu var izmantot dzīvnieka vecuma no-

teikšanai. Tikko piedzimušam teļam jau ir piena Ij un 12.I2. Pirmajās
dzīves nedēļās parādās piena I 3 un 14.I 4 . Iļ nomainās apmēram 2 gadu
vecumā, I2 — 2 gadu un 9 mēnešu vecumā, I3 — 3 gadu un 4 mē-

nešu vecumā, bet I4 — 4 gadu un 9 mēnešu vecumā.

Cūkai ir arī augšējie priekšzobi un ilkni (īpaši kuiļiem). Zobu

.
. . 13C1P4M3

formula ir.
n Ā

.
.

13C1P4M3

Zirgam uz priekšzobiem redzamas judras, kas sākumā augš-
žoklī ir 14 mm, bet apakšžoklī — tikai 7 mm dzijas. Nodilstot zoba

kronītim, judras kjūst seklākas un pēc 11 gadiem vairs nav novēro-

jamas. Priekšzobu kronītim nodilstot, mainās tā forma. Jauniem

zirgiem tā ir šķērsovāla, vidēja vecuma zirgiem — ovāla, bet ļoti
veciem zirgiem — garenovāla. Judras nodilšanu un priekšzobu kro-

nīša formas izmaiņas izmanto zirga vecuma noteikšanā. Zobu for-

, ■ 13C1P3M3
mula ir

...... .

13C1P3M3

r 1- a - ■ ■ v f 1 • 13C1P4M2
Oaledajiem zobu formula ir

.

A . .J
13C1P4M3

Mutes dziedzeri (glandulae oris). Bez mazajiem lupu, vaigu, me-

les un aukslēju dziedzeriem mutes dobumā atveras trīs lielo dzie-

dzeru — pieauss, apakšžokļa un zemmēles dziedzera — izvadkanāli

(85. att.). Mutes dziedzeri izdala sekrētu — siekalas. Pēc sekrēta

sastāva izšķir serozos, gļotu un jauktos dziedzerus.

Pieauss siekalu dziedzeris (gl. parotis) atrodas zem

ādas apakšžokļa zara kaudālajā malā. Govij dziedzera augšējā daļa

platāka par apakšējo. Cūkai dziedzeris trīsstūrains, bet zirgam —

gandrīz četrstūrains, aizsniedz ārējās auss eju. Pieauss siekalu dzie-

dzera izvads (duetus parotideus) govij, cūkai un zirgam pa

spārnveida muskuļa mediālo malu dodas uz apakšžokļa asinsvadu

ierobu (incisura vasorum facialium), kur uzliecas uz apakšžokļa ārē-

jās virsmas un, izurbjoties cauri vaiga sienai, atveras uz siekalu

kārpiņas (papilla parotidea). Mazajiem atgremotājiem un gaļ-

ēdājiem pieauss siekalu dziedzera izvads iet pāri ārējam gremoša-
nas muskulim.

Histoloģiski dziedzerparenhīma sastāv no alveolām, ko veido

dziedzerepitēlijs. Alveolas apņem savilkties spējīgās mioepiteliālās
groziņveida šūnas. Pēc sekrēta rakstura pieauss siekalu dziedzeris

ir serozs dziedzeris, bet cūkai un gaļēdājiem tajā sastop arī nedaudz

gļotšūnu.

Apakšžokļa siekalu dziedzeris (gl. mandibularis) at-

rodas apakšžokļa mediālajā malā no sejas asinsvadu ieroba līdz

atlanta spārna bedrītei. Govij un zirgam dziedzeris iegarens, bet

cūkai un gaļēdājiem — ieapaļš. Apakšžokļa dziedzera izvads (due-
ļus mandibularis) atrodas dziedzera priekšpusē un atveras zemmē-

les kārpiņā mēles saitītes priekšpusē.
Pēc histoloģiskās uzbūves apakšžokļa dziedzeris ir salikts tubulo-

alveolārs dziedzeris, bet pēc sekrēta rakstura — jaukts. Dažas
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alveolas sastāv tikai no gļotšūnām, bet dažas — no gļotšūnām un

pusmēnesveidīgajām serozajām šūnām.

Zemmēles siekalu dziedzeris (gl. sublingualis) atro-

das mēles ķermeņa sānos un segts tikai ar gļotādu. Dziedzerim iz-

šķir divas daļas: augšējo — īso izvadu dziedzeri (gl. sub-

lingualis polustomatica) un apakšējo — garā izvada dzie-

dzeri (gl. sublingualis monostomatica). Augšējam dziedzerim ir

ap 20 īsu izvadu (duetus sublinguales minores), bet apakšējam —

viens garš izvads (duetus sublingualis major). Zirgam attīstīta tikai

tā daļa, kas atbilst īso izvadu dziedzerim.

Pēc histoloģiskās uzbūves zemmēles dziedzeris ir salikts tubulo-

alveolārs dziedzeris. Pēc sekrēta rakstura zirgam un cūkai tas ir

jaukts dziedzeris, bet atgremotājiem un gaļēdājiem jaukts ir tikai

garā izvada dziedzeris, bet pārējā daļa izdala gļotas.
Mandeles (tonsillae). Ap mēli, aukslējām un rīkli ievērojamā

daudzumā atrodas limforetikulāro audu sakopojumi, īpaši uz robe-

žas starp mutes un rīkles dobumu, kur tie izveido tā saucamo limfā-

tisko rīkles gredzenu. Lielākos limforetikulāro audu sakopojumus,
iko apņem saistaudu kapsula, sauc par mandelēm. Visiem dzīvnie-

85. att. Govs siekalu dziedzeri:

1 — vaiga kaula muskulis, 2 — vaiga muskulis, 3 — augšējie vaiga dzie-

dzeri, 4 — ārējais gremotājmuskulis, 5 — apakšžokļa zars, 6 — pieauss
siekalu dziedzeris, 7 — apakšžokļa siekalu dziedzeris, 8 — apakšējie vaiga

dziedzeri, 9 — vidējie vaiga dziedzeri, 10 — vaiga nervs. 11 — vaiga vēna,

12 — lūpu dziedzeri, 13 — lūpu gļotādas bārkstiņas
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kiem ir attīstītas pāra aukslēju mandeles (tonsillae pala-

tinae), kas atrodas mēles-rīkles loka tuvumā, nepāra mēles man-

dele (tonsilla lingualis) un nepāra rīkles mandele (tonsilla
pharyngea). Zirgam un cūkai vēl novēro nepāra mīksto auk-

slēju mandeli (tonsilla veli palatini).

RĪKLE UN BARĪBAS VADS

Rīkle (pharynx) ir piltuvveida orgāns, kura paplašinātā daja
vērsta pret galvaskausa pamatu. Rīkles ieeja (aditus pharyn-

gis) to savieno ar mutes dobumu, bet hoānas — ar deguna dobumu.

Rīkles kaudālajā sienā sākas barības vads un balsene. Rīkles sānu

sienā atrodas dzirdes kanāla atvere (ostium tubae audi-

tivae). Rīklei izšķir divas daļas — augšējo jeb balsenes daļu

(pars laryngea) un apakšējo jeb mutes daļu (pars oralis). Rīk-

les siena sastāv no gļotādas, muskuļapvalka un saistaudu apvalka.
Rīkles balsenes daļu klāj mirdzepitēlijs, bet mutes daļu — daudz-

kārtainais plakanais epitēlijs. Rīkles gļotādā ir daudz limfoīdo audu

(sk. mandeles). Gaisa un barības ceļi rīklē krustojas.
Rīkles sienas muskuļapvalku veido šķērssvītrotie muskuļaudi, kas

izveido norobežotus muskuļus. Rīkli sašaurina rostrālais (kra-

niālais), vidējais un kaudālais sašaurinātājs (mm.
constrictores pharyngis rostrales, medius et caudales), kas bīda ba-

rības kumosu uz barības vadu. Rīkli paplašina rīkles kaudā-

lais paplašinātājs (m. stylopharyngeus caudalis).

Cūkai rīkles dobums veido izliekumu (diverticulum pharyngeum).

Barības vads (esophagus) caurules veidā savieno rīkles dobumu

ar kuņģi, un tajā izšķir kakla, krūšu un vēdera daļu. Barības vads

kalpo barības aizvadīšanai uz kuņģi. Līdz kakla vidum tas atrodas

dorsāli no trahejas, bet tad uzliecas uz trahejas kreisās puses. Pirms

ieejas krūšu dobumā barības vads atkal uzliecas uz trahejas dorsā-

lās virsmas. Krūšu dobumā barības vads atrodas videnē un vēdera

dobumā nokļūst pa diafragmas barības vada atveri.

Barības vada siena sastāv no trīs apvalkiem: gļotādas, muskuļ-

apvalka un adventīcijas. Vēdera dobuma daļai ārpusē ir seroza. Gļot-
ādu klāj daudzkārtainais plakanais epitēlijs. Gļotāda gareniski kro-

kota. Gaļēdājiem un atgremotājiem muskuļapvalku veido šķērssvīt-
rotā muskulatūra, bet zirgam un cūkai barības vada kaudālā daļā
ir tikai gludā muskulatūra.

KUŅĢIS

Kuņģis (ventriculus) ir rezervuārs, kurā barība atrodas vairākas

stundas un kur tā tiek mehāniski un ķīmiski pārveidota. Kuņģis pēc
uzbūves var būt vienkameras un daudzkameru.
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Vienkameras kuņģim ir tikai viens dobums, un tam izšķir

ieejas daļu (pars cardiaca), dibenu (j'undus veniriculi) , ķer-
meni (corpus ventriculi) un vārtnieka daļu (pars pulorica).

Kuņģa izliekto malu sauc par lielo loku (curvatura ventriculi

jnajor), bet ieliekto — par mazo loku (curvatura ventriculi mi-

nor). To kuņģa virsmu, kas piegulst diafragmai un vēdera sienai,

apzīmē par parietālo virsmu (facies parietalis), bet pret iek-

šējiem orgāniem vērsto virsmu — par viscerālo (facies visce-

ralis).

Kuņģa siena sastāv no gļotādas, muskuļapvalka un serozas.

Gļotāda var būt sadalīta bezdziedzerdaļā un dziedzerdaļā (cūkai

un zirgam) vai arī sastāvēt tikai no dziedzeru daļas (gaļēdājiem).
Dziedzerdaļu klāj vienkārtainais prizmatiskais epitēlijs, bet bezdzie-

dzerdaļu — daudzkārtainais plakanais epitēlijs. Dziedzerdaļas gļot-

86. att. Dziedzeru zonas lauksaimniecības dzīvnieku kuņģu gļotādā
(shēma):

A —

govs,
B — cūka, C — zirgs, D — suns; 1 — barības vads. 2 — spurek|a

priekštelpa, 3 — lielais loks, 4 — mazais loks, 5 — vārtnieka daļa, 6 — kunga
dibens, 7 — cūkas kuņģa izliekums, 8 — zirga kuņģa aklais maiss, 9 — bez-

dziedzeru daļa, 10 — kardiālo dziedzeru zona, 11 —
fundalo dziedzeru zona.

12 — pilorisko dziedzeru zona
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adu atkarība no dziedzeru rakstura iedala kardialo, fundalo un pilo-
risko dziedzeru zonās, un tā ir tumšāka par bezdziedzerdalas gļot-
ādu (86. att.).

Fundālie dziedzeri ir zaroti tubulārie dziedzeri un atve-

ras kuņģa bedrītēs (foveolae gastricae). Dziedzeri veidoti no

trejādām šūnām — galvenajām, klājšūnām un papildšūnām. Gal-

venās šūnas secernē pepsinogēnu, klājšūnas — sālsskābi, bet pa-

pildšūnas — gļotas. Klājšūnas krāsojas oksifili.

Piloriskie dziedzeri izvietoti retāk nekā fundālie, vairāk

zarojas, un tiem ir plašāks dobums. Citoplazma oksifila. Izdala gļo-
tainu sekrētu.

Kardiālajiem dziedzeriem ir gara izvaddaļa.
Kuņģa sienas muskuļapvalku veido cirkulārā, iekšējā un ārējā

slīpā gludo muskuļu kārta. Cirkulārā kārta veido vārtnieka

slēdzēj muskuli (m. sphincter pijlori).
Seroza plānas plēves veidā apņem kuņģi no ārpuses. Tā sastāv

no plakanām mezotēlija šūnām un zem tām esošajiem irdenajiem
saistaudiem. Seroza, pārejot uz diafragmu un blakus orgāniem,
veido kuņģa saites.

Īpatnības. Cūkas kuņģa lielākā daļa atrodas vēdera dobuma

kreisajā pusē aiz diafragmas un uzgulstas vēdera dobuma ventrā-

lajai sienai. Kuņģa ieejas daļa vērsta uz kreiso, bet vārtnieka daļa —

uz labo pusi. Cūkas kuņģī pa kreisi no barības vada ieejas atrodas

kuņģa izliekums (diverticulum ventriculi). Gļotādas bezdzie-

dzeru daļa cūkai ir neliela un apņem šauru joslu ap barības vada

atveri. Vārtnieka slēdzējmuskuļa apvidū gļotāda veido pacēlumu
(torus pyloricus).

Zirga kuņģis atrodas vēdera dobuma kreisajā paribē starp
9.

...
15. ribu un nekad nesasniedz vēdera apakšējo sienu. Piepildo-

ties tas galvenokārt padodas kaudāli. Pēc formas zirga kuņģis atgā-
dina saliektu maisu un sastāv no trīs daļām: aklā maisa (sac-

cus cecus), dibena (fundus ventriculi) un vārtnieka daļas

(pars pylorica). Aklais maiss atrodas pa kreisi un dorsāli no kuņģa

ieejas, un tā gļotādu klāj daudzkārtainais plakanais epitēlijs. Bez-

dziedzerdaļas gļotādu atdala krokotā mala (margo plicatus).
Zirgam vārtnieka daļā novēro vārtnieka priekštelpu (ant-
hrum pylori), ko ierobežo divas iežmaugas. Zirgam atšķirībā no cū-

kas ir ļoti spēcīgs kardijas slēdzējs (m. sphincter cardiae),
ko veido muskuļa slīpās šķiedras. Tāpēc zirgs nevar vemt.

Gaļēdājiem kuņģa topogrāfija visumā līdzīga cūkas kuņģa

topogrāfijai. Atšķirībā no cūkas nav attīstīts kuņģa izliekums un

nav arī bezdziedzerdaļas.

Daudzkameru kuņģim izšķir četras kameras: spurekli, acekni,

grāmatnieku un glumenieku. Pirmās trīs kameras veido priekš-
kuņģi (proventriculus), bet ceturtā — glumenieku jeb īsto

kuņģi (abomasum). Daudzkameru kuņģa siena arī sastāv no gļot-

ādas, muskuļapvalka un serozas. Priekškuņģī gļotādu klāj daudz-

kārtainais plakanais epitēlijs, bet glumeniekā — dziedzerepitēlijs,
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kurā, tāpat kā vienkameras kuņģī, var izdalīt kardijas, fundālo un

pilorisko dziedzeru zonas.

Spureklis (rumen) pieaugušiem dzīvniekiem ir lielākais

kuņģa nodalījums, kas atrodas vēdera dobuma kreisajā pusē un aiz-

ņem to no diafragmas līdz ieejai bļodas dobumā. Tā tilpums var

sasniegt 200 litrus. (Jaundzimušiem teļiem lielākais nodalījums ir

glumenieks.) Spureklim izšķir dorsālo maisu (saccus dorsalis)

un ventrālo maisu (saccus ventralis). Dorsālo maisu no ven-

trālā maisa atdala kaudālā rieva (sulcus caudalis), krā-

ni ā1 ā rieva (sulcus cranialis), labā gareniskā rieva (sul-

cus longitudinalis dexter) un kreisā gareniskā rieva (sulcus
longitudinalis sinister; 87. att.). No abu spurekļa maisu kaudāla-

jām daļām dorsālā un ventrālā gredzen rieva (sulcus
coronarius dorsalis et sulcus coronarius ventralis) norobežo dor-

sālo un ventrālo aklo maisu (saccus cecus caudodorsalis

et saccus cecus caudoventralis). Dorsālā maisa kraniālajā galā iezī-

mējas spurekļa priekštelpa (atrium ruminis), kurā atveras

barības vads un sākas kuņģa rieva (sulcus ventriculi). Sī rieva

87. att. Govs kuņģis (no labas puses):
1— ventrālais kaudālais aklais maiss, 2 — ventrālā kaudālā gredzenrieva, 3 — dorsā-

lais kaudālais aklais maiss. 4 — dorsālā kaudālā gredzenrieva, 5 — ventrālais spurekļa
maiss, 6 — labā gareniskā rieva, 7 — labās puses papildrieva, 8 — dorsālais spurekļa
maiss, 9 — dorsālā kraniālā gredzenrieva, 10 — dorsālais kraniālais aklais maiss,

11 — ventrālais kraniālais aklais maiss, 12 — spurekļa priekštelpa, 13 — barības vads,

14 — grāmatnieks, 15 — aceknis, 16 — glumenieks
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labi attīstīta jaundzimušajiem, un piens pa to, apejot priekškuņģi,
nokļūst tieši glumeniekā. Rievai izšķir acekņa, grāmatnieka un glu-
menieka daļas. Spurekļa gļotādu klāj daudzkārtainais plakanais
epitēlijs, un tā veido līdz 1 cm garas bārkstis, izņemot apvidu pretī
rievām, kur gļotāda ir bez bārkstīm. Šajos apvidos atrodas mv s-

Jvuļkrokas (pilae ruminis).
Spurekļa muskuļapvalks nodrošina spurekļa motoriku.

Aceknis (reticulum) atrodas starp diafragmu un spurekli un

uzgulst vēdera ventrālajai sienai šķēpveida skrimšļa apvidū. Acekņa

diafragmas virsma atrodas tikai 2
...

4 cm no sirds. Aceknis ir ievē-

rojami mazāks par spurekli, tā tilpums — 6
...

8 litri. Gļotādas val-

nīši veido tīklveida zīmējumu. Muskuļapvalks spēcīgs, jo aceknis

regulāri savelkas un šajā laikā tā tilpums ievērojami samazinās. Tas

ir iemesls, kāpēc aceknī nonākušie svešķermeņi bieži izduras cauri

acekņa sienai un rada traumatisko retikuloperitonītu.
Grāmatnieks (omasum) novietots labajā paribē starp 9.

.. .
13. ribu dorsāli no glumenieka. Tam ir ieapaļa forma, tilpums
10

...
11 /. Grāmatnieka gļotāda veido dažāda lieluma lapas (lami-

nae omasi). Grāmatniekam ir divas atveres — viena to savieno ar

acekni, bet otra — ar glumenieku.
Glumenieks (abomasum) atrodas vēdera dobuma labajā pusē

pie ribu loka no šķēpveida skrimšļa līdz 12. ribas līmenim. Tam ir

bumbierveida forma un 12... 15 / tilpums. Glumeniekam izšķir

dibenu, ķermeni un vārtnieka daļu, kā arī lielo un mazo loku. Glu-

menieka gļotāda veido vairākas spirālas krokas. Glumeniekam attīs-

tīts kā ieejas, tā vārtnieka slēdzējmuskulis.

ZARNAS

Pēc uzbūves un funkcijām izdala tievo zarnu un resno zarnu.

Zarnas pēc savas uzbūves ir tipisks cauruļveida orgāns, tāpēc
sienā izšķir gļotādu, muskuļapvalku un serozu. Gļotāda veido kro-

kas, un kā resnajā, tā tievajā zarnā tajā atrodas zarnu dzie-

dzeri (gl. intestinales), kā arī limfmezgliņi (lumphonoduli) un

makroskopiski redzami limfoīdo audu sakopojumi (lum-

phonoduli aggregati). Divpadsmitpirkstu zarnā bez zarnu dziedze-

riem vēl novēro duodenālos dziedzerus (gl. duodenales),
kas novietoti dziļāk zarnu sienā un atrodas zemgļotādā.

Uz tievo zarnu gļotādas novēro bārkstiņas (villi intestina-

les). īpaši labi attīstītas tās ir divpadsmitpirkstu zarnā. Uz zarnas

gļotādas 1 cm
2 ir 1500

...
2000 bārkstiņu, tāpēc tievo zarnu virsma

liekas samtaina. Bārkstiņu no ārpuses klāj apmalotais epitēlijs, kurā

novērojamas arī kausveida šūnas. Zem epitēlija ir irdenie saistaudi,

gludās muskuļšūnas un bagātīgs asinsvadu kapilāru tīkls. Bārksti-

ņas centrā atrodas limfvads. Bārkstiņas spēj savilkties un ir ļoti

svarīgs vielu uzsūkšanas mehānisms. Pa zarnu bārkstiņu limfvadu

aizplūst 80% no visām uzsūktajām taukvielām.
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88. att. Govs un cūkas zarnu uzbūves shēma:

A — govs, B — cūka; 1 — taisnā zarna, 2 — aklā zarna, 3 — divpadsmitpirkstu zarna,

4 — divpadsmitpirkstu zarnas-loka zarnas saite, 5 — loka zarnas proksimālā cilpa,.
6 — loka zarnas distālā cilpa, 7 — loka zarnas descendējošā daļa, 8 — apzarnis,

9 — loka zarnas šķērsdaļa, 10 — tukšā zarna, 11 — kuņģa vārtnieka da|a, 12 — gūžu

zarnas-aklās zarnas saite, 13 — gūžu zarna, 14 — centripetālie loki, 15 — centrifugālie
loki, 16 —

tukšās zarnas apzarnis

Resno zarnu gļotādai bārkstiņu nav. Limfoīdo audu resnajā
zarnā ir mazāk nekā tievajā zarnā.

Zarnu sienas muskuļapvalks sastāv no iekšējās cirkulārās un

ārējās gareniskās kārtas. Dažiem dzīvniekiem (cūkai, zirgam) res-

najā zarnā gareniskās kārtas muskuļšūnas nav novietotas vienmē-

rīgi pa zarnas sienu, bet sakopotas 2 vai 3 pavedienos, ko sauc par

tēnijām (teniae). Tēnijām savelkoties, zarnu siena sakrokojas un

izveido maisiņus (haustra).
Taisnās zarnas retroperitoneālajā daļā serozas vietā ir adven-

ticija.

Tievajai zarnai (intestinum tenuae) ir trīs daļas: divpadsmitpirk-
stu zarna, tukšā zarna un gūžu zarna (88., 89. att.).

Divpadsmitpirkstu zarna (duodenum) sākas no kuņģa
vārtnieka daļas un ir samērā īsa. Tajā atveras kopējais žultsvads

un aizkuņģa dziedzera izvads. Visiem dzīvniekiem šī zarna pārsvarā
atrodas labajā paribē, veido vairākus izliekumus un, aizliecoties uz

vēdera dobuma kreiso pusi, pāriet tukšajā zarnā. Divpadsmitpirkstu
zarnai ir īss apzarnis.

Tukšā zarna (jejunum) ir garākā zarna, veido vairākas cil-

pas. Tai ir garš apzarnis. Bez krasas robežas šī zarna pāriet gūžu
zarnā. Tukšās zarnas topogrāfija katrai sugai atšķirīga.

Gūžu zarna (ileum) dzīvniekiem ir tā tievās zarnas daļa,
kas ieslēgta gūžu-aklās zarnas saitē (lig. iliocecale). Res-

najā zarnā tukšā zarna atveras ar tukšās zarnas atveri (os-
tium ileale), kuru apņem slēdzēj muskulis (m. sphincter ilei).
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īpatnības. Govij divpadsmitpirkstu zarna ir 0,9... 1,2 m gara.

Pie aknu vārtiem tā veido «S» veida izliekumu (flexura sig-

moidea). Aknu vads atveras atsevišķi no aizkuņģa dziedzera izvada.

Tukšā zarna ir 25
...

45 m gara un ap loka zarnas diska ārējo malu

veido daudzas cilpas. Atrodas vēdera dobuma labajā pusē, kur to

apsedz lielās taukplēves virsējā daļa. Gūžu zarna ir 0,3 ... 0,6 m

gara un atveras uz robežas starp aklo zarnu un loka zarnu.

Cūkai divpadsmitpirkstu zarna ir 0,4 ... 1,0 m gara. Kopējais
žultsvads atveras atsevišķi no aizkuņģa dziedzera izvada. Tukšā

zarna ir 14
...

20 m gara un izveido īsas cilpas. Pārsvarā atrodas

vēdera dobuma labajā pusē. Gūžu zarna ir 0,2 .. .
0,4 m gara.

Zirgam divpadsmitpirkstu zarna ir ap 1 m gara. Kopējais
aknu vads un aizkuņģa dziedzera lielais izvads divpadsmitpirkstu
zarnā atveras ar kopēju atveri uz divpadsmitpirkstu zar-

nas lielās kārpiņas (papilla duodeni major). Aizkuņģa dzie-

dzera mazais izvads atveras uz divpadsmitpirkstu zarnas

mazās kārpiņas (papilla duodeni minor). Tukšā zarna ir

16
...

18 m gara, un tās cilpas novietojas galvenokārt kreisajos tuk-

šumos. Gūžu zarna ir 0,7... 1,0 m gara un atveras aklajā zarnā.

Gaļēdājiem kopējais žultsvads un aizkuņģa dziedzera izvadi

atveras divpadsmitpirkstu zarnā līdzīgi kā zirgam. Tukšā zarna ir

1,3... 4 m gara un uzgulst vēdera ventrālajai sienai, gūžu zarna —

Joti īsa.

89. att. Zirga un suņa zarnu uzbūves shēma:

A — zirgs, B — suns: I — taisnā zarna, 2 — divpadsmitpirkstu zarna, 3 — aklā

zarna, 4 — divpadsmitpirkstu-loka zarnas saite, 5 — loka zarnas ascendējošā da|a.

6 — loka zarnas descendējošā da|a, 7 — apzarnis, 8 — loka zarnas šķērsdala, 9 — ak-

lās zarnas galotne, 10 — gūžu zarnas-aklās zarnas saite, 11 — gūžu zarna. 12 —

kuņģa vārtnieka daļa. 13 — tukšā zarna. 14 — tukšās zarnas apzarnis, 15 — mazās

loka zarnas apzarnis. 16 — b|odas izliekums (flexura pelvina). 17 — ampulveidīgais
paplašinājums (ampulla coli). 18 — kreisā dorsālā stāvotne. 19 — kreisā ventrālā stā-

votne, 20 — starpstāvotņu saite. 21 — aklās zarnas pamats, 22 — sternālais izliekums.

23 — diafragmatiskais izliekums, 24 — tēnijas, 25 — maisiņi. 26 — labā ventrālā stā-

votne, 27 — labā dorsālā stāvotne
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Resnā zarna (intestinum crassum) arī sadalās trīs daļās: aklajā
zarnā, loka zarnā un taisnajā zarnā (88., 89. att.). Resnajās zarnās

turpinās barības vielu (īpaši ūdens) uzsūkšanās.

Aklā zarna (cecum) ir resnās zarnas sākumdaļas akls izau-

gums un atrodas vēdera dobuma labajā pusē.
Loka zarna (colon) aizņem resnās zarnas vidusdaļu. Tās

anatomiskā uzbūve katrai sugai īpatnēja. Visīsākā tā ir gaļēdājiem,
bet visgarākā — zālēdājiem. Loka zarnai izšķir trīs daļas — ascen-

dējošo (colon ascendens), šķērsdaļu (colon transversum) un

descendējošo daļu (colon descendens). Starp sugām vislielā-

kās atšķirības ir tieši ascendējošajā daļā.
Taisnā zarna (rectum) ir samērā īsa resnās zarnas beigu

daļa un beidzas ar ānusu (anus). Pirms ānusa taisnā zarna veido

paplašinājumu — ampulu (ampula recti), kas vājāk attīstīta tiem

dzīvniekiem, kas izdala šķidrus izkārnījumus, piemēram, govij. Mus-

kuļapvalks taisnās zarnas beigu daļā veido ānusa iekšējo slēdzēju
(m. sphincter ani internus).

Cauri ānusam iet anālais kanāls (canalis analis), kas ir

īsa caurule. Anālā kanāla sienu veido gļotāda, muskuļapvalks un no

ārpuses sedz adventīcija un āda. Gļotādā novēro trīs zonas. Muskuļ-

apvalks veido ānusa ārējo slēdzēju (m. sphincter ani exter-

nus), kas sastāv no šķērssvītrotajiem muskuļaudiem.

īpatnības. Govij aklā zarna ir cilindriska, ar gludu virsmu,
0,3

...
0,7 m gara. Loka zarna atrodas vēdera dobuma labajā pusē

un ir 6
...

9 m gara. Tās ascendējošā daļa ir diskveidīga, un tajā

izšķir trīs cilpas: proksimālo (ansa proximalis coli), spi rā-

-lis ko ( ansa spiralis coli) un distālo cilpu (ansa distalis

coli). Spirāliskajā cilpā savukārt izdala centripetālos lokus

(guri centripetales) un centrifugālos lokus (gyri centrifu-
gales). Loka zarnas šķērsdaļa un ascendējošā daļa ir īsas. Taisnā

zarna govij ir 0,2 ... 0,4 m gara, ar gredzenveida iežmaugām.
Cūkai aklā zarna ir 0,2

...
0,4 m gara, cilindriska, bet uz tās

virsmas novēro tēnijas (teniae) un maisiņus (haustra). Cū-

kai atšķirībā no govs loka zarnā var izšķirt tikai divas cilpas —

spirālisko un distālo. Spirāliskā cilpa ir nevis diskveidīga, bet atgā-
dina konusu. Konusa kreisā mala pieskaras kreisajai vēdera sienai.

Centripetālajiem lokiem ir divas tēnijas un maisiņi, kā nav centri-

fugālajiem lokiem. Taisnajā zarnā ampula labi izteikta.

Zirgam aklā zarna liela, 1,0
...

1,3 m gara, ar tēnijām un mai-

siņiem. Tajā izšķir pamatu (basis ccci), ķermeni (corpus ccci)

un galotni (apex ccci), lielo loku (curvatura major) un

mazo loku (curvatura rninor). Loka zarna ir 5... 7 m gara un

sadalās lielajā loka zarnā (colon crassum) un mazajā
loka zarnā (colon tenue). Mazā loka zarna atbilst citu dzīv-

nieku loka zarnas descendējošajai daļai. Lielā loka zarna sākas

no aklās zarnas, pa vēdera dobuma labo pusi dodas līdz dia-

fragmai, un to sauc par labās puses ventrālo stā-

votni (colon ventrale dextrum). Krūšu kaula tuvumā loka zarna

aizliecas uz kreiso pusi, veidojot sternālo izliekumu (flexura
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sternalis). Tālāk tā iet pa vēdera sienas kreiso pusi līdz bļodas do-

bumam kā kreisās puses ventrālā stāvotne (colon ven-

trale sinistrum). Izveidojot bļodas izliekumu (flexura pel-

viņa), lielā loka zarna pagriežas kraniāli gar kreisās puses vēdera

sienu kā kreisās puses dorsālā stāvotne (colon dorsale

sinistrum). Pie diafragmas šī stāvotne aizliecas uz labo pusi, veido-

jot diafragmatisko izliekumu (flexura diaphragmatica).
Pēc tam zarna iet gar labo vēdera sienu kā labās puses dor-

sālā stāvotne (colon dorsale dextrum), kas jostas apvidū pār-

iet mazajā loka zarnā.

Gaļēdājiem (sunim) aklā zarna ir 0,05
...

0,07 m gara un

izveido divus vai trīs locījumus. Loka zarna ir 0,2
.. . 1,0 m gara,

visvienkāršāk būvēta — sastāv tikai no īsas ascendējošās daļas,

šķērsdaļas un descendējošās daļas, kas pāriet taisnajā zarnā. Resnās

zarnas gludas. Ap ānusu attīstīti perianālie dziedzeri

(gl. circumanales).

AKNAS

Aknas (hepar) ir lielākais organisma ārpussienas dziedzeris.

Aknu krāsa ir no sārti brūnas līdz brūnai. Tās ir nozīmīgs gremo-

šanas dziedzeris un vielmaiņas orgāns. Aknas izdala žulti, kā arī

piedalās tauku, olbaltumvielu, ogļhidrātu, vitamīnu, hormonu un mi-

nerālvielu maiņā. Aknām ir divas virsmas — izliektā diafrag-
mas virsma (facies diaphragmatica) un nedaudz ieliektā vi s-

cerālā virsma (facies visceralis), kas saskaras ar vēdera do-

buma orgāniem, noapaļota augšējā mala (margo dorsalis),
ventrālā mala (margo ventralis) ,

labā mala (margo dexter)

un kreisā mala (margo sinister). Uz aknu viscerālās virsmas

atroda aknu vārti (porta hepatis). Pa vārtiem aknās ieiet asins-

vadi, bet iznāk kopējais žultsvads un limfvadi. Aknas iedala divās

daivās (90. att.) — labajā (lobus hepatis dexter) un kreisajā
(lobus hepatis sinister). Robeža starp kreiso un labo daivu ir apa-

ļās saites ierobs (incisura lig. teretis). (Apaļā saite ir redu-

cējusies nabas vēna.) Zultspūšļa bedre (fossa vesicae felleae)
no labās daivas atdala kvadrātdaivu (lobus quadratus), no ku-

ras dorsāli virs aknu vārtiem atrodas astainā daiva (lobus
caudatus).

Aknas savā vietā notur vairākas saites, kas veidojas, aknu sero-

zai pārejot uz citiem orgāniem. Aknu saites: 1) va i n a gsa i te (lig.
coronarium hepatis), kas aknas savieno ar diafragmu dorsāli no pa-

kaļējās dobās vēnas; 2) labā un kreisā trīsstūrainā saite

(lig. triangulare dextrum et sinistrum), kas labo un kreiso daivu

saista ar diafragmu; 3) sirpj veida saite (lig. falciforme hepa-

tis), kurā ietverta arī apaļā saite; 4) aknu-kuņģa saite (lig.

hepatogastricum) un 5) ak n u-d ivpadsmi t p i r k s tu zarnas

saite (lig. hepatoduodenale).
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Aknu asinscirkulācija ir īpatnēja — šim orgānam ir divas asins

pievadošās sistēmas, bet tikai viena aizvadošā sistēma. Pievadošo

sistēmu veido aknu artērija (a. hepatica), kas ir barojošais
asinsvads, un vārtu vēna (v. poriae). Vārtu vēna ir funkcionā-

lais asinsvads, jo tā no gremošanas trakta nes asinis, kas satur da-

žādas vielas, kuras aknās jāpārveido. Asinis no aknām aizvada

aknu vēnas (uv. hepaticae), kas aknu daiviņās sākas ar cen-

trālo vēnu (v. centralis). Aknu vēnas atveras kaudālajā do-

bajā vēnā.

Žults izvadsistēma sākas ar žults kapilāriem. Sie kapilāri
ir spraugas, kurām nav savas sienas, un tos norobežo hepatocītu

citolemma, jo kapilāri vienmēr atrodas starp divām vai vairākām

šūnām. Žults kapilāri pāriet starpdaiviņu žultsvados, kas apvienojo-
ties kļūst lielāki un, izejot no aknu labās un kreisās daivas, veido

kopējo aknu vadu (duetus hepaticus communis), kurš iznāk

pa aknu vārtiem. Kopējais aknu vads savienojas ar žultspūšļa

90. att. Aknas:

A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — kreisā daiva, 2 — labā daiva.
3 — kvadrātdaiva, 4 — astainā daiva, 5 — laterālā kreisā daiva, 6

— mediālā kreisā

daiva, 7 — mediāla labā daiva, 8 — laterālā labā daiva, 9 — aknu vārti, 10
— žults-

pūslis, 11 — apaļā saite, 12 — astainais izaugums
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vadu (duetus cysticus) un iz-

veido kopējo žultsvadu

(duetus eholedoehus), kas atveras

divpadsmitpirkstu zarnā. Žults-

pūslis (vesica fellea) kā bum-

bierveidīgs maisiņš iegulst žults-

pūšja bedrē.

Zem serozas atrodas aknu fib-

rozā kapsula, no kuras aknās ieiet

saistaudi, izveidojot stromu, Pa-

renhīma sastāv no īpašām epite-
liālām šūnām — hepatocītiem.
Aknu morfofunkcionālā pamatvie-
nība ir aknu daiviņa (lobulus

hepatis), kas labi saskatāma tikai

histoloģiskā preparātā (91. att.).

Daiviņas galvenās sastāvdaļas ir

hepatocīti. Tie veido izliektas plāt-
nītes vienas šūnas biezumā, starp
kurām atrodas plaši kapilāri —

sinusoīdi. Sinusoīdi daiviņas peri-

fērijā saistīti ar vārtu vēnas sīka-

jiem sazarojumiem, bet daiviņas
centrā tie ietek centrālajā vēnā

(v. centralis).
Īpatnības. Govij aknas no-

vietotas labajā paribē un visma-

zāk sadalītas. Zultspūslis stipri

pārkarājas pāri aknu apakšējai
malai. Aknu masa — 3

...

10 kg.

91. att. Cūkas aknu mikroskopiskā
uzbūve:

1 — daiviņas, 2 — starpdaiviņu saist-

audi, 3 — centrālā vēna, 4 — starpdai-
viņu artērija, 5 — starpdaiviņu vēna,.

6 — žultsvads

Cūkai aknas stipri sadalītas ar dziļiem ierobiem. Kreisajā
daivā var izšķirt kreiso laterālo daivu un kreiso mediālo daivu, bet

labajā daivā — labo laterālo un labo mediālo daivu. Kvadrātdaiva

ir trīsstūrveidīga. Masa — 2
...

3 kg.
Zirgam 3/s no aknām atrodas vēdera dobuma labajā pusē, bet

2/s — kreisajā pusē. Kreisā daiva sadalīta kreisajā laterālajā un

kreisajā mediālajā daivā. Labā daiva nav sadalīta. Zultspūslis nav

attistīts. Masa — 4
...

5 kg.
Gaļēdājiem aknu sadalījums daivās līdzīgs cūkas aknu sa-

dalījumam, tikai ierobi vēl dziļāki. Astainā daiva liela.

AIZKUŅĢA DZIEDZERIS

Aizkuņģa dziedzeris (panereas) ir otrais lielākais gremošanas
dziedzeris. Tas atrodas vēdera dobuma dorsālajā daļā kaudāli no

aknām un kuņģa un novietots divpadsmitpirkstu zarnas apzarni.
Dziedzerim izšķir labo daivu (lobus panereatis dexter), kreiso

daivu (lobus panereatis sinister) un vidējo daļu jeb ķermeni
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(corpus panereatis). Pēc iekšējās uzbūves aizkuņģa dziedzeris ir

salikts dziedzeris, jo sastāv no ārējās sekrēcijas daļas, kas secernē

aizkuņģa, dziedzera sulu, kura pa izvadu (izvadiem) nokļūst div-

padsmitpirkstu zarnā, un iekšējās sekrēcijas daļas, kam nav speciālu
izvadu un sekrēts (inkrēts) nonāk tieši asinīs.

Aizkuņģa dziedzeris attīstās no dorsālā un ventrālā aizmetņa,

tāpēc attīstības sākumā visiem dzīvniekiem tam ir divi izvadi —

lielais aizkuņģa dziedzera izvads (duetus pancreaiicus)
un papildizvads (duetus panereaticus accessorius). Zirgam un

gaļēdājiem saglabājas abi izvadi, bet govij un cūkai — tikai pa-

pildizvads. No ārpuses aizkuņģa dziedzeri apņem kapsula, no kuras

dziedzera iekšienē iedodas starpsienas, kas dziedzeri sadala daivi-

ņās (lobuli panereatis) un izveido stromu. Daiviņās atrodas dzie-

dzera parenhīma, kas sastāv no eksokrīnās un endokrīnās daļas.
Eksokrīnā daļa (pars exocrina panereatis) pēc histoloģiskās
uzbūves ir salikts alveolārs dziedzeris. Šūnu apikālajos galos vēro-

jamas zimogēna granulas. Inkretoro daļu (pars endoerina

panereatis) veido atsevišķas šūnu saliņas starp eksokrīnajiem dzie-

dzeriem.

VĒDERA DOBUMS UN VĒDERPLĒVES VEIDOJUMI

Vēdera dobums (cavum abdominis) aizņem telpu no diafragmas
līdz bļodas dobumam. Starp vēdera un bļodas dobumu nav krasas

robežas.

Vēderplēves (peritoneum) parietālā jeb sienas daļa (peri-
toneum parietale) no iekšpuses izklāj vēdera dobumu. Vēderplēves
viscerālā daļa izveidojas, vēdera un bļodas dobuma orgāniem attīs-

tības laikā iespiežoties no dorsālās puses vēdera dobumā un aizvel-

kot līdzi vēdera plēvi duplikatūras veidā. Duplikatūras daļa, kas ap-

ņem orgānus, izveido orgānu serozo apvalku. Duplikatūras daļu no

vēdera dobuma sienas līdz orgānam, ja tā ir īsa, sauc par saiti

(ligamentum) vai kroku (plica), bet, ja tā gara, tad par ap-

zarni (mesenterium) vai taukplēvi (omentum).
Apzarnis (mesenterium commune) vēdera dobuma dorsālo

sienu savieno ar zarnām (izņemot taisnās zarnas beigu daļu). Starp
apzarņa duplikatūras lapām atrodas irdenie saistaudi, taukaudi,
asinsvadi un limfmezgli. Zirgam apzarnī izdala kraniālo daļu
(mesenterium craniale) un kaudālo daļu (mesenterium cau-

dale).
Lielā taukplēve (omentum majus) cūkai, zirgam un gaļ-

ēdāj iem sakas no kuņģa liela loka, iet kaudala virziena, apliecas, do-

das kraniāli un pāriet loka zarnas apzarnī. Starp lapām izveidojas
taukplēves soma (bursa omentalis).

Atgremotājiem lielā taukplēve sastāv no dziļās un virsējās daļas.
Abas daļas sākas no spurekļa sānu rievām, kaudālās rievas un, ap-
ņemot zarnas no abām pusēm, pāriet divpadsmitpirkstu zarnas

apzarnī. /
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Mazo taukplēvi (omentum minus) izveido divas saites:

aknu-kuņģa saite (lig. hepatogastricum) un aknu-divpa-

dsmitpirkstu zarnas saite (lig. hepatoduodenale).
Vēderplēve bļodas dobuma kaudālajā daļā izveido trīs ekskavā-

cijas (izliekumus): 1) starp taisno zarnu un dzimumorgāniem,

2) starp urīnpūsli un dzimumorgāniem un 3) starp kaunuma kaulu

un urīnpūsli. Bez tam vēl starp krustu kaulu un taisno zarnu ir

pararektālā bedre (fossa pararectalis). Vīriešu kārtas dzīv-

niekiem pirmā un otrā ekskavācija praktiski apvienojas vienā, jo
robeža starp tām ir vāji izteikta.

Kaudāli no ekskavacijam atrodas bļodas dobuma retroperito-
neālā daļa.

4. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: gremošanas aparāta svarīgāko orgānu histoloģiskās uzbū-

ves izpēte.

Materiāls: mēles, barības vada, siekalu dziedzeru, kuņģa, tievo zarnu, resno

zarnu, aknu un aizkuņģa dziedzera histoloģiskie preparāti.
Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, zīmēšanas burtnīca, krāsainie zīmuļi.

Mēles histoloģiskās uzbūves izpētei izmanto šī orgāna garengriezumus un

92. att. Gremošanas trakta dažādu daļu histoloģiskās uzbūves shēma:

A —
barības vads, B — kuņģis. C — tievā zarna, D — resnā zarna. I — gļotāda,

II — zemglotāda, 111 — muskuļapvalks, IV — seroza: 1 — epitēlijs, 2 — gļotādas
pamatkārta. 3 — gļotādas pamatkārtas muskuļslānis. 4 — kausveida šūnas, 5 — kuņģa

dziedzeri, 6 — duodenālie dziedzeri. 7 —
asinsvadi. 8 — zemgļotādas nervu pinums.

9 — starpmuskuļu nervu pinums, 10 — kuņģa bedrīte, 11 — kriptas
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93. att. Tievas zarnas uzbūve:

I — bārkstiņa, 2 — epitēlijs, 3 — gļot-

ādas pamatkārta, 4 — gļotādas pamat-
kārtas muskuļkārta. 5 — zemgļotāda,
6 — kausveida šūnas, 7 — zarnu dzie-

dzeri, 8 — artērija, 9 —
duodenālie

dziedzeri, 10 — cirkulārā muskuļkārta,

II — gareniskā muskuļkārta, 12 — mus-

kuļapvalka nervu pinums, 13 — serozais
apvalks

šķērsgriezumus. Preparātos redzams, ka

mēles šķērssvītrotās muskuļšķiedras iet

dažādos virzienos. Uz mēles gļotādas

jāapskata kārpiņas (kā parastās, tā arī

gaišas kārpiņas).

Siekalu dziedzeru apskatu sāk ar

pieauss siekalu dziedzeri. Mazajā palieli-

nājumā redzamas dziedzera daiviņas, ko

citu no citas atdala saistaudu starpsie-

nas. Šajās starpsienās atrodami asins-

vadi un izvadkanāli. Pārgrieztajās daivi-

ņās saskatāmas lielas sekretorās serozās

šūnas. Izvadkanālu šūnas ir mazākas.

Lielākie izvadkanāli izklāti ar divrindu

kubisko epitēliju.

Apskatot apakšžokļa siekalu dzie-

dzera histoloģisko preparātu, redzams,

ka daiviņas sastāv no gļotšūnām un pus-

mēnesveidīgām serozām šūnām.

Zemmēles siekalu dziedzera histolo-

ģiskā uzbūve cūkai un zirgam ir līdzīga

apakšžokļa siekalu dziedzera uzbūvei, bet

atgremotājiem un gaļēdājiem īso izvadu

dziedzeri satur tikai gļotšūnas.
Barības vada histoloģiskajā prepa-

rātā mazajā palielinājumā redzami visi

trīs apvalki (92. att.): gļotāda, muskuļ-

apvalks un adventīcija (vēdera dobuma

daļai — seroza). Gļotāda krokota, un to

sedz daudzkārtainais plakanais epitēlijs.

Kuņģa fundālā daļā mazajā palieli-

nājumā vispirms atrod kuņģa bedrītes,

kurās atveras fundālo dziedzeru izvadi.

Dziedzerī jāatrod galvenās šūnas, klāj-

šūnas un papildšūnas. Papildšūnas re-

dzamas dziedzera ķermeņa sākumdaļā.
Tievā zarna. Apskatot liela dzīvnieka

zarnas histoloģisko preparātu, jāņem

vērā, ka muskuļapvalka saraušanās dēļ

gļotāda var būt preparāta izliektajā pusē,

bet seroza — ieliektajā.
Zarnas šķērsgriezumā labi redzama

gļotāda, zemgļotāda, muskuļapvalks un

seroza (93. att.). Uz gļotādas ir bārk-

stiņas, ko klāj apmalotais epitēlijs, bet

starp bārkstiņām redzami zarnu dzie-

dzeri. Divpadsmitpirkstu zarnā attīstīti

arī duodenālie dziedzeri, kas atrodas

zemgļotādā.
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Resnajai zarnai atšķirībā no tievas zarnas uz gļotādas nav bārkstiņu, bet

■pitēlijā ir daudz kausveida šūnu.

Aknas. Histoloģiskai apskatei labāk izmantot cūkas aknas, jo labi redzamas

robežas starp daiviņām. Daiviņām griezumā ir piecstūra vai sešstūra forma. Cen-

trā novērojama centrālā vēna. No centrālās vēnas uz daiviņas perifēriju iet hepa-
tocītu virkne vienas šūnas platumā. Abās pusēs virknei redzami aknu sinusoīdi.

Starp daiviņām esošajos saistaudos labi iezīmējas «aknu triādes» — starpdaiviņu

artērija, vēna un žultsvads. Speciāli krāsotos preparātos starp divām aknu šūnām

redzami žults kapilāri, kuru sienas veido hepatocītu citolemma. Lielajā palielinā-

jumā starp sinusoīdu endotēlija šūnām redzamas zvaigžņveida šūnas ar intensīvi

krāsotiem kodoliem. Šīs šūnas ir aktīvi fagocīti.

Aizkuņģa dziedzeris. Mazajā palielinājumā labi redzamas daiviņas. Tās veido

aizkuņģa dziedzera gala daļas, kas sastāv no palielām šūnām ar tipisku krāso-

jumu: to apikālie gali nokrāsojušies oksifili, bet bazālie gali — bazofili. Apikālajā
šūnas daļā redzamas zimogēna granulas. Lielajā palielinājumā starp eksokrīnās

daļas šūnām redzamas gaišāku epiteliālo šūnu saliņas, ko apņem biezs kapilāru
tīkls. Tās veido aizkuņģa dziedzera endokiīno daļu (94. att.).

94. att. Aizkuņģa dziedzera histoloģiskā uzbūve:

1 — interlobulārie saistaudi, 2 — aizkuņģa dziedzera eksokrīnā daļa, 3 — aizkuņģa
dziedzera endokrīnā daļa — insulārās saliņas, 4 — izvadkanāls. 5 — starpacinārie

saistaudi, 6 — centroacinozās šūnas
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4. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: gremošanas aparāta orgānu anatomiskās uzbūves apguve.

Materiāls: attēli, modeļi, gatavi preparāti, līķi.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, āmurs, kalts, brūču zonde.

Mutes dobums. Vispirms jāizstudē grāmatas teorētiskais materiāls. Apskata

lūpas, novērtē to kustīgumu dažādām sugām. Govij pievērš uzmanību deguna-

lūpu spogulim. Apskata mēli. Pēc tam galvu pārzāģē garenvirzienā un iepazīstas

ar mutes dobuma gļotādu, siekalu dziedzeru atverēm, zobiem, smaganām. Pēc

apakšžokļa vienas puses noņemšanas atpreparē apakšžokļa un zemmēles siekalu

dziedzerus. Otrā galvas pusē atpreparē pieauss siekalu dziedzeri. Zobiem izdara

zāģējumus.
Rīkle. Apskata rīkles dobumu un atpreparē barības vadu vai ari izmanto ga-

tavus anatomiskos preparātus.

Barības vadu pārgriež un apskata gļotādu. Parasti taja ir gareniskas krokas.

Kuņģis. Mācoties par kuņģa uzbūvi, vispirms jāiepazīstas ar vienkameras

kuņģa anatomiju. Jāatrod visi teorētiskajā daļā aprakstītie veidojumi. Pēc tam

novērtē kuņģa formu cūkai, zirgam, gaļēdājiem. Cūkai jāatrod kuņģa izliekums

(diverticulum ventriculi), bet zirgam — aklais maiss. Pēc tam kuņģi uzgriež un

aplūko gļotādu. Cūkai jāapskata bezdziedzeru gļotāda ap barības vada ieeju.

Zirgam jāizpēta krokotā mala (margo pticatus), kas bezdziedzerdaļu norobežo no

dziedzerdaļas. Apskata gļotādas krokas.

Lai apgūtu daudzkameru kuņģa uzbūvi, pēc teorētiskā materiāla studēšanas

jāizpēta modeļi un attēli un tikai pēc tam var sākt strādāt ar konservētajiem pre-

parātiem un svaigiem kuņģiem. Vispirms atrod visus nodalījumus preparātā un

svaigā kuņģī, bet pēc tam visus nodalījumus uzgriež un apskata gļotādu. Svarīgi
atrast un izpētīt kuņģa rievu (sulcus ventriculi), kas sākas no barības vada ieejas

un beidzas glumeniekā.

Tievo un resno zarnu izpētī tādā pašā kārtībā, kā tās aprakstītas teorētiskajā

daļā. Novērtē zarnu formu, diametru, garumu, sienas biezumu. Resnajā zarnā

novērtē tēnijas un maisiņus (haustra).

Aknām apskata formu, atrod abas virsmas, aknu vārtus, visas malas, daivas,

saites un žultspūsli. Jāievēro, ka zirgam nav žultspūšļa. Izdarot griezumus, no-

vērtē aknu iekšējo struktūru, konstatē, ka aknās ir ļoti daudz asinsvadu.

Aizkuņģa dziedzera preparātam jābūt kcpa ar divpadsmitpirkstu zarnas daļu.
Novērtē dziedzera formu, atrod tā daļas un izvadus.

ELPOŠANAS APARĀTS

(apparatus respiratorius, s. systema respiratoria)

Elpošanas aparāts nodrošina gāzu apmaiņu starp ārējo vidi un

asinīm. No ieelpotā gaisa asinīs nonāk skābeklis (02), bet no asi-

nīm izelpojamā gaisā — oglekļa dioksīds (CO2 ). Gāzu apmaiņa
notiek plaušu alveolās. Bez elpošanas funkcijas, kas ir elpošanas
aparāta pamatuzdevums, tas veic arī citas funkcijas: izdala ūdeni

tvaiku veidā, izdala dažas gāzes, pazemina ķermeņa temperatūru,
uztver smaržas (ožas analizatora receptori atrodas deguna dobuma

gļotādā), piedalās skaņas veidošanā (balsenē ir balss aparāts).



163

Elpošanas orgānu attīstība filoģenēzē ļoti cieši saistīta ar vidi,
kādā dzīvnieks dzīvo. Vienšūņiem un vienkāršākajiem daudzšūnu

organismiem, kas dzīvo ūdenī, ir vienkāršākā — difūzā elpošana. Zi-

vīm elpošana notiek ar žaunām. Sauszemes dzīvniekiem visvienkār-

šākā ir elpošana ar trahejām (kukaiņi), bet pilnīgākā ir plaušu elpo-
šana, kas sevišķi labi attīstīta zīdītājiem. Kā elpošanas orgāni zemā-

kiem dzīvniekiem dažreiz kalpo arī āda vai zarnas.

Ontoģenēzē elpošanas orgāni sāk attīstīties 4. embrionālās dzīves

nedēļā, kad no priekšējās zarnas ventrālās sienas rodas entodermas

izliekums, kas tālāk pārveidojas par elpošanas orgānu aizmetni. No

šī aizmetņa izveidojas balsene, traheja un abas plaušas. Elpošanas

aparāta muskuļi, skrimšļi un saistaudi attīstās no mezenhīmas.

Elpošanas aparātu veido deguns ar deguna dobumu, balsene,

traheja un plaušas. Deguna dobums, balsene, traheja un bronhi ir

gaisa pārvadītāji, tāpēc ir nesaplokošām sienām. Gāzu apmaiņa no-

tiek plaušu alveolās.

DEGUNS UN DEGUNA DOBUMS

Deguns (nasus externus) ar deguna dobumu (cavum nasi) ir

elpošanas ceļu sākuma daļa, kas pielāgota ieelpojamā gaisa sasildī-

šanai, mitrināšanai un attīrīšanai. Deguns piedalās arī skaņas vei-

došanā. Degunam izšķir muguru (dorsum nasi), sakni (radix
nasi) un galotni (apex nasi). Degunā atrodas deguna dobums.

leeju tajā veido nās ks (nares), bet izeju — hoānas (choanae).

Deguna dobumam ir kaula pamats, bet nāsu pamatu veido deguna
skrimšļi. Izšķir četrus skrimšļus.

Deguna starpsienas skrimslis (cartilago septi nasi)

deguna dobumu sadala labajā un kreisajā pusē. No starpsienas
skrimšļa uz sāniem atiet dorsālais un ventrālais deguna
sānu skrimslis (cartilago nasi lateralis dorsalis et cartilago
nasi lateralis ventralis). Bez tam vēl ir laterālais un mediā-

lais papildu skrimslis (cartilago nasalis accessoria latera-

lis et medialis).
Deguna dobuma priekšējo daļu, ko izklāj daudzkārtainais plaka-

nais epitēlijs, apzīmē par priekštelpu (vestibulum nasi). Pā-

rējo deguna dobuma daļu izklāj gļotāda ar mirdzepitēliju. Gļotādā

izšķir elpošanas apvidu (regio respiratoria) un ožas ap-

vidu (regio olfactoria). Ožas apvidus atrodas deguna dobuma dor-

sālajā un kaudālajā daļā.

Katru deguna dobuma pusi dorsālā un ventrālā konha sadala

dorsālajā, vidējā, ventrālajā un kopējā ejā.
Deguna dorsālā eja (meatus nasi dorsalis) atrodas starp

dorsālo konhu un deguna dorsālo sienu. Gaiss pa to nokļūst uz ožas

gļotādas. Deguna vidējā eja (meatus nasi medius) atrodas

starp abām konhām un ir saistīta ar deguna blakusdobumiem. De-

guna ventrālā eja (meatus nasi ventralis) novietota starp
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ventrālo konhu un deguna dobuma apakšējo sienu. Ar šauru de-

gu n a-a uksl ēj v eju (duetus incisivus) tā savienota ar mutes

dobumu. Sajā ejā atveras lem esl š a-d egu n a orgāns (orga-

num vomeronasate), kas satur garšas un ožas receptorus. Deguna
kopējā eja (meatus nasi communis) ir sprauga starp abām kon-

bām un deguna starpsienu.
Īpatnības. Govij nāsis relatīvi mazas. Starp nāsīm un uz augš-

lūpas atrodas deguna-lūpu spogulis (planum nasolabiale).
Mazajiem atgremotājiem attīstīts deguna spogulis (planum
nasale).

Cūkai nāsu atveres apaļas un atrodas uz snuķa. Uz snuķa
atrodas snuķa spogulis (planum rostrale).

Zirgam nāsis lielas. Deguna spogulis nav attīstīts. Novēro-

jams neīstais deguna dobums (diverticulum nasi). Ventrā-

lais deguna sānu skrimslis nav attīstīts, bet ir izveidots spārna
skrimslis (cartlilago alaris).

Gajēdājiem uz deguna spoguļa ir rieva.

Deguna blakusdobumus (sinus paranasales) veido ar gļotādu iz-

klāti, gaisu saturoši sīnusi galvaskausa kaulos, kas savienoti ar de-

guna dobumu. Blakusdobumi ir pāra veidojumi.

BALSENE

Balsene (larynx) atrodas starp rīkli un traheju. Zīdītājiem tā ir

ne tikai gaisa vads, bet arī skaņas raditājorgāns. Rīšanas akta laikā

tā novērš barības iekļūšanu elpošanas orgānos. Balsenes skeletu

veido pieci skrimšļi: vairogskrimslis, gredzenskrimslis, divi kaus-
veida skrimšļi un uzbalsenis (95. att.).

Vairogskrimslis (cartilago thyroidea) sastāv no labās un

kreisās plātnītes (lamina dextra et sinistra). No sānu plātni-

95. att. Govs balsenes skrimšļi:

1 — uzbalsenis, 2 — kausveida skrim-
šļi, 3 — vairogskrimslis, 4 — gre-
dzenskrimslis, 5 — trahejas gredzeni,
6 — mēles kaula lielais rags, 7 un

8 — vairogskrimšļa saites

tes atiet rostrālais radziņš

(cornu rostrale) un kaudālais

radziņš (cornu caudale). Starp
rostrālo radziņu un plātnīti atro-

das vairogskrimšļa sprau-

ga (fissura thyroidea). Tās kra-

niālā daļa aizaugusi saistaudiem,
bet kaudālā daļa veido vairog-

skrimšļa caurumu (fora-
men ihyroidcum). Vairogskrimslis
veido balsenes sānu sienu.

Gredzenskrimslis (cartilago cri-

coidea) robežojas ar pirmo trahe-

jas gredzenu. Tas sastāv no loka

(arcus cartilaginis erieoideae) un

plātnītes (lamina cartilaginis

erieoideae). Uz plātnītes ir vi

dusšķautne (crista mediana).
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Kausveida skrimšļi (cartilago artjtenoidea) ir divi, un tie palīdz
veidot balsenes augšējo sienu. Skrimšļiem ir trīsstūra forma un tiem

izšķir pamatu (basis cartilaginis arutenoideae) un galotni
(apex cartilaginis arutenoideae), kā ari radziņveida izau-

gumu (processus corniculatus), muskuļ izaugumu (processus
muscularis) un ventrāli vērsto balss saites izaugumu (pro-

cessus vocalis).
Uzbalsenim (epiglottis) ir lapveida forma, un tas veidots no

elastīgā skrimšļa (atšķirībā no pārējiem skrimšļiem, kas sastāv no

hialīnā skrimšļa).
Balsenes skrimšļi savā starpā savienoti ar saitēm un locītavām.

Balsenes muskuļi pēc to funkcijām iedalāmi trīs grupās.
1. Balsenes dobuma paplašinātāji: gredzenskrimšļa-

kausveida skrimšļa dorsālais muskulis (m. crico-

artjtenoideus dorsalis); mēles kaula-uzbalseņa muskulis

(m. huoepiglotticus) un gr edz en sk rim š ļ a-v ai r o gsk rim š ļ a

muskulis (m. cricothyroideus). Muskuļu sākumu un beigu daļu
piestiprināšanos norāda to nosaukumi.

2. Balsenes dobuma sašaurinataji: balss muskulis (m. vo-

calis), kabatas muskulis (m. ventricularis), laterālais

96. att. Zirga balsenes garengriezums:
1_ mēles pamats, 2

— uzbalsenis, 3 — kausveida skrimšļa-uzbalseņa kroka,

4 — radziņveida izaugums, 5 — gredzenskrimslis, 6 — traheja, 7 — pirmais trahejas
gredzens, 8 — gredzenskrimšļa loks, 9 — balss kroka, 10 — ieeja balsenes sān-

kabatā, 11 — kabatas kroka, 12 — vidējā balsenes kabata, 13 — vairogskrimslis,
14 — mēles kaula ķermenis
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gredzens kri m š | a-k ausv ci d a skrimšļa muskulis (m.

cricoarytenoideus lateralis) un kausveida skrimšļu šķērs-
muskulis (m. arutenoideus transversus).

3. Balsenes pārvietotāji: mēles kaul a-v airogskrimšļa
muskulis (m. hyothyreoideus) un krūšu kaul a-v airog-

skrimšļa muskulis (m. sternothyreoideus).

Balsenes dobums (cavum laryngis) ir balsenes iekšējā telpa. To

izklāj gļotāda. Gļotāda starp kabatas muskuli un balss muskuli iz-

liecas laterāli, radot balsenes sānkabatu (ventriculus laryn-

gis), kas govij nav attīstīta. Bez šī izliekuma balsenes gļotāda veido

trīs krokas, no kurām svarīgākā ir balss kroka (plica vocalis),
kas piedalās balss aparāta (gloltis) veidošanā (96. att.).
Balss krokā atrodas balss saite un balss muskulis. Telpu starp balss

krokām sauc par balss spraugu (rima gloitidis).

TRAHEJA

Traheja (trachea) ir caurule ar nesaplokošām sienām. Tā sākas

no balsenes, atrodas ventrāli no mugurkaulāja un krūšu dobumā

5. ...6. ribas apvidū sadalās labajā un kreisajā pamat-
bronhā (bronchus principalis dexter et sinister). Sadalīšanās vietu

sauc par trahejas bifurkāciju (bifurcatio tracheae). Tra-

hejas pamatu veido nenoslēgti hialīnā skrimšļa gredzeni
(cartilagines tracheales; 97. att.). Trahejas gredzenus savā starpā
saista gredzenveida saites (ligg. anularia). Trahejas dor-

sālajā malā nenoslēgtos skrimšļa gredzenus savieno saistaudu mcm-

97. att. Trahejas šķērsgriezums:
1

— skrimšļu gredzens, 2 — trahejas
gļotāda, 3 — trahejas šķērsmuskulis,

4 — trahejas šķērsmembrāna

brāna, kuras mediālajai virsmai

uzgulst trahejas muskulis

(m. trachealis). Visbiezākā ir tra-

hejas gredzenu ventrālā daļa. His-

toloģiski trahejas siena sastāv no

trīs apvalkiem: gļotādas, šķiedru-

skrimšļu apvalka un adventīcijas.

Gļotādu klāj mirdzepitēlijs,
kas, iespiežoties gļotādas pamat-
kārtā, veido dziedzerus. Sķiedru-
skrimšļu apvalks veidots no saist-

audiem un skrimšļu gredzeniem.
Adventīcija sastāv no irdenajiem
saistaudiem.

Īpatnības. Visgarākā traheja ir

zirgam, bet visīsākā — cūkai. Go-

vij un cūkai pirms bifurkācijas uz

labās plaušas galotnes daivu atiet

traheālais bronhs (bronchus
trachealis).
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PLAUŠAS

Plaušas (pulmones) ir gāzu apmaiņas orgāns un atrodas krūšu

dobumā. Plaušām ir rozā krāsa un piramīdas forma. Tām izšķir

pamatu (basis pulmonis), galotni (apex pulmonis) un trīs

virsmas: ribu virsmu (facies costalis), diafragmas

98. att. Plaušas (no dorsālās puses):
A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — traheja, 2 — kraniālā daiva,

2' — govs labās plaušas kraniālās daivas kraniālā daļa, 3 — vidējā daiva, 4 — kaudālā

daiva, 5 — plaušu ķermenis, 6
— papildu daiva
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virsmu (facies diaphragmatica) un mediālo virsmu (facies
medialis). Katrai plaušai ir noapaļota dorsālā mala (margo

dorsalis) un asa ventrālā mala (margo acutus). Uz asās ma-

las atrodas ierobi, kas katru plaušu sadala daivās. Kreisajā plaušā
ir trīs daivas: kraniālā daiva (lobus cranialis), vidējā
daiva (lobus medius) un kaudālā daiva (lobus caudalis).

Labajai plaušai bez šīm daivām ir vēl papilddaiva (lobus acces-

sorius), tāpēc labā plauša ir lielāka par kreiso (98. att.).
Uz mediālās virsmas ir plaušu vārti (hilus pulmonis), pa

kuriem ieiet pamatbronhs un asinsvadi, kas izveido plaušu sakni

(radix pulmonis).
Pēc histoloģiskās uzbūves plaušas ir tipisks kompaktais orgāns,

tāpēc sastāv no stromas un parenhīmas. Stroma plaušās samērā

vāji attīstīta (izņemot govi). Stroma plaušu sadala daiviņās
(lobuli pulmonis).

Parenhīma sastāv no bronhiālā koka (arbor bronchiale)
un alveolārā koka (arbor alveolare) jeb respiratorās daļas,kur
notiek gāzu apmaiņa.

Bronhiālais koks izveidojas, pamatbronham sadaloties aiz-

vien sīkākās daļās. Lielāko bronhu sienu uzbūve ir līdzīga trahejas
uzbūvei. Bronhiem kļūstot mazākiem, skrimšļu gredzeni pamazām
izzūd, un tos aizvieto gludie muskuļaudi. Bronhiālā koka zarošanās

99. att. Plaušu acinusa shēma:

1 — terminālā bronhiola, 2 — pirmās

pakāpes respiratorā bronhiola, 3 —

otrās pakāpes respiratorā bronhiola,

4 — trešās pakāpes respiratorā bron-
hiola, 5 — alveolārās ejas, 6

— al-
veolārie maisiņi

beidzas ar terminālo bronhiolu

(bronchioli terminales) izveidoša-

nos. Terminālajām bronhiolām

zarojoties, rodas pirmās pakāpes
respiratorā bronhiola.

Bronhu gļotādu klāj mirdzepi-
tēlijs, novērojamas arī kausveida

šūnas, endokrīnās šūnas un sekre-

torās šūnas.

Alveolārā koka jeb res-

piratorās daļas strukturāli fun-

kcionālā pamatvienība ir plaušu
acinuss (acinus pulmonis).
Plaušu acinuss (99. att.) sākas ar

pirmās pakāpes respiratoro bron-

hiolu, kas tālāk dihotomiski dalās

otrās un trešās pakāpes bronhio-

lās. Trešās pakāpes bronhiolas

savukārt sadalās alveolārajās ejās.
Katra alveolārā eja beidzas ar

diviem alveolārā jiem mai-

siņiem (sacculi alueolares). Uz

respiratorajām bronhiolām, alveo-

lārajām ejām un alveolārajiem

maisiņiem atrodas alveolas. Aci-

nusus apņem plāna saistaudu kār-

tiņa un biezs asinsvadu tīkls.
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Savukārt 12.
..

18 acinusi izveido plaušu daiviņu (lobulus
pulmonis). Gāzu apmaiņa notiek alveolās.

īpatnības. Govij labās plaušas kraniālā daiva sadalīta kraniā-

lajā un kaudālajā daļā.
Cūkai plaušām ir tādas pašas daivas kā govij, bet labās plau-

šas kraniālā daiva nav sadalīta divās daļās.
Zirgam vidējā daiva un kaudālā daiva saplūdušas.
Gaļēdājiem plaušās ir tādas pašas daivas kā cūkai, tikai

ierobi starp daivām dziļāki un sniedzas līdz lielajiem bronhiem.

KRŪŠU DOBUMS UN KRŪŠU PLĒVE

Krūšu dobuma (cavum thoracis) pamatu veido krūškurvis

(thorax).
Krūšu plēve jeb pleira (pleura) divu blakus guļošu maisu veidā

izklāj krūšu dobumu, kā arī apņem plaušas. To pleiras daļu, kas

izklāj krūšu dobumu un piedalās videnes (mediastinum) veidošanā,

apzīmē par parietālo pleiru, un tā veido pleirālos dobu-

mus (cavum pleurae). Plaušas apņemošā pleira ir viscerālā

pleira. Parietālo pleiru atkarībā no atrašanās vietas iedala ribu

ple i r ā (pleura costalis) , diafragmas pleirā (pleura dia-

phragmatica) un mediastinālajā pleirā (pleura mediasti-

nalis).

5. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: trahejas un plaušu histoloģiskās uzbūves izpēte.

Materiāls: trahejas un plaušu histoloģiskie preparāti.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, zīmēšanas burtnīca, krāsainie zīmuļi.

Pirms histoloģisko preparātu apskatīšanas jāiepazīstas ar teorētisko kursu.

Traheja. Mazajā palielinājumā jāatrod visi trīs apvalki. Kad gļotāda apska-
tīta mazajā palielinājumā, izpēti turpina mikroskopa lielajā palielinājumā, pie-
vēršot vērību mirdzepitēlija un gļotādas dziedzeru uzbūvei.

Šķiedru-skrimšļu apvalkā apskata hialīnā skrimšļa gredzenus, tos apņemošos

saistaudus, kā arī muskuļaudus starp skrimšļu gredzenu atvērtajiem galiem.

Kā pēdējo apskata adventīciju.

Plaušas. Apskatot plaušu histoloģisko griezumu mazajā palielinājumā, redzam

dažāda lieluma bronhu, bronhiolu, alveolāro eju un alveolu griezumus. Stromā

vērojami arī asinsvadu griezumi. Vispirms jāizpēta vidēja lieluma bronha uzbūve.

Jāapskata visi trīs sienas apvalki. Vidējo un lielo bronhu gļotādu parasti klāj
daudzrindu mirdzepitēlijs. Atšķirībā no trahejas vidējā bronhā muskuļšūnas veido

cirkulāru kārtu. Skrimšļu gredzenu vietā ir atsevišķas skrimšļu plātnītes. Zem-

gļotādā, tāpat kā trahejā, vērojami dziedzeri. Mazāko bronhu sienās skrimšļu

vairs nav.

Tālāk jāatrod respiratorās bronhiolas, alveolārās ejas, alveolārie maisiņi un

lielajā palielinājumā jāapskata alveolas sienas uzbūve. Mikroskopā tā redzama kā

plāna plātnīte ar kodoliem, ko apņem biezs asinsvadu tīkls. Asinsvadi labāk

redzami tādā preparātā, kur asinsvados injicēta melnā tuša.
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5. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: elpošanas aparāta orgānu uzbūves apguve.

Materiāls: attēli, modeļi, gatavi anatomiskie preparāti, līķi, dzīvi dzīvnieki.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, kalts, āmurs.

Pirms darba sākšanas jāizstudē grāmatas teorētiskais materiāls.

Deguna dobuma uzbūves apguvei jāatver deguna dobums. Vislabāk to izda-

rīt, pārzāģējot galvu gareniski pa mediāni sagitālo plakni. Šādi sagatavotā pre-

parātā jāapskata nāsu, deguna eju un gļotādas uzbūve. Apskatot deguna gļotādu,

jānosaka respiratorās un ožas gļotādas krāsa un novietojums. Pēc tam izpēta

hoānas. Jāapskata un jāsalīdzina dažādu lauksaimniecības dzīvnieku deguna un

deguna dobuma īpatnības.

Balsenes apskatu sāk ar balsenes skrimšļiem. Vispirms no tiem atdala mus-

kuļus un saites. Izpēta atsevišķus skrimšļus. Pēc tam pārgriež balseni gareniski

un apskata balsenes dobumu. Jāatrod balss kroka, balss sprauga, balsenes sān-

kabata (tā atgremotājiem nav attīstīta). Jāiepazīstas ar visu lauksaimniecības

dzīvnieku balsenes uzbūves īpatnībām.

Traheja, Jāapskata trahejas skrimšļi. Šajā nolūkā daži skrimšļi jāatprepare
vai jāizmanto gatavi preparāti. Jāņem vērā, ka skrimšļi nav noslēgti un to bie-

zums nav vienāds. Jāatrod trahejas bifurkācijas vieta.

Plaušas. Līķī vispirms jāapskata plaušu novietojums krūšu dobumā, to krāsa,

konsistence. Pēc tam katrā plaušā aplūko visas virsmas, malas, daivas. Kad tas

izdarīts, plaušās pārgriež un novērtē bronhiālo koku. Jāpiegriež vērība sugu īpat-
nībām plaušu uzbūvē.

Krūšu dobumā apskata parietālo pleiru, bet uz plaušām — viscerālo pleiru,
kas izveido plaušu serozu. Veselām, svaigām plaušām pleira ir matēta, bet pleirā-

lajos dobumos ir nedaudz caurspīdīga šķidruma.

lepazīšanās ar dzīva dzīvnieka elpošanas aparāta orgāniem jāizdara pasnie-

dzēja tiešā vadībā, vispirms iepazīstinot audzēkņus ar dzīvnieku fiksācijas paņē-

mieniem. Dzīvniekam pareizi jātuvojas un tas iepriekš jābrīdina, uzsaucot vai

papliķējot.

Dzīvam dzīvniekam var apskatīt nāsis, zirgam arī neīsto deguna dobumu.

Govij un zirgam, paplēšot nāsis ar rādītājpirkstu un īkšķi, var apskatīt deguna

gļotādu.

Balseni var izpalpet. Ar palpaciju var izmeklēt ari traheju. Plaušām perku-

tējot var noteikt kaudālo robežu attiecībā pret ribām. Plaušas var ari auskultēt.

UROĢENITĀLAIS APARĀTS

(apparatus urogenitalis, s. systema urogenitale)

Uroģenitālais aparāts (sistēma) sastāv no urīnatdalīša-

nas orgāniem (orgāna uropoetica) un dzimumorgāniem
(orgāna genitalia). Sos orgānus apvieno vienā aparātā tāpēc, ka to

attīstība kā filoģenēzē, tā arī ontoģenēzē ir savstarpēji saistīta.
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URĪNATDALĪŠANAS ORGĀNI

Urīnatdalīšanas orgāni sastāv no nierēm, unnvadiem, urīnpūšļa
un urīnkanāla.

NIERE

Niere (ren) ir pāra orgāns tumši sarkanā vai sarkanbrūnā krāsā

ar vairāk vai mazāk izteiktu pupveida formu.

Mugurkaulniekiem kā filoģenēzē, tā ontoģenēzē nierei novēro trīs

ģenerācijas: pirmnieri (pronephros), starpnieri (meso-
nephros) un definitīvo nieri (metanephros). Pirmniere kā

funkcionējošs orgāns pieaugušiem mugurkaulniekiem sastopama reti

(dažām zivju sugām), bet embrijiem to novēro agrās attīstības sta-

dijās. Starpniere kā izdalītājorgāns kalpo zivīm un abiniekiem. Em-

brijiem tā ir liela un aizņem gandrīz visu vēdera dobumu. Definitīvā

niere funkcionē pieaugušiem rāpuļiem, putniem un zīdītājiem. Defi-

nitīvo nieri atkarībā no uzbūves iedala vairākos tipos. Mūsu lauk-

saimniecības dzīvniekiem novēro rievainās daudzkārpiņu nieres (go-
vīm), gludās daudzkārpiņu nieres (cūkām) un gludās vienkārpiņu
nieres (zirgam, mazajiem atgremotājiem un gaļēdājiem).

100. att. Nieres:

A — govs, B — cūkas, C —
zirga;

1 — nieres piramīda, 2 —
nieres dai-

viņa, 3 — nieres garoza, 4 — nieres

serde, 5 — nieres piltuvīte, 6 — nieres

kārpiņa, 7 — piltuvītes kājiņa, 8 —

urīnvads, 9 — nieres bļodiņa, 10
—

nieres bļodiņas izliekums, 11 — nieres

vārti
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No ārpuses nieri apņem trīs apvalki. Pašai nierei uzgulst fib-

rozā kapsula (capsula fibrosa), zem tās atrodas tauku kap-
sula (capsula adiposa), bet ārpusē ir seroza. Seroza nieres vārtus

neapsedz, izņemot govs kreiso nieri.

Nierei izšķir kraniālo galu (extremitas cranialis), ka u-

dā 1 o galu (extremitas caudalis), laterālo malu (margo late-

ralis), mediālo malu (margo medialis), uz kuras atrodas nie-

res vārti (hilus renalis), ko govij sauc par nieres bedri

(fossa renalis). Pa nieru vārtiem iznāk urīnvads (ureter), nieru

vēna, limfvadi, bet ieiet nieru artērija un nervi.

Pārgriežot nieri, perifērijā redzama nieres garoza (cortex

renis), no kuras uz iekšpusi atrodas nieres serde (medulla re-

nis; 100. att.). Nieres garoza ir tumšāka par nieres serdi, jo tajā
lielā skaitā atrodas nieru ķermenīši (corpuscula renis), kas

satur asinsvadu kamoliņus (glomeruli). Nieres serdē redza-

mas nieres piramīdas (puramides renales). Katrai piramīdai
izšķir pamatu, kas vērsts uz nieres perifēriju, un virsotni, kas bei-

dzas ar nieres kārpiņu (papilla renalis). Uz kārpiņas atveras

urīnizdalītājvadi (duetus papillares).
Robežu starp nieres garozu un nieres serdi iezīmē loka artērijas

un vēnas (aa. arcuate et vv. arcuate).
Nieres morfofunkcionālā pamatvienība ir nefrons. Nefrons sā-

kas ar nieru ķermenīti (corpuscula renis), bet tā otrs gals pāriet
savācējcaurulītē. Savācējcaurulīte turpinās kā kārpiņas kanāls, kas

atveras uz nieres kārpiņas (govij, cūkai) vai arī nieres bļodiņā (zir-

giem, mazajiem atgremotājiem, gaļēdājiem).
Nefronam izšķir četrus pamatnodalījumus: nieru ķermenīti, prok-

simālo nodalījumu, nefrona cilpu ar lejupejošo un augšupejošo daļu

un distālo nodalījumu. Proksimālais un distālais nodalījumi ir līku-

moti, bet cilpas lejupejošā un augšupejošā daļa — taisnas (101. att.).
Nieres ķermenītis sastāv no asinsvadu kamoliņa (glome-

rulus) un kapsulas (capsula glomeruli), kam ir dubultas sienas.

lekšējās sienas daļa saaug ar asinsvadu kamoliņu. Sprauga starp
abām lapām ir kapsulas dobums, kas savienojas ar nefrona proksi-
mālo nodalījumu. Kapsulas iekšējo sienu veido palielas šūnas —

podocīti (podocuti), kam ir izaugumi. Starp asinsvadu kamoliņa

kapilāriem un podocītiem atrodas trīsslāņainā bazālā membrāna.

Asinsvadu kamoliņa endotēlijs, trīsslāņainā bazālā membrāna un

podocīti veido bioloģisko barjeru (filtru), caur kuru no asinīm uz

kapsulas dobumu filtrējas pirmurīns. Normāli šis filtrs nelaiž cauri

asins formelementus un lielas olbaltumvielu molekulas — fibrino-

gēnu, imūnvielas v. c.

Nefrona proksimālā nodalījuma sienu veido cilindrisks apmalo-
tais epitēlijs, kas veic reabsorbcijas funkcijas, piemēram, uzsūc atpa-
kaļ asinīs glikozi un aminoskābes.

Nefrona cilpas lejupejošās daļas siena sastāv no plakanām
epitēlija šūnām, un tās pasīvi reabsorbē ūdeni. Augšupejošās daļas
šūnas ir augstākas, bet to funkcija vairāk līdzinās nefrona distālā

nodalījuma funkcijām.
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Nefrona distālā nodalījuma sienu veido cilindriskais epitēlijs, kas

uzsūc atpakaļ elektrolītus.

Savācēj caurulītēs tiek pabeigta ūdens atpakaļuzsūkšana,
urīns iegūst sugai raksturīgo reakciju, kas laikam saistīts ar cauru-

lītes sienas epitēlija (tumšo šūnu) sekrēciju.
Aprakstītie nefroni galvenokārt (80%) lokalizējas nieres garozā.

Bez šiem nefroniem nierēs vēl ir tā saucamie jukstamedullārie
nefroni, kuru nieru ķermenīši atrodas uz robežas starp garozu un

serdi, bet nefrona cilpa dziļi ieliecas serdē. Šo nefronu pievado-

šajā arteriolā nieru ķermenīšu tuvumā atrodas jukstaglomerulārais
aparāts, kas secernē renīnu. Renīns organismā katalizē angioten-
zīnu veidošanos. Tie sašaurina asinsvadus. Jukstaglomerulārais

101. att. Nefrona uzbūves shēma:

1 —
asinsvadu kamoliņš, 2

— nefrona

proksimālais nodalījums, 3 — nefrona

cilpas lejupejošā daļa, 4 — nefrona

cilpas augšupejošā daļa, 5 — nefrona

distālais nodalījums. 6 — savācējcau-
rulīte

102. att. Zirga urīnorgāni:

1 — labā niere, 2
— kreisā niere,

3,— urīnvadi, 4 un 5 — labā un

kreisā virsniere, 6 — aorta, 7 un 8 —

nieru artērijas, 9 —
nabas artēriju

nereducētās daļas, 10 — urīnpūšļa ga-

lotne, 11 — urīnpūšļa ķermenis, 12 —

urīnpūšļa kakls, 13 — urīnvada val-

nīši, 14 — urīnpūšļa trīsstūris, 15 —

urīnvada atvere, 16 — urīnvada kroka,

17
— urīnkanāla šķautne
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komplekss sastāv no jukstaglomerulārajām šūnām, blīvā plankuma
un jukstavaskulārajām šūnām.

Arteriālās asinis niere saņem pa nieru artēriju (a. renalis), bet

venozās asinis aiztek pa nieru vēnu (v. renalis).

īpatnības. Govij labā niere atrodas no 12. krūšu līdz 2. vai

3. jostas skriemelim, un tās kraniālais gals saskaras ar aknām.

Kreisā niere novietota kaudālāk — no 2. līdz 5. jostas skriemelim.

Kreisajai nierei ir gara saite, tāpēc, spureklim pildoties, niere var

tikt aizbīdīta uz labo pusi. Govij uz nieru ārpuses redzamas rievas,

kas nieres garozu sadala atsevišķās daivās. Nieres serdē labi iezī-

mējas piramīdas. Katru nieres kārpiņu apņem nieres piltuvīte (calix
renalis). Piltuvīšu kājiņām saplūstot, veidojas urīnvads (ureter).
Govs nieres masa ir apmēram 500

...

750 g.

Cūkai nieres atrodas zem pirmajiem četriem jostas skrieme-

ļiem. Tās ir pupveida, ar gludu virsmu. Nieres vārti labi izteikti un,

paplašinoties uz iekšpusi, veido nieres sinusu (sinus renalis),
kurā atrodas nieres bļodiņa (pelvis renalis). Nieres kārpiņas
iezīmējas labi, bet piltuvītes (calices renales) ir bez kājiņām un

atveras nieres bļodiņā, no kuras sākas urīnvads. Nieru masa ir

160
...

280 g.

Zirgam labā niere novietota pēdējo divu krūšu un pirmā jostas

skriemeļu apvidū, bet kreisā lokalizējas par vienu segmentu kaudā-

lāk. Nieres gludas (102. att.). Nieres serdē piramīdas iezīmējas, bet

nieru kārpiņas nav attīstītas (vienkārpiņu niere). Nieres bļodiņa
kraniāli un kaudāli veido gala izaugumus (recessus termina-

les). Nieru masa — 450
...

750 g.

Gaļēdājiem nieres atrodas pirmo trīs jostas skriemeļu ap-
vidū. No ārpuses tās gludas, pupveidīgas, pieder vienkārpiņu nieru

tipam. Kārpiņas nav novērojamas. Urīnvads sākas no nieru bļodiņas.
Aitai un kazai arī ir vienkārpiņu nieres. To uzbūve visuma

līdzīga gaļēdāju nieru uzbūvei.

URĪNVADS

Urīnvads (ureter) urīnu no nieres aizvada uz urīnpūsli. Sākumā

urīnvads iet retroperitoneāli (ārpus peritoneālā maisa) pa vēdera

dobuma dorsālo sienu, bet pēc tam bļodas dobumā tas noliecas uz

urīnpūšļa dorsālo sienu. Pēc izurbšanās cauri urīnpūšļa muskuļap-
valkam, urīnvads 3

...

5 cm garumā atrodas starp šo apvalku un

gļotādu un atveras netālu no urīnpūšļa kakla. Urīnpūslim pildoties,
šāda uzbūve neļauj urīnam plūst atpakaļ uz nierēm.

Histoloģiski urīnvads sastāv no gļotādas, muskuļapvalka, un ār-

pusē to daļēji sedz seroza. Vietās, kur nav serozas, muskuļapvalku
klāj adventīcija. Gļotāda veido krokas, un to klāj pārejas epitēlijs.
Muskuļapvalks sastāv no trīs kārtām: divām gareniskajām kārtām,
starp kurām atrodas cirkulārā kārta.
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URĪNPŪSLIS

Urīnpūslis (vesica urinaria) ir bumbierveidīgs nepāra orgāns,
kurā uzkrājas urīns, kas nāk no nierēm. Urīnpūslis atrodas bļodas
dobumā ventrāli no taisnās zarnas un dzimumorgāniem. Piepildīts
urīnpūslis ieslīd arī vēdera dobumā — visvairāk gaļēdājiem, bet vis-

mazāk zirgam. Urīnpūslim izšķir pūšļa galotni (apex vesicae),

pūšļa ķermeni (corpus vesicae) un pūšļa kakliņu (cervix
vesicae). Uz urīnpūšļa dorsālās sienas gļotādas kaudāli no urīn-

vada atverēm atrodas nelielas gļotādas krokas, kas ierobežo urīn-

pūšļa trīsstūri (trigonum vesicae).

Urīnpūslim ir trīs saites: viena vidējā un divas laterālās. Late-

rālajā saitē ieslēgta obliterējusies nabas artērija (a. umbilicalis), ko

sauc par apaļo saiti (lig. teres vesicae).

Histoloģiski urīnpūšļa siena sastāv no trīs apvalkiem: gļotādas,
muskuļapvalka un serozas. Gļotāda izklāta ar pārejas epitēliju. Go-

vij gļotāda satur arī muskuļšūnas. Muskuļapvalkā ir trīs kārtas:

ārējā gareniskā, vidējā cirkulārā un iekšējā gareniskā kārta. Seroza

nav attīstīta tikai uz urīnpūšļa kakliņa — to klāj adventīcija.

URĪNKANĀLS

Urīnkanāls (urethra) kalpo urīna izvadīšanai no urīnpūšļa. Iz-

šķir sieviešu kārtas dzīvnieku uretru (urethra feminina) un vīriešu

kārtas dzīvnieku uretru (urethra masculina). Urīnvads sākas no

urīnpūšļa kakliņa un sieviešu kārtas dzīvniekiem atveras starp mak-

sti un priekšiņu, bet vīriešu kārtas dzīvniekiem — uz dzimumlocekļa

galviņas un kalpo kā urīna, tā arī ejakulāta izvadīšanai.

Sieviešu kārtas dzīvniekiem urīnkanāls ir īsāks nekā vīriešu kār-

tas dzīvniekiem. Govij tas ir 10
...

14 cm garš, bet ķēvei — tikai

6... 8 cm. Atšķirībā no citu sugu dzīvniekiem govij urīnkanāls atve-

ras suburetrālajā izliekumā (diverticulum suburethrale).
Tas jāievēro, katetrizējot urīnpūsli.

Urīnkanāla sienā histoloģiski izšķir gļotādu, muskuļapvalku un

adventīciju.

DZIMUMORGĀNI

Dzimumorgāni nodrošina sugas turpināšanu. Tajos veidojas dzi-

mumšūnas, bet mātes dzimumorgānos notiek arī augļa attīstība.

Bez tam dzimumorgānos veidojas dzimumhormoni. Dzimumorgānu

funkciju regulē nervu sistēma un iekšējās sekrēcijas dziedzeri. Savu-

kārt dzimumorgānu darbība ietekmē pārējo organisma orgānu sis-

tēmu un aparātu funkcionālās norises. Izšķir vīriešu kārtas un sie-

viešu kārtas dzīvnieku dzimumorgānus.
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Dzimumaparāta attīstība sākas jau agri embrionālajā periodā,
pie tam novēro tā saucamo indiferento stadiju, kad dzimumorgānu
aizmetņi kā vīriešu kārtas, tā sieviešu kārtas dzīvniekiem ir vienādi.

Kā vīriešu kārtas, tā sieviešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāni
attīstās no dzimumdziedzeru aizmetņa, vidusnieres daļām, vidusnie-

res vada un vidusnieres blakusvada.

Attīstoties vīriešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāniem, no dzimum-

dziedzeru aizmetņa izveidojas sēklinieki, no vidusnieres kanāli-

ņiem — sēklinieka piedēkļa galviņa, bet no vidusnieres vada —

sēklinieka piedēklis un sēklvads. Vidusnieres blakusvads reducējas,

izņemot kaudālo galu, no kura rodas vīrišķā dzemde. Sēklinieki at-

tīstības gaitā no jostas apvidus pārvietojas uz sēklinieku maisiņu.
Šo procesu sauc par sēklinieku noslīdēšanu (descensus
testis). Dzīvniekus, kuriem sēklinieki nav noslīdējuši sēklinieku mai-

siņā, sauc par kriptorhīdiem.
Attīstoties sieviešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāniem, no dzi-

mumdziedzera aizmetņa izveidojas olnīca, bet no vidusnieres blakus-

vada — olvads un dzemde. Vidusniere un vidusnieres vads redu-

cējas, izņemot vada kaudālo galu, no kura izveidojas divi šauri

parauretrālie kanāliņi, kas atveras makstī.

Ārējie dzimumorgāni kā vīriešu kārtas, tā sieviešu kārtas dzīv-

niekiem arī iziet indiferento attīstības stadiju, kad aizmetņi ir

vienādi.

VĪRIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU DZIMUMORGĀNI

(orgāna genitalia masculina)

Vīrišķo dzīvnieku dzimumorgāni sastāv (103. att.) no sēklinie-

kiem, sēklinieka piedēkļa, sēklvada aukliņas, sēklvada, sēklinieka ap-

valkiem, dzimumlocekļa, prepūcija, papildu dzimumdziedzeriem un

sēklinieku maisiņa.
Sēklinieks (testis) ir olveida pāra orgāns, kurā attīstās sperma-

tozoīdi un vīrišķie dzimumhormoni. Sēkliniekam izšķir galviņas
galu (extremitas capitata) un astes galu (extremitas cau-

data), sēklinieka piedēkļa malu (margo epididymalis) un

brīvo malu (margo liber). No ārpuses sēklinieku apņem šķied-
rainais apvalks (tunica albuginea), no kura sēkliniekā iedodas saist-

audi, kas izveido sēklinieka videni (mediastinum testis), kā

arī starpsienas, kas visu sēklinieku sadala daiviņās (lobuli tes-

tis). Sēklinieka daiviņās atrodas sēklinieka parenhīma (pa-
renchima testis), ko veido līkumotie sēklinieka kanā-

liņi (tubuli seminiferi contorti), kas tālāk pāriet taisnajos
sēklinieka kanāliņos (tubuli seminiferi recti), no kuriem

sēklinieka videnē izveidojas sēklinieka tīkls (rete testis). No

sēklinieka tīkla sākas sēklas izvadkanālini (ductuli efferen-
tes; 104. att.).

Histoloģiskajos preparātos var redzēt, ka līkumotajiem sēklinieka

kanāliņiem ir plāns apvalks, bet siena sastāv no barotājšūnām un
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spermatogēnā epitēlija šūnām dažādās attīstības stadijās, jo šeit

notiek spermatoģenēze. Starp līkumotajiem sēklinieka kanāliņiem at-

rodas intersticiālie audi, kas izstrādā vīrišķos dzimumhormonus.

īpatnības. Bullim sēklinieka gareniskā ass vērsta vertikāli.

Galviņas gals atrodas dorsāli. Sēklinieki novietoti cirkšņu apvidū.
Kuilim sēklinieki lieli, to gareniskā ass vērsta kranioventrāli,

un tie atrodas ānusa tuvumā. Galviņas gals novietots kranioventrāli.

Ērzelim sēklinieki nedaudz saspiesti no sāniem, gareniskā ass

iet horizontāli, galviņas gals vērsts kraniāli, novietoti cirkšņu ap-
vidū.

Gaļēdājiem sēklinieki ieapaļi, gareniskas ass virziens un no-

vietojums līdzīgs kā kuilim.

Sēklinieka piedēklis (epididymis) sastāv no galviņas (caput
epididgmidis), ķermeņa (corpus epididymidis) un astes (cauda
epididymidis). Sēklinieka piedēkļa galviņu veido sēklinieka

103. att. Buļļa dzimumorgānu uzbūves shēma:

1 —
sēklinieks, 2 — sēklinieka piedēklis, 3 — sēklinieka piedēkļa aste, 4 —

vaginalā apvalka parietālā lapa, 5 — sēklinieku maisiņa āda, 6 —
sēklvada

aukliņa, 7 — sēklvads, 8 — nervi un asinsvadi, 9 — sēklvada ampula,
10 — pūslīšveida dziedzeris, 11 — priekšdziedzeris, 12

— sīpolveida dziedze-

ris, 13 —
dzimumloceklis, 14 — sīpola-spongiozais muskulis, 15 — sēžas-

kavernozais muskulis, 16 — dzimumlocekļa galviņa, 17 — prepūcijs, 18 —

prepūcija kraniālais un kaudālais muskulis, 19 — cirkšņu kanāla dziļais
gredzens, 20 — starpene, 21 — dzimumlocekļa «S» veida izliekums, 22 —

sēžas kauls
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izvadkanāliņi (ductuli efferentes), un tā vienmēr atrodas pie
sēklinieka galviņas gala. Sēklinieka piedēkļa ķermeni veido sēkli-

nieka piedēkļa vads (duetus epididumidis)
,

kas stipri līku-

mots un bullim sasniedz 50... 70 m garumu. Sēklinieka piedēkļa
aste atrodas pie sēklinieka astes gala, un no tās sākas sēklvads

(duetus deferens). Starp sēklinieku un tā piedēkli atrodas sēkli-

nieka bursa (bursa testicularis).
Sēklvada aukliņu (funiculus spermaticus) veido sēklvada

aukliņas apvalki (tunicae funiculi spermatici), kas ietver sēkl-

vadu, sēklinieka artēriju un vēnu (a. et v. testicularis) , iekšējo sēk-

linieka nervu un iekšējo sēklinieka cēlāju (m. cremaster internus).
Sēklinieka vēna ir ļoti līkumota un veido sēklvada aukliņas

pinumu (plexus pampiniformis). Vēdera dobumā, dziļā cirkšņu

gredzena apvidū, sēklvada aukliņa sadalās par asinsvadu kūlīti, kas

virzās uz jostas apvidu un sēklvadu, kas pagriežas kaudāli.

Sēklvada aukliņas apvalki tālāk pāriet sēklinieka apval-
kos (tunicae testis). Sākot no ārpuses, ir šādi sēklinieka apvalki:

1) sēklinieka ārējā fascija (fascia spermatica externa) ,

2) sēklinieka cēlā j muskuļa ārējā fascija (fascia cre-

masterica), kas ieslēdz sēklinieka ārējo cēlājmuskuli (m. cremaster

externus), 3) sēklinieka iekšējā fascija (fascia sperma-

104. att. Sēklinieka un sēklinieka piedēkļa uzbūve:

A — shēma, B — kuiļa sēklinieka garengriezums; 1 — sēklinieks, 2 — sēklinieka

piedēkļa galviņa, 3 — sēklinieku likumotie kanāliņi, 4 — sēklinieka tikls, 5 — sēklas

izvadkanāliņi, 6 —
sēklvada aukliņa, 7 — sēklvads, 8 — sēklvada aukliņas asinsvadu

pinums, 9 — šķiedrains apvalks, 10 — vaginālā apvalka viscerālā lapa jeb sēklinieka

īpašais apvalks, 11 — sēklinieka daiviņa, 12
— sēklinieka piedēkļa ķermenis, 13 — sēk-

linieka piedēkļa astīte, 14 — starpsienas, 15 — sēklinieka piedēkļa vads, 16 — sēklinieka

videne
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105. att. Sēklinieku maisiņa uzbūves shēma:

A — garengriezuma shēma, B — sēklinieks apvalkos,
C — sēklinieks un sēklvada aukliņa; 1 — sēklinieks,

2 — sēklinieka piedēklis, 3 — sēklinieku maisiņa āda,

4 — saistaudu-muskuju apvalks, 5 — sēklinieka ārējā
fascija+sēklinieka cēlāja ārējā fascija, 6 — sēklvada

aukliņa, 7 — ārējais sēklinieka cēlājmuskulis, 8 — sēk-
linieka iekšēja fascija+vaginālā apvalka parietālā lapa,
9 — vaginālais dobums, 10 — vaginālā apvalka visce-

rālā lapa (sēklinieka īpašais apvalks jeb seroza), 11 —

sēklinieka bursa, 12 — sēklinieka tēne, 13 — sēklinieka

īpašā saite

tica interna), 4) vaginālais apvalks (tunica vaginalis), kas

sastāv no parietālās lapas (lamina parietalis) un vis ce-

rālās lapas (lamina visceralis). Parietālā lapa saaug ar sēkli-

nieka iekšējo fasciju, bet viscerālā lapa apņem sēklinieku, veidojot
tā serozu jeb sēklinieka īpašo apvalku (tunica vaginalis propria),
un saaug ar šķiedraino apvalku. Starp parietālo un viscerālo lapu
veidojas vaginālais dobums (cavum vaginale; 105. att.).
Viscerālā lapa pāriet sēklinieka tēnē (mesorchium), kurai iz-

šķir proksimālo daļu (mesorchium proximale), kas sniedzas

no sēklinieka asinsvadu sākšanās vietas jostas apvidū līdz sēklinieka

piedēklim, un distālo daļu (mesorchium distale), kas iet no

sēklinieka piedēkļa uz sēklinieku un palīdz veidot sēklinieka

buršu (bursa testicularis). Tā ir spraugveidīgs dobums starp sēk-

linieku un tā piedēkli.
Sēklvads (duetus deferens) sākas no sēklinieka piedēkļa astes.

Sākumā tas ietverts sēklvada aukliņā, bet, nonākot vēdera dobumā,
noliecas kaudāli un dodas uz urīnpūšļa dorsālo virsmu. Sēklvada

beigu daļa blakus urīnpūšļa kaklam paplašinās un izveido am-

pulu (ampulla duetus deferentis). Sēklvada beigu daļa ampulu
neveido kuilim. Ampulas sienā atrodas dziedzeri. Pirms atvēršanās

urīnpūšļa kakliņā sēklvads savienojas ar savas puses pūslīšveida
dziedzera izvadu.

Histoloģiski seklvadam novēro trīs apvalkus: gļotādu, muskuļ-

apvalku un serozu.

Papildu dzimumdziedzeri (glandulae genitales accessorie) ir pūs-
līšveida dziedzeris, priekšdziedzeris un sīpolveida dziedzeris. To iz-

vadi atveras vīrišķā urīnkanāla bļodas dobuma daļā. Pēc uzbūves

visi papildu dzimumdziedzeri ir salikti alveolotubulāri dziedzeri.
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1, Pūslīšveida dziedzeris (glandula vesicularis) ir

pāra dziedzeris ar grumbuļainu virsmu un atrodas urīnpūšļa kak-

liņa sānos (106. att.). Katras puses dziedzera izvads saplūst ar

sēklvadu, izveidojot kopējo sēklas izsvied ē j v a dv (duetus
ejaculalorius).

Īpatnības. Bullim pūslīšveida dziedzeri ir 10
...

12 cm gari.

Kuilim tie ir ļoti lieli, garums sasniedz 15... 18 cm.

Ērzelim šo dziedzeru vietā ir sēklas pūslīši (vesicula

seminalis) ar gludu virsmu. To garums sasniedz 12
...

15 cm.

Gaļēdājiem pūslīšveida dziedzeru nav.

2. Priekšdziedzeris (prostata) ir nepāra veidojums un sa-

stāv no ķermeņa (corpus prostatae) un izklaidus daļas

106. att. Buļļa papildu dzimum-

dziedzeri (no dorsālās puses):
1

— sēklvads. 2 — sēklvada am-

pula, 3 — pūslīšveida dziedzeris.

4 — priekšdziedzeris, 5 — sīpol-

veida dziedzeris, 6 — urīnvads,
7 — urīnpūslis, 8 — urīnkanāla

muskulis

(pars disseminata).
īpatnības. Bullim priekšdzie-

dzera ķermenis neliels. Izklaidus

daļa labāk attīstīta urīnkanāla

dorsālajā sienā. Mazajiem atgre-

motājiem attīstīta tikai dziedzera

izklaidus daļa.
Kuilim labi izveidots kā ķer-

menis, tā arī izklaidus daļa.
Ērzelim priekšdziedzeris sa-

stāv no labās un kreisās

daivas (lobus dexter et si-

nisterj un savienotā j daļas
(isthmus prostatae). Izklaidus

daļa nav attīstīta.

Gaļēdājiem priekšdziedzera
ķermenis attīstīts labi, bet izklai-

dus daļa — vāji.
3. Sīp o 1 veida dziedze-

ri s (glandula bulboureihralis) ir

pāra dziedzeris, atrodas vīrišķā
urīnkanāla bļodas dobuma daļas

beigu dorsālajā pusē.
īpatnības. Bullim dziedzeris

neliels — 2,8 cm garš.
Kuilim dziedzeris ļoti liels

(12 cm garš), ar grubuļainu vir-

smu.

Ērzelim sīpolveida dziedzeri

4 cm gari.
Suņu dzimtas gaļēdājiem

sīpolveida dziedzeru nav, bet

kaķu dzimtas gaļēdājiem ir.

Dzimumloceklim (penis) izšķir
sakni (radix penis), kas sākas no

sēžas loka ar divām kājiņām
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(crura penis), ķermeni (corpus

penis) un galviņu (glans penis).

Galviņu no ķermeņa atdala ka k

1i ņ š (collum glandis).
Kājiņas apņem labi attīstīts sē-

žas-kavernozais muskulis (m. ischio-

cavernosus). No ārpuses dzimum-

locekli klāj āda, zem kuras atrodas

virsējā un dziļā fascija (fascia penis

superficialis et profunda). Dzimum-

loceklis sastāv no briedumķermeņa

un vīrišķā urīnkanāla (107. att.).

Briedumķermenis (corpus

cavernosum penis) izveido dzimum-

locekļa pamatu un nosaka tā ārējo
formu. Briedumķermeņa ārējo sienu

veido šķiedrainais apvalks
(tunica albuginea corporum caverno-

sorum), no kura uz briedumķermeņa
iekšpusi iet starpsienas, kas rada

sūklim līdzīgu veidojumu. Erekcijas

refleksa laikā savelkas sēžas-kaver-

nozais muskulis, kas kavē venozo

asiņu aizplūšanu no briedumķermeņa,
un tas piebriest.

Vīrišķais urīnkanāls

(urethra masculina) sākas no urīn-

pūšļa kakliņa un atveras uz dzimum-

locekļa galviņas. Tam izšķir bļo-
das dobuma daļu (pars pel-

vina) un spongiozo daļu (pars

spongiosa). Bļodas dobuma daļā
atveras sēklvads un papildu dzi-

107. att. Ērzeļa dzimumlocekļa
šķērsgriezums:

1 — šķiedrainais apvalks, 2 —
brie-

dumķermenis, 3 — briedumķermeņa do-

bumi. 4 — urinkanāla spongiozais ķer-

menis. 5 — urlnkanāls, 6 — spongiozā
ķermeņa šķiedrainais apvalks, 7 —

dzimumlocekļa ievilcējmuskulis, 8 —

sīpola-spongiozais muskulis

mumdziedzeri. Spongiozā daļa atrodas briedumķermeņa ventrā-

lajā pusē. Vīrišķā urīnkanāla siena sastāv no trīs apvalkiem: gļot-

ādas, spongiozā ķermeņa (corpus spongiosum penis) un muskuļap-

valka, kas pārsvarā sastāv no šķērssvītrotajiem muskuļaudiem un

bļodas dobuma daļā veido uretrālo muskuli (m. urethralis),
bet spongiozajā daļā — sīpola-spongiozo muskuli (m. bul-

bospongiosus).
Pēc erekcijas dzimumlocekli prepūcijā ievelk dzimumlocekļa

ievilcējmuskulis (m. retractor penis).
Īpatnības. Bullim dzimumloceklis cilindrisks, pirms sēklinieka

maisiņa tā ķermenis saliekts «S» veidā (flexura sigmoidea penis).

Briedumķermenis samērā vāji attīstīts. Galviņas sānos novērojams
urīnkanāla izaugums (processus urethrae), kas ļoti garš ma-

zajiem atgremotājiem.
Kuilim dzimumloceklis visuma atgādina atgremotaju dzimum-

locekli, tikai galviņa vārpstveidīga un kakliņš neiezīmējas.



182

Ērzelim dzimumloceklis ievērojami masīvāks nekā bullim, ne-

daudz saspiests no sāniem, ar lielu briedumķermeni. Galviņa disk-

veidīga, ar labi izteiktu galviņas vainagu (corona glaudis),
tās priekšpusē ir bedrīte (fossa glaudis), zem kuras atveras urīn-

kanāls.

Gaļēdājiem dzimumlocekļa galviņa gara, tajā atrodas kauls

(gs penis), un tās kaudālajā daļā ir galviņas sīpols (bulbus

glandis).

Prepūcijs (preputium) ir maisiņveida ādas kroka, kas ietver dzi-

mumlocekļa kraniālo galu. Tam izšķir ārējo lapu (lamina ex-

ierna) un iekšējo lapu (lamina interna). Uz ārējās lapas ir

dziedzeri, kas secernē smegmu.

īpatnības. Kuilim prepūcija dorsālajā sienā ir prepūcija
izliekums (diverticulum preputiale).

Ērzelim bez ārējās un iekšējās lapas vēl izšķir prepūcija
kroku (plica preputialis).

Sēklinieku maisiņš (sērotam) ir maisveidīgs vēdera apakšējās
sienas izliekums ar diviem dobumiem. Sēklinieku maisiņa sienas sa-

stāvā ietilpst 1) āda (cutis sēroti), uz kuras ārpusē novērojama
maisiņa šuve (raphe sēroti) ,2) muskuļaini elastīgais
apvalks (tunica dartos), kas cieši saaug ar ādu. Šis apvalks iz-

veido sēklinieku maisiņa starpsienu (septum sēroti). Tā-

lāk seko sēklinieka apvalki, kas aprakstīti iepriekš kopā ar sēklvada

aukliņas apvalkiem.

SIEVIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU DZIMUMORGĀNI

(orgāna genitalia feminina)

Sievišķo dzīvnieku dzimumorgānus veido olnīcas, olvadi, dzemde,

maksts, maksts priekšiņa un kaunums (108. att.).
Olnīca (ouarium) ir pāra orgāns, un tajā attīstās olšūnas un

veidojas dzimumhormoni. Olnīcas atrodas jostas apvidū aiz nierēm

un karājas vēderplēves duplikatūrā — olnīcas tēnē (mesova-

rium). Olnīcai izšķir kraniālo — olvada galu (exlremitas tu-

baria) un kaudālo — dzemdes galu (extremitas uterina), kā

arī brīvo malu (margo liber) un tēnes malu (margo mes-

ovaricus). No ārpuses olnīcu klāj virsējais epitēlijs (epithe-
lium superficiale), zem kura atrodas šķiedrainais apvalks
(tunica albuginea). Tālāk uz iekšpusi ir parenhimatozā zona

(zona parenchimatosa) un asinsvadu zona (zona vasculosa;

109. att.). Parenhimatozā zona satur folikulus dažādās attīstības pa-

kāpēs. Lielākie no tiem (foliculi ovarici vesiculosi) redzami uz olnī-

cas virsmas. Šādu folikulu no ārpuses apņem saistaudu ap-
valks (theca foliculi), kura iekšpusē ir folikulāro šūnu slānis.

Tajā vietā, kur atrodas nenobriedusī olšūna, veidojas folikulāro šūnu

kaudzīte — olšūnas pauguriņš. Telpu starp to un pūslīša sienām
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aizpilda šķidrums. Sasniedzot zi-

nāmu attīstības pakāpi, folikuls

plīst un nenobrieduši olšūna no-

nāk olvadā, kur nobriest, sastopas

ar spermatozoīdu un apaugļojas.
Folikula plīšanu sauc par ovulā-

ciju. Plīsušā folikula vietā izvei-

dojas dzeltenais ķermenis
(corpus luteutn), ko veido lielas,

iedzeltenas krāsas šūnas. Dzelte-

nais ķermenis darbojas kā iekšē-

jās sekrēcijas dziedzeris, tāpēc

ļoti labi apasiņots.
Asinsvadu zona sastāv no

asinsvadiem un saistaudiem, kas

veido olnīcas stromu (stro-

ma ovarii). Saistaudos starp foli-

kuliem atrodas intersticiālās šū-

nas. Olnīcu ar dzemdes ragu sa-

vieno olnīcas īpašā saite

(lig. ovarii proprium).

Īpatnības. Go v s olnīcas ir

plakani iegarenas, 2,5 ...
5 cm ga-

ras, ar samērā līdzenu virsmu.

Cūkai olnīcas relatīvi lielas,
ar paugurainu virsmu, jo vienlai-

kus nobriest vairāki folikuli.

108. att. Govs dzimumorgānu uzbū-

ves shēma:

I
—

olnīca, 2 —
olvads, 3

—
dzemdes

ragi, 4 — dzemdes ķermenis, 5 — dzem-

des kakls, 6 — maksts, 7 — maksts priek-
šiņa, 8 — kaunums, 9 — klitors, 10 —

taisnās zarnas ampula. 11 — urīnpūslis,
12 — urīnkanāls. 13 — karunkuli. 14 —

piena dziedzeri, 15 — suburetrālais izlie-

kums, 16 — starpene

Ķēvei olnīcas ir 5. .. 8 cm garas, pupveidīgas. Uz olnīcas brī-

vās malas ir ieliekums — ovulācijas bedrīte.

Kucei olnīcas ir 1
...

3 cm lielas, ar grubuļainu virsmu.

Olvads (tūba uterina) ir tieva, līkumota caurulīte, kas olnīcu

savieno ar dzemdes ragu. To ietver vēderplēves duplikatūra —

olvada tēne (mesosalpinx). Olvada priekšējais gals veido

olvada piltuvi (infundibulum tubae), uz kuras malām atrodas

piltuves bārkstiņas (fimbriae tubae). Daļa no tām pieaug
olnīcai un veido olnīcas bārkstiņas (fimbria ovarica). Piltu-

ves dibenā ir olvada abdominālā atvere (ostium abdomi-

nale tubae uterinae). Aiz piltuves olvads ir paplašināts un veido

olvada ampulu (ampulla tubae uterinae). Tālāk olvads sašau-

rinās un atveras dzemdes ragā ar olvada dzemdes gala at-

veri (ostium uterinum tubae). Olvada siena sastāv no gļotādas,
muskujapvalka un serozas.

īpatnības. Govij un ķēvei olvads ir 25... 30 cm garš, cū-

kai — 15
...

30 cm, bet kucei — 4
...

10 cm garš.
Dzemde (uterus) ir orgāns, kurā attīstās auglis. Tā atrodas bļo-

das un vēdera dobumā ventrāli no taisnās zarnas un dorsāli no

urīnpūšļa (110. att.). Dzemdes topogrāfija katrai sugai atšķirīga un

atkarīga no dzīvnieka vecuma un grūsnības stadijas. Dzemdi ar

vēdera un bļodas dobuma dorsālo sienu savieno vēderplēves
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109. att. Olnīcas uzbūves shēma:

1 — olnīcas tēnes mala, 2 — parenhimatozā zona, 3 — asinsvadu zona, 4 — virsējais

epitēlijs, 5 — šķiedrainais apvalks, 6 — primārie folikuli, 7 — sekundārie folikuli.

8 — terciārais folikuls, 9 — atrētiskais folikuls, 10 — ovulācija, 11 — dzeltenais ķer-
menis, 12 — atrētiskais dzeltenais ķermenis, 13 — terciāra folikula saistaudu apvalks.

14 — caurspīdīgais apvalks, 15 — terciārā folikula dobums, 16 — starainais vainags.

17 — intersticiālās šūnas, 18 — olnīcas stroma, 19—
saistaudu apvalka iekšējais slānis,

20 — saistaudu apvalka ārējais slānis

duplikatūra — dzemdes platā saite (lig. latum uteri), kas

kraniāli pāriet olvada tēnē. Dzemdes platā saite satur nervus un

asinsvadus.

Dzemdes siena sastāv no trīs apvalkiem: gļotādas (endomet-

rium), kas izklāj dzemdes iekšpusi, muskuļ apvalka (muomet-

rium) un serozas (perimetrium).
Dzemdes gļotādu klāj prizmatiskais epitēlijs, kas veido arī dzie-

dzerus. Kā epitēlija, tā dziedzeru morfoloģiju nozīmīgi ietekmē dzi-

mumcikla stadijas. Zemgļotāda nav attīstīta. Dzemdes muskuļ-

apvalks sastāv no iekšējās cirkulārās un ārējās gareniskās kārtas,
ko vienu no otras atdala asinsvadu slānis.

Dzemdei izšķir ragus (cornu uteri), ķermeni (corpus uteri)
un kaklu (cervix uteri). Dzemdes kaklam iet cauri kakla ka-

nāls (canalis cervicis uteri). Tam ir iekšējā atvere (ostium
uteri internum), kas atveras dzemdes ķermeņa dobumā, un ārējā
atvere (ostium uteri externum), kas atveras makstī.

īpatnības. Telei un negrūsnai govij dzemde pārsvarā atro-

das bļodas dobumā, bet grūsnības laikā noslīd vēdera dobumā. Go-
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vij dzemdes ragi sākumā iet bla-

kus viens otram un savienoti ar

saiti (lig. intercomuale), bet pēc
tam atdalās viens no otra, sāk sa-

šaurināties, noliecas uz leju, iz-

darot gandrīz pilnu apgriezienu,

tāpēc atgādina teķa ragus. Pāreja
uz olvadiem pakāpeniska.

Dzemdes ķermenis īss (2 .. .
3 cm). Dzemdes kakls 7

...
13 cm

garš, ar biezām sienām. Tā kau-

dālā daļa iespiežas makstī, veido-

jot dzemdes kakla maksts daļu

(portio vaginalis). Atgremotājiem

uz gļotādas ir 4 rindas karun-

kuļu (carunculae). Muskuļap-
valks govs dzemdē labi attīstīts

un grūsnības beigās stipri hiper-

trofējas.
Cūkai dzemdes ragi gari,

veido daudzas cilpas un atrodas

vēdera dobumā.

Ķēves dzemdes ragu izlie-

kums vērsts ventrāli, un tie nobei-

dzas strupi. Dzemdes ķermenis
garāks nekā citiem dzīvniekiem.

Kucei dzemdes ragi taisni,

novietoti vēdera dobumā.

Maksts (vagina) ir nepāra cau-

rule un sākas ap dzemdes kaklu.

Kaudāli tā pāriet priekšiņā. Maksts

atrodas bļodas dobumā zem tais-

nās zarnas. No maksts priekšiņas
to atdala jaunavības kroka

(hymen). Maksts siena sastāv no

gļotādas, muskuļapvalka un ad-

ventīcijas. Gļotādu klāj daudzkār-

tainais plakanais epitēlijs, un tā

veido gareniskas krokas. Normāli

gļotāda ir gaiši sārtā krāsā. Mus-

kuļapvalkā var izšķirt iekšējo cir-

kulāro un ārējo garenisko kārtu.

Adventīciju veido irdenie saistaudi.

īpatnības. Govij maksts ir

12... 18 cm gara, plaša.

110. att. Dzemdes novietojums:

A un B — govs, C — cūkas, D —

ķēves; 1 — taisnā zarna, 2 — dzem-

des platā saite, 3 — maksts priekšiņa,
4 — urīnkanāls, 5 — maksts, 6 —

dzemdes kakls, 7 — dzemdes ķermenis,
8 — olnīca, 9 — olvads, 10 — dzem-

des rags, 11 — urīnpūslis, 12 — bļodas
saaugums

Cūkai maksts ir 10... 12 cm gara, šaura. Ķēvei maksts

ap 20 cm gara, plaša.
Maksts priekšiņa (vestibulum vaginae) ir maksts kaudālā daļa.

Uz tās sānu sienas atveras lielais priekšiņas dziedzeris
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(gl. vestibularis major), bet kutekļa (clitor) tuvuma — vairāki

mazie priekšiņas dziedzeri (gl. vestibulares minores)
.

īpatnības. Govij maksts priekšiņa ir 7... 10 cm gara, un tās

priekšējā galā atrodas suburetrālais izliekums (diverticu-
lum suburethrale), kurā atveras urīnkanāls.

Cūkai maksts priekšiņa ir 5
...

7 cm gara. Tās ventrālajā sienā

ir divi pāri garenisku kroku, kā arī neliels suburetrālais izliekums.

Ķēvei maksts priekšiņa ir 10 ... 14 cm gara. Tās sānu sienā

zem gļotādas ir priekšiņas sīpols (bulbus vestibuli). Līdzīgs
veidojums ir arī kucei.

Kaunums (pudendum femininum) sastāv no divām kaunuma

lūpām (labia pudendi) un starp tām esošās kaunuma

spraugas (rima pudendi). Kaunuma lūpas dorsāli un ventrālī

savienojas, radot dorsālo un ventrālo komisūru (commis-
sura labiorum dorsalis et ventralis). Ventrālajā komisūrā atrodas

kuteklis (clitoris), kas ir analogs veidojums dzimumloceklim,
tikai vāji attīstīts.

Kaunuma īpatnības dažādam sugām praktiski mazsvarīgas.

6. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: uroģenitālā aparāta svarīgāko orgānu histoloģiskas uzbū-

ves izpēte.

Materiāls: nieru, sēklinieku, olnīcas, olvada un dzemdes histoloģiskie prepa-

rāti, attēli, shēmas.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, zīmēšanas burtnīca, krāsainie zīmuli.

Pirms darba sākšanas, ka parasti, jāizstudē grāmatas attiecīga teorētiska

noda]a.

Nieres histoloģiskās uzbūves apguvei izmanto nieres šķērsgriezumu. Mazajā

palielinājumā jāatrod nieres garoza un serde. Nieru ķermenīšu, asinsvadu kamo-

liņa kapsulu, kā arī līkumoto un taisno kanāliņu uzbūvi apskata lielajā palieli-

nājumā. Piegriež vērību epitēlijšūnu dažādajam augstumam atsevišķās nefrona

daļās. Nieres serdē apskata piramīdas un izvadkanāliņus, kas galvenokārt pār-

griezti šķērseniski. Izvadkanāliņu epitēlijs jāapskata lielajā palielinājumā.

Sēklinieks. Labāk izmantot neliela dzīvnieka sēklinieka garengriezumu. Ma-

zajā palielinājumā vispirms apskata šķiedraino apvalku un no tā atejošos stromas

elementus (saistaudu starpsienas). Sēklinieka daiviņās jāatrod parenhīma ar līku-

motajiem sēklinieku kanāliņiem. Jāizpēta līkumoto sēklinieka kanāliņu sienas uz-

būve lielajā palielinājumā. Lielajā palielinājumā jāapskata ari intersticiālie audi.

Pēc tam izskata sēklinieka piedēkli un novēro tajā esošos spermatozoīdus.

Olnīca. Preparātu vispirms apskata mazajā palielinājumā un atrod virsējo

epitēliju, šķiedraino apvalku, parenhimatozo zonu un asinsvadu zonu. Parenhima-

tozajā zonā vērību pievērš folikuliem, kas atrodas dažādās attīstības stadijās.

Lielākajam folikulam izpētī uzbūvi, atrodot arī nenobriedušo olšūnu un tās ap-

valkus. Saistaudos starp folikuliem lielajā palielinājumā var redzēt intersticiālās

šūnas. Pēc tam apskata dzelteno ķermeni un iepazīstas ar asinsvadu zonas uzbūvi.



187

Olvads. Izmanto olvada šķērsgriezumu. Mazajā palielinājumā atrod visus trīs

apvalkus. Novēro gļotādas krokojumu un mirdzepitēliju. Pēc tam apskata muskuļ-

apvalku un serozu.

Dzemde. Vislabāk izmantot neliela dzīvnieka (kaķenes) negrūsnas dzemdes

histoloģisko preparātu. Mazajā, pēc tam lielajā palielinājumā apskata endometriju,

miometriju un perimetriju. Uzmanība jāpievērš endometriju sedzošā epitēlija un

dziedzeru uzbūvei.

6. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: uroģenitala aparāta anatomiskas uzbūves apguve.

Materials: uroģenitala aparāta preparāti, līķi, tabulas, attēli, anatomiskie

atlasi.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, kalts, āmurs.

Uzsakot uroģenitala aparāta anatomiskas uzbūves apguvi, vispirms jāizlasa

attiecīgās teorētiskās nodaļas materiāls.

Nieres. Vispirms iepazīstas ar nieru topogrāfiju dzīvnieku līķos. Pec tam

nieri izņem un apgūst tās anatomisko uzbūvi, atrodot galus, malas, virsmas, vār-

tus un apvalkus. Jāiegaumē nieru forma, krāsa, konsistence. Nieres var arī no-

svērt. Tālāk nieri pārgriež un izpēta nieres garozu, serdi, nieres bļodiņu (ja ir),

nieres artēriju un vēnu.

Urīnvada topogrāfiju noskaidro, to atpreparējot vai apskatot gatavā prepa-

rātā. Novērtē tā garumu, platumu, bet pēc tam pārgriež kā šķērsām, tā gareniski.

levadot tajā stiepli, var pārbaudīt, kā tas atveras urīnpūslī.

Urīnpūslis un urīnkanāls. Urīnpūšļa novietojumu organismā vislabāk iepazīt

līķī, kam atvērts bļodas un vēdera dobums. Pēc tam urīnpūsli izņem vai izmanto

gatavu preparātu, lai apgūtu tā formu. Atrod visas urīnpūšļa daļas — virsotni,

ķermeni, kakliņu. Pēc tam urīnpūsli pārgriež.
Urīnkanāls sākas no urīnpūšļa kakliņa. Sieviešu kārtas dzīvniekiem jāatrod

tā ārējā atvere, kas atrodas starp maksti un maksts priekšiņu. Govij obligāti

jāizpēta suburetrālais izliekums. Vīriešu kārtas dzīvniekiem atpreparē arī papildu
dzimumdziedzerus. Pēc tam kā sieviešu kārtas, tā vīriešu kārtas dzīvniekiem urīn-

kanāls jāpārgriež.
Vīriešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāni. Metodiski pareizāk, ja iepazīšanos

vai, vēlamāk, preparēšanu sāk ar sēklinieku maisiņu. Vislabāk izmantot līķi nevis

atsevišķus orgānus, jo tas dod iespēju redzēt orgānu normālu topogrāfiju. Vis-

pirms apskata sēklinieku maisiņa novietojumu, formu, apmatojumu, šuvi, sienas

konsistenci. Pēc tam to pārgriež, virzot griezienu 1 cm attālumā no maisiņa

šuves. Jāgriež uzmanīgi, lai pārgrieztu tikai ādu un muskuļaini elastīgo apvalku.
Pēc tam abas šīs kārtas uzmanīgi atpreparē tā, lai ārējais sēklinieka cēlājmus-
kulis paliktu pie dziļākajiem sēklinieka apvalkiem, kas ietver sēklinieku. Dorsāli

atdalot tālāk ādu un muskuļaini elastīgo apvalku no sēklinieka apvalkiem, kļūst
redzama sēklvada aukliņa (funiculus spermaticus). Pārgriežot sēklvada aukliņas

un sēklinieka apvalkus, kļūst redzams sēklinieks ar piedēkli. Sēklvada apvalki, kā

tas aprakstīts jau iepriekš, ir vairāki, tomēr tie ir cieši saauguši (izņemot vagi-

nālā apvalka serozo lapu), tāpēc kopā veido biezu plēvi.
Talak apskata sēklinieku. Novērtē tā gareniskas ass virzienu, formu, konsis-

tenci, krāsu. Atrod galus, malas, virsmas. Pēc tam sēklinieku pārgriež.
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Tālāk apskata sēklinieka piedēkli. Pēc tam līķī izpētī dzimumlocekļa novieto-

jumu un prepūciju. Tad, pārgriežot prepūciju, ādu un fascijas, iepazīstas ar

dzimumlocekļa uzbūvi. Pārgriežot dzimumlocekli šķērsām vairākās vietās, var ap-

skatīt kavernozo ķermeni, vīrišķo urīnkanālu un asinsvadus. Gatavos preparātos

apskata dažādu lauksaimniecības dzīvnieku dzimumlocekļu īpatnības.

Prepūcijam apskata tā atveri, iekšējo un ārējo lapu.

Sieviešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāni. Darbu sāk ar olnīcu, olvadu, dzem-

des, maksts un priekšiņas topogrāfijas noskaidrošanu līķī. Apskata olnīcas ārējo

uzbūvi. Pēc tam olnīcu pārgriež un iepazīstas ar parenhimatozo un asinsvadu

zonu. Jāapskata visu lauksaimniecības dzīvnieku olnīcu uzbūve.

Pēc olvada novietojuma noskaidrošanas apskata tā garumu, formu, resnumu.

Jāatrod piltuve, bārkstiņas, ampula un atveres.

Dzemdes topogrāfiju vajadzētu apskatīt kā negrūsniem, tā grūsniem dzīvnie-

kiem. Jānovērtē dzemdes ārējā forma dažādu sugu dzīvniekiem un jāapskata
dzemdes ragi, ķermenis un kakls. Pēc tam dzemdi pārgriež. Atgremotājiem uz.

gļotādas jāatrod karunkuli. Visiem dzīvniekiem izpēta dzemdes kakla kanālu.

lepazīstas ar dzemdes plato saiti.

Makstij novērtē novietojumu, garumu, gļotādu, pāreju maksts priekšiņā. At-

rod urīnkanāla atveri, bet govij arī suburetrālo izliekumu.

Tālāk iepazīstas ar kaunuma uzbūvi.

ASINSRITES SISTĒMA

(angiologia)

Visi procesi, kas notiek dzīvā organisma šūnās, nav iespējami
bez nepārtrauktas enerģētisko un plastisko materiālu pievadīšanas
un vielmaiņas blakusproduktu aizvadīšanas, šo nozīmīgo transporta
funkciju organismā veic asinsrites sistēma un limfātiskā sistēma.

Tās abas nodrošina organisma iekšējās vides pastāvību, kā arī veic

rindu citu funkciju.
Asinsrites sistēma sastāv no sirds, mazā asisnrites loka, lielā

asinsrites loka, asinīm un asinsrades orgāniem (111. att.).

Filoģenēzē asinsrites sistēma izveidojusies sarežģītā evolūcijas
ceļā no vienkāršām ar šķidrumu pildītām šūnstarpu spraugām līdz

noslēgtai komplicētai sistēmai augstākiem dzīvniekiem.

Ontoģenēzē asinsrites sistēma sāk attīstīties agrās stadijās dzel-

tenuma maisa sienā, kur veidojas kā asinis, tā pirmie asinsvadi.

Sirds izveidojas no divām caurulītēm.

Augļa asinsrites sistēma no pieauguša dzīvnieka asinsrites sis-

tēmas atšķiras ar to, ka nedarbojas plaušas un augļa asinsrites

sistēmā ieslēgta placenta, caur kuru auglis saņem barības vielas un

skābekli no mātes organisma, kā arī izvada vielmaiņas blakuspro-
duktus.

Asinsvadus iedala artērijās, vēnās un kapilāros (111. att.).
Artērijas ir asinsvadi, kas asinis vada no sirds uz perifēriju ne-

atkarīgi no tā, vai pa tiem plūst arteriālas vai venozas asinis (pie-
mēram, pa plaušu artēriju stumbru plūst venozas asinis, bet pa

plaušu vēnām — arteriālas).
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Vēnas ir asisnvadi, kas asinis no organisma perifērijas (ādas,

muskuļiem, kauliem, orgāniem) vada uz sirdi. Vēnām siena ir plā-
nāka nekā artērijām, bez tam atšķirībā no artērijām vēnu iekšpusē
ir vārstules, kas nodrošina asins plūšanu tikai vienā virzienā — uz

sirdi. Artērijas ar vēnām parasti savieno kapilāri, bet var būt arī

arterio-venozās anastomozes.

Kapilāri ir vistievākie un visīsākie asinsvadi. To siena sastāv

tikai no endotēlija šūnām un atsevišķiem pericītiem, tāpēc arī tieši

cauri kapilāru sienai notiek vielu apmaiņa starp asinīm un audiem.

Kapilāri vienmēr veido tīklu. Ir trīs tipu kapilāri: parastie,
sinusoīdie kapilāri un brīnumtīkli. Sinusoīdi ir paplašināti

kapilāri, kurus novēro, piemēram, aknās. Brīnumtīkli ir arteriāli ka-

pilāri — to abos galos ir artērijas, bet parastajiem kapilāriem sā-

kuma galā ir artērija, bet beigu galā — vēna. Klasisks brīnumtīkla

piemērs ir nieru kamoliņš. Arterio-venozās anastomozes savieno savā

starpā mazas artērijas ar mazām vēnām un nodrošina ātru asins

pārplūšanu no artērijām uz vēnām. Tajās lūmenu regulē īpašs me-

hānisms.

Histoloģiski artēriju siena sastāv no trīs apvalkiem: intīmas, me-

dijas un adventīcijas. Vēnu sienas arī sastāv no intīmas, medijas

un adventīcijas, bet atšķirībā no artērijām tām ir plānāki apvalki.
Orgānu apgādē ar asinīm ļoti svarīgi ir apkārtceļi — kolaterāles,

kā arī anastomozes. Viena vai vairāku asinsvadu nosprostošanās

gadījumā kolaterāles un anastomozes nodrošina šī apvidus apgādi
ar asinīm. Kolaterāles plaši izplatītas ekstremitātēs, bet anastomo-

zes — kustīgos orgānos, piemēram, kuņģī, zarnās.

SIRDS

Sirds (cor) ir muskuļots orgāns, kas sastāv no četrām kame-

rām — diviem priekškambariem un diviem kambariem. Darbodamās

kā sūknis, tā nodrošina asinsriti.

Sirds atrodas krūšu dobumā, videnē (mediastinum) un govij un

cūkai aizņem apvidu no 3. līdz 5. ribai, bet zirgam un gaļēdājiem —

no 3. līdz 6. ribai. Sirds atrodas nedaudz pa kreisi no mediānās

plaknes, piemēram, govij 5/7 sirds ir pa kreisi, bet 2/r —pa labi no

minētās plaknes. Starp 3. un 4. ribu tā pieskaras krūšu dobuma krei-

sajai sienai. Sirds pamats (basis cordis) vērsts kraniodorsāli

un atrodas pleca locītavas līmenī, bet galotne (apex cordis) —

kaudoventrāli un gandrīz aizsniedz krūšu kaulu.

Sirds masa govij ir 0,4%, cūkai — 0,28%, zirgam — 0,6
...

1%,
bet sunim — 0,8

...
1,4% no dzīvmasas.

Sirdij izšķir atriālo virsmu (facies atrialis) un auriku-

lāro virsmu (facies auricularis)
,

labo ventrikulāro

malu (margo ventricularis dexter) un kreiso ventrikulāro

malu (margo ventricularis sinister). Uz sirds kreisajā pusē starp
kreiso un labo kambari iepretim kambaru starpsienai atrodas para-

konālā starpkambaru rieva (sulcus interventricularis pa-
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raconalis), bet labajā pusē — subsinozā starpkambaru
rieva (sulcus interventricularis subsinosus; 112. att.). Priekškam-

barus no kambariem atdala vainagrieva (sulcus coronarius).
Sirds siena sastāv no trīs apvalkiem: epikarda, miokarda un

endokarda. Epikards ir sirds seroza, miokardu veido sirds

muskuļaudi, bet endokards sastāv no elastīgiem audiem, ko

klāj endotēlijs.
Sirds priekškambari (atria cordis) piedalās sirds pamata veido-

šanā. Aizliecoties uz pretējo pusi, katrs priekškambaris veido sirds

austiņu (auricula atrii; 112. att.). Labo priekškambari no kreisā

atdala priekškambaru starpsiena (septum interatriale) y

uz kuras atrodas ovālā bedre (fossa ovalis). Priekškambara

siena ir plānāka par kambaru sienu. Muskuļapvalks zem endokarda

veido šķautņveida muskuļus (mm. pectinati).

Labajā priekškambarī (atrium dextrum) atveras kra-

niālā dobā vēna (v. caua cranialis), kaudālā dobā vēna (v. cava

cranialis), sirds lielā vēna (v. cordis magna), sirds mazās vēnas

(vv. cordis minimae) un kreisā nepāra vēna (v. azugos sinistra), kas

112. att. Govs sirds:

A — no kreisās puses, B — no labās puses; 1
— aorta, 2 — pleca-galvas stumbrs,

3 — plaušu artēriju stumbrs, 4 — arteriālā saite, 5 — plaušu vēnas, 6 —
kreisais

priekškambaris, 7 — kreisā nepāra vēna, 8 — labā sirds austiņa, 9 — kreisā sirds

austiņa, 10 — labais kambaris, 11 — kreisais kambaris, 12 — zemepikarda tauki, 13 —

sirds parakonālā rieva, 14 — sirds subsinozā rieva, 15 — perikarda piestiprināšanās

līnija, 16 —
kaudālā dobā vēna, 17 — kraniālā dobā vēna, 18 — sirds galotne
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attīstīta govij un cūkai. Zirgam un gaļēdājiem attīstīta labā nepāra
vēna (V. azijgos dextra), bet tā visbiežāk ietek kraniālajā dobajā
vēnā. Kraniālā dobā vēna ieplūst nelielā labā priekškambara papla-

šinājumā — dobo vēnu sīnusā (sinus venarutn cavarum).
Labo priekškambari ar labo kambari savieno labā atrioventri-

kul ārā atvere (ostium atrioventriculare dextrum).

Kreisais priekškambaris (atrium sinistrum) atrodas pa
kreisi un nedaudz kaudāli no labā priekškambara. Tajā atveras

3... 12 plaušu vēnas (vv. pulmonales). Kreiso priekškambari ar

kreiso kambari savieno kreisā atrioventrikulārā atvere

(ostium atrioventriculare sinistrum).
Sirds kambari (ventriculi cordis) atrodas ventrāli no vainag-

rievas. Ar priekškambariem tos saista fibrozie gredzeni
(anuli fibrosi), kas izveido arī atriventrikulāro atveru pamatu. Fib-

rozie gredzeni redzami arī pie plaušu artēriju stumbra un aortas

pamata. Tādējādi priekškambaru muskulatūra ir atdalīta no kam-

baru muskulatūras. Labo kambari no kreisā norobežo kambaru

starpsiena (septum interventriculare). Kreisā kambara siena ir

gandrīz divas reizes biezāka par labā kambara sienu. Ārpuse kam-

bariem gluda, bet uz iekšpuses atrodas kārpiņveida muskuļi
(mm. papillares), no kuriem sākas cīpslainās stīgas (chordae
tendineae), kas beidzas pie atriventrikulāro vārstuļu malām.

Labajā kambarī (ventriculus dexler) ir trīs kārpiņveida
muskuļi. Labo atriventrikulāro atveri noslēdz labā atriventri-

kulārā vārstule (valva atriventricularis dextra), kas neļauj
asinīm plūst atpakaļ uz priekškambari. No labā kambara sākas

plaušu artēriju stumbrs, ko noslēdz vārstule (valva trunci pulmona-

lis), kas sastāv no pusmēnessveida maisiņiem.

Kreisajā kambarī (ventriculus sinister) ir divi kārpiņveida
muskuļi. Kreiso atrioventrikulāro atveri noslēdz kreisā atrio-

ventrikulārā vārstule (valva atrioventricularis sinistra). No

kreisā kambara sākas aorta. Aortas fibrozajā gredzenā govij ieslēgti
divi sirds kauliņi (ossa cordis), bet pārējiem lauksaimniecības

dzīvniekiem — sirds skrimšļi (cartilagines cordis). Pie fibrozā

gredzena piestiprināta aortas vārstule (valva aortae), ko

veido pusmēnessveida maisiņi.

Sirds vadītājsistēma (stjstema atrioventriculare conducens) no-

drošina priekškambaru un kambaru saskaņotu darbību. Tā sastāv no

sinuatriālā mezgla (nodos sinuatrialis), atrioventriku-

lārā mezgla (nodus atrioventricularis) un atrioventriku-

lārā kūlīša (fasciculus atrioventricularis). Sinuatriālais mezgls
atrodas labā priekškambara sienā, bet atrioventrikulārais mezgls —

priekškambaru starpsienā zem ovālās bedres. Atrioventrikulārais kū-

lītis sākas no atrioventrikulārā mezgla, sadalās labajā un kreisajā
kājiņā un beidzas kambaru sienās. Sirds vadītājsistēma bez speciā-
las apstrādes grūti saskatāma.

Sirds nervi (nervi cordis) regulē sirdsdarbību. Sirdi inervē kā

simpātiskie, tā parasimpātiskie nervi.
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Sirds asinsvadi. Sirdi apasiņo labā vainagartērija (a.
coronaria cordis dextra) un kreisā vainagartērija (a. corona-

ria cordis sinistra). Tā sākas no aortas sīpola un sākumā iet pa

vainagrievām, anastomozē savā starpā un sadalās. Tālāk to zari iet

attiecīgi pa subsinozo un parakonālo rievu, apasiņojot sirds musku-

ļus. No kapilāriem sirdī veidojas sirds lielā vēna (v. cordis

magna) un sirds mazās vēnas (vv. cordis minimae), kas ietek

sirds labajā priekškambarī.

Īpatnības. Bez jau minētajām īpatnībām vēl jāatzīmē, ka govij
uz sirds rievām zem epikarda ir daudz tauku. Cūkas sirds forma

atgādina govs sirds formu. Zirgam un gaļēdājiem sirds

ieapaļāka nekā govij, rievās mazāk taukaudu.

Perikards (pericardium) ir maisiņš, kas apņem sirdi no visām

pusēm un sastāv no ārējās fibrozās kārtas (pericardium fibrosum)
un iekšējās serozās kārtas (pericardium serosum). Fibrozā kārta pie
sirds pamata pāriet lielo asinsvadu sienās, bet pie sirds galotnes
veido krūšu kaula-perikarda saiti (lig. sternoperieardiacum) un dia-

fragmas-perikarda saiti (lig. phrenico perieardiacum). Fibrozai kārtai

no ārpuses pieaugusi mediastinālā pleira. Serozā kārta sastāv no

parietālās lapas (lamina parietalis), kas saaugusi ar perikarda fib-

rozo kārtu, un serozās lapas (lamina serosa), kas uzliecas uz sirds

un veido tās epikardu. Starp abām lapām ir spraugveidīgs dobums

(cavum pericardii), kurā normāli ir nedaudz seroza šķidruma.

MAZĀ ASINSRITES LOKA ASINSVADI

Mazo asinsrites loku veido plaušu artēriju stumbrs ar plaušu

artērijām, plaušu asins kapilāri un plaušu vēnas.

Plaušu artēriju stumbrs (truncus pulmonalis) sākas no labā

sirds kambara, dodas uz plaušām, kur sadalās par labās un kreisās

plaušas artēriju. Plaušās šīs artērijas zarojas, pavada bronhiālo

koku un pāriet kapilāros ap plaušu alveolām.

Plaušu vēnas (vv. pulmonales) sākas no kapilāriem un, apvieno-

joties īsos stumbros, ieplūst sirds kreisajā priekškambarī.

LIELĀ ASINSRITES LOKA ASINSVADI

Šiem asinsvadiem pieskaitāma aorta ar tas atzarojumiem, ķer-

meņa asins kapilāri, kraniālā un kaudālā dobā vēna.

AORTA

Aorta (aorta) ir lielākā organisma artērija un sākas no sirds

kreisā kambara. Tās paplašināto sākuma daļu sauc par aortas

sīpolu (bulbus aortae). Kā aortas loks (arcus aortae) tā

sasniedz mugurkaulu un kā krūšu aorta (aorta thoraeica)
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dodas līdz diafragmai, aiz kuras to sauc par vēdera aortu

(aorta abdominalis). Vēdera aorta zem 5. ...6. jostas skriemeļa sa-

dalās beigu zaros.

AORTAS LOKA UN KRŪŠU AORTAS ATZAROJUMI,

KAKLA ARTĒRIJAS

No aortas krūšu dobumā atzarojas šādas artērijas.
1. Sirds labā un kreisā vainagartērija (a. coronaria cordis dextra

et sinistra) aprakstītas pie sirds asinsvadiem.

2. Pleca-galvas artēriju stumbrs (truncus brachiocephalicus) iet

kraniāli un pēc miega artēriju stumbra (truncus bicaro-

ticus) atzarošanas to sauc par labo zematslēgas artēriju

(a. subclavia dextra). Govij un zirgam no pleca-galvas stumbra

atzarojas kreisā zematslēgas artērija (a. subclavia sinis-

tra), kas cūkai un gaļēdājiem sākas tieši no aortas loka. Kreisā un

labā zematslēgas artērija apliecas ap pirmo ribu (katra savā pusē)
un pāriet kreisajā paduses artērijā (a. axillaris sinistra)

un labajā paduses artērijā (a. axillaris dextra; 113. att.).
No zematslēgas artērijas atzarojas šādi asinsvadi:

a) ri b u-k akla artēriju stumbrs (truncus costocervica-

lis), kas sadalās par ribstarpu augstāko artēriju (a. in-

tercostalis suprema), kura savukārt atzaro pirmās 3 (4) dorsālās

ribstarpu artērijas un lāpstiņas dorsālo artēriju (a. sca-

pularis dorsalis). Pēdējā apasiņo muskuļus virs lāpstiņas, kā arī

kakla muskuļus;

b) mugurkaulāja artērija (a. vertebralis) iet pa kakla

skriemeļu šķērsgriezuma kanālu un atlanta apvidū anastomozē ar

kakla dziļo artēriju, kondiļu artēriju un pakauša artēriju. Apasiņo
muguras smadzenes un kakla muskuļus;

c) kakla dziļa artērija (a. cervicalis profunda) dodas uz

kakla dorsālo muskulatūru;

Īpatnības. Govij un cūkai ribu-kakla artēriju celms, mugur-

kaulāja artērija un kakla dziļā artērija sākas ar kopēju stumbru.

Gaļēdājiem atšķirībā no govs un cūkas mugurkaulāja artērija
sākas atsevišķi. Zirgam labās puses ribu-kakla artērija, mugur-

kaulāja artērija un kakla dziļā artērija sākas no pleca-galvas
stumbra;

d) iekšējā krūšu artērija (a. thoracica interna) dodas

uz krūšu kaulu, iet pa to kaudāli, sadalās un apasiņo diafragmu,
vēdera sienu un veido ventrālās ribstarpu artērijas;

c) kakla virsēja artērija (a. cervicalis superficialis) sa-

zarojas ventrālajos kakla un krūšu muskuļos;

f) miega artēriju stumbrs (truncus bicaroticus) atzaro-

jas tikai no labās zematslēgas artērijas, sadalās par labo un

kreiso kopējo miega artēriju (a. carotis communis dex-

tra et sinistra).
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Īpatnības. Gaļēdājiem miega artēriju stumbrs nav attīstīts,

bet kopējās miega artērijas sākas no pleca-galvas artēriju stumbra

viena aiz otras.

Kopējā miega artērija (a. carotis communis) gar tra-

heju iet galvas virzienā un atlanta apvidū sadalās par iekšējo un

ārējo miega artēriju. Līdz sazarošanās vietai no kopējās miega

113. att. Zirga sirds garengriezums:
1 — plaušu artēriju stumbrs. 2 — plaušu vēnas. 3 — kreisais priekškambaris. 4 — lielā

sirds vēna 5 —
kreisā sirds vainagartērija. 6 — kreisā atrioventrikulārā vārstule, 7 un

13 _ cīpslainās stīgas. 8 — kārpiņveida muskuli. 9 —
kambaru starpsiena, 10 — kreisais

kambaris, 11 un 20 - labais kambaris. 12 -
sirds šķērsmuskulis. 14 - aba atrioventri-

kulārā vārstule, 15 — labā sirds vainagartērija, 16 — aortas atveres vārstule, 17 — kra-

niālā dobā vēna. 18 - aorta. 19 - šķautņveida muskuļi. 21 - labais priekškambaris
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artērijas atiet zari uz apkārtējiem muskuļiem, traheju, barības vadu,
kā arī atzarojas vairogdziedzera kraniālā artērija (a.

thyroidea cranialis). Tā apasiņo vairogdziedzeri un sadalās par

augšupejošo rīkles artēriju (a. pharijngea ascendens) un

balsenes artēriju (a. laryngea).
3. Dorsālās ribstarpu artērijas (aa. iniercostales dorsaies), izņe-

mot pirmās 3 (4), sākas no krūšu aortas. Katra dorsālā ribstarpu

artērija dod trīs zarus: dorsālo zaru, muguras smadzeņu zaru un

ventrālo zaru, kuri attiecīgi apasiņo dorsālos mugurkaulāja musku-

ļus, muguras smadzenes, krūšu sienu, vēdera sienu un anastomozē

ar ventrālajām ribstarpu artērijām, kas nāk no iekšējās krūšu ar-

tērijas.
4. Bronhu-barības vada artērija (a. bronchoesophagea) sadalās

bronhiālajā artērijā (a. bronchialis) un barības vada

artērijā (a. esophagea). Plaušu artērija apasiņo plaušas, bet ba-

rības vada artērija — barības vadu.

GALVAS ARTĒRIJAS

lekšējā miega artērija (a. carotis interna) dodas uz gal-
vas smadzenēm, sazarojas un apasiņo tās. Atgremotājiem pēc pie-
dzimšanas tā reducējas, bet galvas smadzenes saņem, asinis no

smadzeņu brīnumtīkla (rete mirabile epidurale). Arējā

miega artērija (a. carofis externa; 114. att.) gar apakšžokļa
kaudālo malu dodas virzienā uz žokļu locītavu. Pēc virsējās deniņu

artērijas atzarošanās to sauc par žo k ļ u'art ē r i j v (a. maxillaris).
No ārējās miega artērijas atzarojas vairākas artērijas.

1. Pakauša artērija (a. occipitalis) iet virzienā uz atlanta bedri,
kur anastomozē ar mugurkaulāja artēriju un atzaro'vairākas artē-

rijas, kas apasiņo smadzeņu apvalkus, rīkli un muskuļus ap atlantu.

2. Mēles artērija (a. lingualis) dodas uz mēli, atzaro zemmēles

artēriju un beidzas mēlē.

īpatnības. Govij un zirgam mēles artērija atzarojas no

sejas artērijas.
3. Sejas artērija (a. facialis) iet virzienā uz asinsvadu ierobu un

uzliecas uz sejas virsmas.

īpatnības. Aitai sejas artērija nav attīstīta, cūkai attīstīta

vāji un uz sejas virsmas neuzliecas. Zirgam tā ir spēcīga.
4. Auss kaudālā artērija (a. auricularis caudalis) iet virzienā uz

auss skrimstalu, sazarojas vairākās artērijās un apasiņo auss skrim-

stalu, vidējo un dziļo ausi, pieauss siekalu dziedzeri un auss mus-

kuļus.
_

5. Arējā gremošanas muskuļa artērija (a. masseterica) baro pie-
auss siekalu dziedzeri un ārējo gremošanas muskuli.

6. Deniņu virsējā artērija (a. temporalis superficialis) dodas uz

deniņu apvidu. Atzaro sejas šķērsartēriju (a. transversa

faciei), kā arī zarus uz deniņu muskuli, acs muskuļiem, bet govij —

arī uz ragiem un acs plakstiņiem.
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114. att. Govs galvas artērijas (skats no kreisās puses, daļa apakšžokļa un

vaiga loka noņemta):
1 — mutes kaktiņa artērija, 2 — deguna laterālā artērija, 3 — augšlūpas artērija,
4 — sejas artērija, 5 — aukslēju mazā artērija, 6 — zemacs artērija, 7 — vaiga ārējā
artērija, 8 — ķīļa-aukslēju artērija, 9 — aukslēju liela artērija, 10 — vaiga iekšējā

artērija, 11 — zari uz iekšējo gremotajmuskuli, 12 — žokļa artērija, 13 — apakšžokļa
alveolu artērija, 14 — ārējā miega artērija, 15 — auss kaudālā artērija, 16 — deniņu

virsējās artērijas un sejas šķērsartērijas stumbrs, 17 — acs tauku artērija, 18 — acs-

dobuma ārējā artērija, 19 un 20 — zari uz smadzeņu brīnumtiklu, 21 — deniņu dziļā
artērija, 22 — kondiļa artērija, 23 — pakauša artērija, 24 — aukslēju augšupejošā

artērija, 25 — pakauša artērijas lejupejošais zars, 26 — mugurkaulāja artērija, 27 —

kreisā kopējā miega artērija, 28 — vairogdziedzera kraniālā artērija, 29 — mēles-sejas

artēriju stumbrs, 30 — mēles artērija, 31 — zemmēles artērija

7. Žokļu artērija (a. maxillaris) kā ārējās miega artērijas turpi-

nājums dodas uz spārna-aukslēju bedri. No žokļa artērijas atzarojas
10 artērijas. Lielākās no tām ir apakšžokļa alveolu artērija

(a. alveolaris mandibularis), kas apasiņo apakšžokli; vaiga artē-

rija (a. bucalis); acsdobuma ārējā artērija (a. ophtal-
mica externa), kas sazarojas acsābolā, asaru dziedzerī, augšējā plak-
stiņā; zemacs artērija (a. infraorbitalis), kas iet pa zemacs

kanālu un apasiņo zobus, bet govij, aitai un cūkai — arī sejas ap-

vidus dorsālo daļu. Mazākas artērijas vēl aiziet uz deniņu muskuli,

mīkstajām un cietajām aukslējām, kā arī uz deguna dobumu.

PRIEKŠĒJAS EKSTREMITĀTES ARTĒRIJAS

Paduses artērija (a. axillaris) ir 6
...

7 cm gara, atrodas pleca
locītavas mediālajā malā un apasiņo priekšējo ekstremitāti. Tā

sadalās par zemlāpstiņas un pleca artēriju (115. att.). Pirms
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115. att. Govs priekšējas ekstremitātes artērijas:
A — no mediālās puses, B — no palmārās puses; 1 — paduses artērija, 2 — virsējais

palmārais zars, 3 — kopējā kaulstarpas artērija, 4 —
dorsālā kaulstarpas artērija, 5 —

apakšpleca dziļā artērija, 6 — elkoņa kaula kolaterālā artērija. 7 — krūšu-muguras
artērija, 8 — krūšu ārējā artērija, 9 — pleca kaula kaudālā lokveida artērija, 10 — pleca
kaula kraniālā lokveida artērija, 11 — pleca dziļā artērija, 12 — pleca artērija, 13 —

elkoņa šķērsartērija. 14 — vidusartērija. 15 — spieķa artērija, 16 — trešā dorsālā meta-

karpālā artērija, 17 — ceturtā pirksta īpašā palmārā aksiālā artērija, 18 — pirksta spil-
ventiņa artērija, 19 — trešā kopējā palmārā pirkstu artērija. 20 — distālais dziļais volārais

loks, '21 — virsējais volārais loks, 22 — ceturtā palmārā metakarpālā artērija, 23 —
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sazarošanās no paduses artērijas atzarojas ārējā krūšu artē-

rija (a. thoracica externa) uz krūšu muskuļiem.

Zemlāpstiņas artērija (a. subscapularis) dodas dorsāli gar lāp-

stiņas kaudālo malu. No tās atzarojas 1) kr ū š u-m ugura s artē-

rija (a. thoracodorsalis), 2) pleca kaula kaudālā lok-

veida artērija (a. circum\lexa humeri caudalis), 3) pleca
kaula kraniālā lokveida artērija (a. circumflexa hu-

meri cranialis), 4) lāpstiņas lokveida artērija (a. cir-

cumflexa scapulae). No pleca kaula kaudālās lokveida artērijas (iz-

ņemot zirgu) atzarojas kolaterālā spieķa artērija (a. col-

lateralis radialis), kas pavada spieķa nervu. Zemlāpstiņas artērija
ar saviem atzarojumiem apasiņo muskuļus, kas atrodas ap lāpstiņu,
kā arī pleca locītavu.

Pleca artērija (a. brachialis) iet pa pleca kaula mediālo malu un

pēc kopējās kaulstarpas artērijas atzarošanas to sauc par vidus

artēriju (a. mediana). No pleca artērijas atzarojas vairākas

artērijas:
1) pleca dziļā artērija (a. profunda brachii) sazarojas

trīsgalvainajā pleca muskulī;

2) elkoņa kaula kolaterālā artērija (a. collateralis

ulnaris) iet pa elkoņa locītavas mediālo malu, to apasiņojot. Govij
un sunim vāji attīstīta, bet cūkai un zirgam pāriet elkoņa artē-

rijā (a. ulnaris) ;

3) pleca divgalvaina muskuļa artērija (a. bicipi-

talis);

4) elkoņa šķērsartērija (a. transversa cubiti) pavada
pleca muskuli un sazarojas karpālās locītavas un pirkstu locītavas

izstiepējos;

5) kopējā kaulstarpas artērija (a. interossea commu-

nis) atzarojas proksimālās kaulstarpas apvidū un sadalās par kau-

dālo kaulstarpas artēriju un kraniālo kaulstarpas artēriju. Kau-

dālā kaulstarpas artērija (a. interossea caudalis) govij
un zirgam nav attīstīta, bet cūkai un sunim spēcīga un palīdz veidot

dziļo palmāro loku (arcus palmaris profundus). Kraniālā

kaulstarpas artērija (a. interosea cranialis) govij un zir-

gam labi attīstīta, iziet cauri proksimālajai kaulstarpai un sazarojas

karpālās locītavas un pirkstu locītavu izstiepējos. Govij tā virs kar-

pālās locītavas pa distālo kaulstarpu aizliecas uz palmāro pusi un

piedalās IV palmārās metakarpālās artērijas veidošanā.

Vidus artērija (a. mediana) ir tiešs pleca artērijas turpinājums
pēc kopējās kaulstarpas artērijas atzarošanas. Tā dodas distālā vir-

zienā kopā ar vidus nervu, piedalās dorsālā un palmārā karpālo

proksimālais dziļais palmārais loks un caururbjošais zars, 24 — zars uz palmāro pinumu,

25 — trešā pirksta īpašā palmārā aksiālā artērija, 26 — ceturtā pirksta īpašā palmārā
abaksiālā artērija, 27 — trešā pirksta īpašā palmārā abaksiāla artērija, 28 — distālais

caururbjošais zars, 29 — zars uz dorsālo karpālo pinumu, 30 — otrā pajmārā metakarpālā

artērija, 31 — trešā palmārā metakarpālā artērija, 32 — ceturtā kopēja palmārā pirkstu
artērija, 33 — otra kopējā palmārā pirkstu artērija
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pinumu veidošanā, atzaro apakšpleca dzijo artēriju (a.
profunda antebrachii) un spieķa artēriju (a. radialis), bet pēc
tam to sauc par virsējo palmāro zaru (rāmus palmaris su-

perficialis), kas tālāk piedalās dziļā palmārā loka (arcus
palmaris profundus) un virsējā palmārā loka (arcus pal-
maris superficialis) veidošanā.

No dziļā palmārā loka atzarojas palmārās metakarpālās artēri-

jas, bet no virsējā loka — kopējās palmārās pirkstu artērijas, kas

tālāk sadalās par pirkstu īpašajām palmārajām artērijām.
īpatnības. Govij no dziļā palmārā loka atzarojas 11, 111 un

IV palmārā metakarpālā artērija (aa. metacarpeae pal-
mares 11, 111 et IV). Trešā metakarpālā artērija atzaro proksimālo
un distālo caururbjošo zaru uz 111 dorsālo metakarpālo artēriju. No

virsējā palmārā loka atzarojas 11, 111 un IV kopējās palmārās
pirkstu artērijas (aa. digitales palmares communes 11, 111

et IV), kas sadaloties dod īpašās pirkstu aksiālās un

abaksiālās artērijas (aa. digitales palmares propriae axia-

les et abaxiales), no kurām atiet dorsālie un palmārie zari uz proksi-
mālo, vidējo un distālo falangu.

Cūkai no dziļā un virsējā palmārā loka atzarojas tādas pašas

artērijas kā govij.

Zirgam no dziļā palmārā loka atzarojas II un 111 palmārā

metakarpālā artērija (aa. metacarpeae palmares II et III),
bet virsējais zars (rāmus superficialis) aiz virsējā palmārā
loka tiek saukts par pirksta kopējo palmāro II artē-

riju (a. digitalis palmaris communis II), kas tālāk sadalās late-

rālā jā (īpašajā) pirkstu artērijā (a. digitalis lateralis) un

mediālajā (īpašajā) pirkstu artērijā (a. digitalis medi-

alis). No katras pirkstu artērijas atiet dorsālie un palmārie atzaro-

jumi uz proksimālo, vidējo un distālo falangu, kā arī zari uz pirksta
spilventiņu un kronīša dzīvnadzi.

Gaļēdājiem no dziļā palmārā loka atiet I, 11, 111 un IV meta-

karpālā palmārā artērija, bet no virsējā loka — I, 11, 111 un IV ko-

pējās pirkstu artērijas.
Spieķa artērija (a. radialis) palīdz veidot dorsālo karpālo

pinumu (rete carpi dorsale) un palmāro karpālo pinumu
(rete carpi palmare). No dorsālā karpālā pinuma sākas dorsāļās

metakarpālās artērijas (aa. metacarpeae dorsaies).
īpatnības. Govij no spieķa artērijas metakarpālā apvidus prok-

simālajā galā atzarojas šķērszars, kas, savienojies ar 111 metakar-

pālo artēriju, izveido dziļo proksimālo palmāro loku. Aiz šī loka

spieķa -artēriju sauc par II metakarpālo artēriju. Savukārt IV meta-

karpālo artēriju palīdz veidot kaulstarpas kraniālās artērijas turpi-

nājums. Govij labi attīstīta tikai 111 dorsālā metakarpālā artērija.
Cūkai spieķa artērija sadalās dorsālajā un palmārajā zarā.

Attīstītas trīs dorsālās metakarpālās artērijas — 11, 111 un IV.

Zirgam no spieķa artērijas vispirms atdalās savienotājartērija
uz II dorsālo metakarpālo artēriju, tad, savienojoties ar 111 meta-

karpālo artēriju, tā veido dziļo palmāro loku, bet distālāk 11% ga-
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dījumu var izveidot arī virsējo palmāro loku. Abas metakarpālās
artērijas virs vēzīša locītavas apvienojas un ietek laterālajā pirkstu
artērijā. Zirgam attīstīta II un 111 dorsālā metakarpālā artērija.

Gaļēdājiem, tāpat kā cūkai, spieķa artērija sadalās dorsālajā
un palmārajā zarā un piedalās dziļā palmārā loka izveidošanā. Dor-

sālās metakarpālās artērijas ir piecas — I, 11, 111, IV un V.

VĒDERA AORTA UN TAS ATZAROJUMI

Vēdera aorta (aorta abdominalis) ir krūšu aortas turpinā-
jums, atrodas mugurkaulāja ventrālajā malā un atzaro kā parietālos,
tā viscerālos zarus. Parietālie zari apasiņo vēdera muskuļus, bet

viscerālie zari sazarojas vēdera dobuma orgānos.
Pie parietālajiem zariem pieder šādas artērijas: 1) diafrag-

mas kaudālā artērija (a. phrenica caudalis), pāra asins-

vads, nav attīstīts zirgam; 2) vēdera kraniālā artērija
(a. abdominalis cranialis), pāra asinsvads, nav attīstīts govij un

zirgam; 3) jostas artērijas (aa. lumbales), pāra asinsvadi, to

skaits atbilst jostas skriemeļu skaitam. Katra jostas artērija sadalās

par dorsālo zaru, muguras smadzeņu zaru un ventrālo zaru.

Pie viscerālajiem zariem pieder vairākas artērijas.
1. Trīszaru artērija (a. celiaca), nepāra asinsvads. Dzīvniekiem

ar vienkameras kuņģi tā sadalās par aknu artēriju (a. hepa-

tica), liesas artēriju (a. lienalis) un kuņģa kreiso artē-

riju (a. gastrica sinistra). Aknu artērija atdala vēl kuņģa labo

artēriju (a. gastrica dextra). Atgremotājiem bez jau minētajām

artērijām no trīszaru artērijas atiet spurekļa kreisā artē-

rija (a. ruminis sinistra) un spurekļa labā artērija (a. ru-

minis dextra).
2. Apzarņa kraniālā artērija (a. mesenterica cranialis), nepāra

asinsvads. Apasiņo visas tievās zarnas, aklo zarnu, kā arī lielāko

daļu no loka zarnas.

3. Nieru artērija (a. renalis) ieiet nierē pa tās vārtiem.

4. Virsnieru artērija (a. suprarenalis) apasiņo virsnieres.

5. Apzarņa kaudālā artērija (a. mesenterica caudalis), nepāra
asinsvads. Apasiņo loka zarnas beigu daļu un taisno zarnu.

6. Sēklinieka artērija (a. testicularis) dodas pa sēklvada aukliņu
uz sēklinieku. Sieviešu kārtas dzīvniekiem tā nosaukta par olnīcas

artēriju (a. ovarica), kas sadaloties dod olvada zaru un dzemdes

zaru.

BĻODAS DOBUMA ARTĒRIJAS

Vēdera aorta zem pēdējiem diviem jostas skriemeļiem sazarojas

par labo un kreiso zarnkaula ārējo artēriju, labo un kreiso zarnkaula

iekšējo artēriju un krustu vidusartēriju (116. att.).
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Zarnkaula iekšējā artērija (a. iliaca interna) dodas kaudoven-

trāli un atzaro parietālos un viscerālos zarus. Par parietālajiem za-

riem sauc tās artērijas, kas sazarojas muskuļos ap bļodas dobumu,

116. att. Govs bļodas dobuma un pakaļējās ekstremitātes artērijas:

A — no mediālās puses, B — no dorsālās puses, C — no plantārās puses; 1 — jostas

artērijas, 2 — krustu vidus artērija, 3 — iekšējā zemkaula artērija, 4 — zarnkaula-jostas

artērija, 5 — muguras smadzeņu zari, 6 — gūžas kraniālā artērija, 7 — astes vidusartē-

rija, 8 — kaunuma iekšējā artērija, 9 un 11 — gūžas kaula cauruma zari. 10 — gūžas

kaudālā artērija, 12 —
ciskas dzijā artērija, 13 — ciskas artērija, 14 — mediālā ciskas

lokveida artērija, 15 — laterālā ciskas lokveida artērija, 16 —
kaudālā tibiālā artērija.

17 — mediālā tarsālā artērija, 18 —
laterālā plantārā artērija, 19 — mediālā plantārā

artērija, 20 — caururbjošā tarsālā artērija, 21 — ceturtā kopējā plantārā pirkstu artērija.

22 — otrā kopējā plantārā pirkstu artērija, 23 — distālais caururbjošais zars, 24 — trešā

pirksta plantārā abaksiālā artērija, 25 — trešā pirksta plantārā aksiālā artērija, 26 — treša

kopējā dorsālā pirkstu artērija, 27 — trešā dorsālā metatarsālā artērija, 28 —
dorsālais

tarsālais pinums, 29 — kraniālā tibiālā artērija, 30 — paceles arterija L
31 — ciskas zem-

ādas artērija, 32 — ceļa lejupejošā artērija, 33
— ciskas kraniālā artērija, 34 — laterāTā

ciskas lokveida artērija, 35 — urīnpūšļa kaudālā artērija, 36 —
vēdera sienas kaudālā

artērija, 37 — kaunuma ārējā artērija, 38 — kaunuma-vēdera sienas artēriju stumbrs,

39 — labā ārējā zarnkaula artērija. 40 — zarnkaula dziļā lokveida artērija, 41 — nabas

artērija, 42 — kreisā iekšējā zarnkaula artērija. 43 —
kreisā ārējā zarnkaula artērija,

44 - vēdera aorta, 45 — dziļais plantārais loks, 46 — virsējais plantārais loks, 47 —
trešā

kopējā plantārā pirkstu artērija, 48 — ceturtā pirksta plantārā aksiālā artērija
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bet par viscerālajiem zariem — artērijas, kas apasiņo bļodas do-
buma orgānus.

Pie parietālajiem zariem pieder 1) zarnkaula-j ostas artē-

rija (a. iliolumbalis), 2) sestā jostas artērija (a. lumba-

lis VI); zirgam ir arī piektā jostas artērija, 3) gūžas kraniālā

artērija (a. glutea cranialis), 4) gūžas kaudālā artērija
(a. glulea caudalis) un 5) gūžas kaula cauruma artērija
(a. obturatoria) novērojama visiem lauksaimniecības dzīvniekiem,

izņemot atgremotājus. Zirgam tā spēcīga un sākas no viena stumbra

ar zarnkaula-jostas artēriju un kraniālo gūžas artēriju. Zirgam gū-
žas kaula cauruma artērija apasiņo arī dzimumlocekli.

Viscerālie zari ir šādi:

1) nabas artērija (a. umbilicalis) spēcīgi attīstīta tikai

auglim, bet pēc piedzimšanas reducējas un pārvēršas par urīn-

pūšļa apaļo saiti (lig. teres vesicae). No nabas artērijas ne-

aizaugušās daļas atiet tievas artērijas uz urīnpūsli, sēklvadu un

urīnvadu, bet sieviešu kārtas dzīvniekiem — uz dzemdi (a. uterina).
Sis ir galvenais dzemdes asinsvads visiem dzīvniekiem. Ķēvei
dzemdes artērija (a. uterina) sākas no ārējās zarnkaula artē-

rijas;
2) prostatas artērija (a. prostalica) vīriešu kārtas dzīv-

niekiem dod zarus uz sēklvadu, urīnvadu un taisno zarnu. Sieviešu

kārtas dzīvniekiem to sauc par maksts artēriju (a. vaginalis) y

kas apasiņo dzemdes kaudālo daļu, urīnpūsli un taisno zarnu;

3) kaunuma iekšējā artērija (a. pudenda interna) go-
vīm attīstīta vāji, apasiņo klitoru, taisno zarnu un starpeni. Buļļiem
ta spēcīga, dod zarus uz taisno zarnu, starpeni un turpinās kā

dzimumlocekļa dorsālā artērija (a. dorsalis penis).
īpatnības. Cūkai zarnkaula iekšējā artērija sazarojas visumā

tāpat kā govij. Zirgam viscerālie zari sākas no iekšējās kaunuma

artērijas, izņemot dzemdes artēriju, kas atiet no ārējās zarnkaula

artērijas. Gaļēdājiem parietālie zari visumā līdzīgi govs parie-

tālajiem zariem, bet viscerālie zari atzarojas no iekšējās kaunuma

artērijas tāpat kā zirgam.
Krustu vidusartērija (a. sacralis mediana) turpinās pa astes

apakšējo malu kā astes vidusartērija (a. caudalis mediana).

PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES ARTĒRIJAS

Zarnkaula ārējā artērija (a. iliaca exlerna) pāri zarnkaula-jostas
muskulim dodas uz ciskas kanālu un tad to sauc par ciskas artē-

riju (a. femoralis). Kad tā nonāk starp ciskas kaula kondiļiem, to

sauc par paceles artēriju (a. poplitea). Šī artērija tālāk sa-

dalās par kraniālo tibiālo artēriju (a. tibialis cranialis)
un kaudālo tibiālo artēriju (a. tibialis caudalis).

No zarnkaula ārējās artērijas atzarojas divas artērijas, bet zir-

gam — trīs.
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1. Zarnkaula dziļā lokveida artērija (a. circum-

flexa ilium profunda), kas sazarojas zarnkaula-jostas muskulī un

vēdera sienā. Gaļēdājiem šī artērija sākas no aortas.

2. Ciskas dziļā artērija (a. profunda femoris) sākas no

ārējās zarnkaula artērijas distālā gala, iet kaudāli, apasiņo musku-

ļus ciskas kaula mediālajā un kaudālajā malā un bez artērijām
uz muskuļiem atzaro kau nu m a-v ēde r a sienas artēriju
stumbru (truncus pudendoepigastricus). No šī stumbra sākas

vēdera sienas kaudālā artērija (a. epigastrica caudalis)
un kaunuma ārējā artērija (a. pudenda externa), kas sie-

viešu kārtas dzīvniekiem apasiņo tesmeni, govij un ķēvei sadaloties

par tesmeņa kraniālo artēriju (a. mammaria cranialis)
un tesmeņa kaudālo artēriju (a. mammaria caudalis). Vī-

riešu kārtas dzīvniekiem kaunuma ārējā artērija sazarojas sēklinieku

maisiņā, prepūcijā un dzimumloceklī.

Īpatnības. Bullim, kuilim un gaļēdājiem no vēdera sie-

nas-kaunuma artēriju stumbra pirms sadalīšanās atzarojas ārējā
sēklinieka cēlā j muskuļa artērija (a. cremasterica).

Zirgam tā sākas no zarnkaula ārējās artērijas. Ķēvei šī artē-

rija sazarojas dzemdē kā dzemdes artērija (a. uterina).

Ciskas artērija (a. femoralis) atzaro vairākas artērijas.
1. Ciskas laterālā artērija (a. cirumflexa femoris la-

teralis), kas, atdalot augšupejošos, lejupejošos un šķērszarus, ap-

asiņo ciskas četrgalvu un ciskas divgalvu muskuļus. Zirgam šī artē-

rija atzarojas no gūžas kaula cauruma artērijas.

2. Ciskas zemādas artērija (a. saphena) atzarojas no

ciskas artērijas vidusdaļas un dažādiem dzīvniekiem attīstīta dažādi.

Īpatnības. Govij tā spēcīga, pavada ikru muskuļa stiegru un

tarsālajā apvidū sadalās par mediālo plantāro artēriju

(a. plantaris medialis) un laterālo plantāro artēriju (a.

plantaris lateralis).

Plantārā mediālā artērija atzaro dziļo zaru (rāmus profun-

dus) uz muskuļiem, un pēc tam to sauc par virsējo zaru (rā-
mus superficialis), kas sadalās par II kopējo plantāro pirk-
stu artēriju (a. digitalis plantaris communis II) un 111 kopējo
plantāro pirkstu artēriju (a. digitalis plantaris commu-

nis III). No abām šīm artērijām veidojas īpašās aksiālās un abak-

siālās pirkstu artērijas, kas sazarojas līdzīgi priekšējās ekstremitātes

kopējām palmārajām artērijām.

Plantārā laterālā artērija veido dziļo plantāro loku (ar-

cus plantaris profundus). No tā sākas 11...1 Vplantārās me-

tatarsālās artērijas (aa. metatarseae plantares 11... IV),
kas atzaro proksimālo un distālo caururbjošo zaru. Aiz dziļā plan-
tārā loka laterālā plantārā artērija turpinās kā IV kopējā pirkstu

artērija, kas dod IV un V pirksta īpašās aksiālās un abaksiālās pirk-
stu artērijas.

Cūkai ciskas zemādas artērija visuma sazarojas tāpat ka

govij.
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Gaļēdājiem galvenā atšķirība ir tā, ka ciskas zemādas artē-

rija sadalās par kraniālo zaru, kas piedalās pirkstu dorsālo artēriju
veidošanā, un kaudālo zaru, kas visumā dalās tāpat kā govs ciskas

•zemādas artērija.

Zirgam ciskas zemādas artēriju aizvieto kaudālā tibiālā ar-

tērija.

3. Ceļa descendējošā artērija (a. gēnus descendens)

apasiņo ceļa locītavu.

4. Ciskas kaudālā artērija (a. caudalis femoris) sa-

zarojas muskuļos, kas atrodas ciskas un apakšciskas kaudālajā
malā.

Kraniālā tibiālā artērija (a. tibialis cranialis) uzliecas uz stilba

kaula kraniālās virsmas, iet distāli un virs tarsālās locītavas atzaro

zarus uz dorsālo tarsālo pinumu (rete tarsi dorsale)
un perforējošo zaru (rāmus perforans). Kraniālo tibiālo

artēriju, sākot ar tarsālās locītavas dorsālo virsmu, sauc par dor-

sālo pēdas artēriju (a. dorsalis pedis). Dorsālā pēdas artē-

rija tālāk veido dorsālās metatarsālās artērijas. Tās pāriet dorsāla-

jās kopējās pirkstu artērijās, kas sadalās par īpašajām pirkstu ar-

tērijām.

īpatnības. Govij dorsālā pēdas artērija atzaro caururbjošo
iarsālo artēriju (a. tarsea perforans), un tālāk to sauc par
111 dorsālo metatarsālo artēriju (a. metatarsea dorsa-

lis III), kas veido pirkstu artērijas.

Cūkai dorsālā pēdas artērija visumā sazarojas līdzīgi kā govij.
Zirgam dorsālā pēdas artērija arī pāriet 111 dorsālajā meta-

tarsālajā artērijā, bet tā pie laterālā irbuļkaula galviņas aizliecas

uz plantāro pusi un sadalās par laterālo un mediālo pirkstu artēriju,
kas sazarojas tāpat kā priekšējā ekstremitātē.

Gaļēdājiem dorsālo metatarsālo un pirkstu artēriju veido-

šanā piedalās arī ciskas zemādas artērijas kraniālais zars un kra-

niālās tibiālās artērijas virsējais zars (rāmus superficialis), kas sā-

kas virs tarsālās locītavas.

Kaudālā tibiālā artērija (a. tibialis caudalis) labi attīstīta tikai

zirgam. Pārējiem lauksaimniecības dzīvniekiem tā vāja, apasiņo
apakšciskas plantārās malas muskuļus un anastomozē ar ciskas zem-

ādas artēriju. Kaudālā tibiālā artērija zirgam aizvieto ciskas zem-

ādas artēriju. Tā dod laterālo un mediālo plantāro artēriju, tās tālāk

izveido metatarsālās artērijas, kas anastomozē ar pirkstu artērijām.

VĒNAS

Vēnas var iedalīt mazā asinsrites loka vēnās un lielā asinsrites

loka vēnās. Mazā asinsrites loka vēnas jau apskatītas nodaļā «Mazā

asinsrites loka asinsvadi». Lielā asinsrites loka vēnām pieder kra-

niālā dobā vēna, kaudālā dobā vēna un nepāra vēnas.
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KRANIĀLĀ DOBĀ VĒNA

Kraniālā dobā vēna (v. cava cranialis) ir galvenā vēna, pa kuru

venozās asinis no galvas, kakla, priekšējām ekstremitātēm un daļēji
ari no krūšu sienām un tesmeņa atplūst uz sirds labo priekškambari.
Šo vēnu galvenokārt izveido jugulārās vēnas un paduses vēna, bet

tajā ietek arī 1) iekšējā krūšu vēna (v. thoracica interna).
Tā sākas no kraniālās vēdera sienas vēnas (v. epigastrica cranialis),
kurā ietek virsējā kraniālā vēdera sienas vēna (v. epi-
gastrica cranialis superficialis), kas nes venozās asinis no tesmeņa;
2) kakla vēnas, kuru nosaukumi atbilst artērijām, kas sākas no

kreisās zematslēgas artērijas; 3) labā nepāra vēna (v. azijgos

dextra), kas labi attīstīta zirgam un gaļēdājiem, bet govij un cūkai

rudimentāra.

Govij un cūkai labi attīstīta kreisā nepāra vēna (v. azij-

gos sinistra), kas patstāvīgi ieplūst sirds labajā priekškambarī. Ne-

pāra vēnas savāc asinis no mugurkaulāja krūšu apvidus un krūšu

dobuma sienām.

Jugulārās vēnas iedala iekšējās un ārējās. Ārējā jugulārā
vēna (v. jugularis externa) atrodas jugulārajā rievā. Kakla kra-

niālajā trešdaļā no ārpuses to sedz tikai kakla virsējā fascija un

āda. šajā vietā vislabāk izdarīt vēnas punkciju. Ārējā jugulārā vēna

izveidojas, saplūstot iekšējai un ārējai žokļu vēnai pieauss siekalu

dziedzera kaudālajā malā.

lekšējā jugulārā vēna (v. jugularis interna) govij un

cūkai atrodas uz trahejas blakus kopējai miega artērijai un savāc

venozās asinis no pakauša apvidus, rīkles, balsenes, vairogdziedzera.
Īpatnības. Zirgam, aitai un kazai iekšējā jugulārā vēna

nav attīstīta.

Galvas vēnas. Venozās asinis no galvas attek pa žokļu ārējo
vēnu (v. maxillaris externa) un žokļu iekšējo vēnu (v. ma-

xillaris interna). Žokļu ārējā vēna savāc asinis no galvas sejas da-

ļas un sākas ar sejas vēnām. Žokļu iekšējā vēna izveidojas, saplūs-
tot tām vēnām, kas visumā atbilst artērijām, kuras sākas no žokļu

artērijas un ārējās miega artērijas. Galvas vēnu uzbūvē vērojamas
izteiktas sugu atšķirības.

Priekšējās ekstremitātes vēnas veido dziļo un virsējo jeb zem-

ādas sistēmu. Dziļās sistēmas vēnas visumā atbilst artērijām un

pavada tās. To nosaukumi ir līdzīgi artēriju nosaukumiem. Padu-

ses vēna (v. axillaris) kā zematslēgas vēna (v. subclavia)
ietek kraniālajā dobajā vēnā.

Virsējā sistēma sākas ar palmārajām pirkstu un metakarpālajām
vēnām, kas apakšpleca apvidū izveido apakšpleca zemādas

vēnu (v. mediana cubiti), tad anastomozē ar pleca vēnu (elkoņa
locītavas apvidū) un uzņem zemādas papildu vēnu (v. cep-

kalica accessoria) no apakšpleca dorsālās virsmas, pēc tam kā

pleca zemādas vēna (v. cephalica) ietek ārējā jugulārajā
vēnā.
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KAUDĀLĀ DOBĀ VĒNA

Kaudālā dobā vēna (v. cava caudalis) uzņem venozās asinis no

pakaļējām ekstremitātēm, bļodas dobuma sienas, vēdera dobuma

sienas, kā arī bļodas un vēdera dobuma orgāniem. Tā izveidojas zem

piektā jostas skriemeļa, saplūstot krustu vidusvēnai (v. sac-

ralis mediana) ar labās un kreisās puses zarnkaula ko-

pējo vēnu (v. iliaca communis dextra et sinistra).
Kaudālā dobā vēna atrodas pa labi no vēdera aortas, iet pāri

aknu dorsālajai malai, noliecas ventrāli un pa diafragmas attiecīgo
atveri nonāk krūšu dobumā, kur ietek sirds labajā priekškambarī.

Kaudālajā dobajā vēnā ietek arī jostas segmentālās vē-

nas (vv. lumbales), dzemdes vēna (v. uterina), priekš-
dziedzera vēna (v. prostatica), nieru vēnas (vv. renales),
aknu vēnas (vv. hepaticae) un diafragmas vēnas (vv.
phrenicae).

Zarnkaula iekšējā vēna (v. iliaca interna) savāc asinis no bļo-
das dobuma sienas un orgāniem un visumā atbilst tāda paša nosau-

kuma artērijai.

Pakaļējās ekstremitātes vēnas, tāpat kā priekšējās ekstremitātes

vēnas, veido dziļo un virsējo sistēmu. Dziļā sistēma visumā atbilst

artērijām, bet virsējo sistēmu govij un cūkai veido mediālā cis-

kas zemādas vēna (v. saphena medialis), bet zirgam un gaļ-

ēdājiem — mediālā un laterālā ciskas zemādas vēna

(v. saphena medialis et lateralis). Laterālā ciskas zemādas vēna

sadalās kraniālā jā zarā (rāmus cranialis) un kaudālajā
zarā (rāmus caudalis). Gaļēdājiem kraniālajā zarā ērti izdarīt vē-

nas punkciju.
Vārtu vēna (v. portae) savāc venozās asinis no kuņģa, liesas,

tievās un resnās zarnas (izņemot taisnās zarnas kaudālo galu),
veido īsu stumbru, kas atrodas pa labi no aknu artērijas. leejot ak-

nās, tā sazarojas par interlobulārām vēnām. Vārtu vēnai abos galos
ir kapilāri. Aknās tiek atindētas visas kaitīgās vielas, kas nāk no

zarnu trakta.

LIMFĀTISKA SISTĒMA

(sgstema lymphaticum)

Limfātiskā sistēma, pirmkārt, pilda audu drenāžas funkciju, t. i.,

novada asinscirkulācijas sistēmā lieko audu šķidrumu, resorbē no

koloidālajiem šķīdumiem lielās olbaltumvielu molekulas, kas nevar

iziet cauri asins kapilāru sienām, kā arī uzsūc zarnu gļotādā sin-

tezētos taukus. Otrkārt, limfātiskā sistēma veic aizsargfunkciju, jo

tajā attīstās limfocīti. Morfoloģiski šī sistēma ir kraniālās dobās

vēnas piedēklis.
Bezmugurkaulniekiem un zemākiem mugurkaulniekiem limfētis-

kās sistēmas nav. Tā parādās tikai zivīm limfātisko sīnusu veidā ap
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gremošanas traktu un ādā. Amfībijām jau novēro limfātiskās sirdis

un vārstules, limfa no sīnusiem tiek pārsūknēta venozajā sistēmā.

Putniem ir limfvadi ar nedaudzām vārstulēm, bet limfmezgli novē-

rojami tikai ūdensputniem. Zīdītājiem ir labi attīstīti limfvadi ar

vārstulēm un daudz limfmezglu, bet limfātiskās sirdis nav novēro-

jamas pat embrionālajā laikā.

Lauksaimniecības dzīvniekiem limfātiskā sistēma sastāv no lim-

fas, limfas pārvadiem, limfmezgliem (lumphonodi) un iimfmezgli-
ņiem (lumphonoduli).

Limfa (lympha) ir šķidrums, kas cirkulē pa limfvadiem. Tā sa-

stāv no plazmas un formas elementiem.

Limfas pārvadus iedala limfas kapilāros, limfvados un galvena-

jos limfvados.

Limfas kapilāri ir limfātiskās sistēmas sākums. To siena

sastāv tikai no endotēlija. Tomēr limfas kapilāri atšķirībā no asins

kapilāriem sākas akli, ir platāki, nevienmērīga resnuma, un to sie-

nas cieši saaug ar apkārtējiem saistaudiem. Limfa no kapilāriem
tālāk nokjūst limfvados.

Limfvada (vas lymphaticum) siena sastāv no trīs kārtām —

intīmas, mēdijas un adventīcijas. Mēdija un adventīcija ir vāji attīs-

tītas. Intīma veido vārstules. Limfvadus attiecībā pret limfmezgliem
iedala pievadošajos (vasa afferentia) un aizvadošajos

(vasa efferentia). Limfvadus iedala arī virsējos limfvados

(vasa lymphatica superficialia) un dziļajos limfvados (vasa
lymphatica profunda).

Pie galvenajiem limfvadiem pieder lielais krūšu limfvads, labās

puses limfvadu stumbrs, labais un kreisais trahejas limfvads.

Lielais krūšu limfvads (duetus thotacicus) atrodas pa

labi no aortas, sākas no jostas cisternas (cisterna chyli) un

pirmās ribas līmenī ietek kraniālajā dobajā vēnā. Govij jostas cis-

terna atrodas zem pēdējiem diviem krūšu un pirmajiem diviem jos-
tas skriemeļiem, bet citiem dzīvniekiem — par diviem segmentiem
kaudālāk. Jostas cisternā ietek jostas limfvadu stumbrs

(truncus lumbalis), zarnu limfvadu stumbrs (truncus intes-

tinalis), kā arī limfvadi no pakaļējām ekstremitātēm, bļodas dobuma

orgāniem un bļodas sienas, vēdera un krūšu sienas, mugurkaulāja
apvidus. Kopumā lielais krūšu limfvads uzņem

ZU no visas limfas.

Labais limfvadu stumbrs (truncus lymphaticus dexter)
ir īss un pie 1. ribas ieplūst kraniālajā dobajā vēnā. Limfu tas sa-

vāc no galvas un kakla labās puses un no labās priekšējās ekstre-

mitātes.

Trahejas limfvadi (labais un kreisais) sākas no aizrīkles

limfmezgliem, piegulst trahejai un barības vadam, savāc limfu no

galvas un kakla, ietek attiecīgi lielajā krūšu limfvadā un labās puses

limfvadu stumbrā.

Limfmezgli (lymphonodi) ir pelēki, pelēkdzelteni vai pelēkbrūni
pupveida vai iegareni dažāda lieluma orgāni, kas sastopami noteik-

tās ķermeņa vietās. To krāsa stipri atkarīga no tauku un asiņu

daudzuma limfmezglos. Ja limfmezglā daudz eritrocītu, tas izskatās
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sarkans un to sauc par asins limfmezglu (lymphonodus no-

malis).

Limfmezgliem viena mala parasti ir ieliekta — to apzīmē par

vārtiem (hilus). Visiem dzīvniekiem, izņemot cūku, no vārtiem sā-

kas aizvadošie limfvadi. Pievadošie limfvadi ietek limfmezglā no

izliektās malas, izņemot cūku, kurai no izliektās malas sākas aiz-

vadošie limfmezgli. No ārpuses limfmezglu apņem saistaudu kap-

sula, no kuras uz iekšpusi atiet saistaudu starpsienas — trabekulas.

Starp trabekulām atrodas retikulārie audi, kas bagātīgi satur lielā-

kus un mazākus limfocītu sakopojumus. Lielāko limfocītu sakopojumi
(sekundārie mezgli) parasti ir mezgla perifērijā, tāpēc to sauc par

garozu. No garozas uz iekšpusi atrodas limfmezgla serde. Limf-

mezgla vietas, kur limfocītu ir mazāk, krāsojas vājāk, un tās sauc

par sīnusiem. Labi izšķirams ir malējais sīnuss, īpaši govīm.
Sekundārajos mezglos notiek limfocītu vairošanās.

Zirgam limfmezgli veido paketes, kas sastāv no atsevišķiem
maziem limfmezgliem. Zirgam kopējais limfmezglu skaits sasniedz

SOOO, bet govij to ir tikai ap 300. Zirga limfmezglos sekundāro

centru nav.

Limfmezgli parasti lokalizējas pa vienam vai vairākiem noteik-

tās ķermeņa vietās un izveido limfcentrus (lymphocentrum).
Tie limfu visiem dzīvniekiem saņem no noteikta ķermeņa apvidus.

Bez limfmezgliem sīki limfoīdo audu sakopojumi var būt gļot-
ādās (gremošanas aparātā, elpošanas aparātā), kur veido limfmez-

gliņus (lumphonoduli), kas var apvienoties lielākās grupās, piemē-

ram, zarnās, un veidot vairākus centimetrus lielus veidojumus —

zarnu plates (lymphonoduli aggregati).

LIMFCENTRI

GALVAS LIMFCENTRI

Pieauss limfcentru (Ic. parotideum) veido pieauss dziļie un vir-

sējie limfmezgli (Inn. parotidei superficiales et profundi). Atrodas

uz apakšžokļa kaudālās malas zem žokļa locītavas. Savāc limfu no

galvas orgāniem un aizvada uz aizrīkles limfcentru.

Apakšžokļa limfcentru (Ic. mandibulare) veido apakšžokļa limf-

mezgli (Inn. mandibulares). Atrodas apakšžokļa telpā kaudāli no

asinsvadu rievas. Zirgam sataustāmi. Savāc limfu no mutes do-

buma, deguna dobuma, mēles un siekalu dziedzeriem. Aizvada limfu

uz aizrīkles limfcentru, bet cūkai — arī uz virsējiem kakla limf-

mezgliem. Cūkai attīstīti arī apakšžokļa papildlimfmezgli (Inn. man-

dibulares accessorii).
Aizrīkles limfcentrs (Ic. retropharyngeum) apvieno mediālos aiz-

rīkles limfmezglus (Inn. retropharyngei mediales) un laterālos aiz-

rīkles limfmezglus (Inn. retropharyngei laterales). Mediālie aizrīkles

limfmezgli atrodas virs rīkles dorsālās sienas, bet laterālie — atlanta

bedres apvidū. Savāc limfu no galvas, rīkles, balsenes un kakla
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sākuma daļas. Aizvada limfu uz trahejas limfvadiem, cūkai — arī uz

virsējiem kakla limfmezgliem, bet zirgam — arī uz dziļajiem kakla

limfmezgliem.

KAKLA LIMFCENTRI

Virsējo kakla limfcentru (Ic. cervicale superficiale) veido virsējie
kakla limfmezgli (Inn. cervicales superficiales), kas atrodas kranio-

•dorsāli no pleca locītavas (117. att.) un ir sataustāmi. Cūkai izšķir

dorsālo, vidējo un ventrālo grupu. Savāc limfu no kakla kaudālās

daļas, skausta, krūšu sienas un daļēji no priekšējās ekstremitātes.

Aizvada limfu uz trahejas limfvadiem.

Dziļais kakla limfcentrs (7c. cervicale profundum) apvieno dziļos
kakla limfmezglus (Inn. cervicales profundi), ko iedala kraniālajā,

vidējā un kaudālajā grupā. Kraniālā grupa atrodas uz trahejas sā-

kuma daļas, vidējā — uz trahejas vidusdaļas, bet kaudālā — uz

trahejas pirmās ribas apvidū. Savāc limfu no rīkles, balsenes, tra-

hejas un ventrālajiem kakla muskuļiem. Aizvada limfu uz lielo krūšu

limfvadu, kā arī uz labo trahejas limfvadu.

PRIEKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES LIMFCENTRS

Paduses limfcentra (Ic. axillare) galvenie limfmezgli ir paduses

limfmezgls (In. axillaris proprius), kas atrodas uz lielā apaļā mus-

kuļa, un paduses-pirmās ribas limfmezgli (Inn. axillares primae

cosiae), kas novietoti mediāli no pleca locītavas. Savāc limfu no

priekšējās ekstremitātes un pleca apvidus un aizvada to uz lielo

krūšu limfvadu. Zirgam novēro arī elkoņa limfmezglus (Inn. cubi-

tales), kas paketes veidā novērojami starp pleca divgalvu muskuli

un pleca tnsgalvu muskuļa mediālo galviņu nedaudz virs elkoņa
locītavas.

KRŪŠU SIENAS UN KRŪŠU DOBUMA ORGĀNU LIMFCENTRI

Dorsālo krūšu limfcentru (Ic. thoracicum dorsale) veido krūšu

aortas limfmezgli (Inn. thoracici aortici) un ribstarpu limfmezgli
(Inn. intercostales). Krūšu aortas limfmezgli atrodas starp aortu un

krūšu skriemeļiem, grūti atdalāmi no ribstarpu un mediastinālajiem
limfmezgliem. Ribstarpu limfmezgli novietoti starp ribām to galviņu
tuvumā. Savāc limfu no kakla un muguras skriemeļiem, pleiras,
diafragmas, aortas un aknām. Aizvada limfu uz mediastinālajiem
limfmezgliem un lielo krūšu limfvadu.

Ventrālais krūšu limfcentrs (Ic. thoracicum ventrale) apvieno
krūšu kaula kraniālos un kaudālos limfmezglus (Inn. sternales cra-

niales ci caudales), bet govij un zirgam — arī diafragmas limf-

mezglus (Inn. phrenici). Krūšu kaula limfmezgli atrodas uz krūšu
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117.

att.

Govs

virsējie

limfmezgli:

1-paceles

limfmezgls,
2

-
sēžas

kaula

limfmezgls,
3-ceļa

krokas

limfmezgls,
4-

bada

bedres

limfmezgli,
5

-
laterālais

aiznkles

limfmezgls,
6

-
pieauss

limfmezgls,
7—apakšžokļa

limfmezgls,
8-virsējais

kakla

limfmezgls,
9

-
pirmās

ribas-

paduses

limfmezgls,
10—paduses

limfmezgls,
11—

tesmeņa

limfvadi



212

kaula, bet diafragmas limfmezgli — videnē starp diafragmu un sirds

somiņu. Savāc limfu no krūšu sienām, diafragmas un aizvada to

uz lielo krūšu limfvadu.

Mediastinālais limfcentrs (Ic. mediastinale) apvieno kraniālos

videnes limfmezglus (Inn. mediastinale's craniales), vidējos videnes

limfmezglus (Inn. mediastinales mcdii), kaudālos videnes limfmez-

glus (Inn. mediastinales caudales), bet zirgam — arī nuhālo limf-

mezglu (In. nuchalis). Kraniālie videnes limfmezgli atrodas videnes

prekardiālajā daļā ap traheju, vidējie — dorsāli no sirds starp ba-

rības vadu un traheju, kaudālie — videnes postkardiālajā daļā starp
aortu un barības vadu. Savāc limfu no pleca apvidus, trahejas, ba-

rības vada, sirds, aortas, aknām, liesas, plaušām un aizvada to uz

lielo krūšu limfvadu un labo limfvadu stumbru.

Bronhālais limfcentrs (7c. bronchale) apvieno labos traheobron-

hālos limfmezglus (Inn. tracheobronchales dextri), kreisos traheo-

bronhālos limfmezglus (Inn. tracheobronchales sinistri), vidējos tra-

heobronhālos limfmezglus (Inn. tracheobronchales mcdii), kraniālos

traheobronhālos limfmezglus (Inn. tracheobronchales craniales) un

plaušu limfmezglus. Traheobronhālie limfmezgli atrodas ap trahejas
bifurkāciju — katra grupa attiecīgi savā pusē (vidējie limfmezgli
lokalizējas uz trahejas bifurkācijas dorsālās virsmas), bet kraniālā

grupa novērojama tikai govij, cūkai un atrodas pie traheālā bronha.

Plaušu limfmezgli (Inn. pulmonales) novietoti plaušās uz bronhiem.

Cūkai tie nav attīstīti. Bronhālais limfcentrs savāc limfu no trahejas,

plaušām, sirds, barības vada, videnes un aizvada to uz kraniālajiem
videnes limfmezgliem.

VĒDERA DOBUMA LIMFCENTRI

Jostas limfcentrs (Ic. lumbale) apvieno jostas limfmezglus (Inn.
lumbales aortici), govij — arī īp,ašr>s jostas limfmezglus (Inn. lumba-

Jes aortici proprii) un nieru limfmezglus (Inn. renales), bet kuilim —

arī sēklinieka limfmezglu (In. testicularis), ķēvei — olnīcas limfmez-

glu (In. ovaricus). Jostas limfmezgli atrodas uz vēdera dobuma dor-

sālās sienas gar aortu un kaudālo dobo vēnu no nierēm līdz aortas

sadalīšanās vietai. Nieru limfmezgli novietoti nieru vārtos, bet sēk-

linieka un olnīcas limfmezgli — attiecīgo orgānu tēnēs. Savāc limfu

no jostas apvidus, uroģenitālajiem orgāniem un aizvada to uz jostas
cisternu.

Trīszaru artērijas limfcentrs (Ic. celiacum) apvieno trīszaru artē-

rijas limfmezglus (Inn. celiaci), liesas limfmezglus (Inn, lienales),

kuņģa limfmezglus (Inn. gastrici), aknu limfmezglus (Inn. hepatici),

govij — arī aknu papildlimfmezglus (Inn. hepatici accessori) un aiz-

kuņģa dziedzera-divpadsmitpirkstu zarnas limfmezglus (Inn. pan-

creaticoduodenales). Trīszaru artērijas limfmezgli atrodas pie trīs-

zaru artērijas sākuma daļas; liesas, aknu limfmezgli novietoti attie-

cīgo orgānu vārtos; kuņģa limfmezgli lokalizēti kuņģa kardijas un

mazā loka apvidū, bet atgremotājiem — uz katra kuņģa nodalījuma
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118.

att.

Govs

dziļie

limfmezgli:

1

—
vēdera

sienas

limfmezgli,
2

—tesmeņa

limfmezgli,
3—sēžas

kaula

limfmezgls,
4

un

5

—
krustu

limfmezgli,
6

—
iek-

šējas

zarnkaula

artērijas

limfmezgls,
7—mediālie

zarnkaula

limfmezgli,
8—laterālie

zarnkaula

limfmezgli.
9

—
jostas

limf-

mezgli,
10

—
nieru

limfmezgls,
11

—dorsālie

videnes

limfmezgli,
12—ribstarpu

limfmezgli,
13

—
lielais

krūšu

limfvads

14

—
kranialie

videnes

limfmezgli,
15

—limfvads
uz

virsējiem
kakla

limfmezgliem,
16—kreisais

trahejas

limfvads,
17

—
laterālie

aizrikles

limfmezgli,
18

—
kaudālais

mēles

kaula

limfmezgls,
19—mediālie

ai/.rikles

limfmezgli,
20

—
spārnveida

izauguma

limfmezgls.
21

—
meles

kaula

rostralais

limfmezgls,
22—apak

šžok|a

limfmezgls,
23—

dzi|o

kakla

limfmezglu

kraniālā

grupa,

24

—

dzi|o

kakla

limfmezglu
vidēja

grupa,

25—ribu-kakla

limfmezgls,
26—dzi|o

kakla

limfmezglu

kaudālā

grupa,

27

—
krūšu

ieejas

limfmezgls,
28

—kraniālais
krūšu

kaula

limfmezgls,
29—traheobronhālais
limfmezgls,
30

—
kaudālais

krūšu

kaula

limfmezgls,
31

—kaudālie

videnes

limfmezgli,
32—

jostas

limfvadu

stumbrs
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rievās gar asinsvadiem un tos sauc par spurekļa, acekņa, grāmat-
nieka un glumenieka limfmezgliem (Inn. ruminales dextri, inn. ru-

minales sinistri, Inn. ruminales craniales, Inn. reticulares, Inn. oma-

siales, Inn. ruminoabomasiales, Inn. reticuloabomasiales, Inn. abo-

masiales dorsales, Inn. abomasiales ventrales). Zirgam novēro ari

taukplēves limfmezglus (Inn. omentales), kas atrodas kuņģa-liesas
saitē. Trīszaru artērijas limfcentrs savāc limfu no kuņģa, liesas, nie-

rēm, aizkuņģa dziedzera un divpadsmitpirkstu zarnas sākuma daļas
un aizvada to uz jostas cisternu. Liesas limfmezgli govij nav

attīstīti.

Kraniālais apzarņa limfcentrs (Ic. mesentericum craniale) ap-
vieno kraniālā apzarņa limfmezglus (Inn. mesenterici craniales),
tukšās zarnas limfmezglus (Inn. jejunales), loka zarnas limfmezglus
(Inn. colici), govij un zirgam — arī aklās zarnas limfmezglus (Inn.

cecales), bet cūkai — arī gūžu-loka zarnas limfmezglus (Inn. ileo-

colici; 118. att.). Kraniālā apzarņa limfmezgli atrodas pie kraniālā

apzarņa artērijas sākuma daļas, bet pārējie — attiecīgās zarnas me-

zentērijā. Limfa tiek savākta no tievās zarnas, aklās zarnas, loka

zarnas un pa zarnu stumbru (truncus iniestinalis) ieplūst jostas
cisternā.

Kaudālais apzarņa limfcentrs (Ic. mesentericum caudale) sastāv

no kaudālā apzarņa limfmezgliem (Inn. mesenterici caudales), kas

lokalizējas mezentērijā ap kaudālā apzarņa artēriju. Zirgam pie šī

centra pieskaitāmi arī urīnpūšļa limfmezgli (Inn. vesicales). Savāc

limfu no loka zarnas beigu daļas, taisnās zarnas kraniālās daļas
un aizvada to uz jostas cisternu.

BĻODAS DOBUMA UN PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES LIMFCENTRI

Zarnkaula-krustu limfcentrs (Ic. iliosacrale) apvieno mediālos

zarnkaula limfmezglus (Inn. iliaci mediales) un laterālos zarnkaula

limfmezglus (Inn. iliaci laterales), krustu limfmezglus (Inti. sacra-

les), iekšējās zarnkaula artērijas limfmezglus (Inn. hypogastrici) ,

ānusa-taisnās zarnas limfmezglus (Inn. anorectales) ,
bet cūkai un

ķēvei ■— arī dzemdes limfmezglus (Inn. uterini). Mediālie zarnkaula

limfmezgli atrodas pie ārējās zarnkaula artērijas sākuma daļas;
laterālie zarnkaula limfmezgli — pie dziļās zarnkaula lokveida artē-

rijas sadalīšanās vietas gūžu paugura apvidū; krustu limfmezgli —

pie krustu vidusartērijas sākuma daļas; iekšējās zarnkaula artērijas
limfmezgli — pie iekšējās zarnkaula artērijas sākuma daļas; ānusa-

taisnās zarnas limfmezgli — uz ānusa un taisnās zarnas dorsālās

sienas. Limfa tiek savākta no jostas apvidus, vēdera sienas, bļodas
dobuma sienām un bļodas dobuma orgāniem un aizvadīta uz jostas
cisternu.

Zarnkaula-ciskas limfcentrs (Ic. iliofemorale; 119. att.) apvieno
zarnkaula-ciskas limfmezglus (Inn. iliofemorales), bet govij — arī

vēdera sienas limfmezglu (In. epigastricus). Zarnkaula-ciskas limf-

mezgli novietoti pie ciskas dziļās artērijas un pie vēdera sienas-
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119.

att.

Cūkas

virsējie

limfmezgli:

i

2

—limfvadi
uz

virsējiem

cirkšņu

limfmezgliem.
3-sēžas

limfmezgli

(punktēti).
4

-
ceļa

kro-

kas

limfmezgls,
5

—
virsējo

kakla

limfmezglu

dorsālā

grupa,

6-mediālie

virsrīkles

limfmezgli

(punktēti),
7

-
laterālie

virsnkles

limfmezgli,
8

-
pieauss

limfmezgli,
9-apakšžok|a

limfmezgli,

10-virsējo

kakla

limfmezglu

ventrālā

grupa,

11

—apakšžokļa
papildu

limfmezgli
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kaunuma artērijas stumbra. Vēdera sienas limfmezgls (m. epigastri-

cus) atrodas pie vēdera sienas kaudālās artērijas sākuma. Limfa tiek

savākta galvenokārt no paka|ējās ekstremitātes un aizvādīta uz me-

diālajiem zarnkaula limfmezgliem un jostas cisternu.

Cirkšņu-ciskas limfcentrs (Ic. inguinofemorale) sastāv no virsē-

jiem cirkšņu limfmezgliem (Inn. inguinales superficiales), ceļa kro-

kas limfmezgliem (inn. subiliaci), bet govij un zirgam — ari no

gūžas locītavas limfmezgla (Inn. coxalis). Govij attīstīts arī gūžas
locītavas papildlimfmezgls (In. coxalis accesorius) un novērojami
bada bedres limfmezgli (Inn. fossae paralumbalis). Virsējos cirk-

šņa limfmezglus vīriešu kārtas dzīvniekiem apzīmē par sēklinieku

maisiņa limfmezgliem (Inn. scrotales), bet sieviešu kārtas dzīvnie-

kiem — par tesmeņa limfmezgliem (Inn. mammarii).
Sēklinieku maisiņa limfmezgli atrodas uz vēdera ventrālās sie-

nas abās pusēs dzimumloceklim. Tesmeņa limfmezgli govij un ķēvei
lokalizēti pie tesmeņa pamata, cūkai — netālu no kaunuma kaula

priekšējās malas. Ceļa krokas limfmezgli novietoti ceļa krokā, bet

gūžas locītavas limfmezgls — gūžas locītavas priekšpusē starp zarn-

kaula muskuli un ciskas četrgalvaino muskuli. Bada bedres limf-

mezgli atrodas bada bedrē zem ādas.

Tesmeņa limfmezgli un ceļa krokas limfmezgli viegli sataustāmi

(120. att.).
Cirkšņu-ciskas limfcentrs savāc limfu no ārējiem dzimumorgā-

niem, tesmeņa, vēdera apakšējās sienas un pakaļējās ekstremitātes.

Limfa aizplūst uz zarnkaula-ciskas limfmezgliem, kā arī uz mediā-

lajiem zarnkaula limfmezgliem.
Sēžas kaula limfcentrs (Ic. ischiadicum). Nozīmīgākie šajā cen-

trā ir sēžas kaula limfmezgli (Inn. ischiadici), kas lokalizējas uz

bļodas platās saites. Govij un cūkai šim centram pieskaita arī gūžas
muskuļu limfmezglu (In. gluteus). Limfa tiek savākta no krustu un

astes apvidus, bet aizvadīta uz mediālajiem zarnkaula limfmezgliem.
Paceles limfcentru (te. popliteum) veido paceles limfmezgli (Inn.

poplitei), kurus iedala virsējos un dziļajos. Atrodas uz ikru mus-

kuļa laterālās galviņas un apsegti ar divgalvaino ciskas un pus-

cīpslaino muskuli. Savāc limfu no pakaļējās ekstremitātes zem ceja
locītavas un aizvada to uz zarnkaula-ciskas limfmezgliem.

ASINSRADES ORGĀNI

Asins formelementi dzīvnieka dzīves laikā nepārtraukti iet bojā.
Tos nomaina jaunas asins šūnas, kas nepārtrauktā hemopoēzes pro-
cesā veidojas asinsrades orgānos. Pieaugušiem dzīvniekiem pie
asinsrades orgāniem pieder kaulu smadzenes, liesa, limfmezgli un

tīmuss.

Kaulu smadzeņu uzbūve apskatīta jau iepriekš. Jāatzīmē, ka pie-
augušiem dzīvniekiem kaulu smadzenēs attīstās eritrocīti, grau-
dainie leikocīti un trombocīti. Arī hemopoēzes process aprakstīts
iepriekš.
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120.

att.

Cūkas

dziļie

limfmezgli: 1—
tesmeņa

limfmezgli,
2

—
limfvadi

uz

paceles

limfmezglu,
3-gūžas

limfmezgls,
4—

krustu

limfmezgls,
5

—
iekšējās

zarnkaula

artērijas

limfmezgls,
6

—mediālie

zarnkaula

limfmezgli,
7—laterālie

zarnkaula

limfmezgli,
8

—
jostas

limfmezgli,

9

—
nieru

limfmezgli,
10

—
jostas

limfvads,
11—dorsālie

videnes

limfmezgli,
12—

kraniālie

videnes

limfmezgli,
13

—
lie-

lais

krūšu

limfvads,
14

—limfvads
uz

kaudālajiem

dziļajiem

kakla

limfmezgliem,
15—

kreisais

trahejas

limfvads,
16

—
late-

rālais

aizrīkles

limfmezgls.
17

—pieauss

limfmezgls,
18—apakšžokļa

limfmezgli,

19

—
mediālais

aizrikles

limfmezgls,

20

—
dziļo

kakla

limfmezglu

kraniālā

grupa,
21-

dzi|o

kakla

limfmezglu
vidējā

grupa,

22

un

23

—
dziļo

kakla

limfmezglu

kaudālā

grupa,
24

—
perikarda

limfmezgls,
25—kraniālie

krūšu

kaula

limfmezgli.
26—

kreisie

bronhālie

limfmezgli,
27

—
dor-

sālais

bronhālais

limfmezgls,
28—kaudālie

videnes

limfmezgli
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Liesa (lien) ir orgāns, kas pilda vairākas funkcijas. Pieaugušiem
dzīvniekiem tajā attīstās limfocīti un noārdās eritrocīti. Liesa pilda
asins depo funkciju, kā ari aizsargfunkciju. Liesa ir plakans orgāns,
ar lielām ārējās formas atšķirībām starp dažādām sugām. Liesai

izšķir parietālo un viscerālo virsmu un malas. Uz viscerālās virsmas

atrodas liesas vārti. Krāsa var mainīties no violetas līdz sarkani

brūnai, konsistence — pamīksta. Liesa atrodas pa kreisi no kuņģa.

Govij liesa ir iegareni ovāla, cūkai — gara un šaura, zirgam —

sirpjveidīga, sunim — neregulāri trīsstūraina.

No ārpuses liesu apņem seroza, zem kuras atrodas saistaudu

kapsula. Kapsula uz orgāna iekšpusi atdod trabēkulas, kurās bez

saistaudiem ir arī gludās muskuļšūnas. Starp trabēkulām atrodas

liesas parenhīma — pulpa, ko iedala baltajā un sarkanajā. Balto

pulpu veido limfocītu sakopojumi. Liesā ir sarežģīta mikrocirku-

lācija.
Tīmuss (thumus) jeb aizkrūts dziedzeris vislabāk attīstīts jau-

niem dzīvniekiem, pēc tam reducējas, bet pilnīgi neizzūd. Attīstītā

stāvoklī dziedzerim ir nepāra krūšu daļa un pāra kakla daļas. Krūšu

daļa atrodas videnes prekardiālajā daļā, bet kakla daļas — ap

traheju līdz balsenei. Govij tīmuss makroskopiski vairs nav saska-

tāms ap 6. dzīvības gadu, bet cūkai, zirgam un sunim — ap 2. ...
3. dzīvības gadu. Tīmusam ir liela nozīme imunoģenēzes procesā, jo
tajā attīstās T limfocīti.

No ārpuses tīmusu apņem saistaudu kapsula. Saistaudu starp-
sienas dziedzeri sadala daiviņās. Parenhīma sastāv no izmainītiem

epitēlijaudiem, kas veido tīklu, starp kura cilpām atrodas limfocīti.

Daiviņas perifērija krāsojas intensīvāk, tāpēc to sauc par garozu,

bet centrālo daļu — par serdi. Garozā vairāk ir limfocītu, bet

serdē — tīmusa ķermenīšu, kas veidoti no koncentriski sakārtotām

šūnām. Tās izveidojas no tīkla šūnām.

7. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: asinsrites un limfātiskās sistēmas svarīgāko orgānu histo-

loģiskās uzbūves izpēte.

Materials: sirds, asinsvadu, liesas un limfmezglu histoloģiskie preparāti, tabu-

las, shēmas.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, krāsainie zīmuji, zīmēšanas burtnīca.

Ka parasti, vispirms jāizstudē grāmatas teorētiska daja par attiecīgo orgānu

histoloģisko uzbūvi.

Sirds. Vispirms sirds sienu apskata mazajā palielinājumā, pēc tam endo-

kardu, miokardu un perikardu izpēta lielajā palielinājumā. Miokardā jāsameklē
īpašās muskuļšūnas, kā arī jāatrod robežas starp šķērssvītrotajām muskuļšūnārn
un anastomozes. Jāpievērš uzmanība kodolu novietojumam.

Asinsvadi. Izdevīgāk apskatei izvēlēties preparātu, kas pagatavots no vidēja
lieluma artērijas un vēnas. Vispirms apskata artēriju mazajā palielinājumā. No

vēnas to var atšķirt pēc lūmena lieluma un sienu biezuma — vēnai lūmens lie-
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lāks un siena plānāka. Jāatrod visi trīs sienas apvalki, jāapskata iekšējā elastīgā

membrāna. Lai iepazītos ar apvalku šūnām un šķiedrām, jāizmanto lielais palie-

linājums.

Pēc tam apskata vēnas uzbūvi, kas ir līdzīga artērijas uzbūvei, izņemot to,

ka mēdija ir plānāka, nav elastīgās membrānas un vēnas lūmenā ieliecas kro-

kas — pārgrieztās vēnas vārstules.

Limfmezgls. Limfmezgla uzbūves izpēte jāsāk ar kapsulu. Tālāk atrod trabē-

kulas, sekundāros mezglus ar limfocītiem un sīnusus. Sīnusos lielajā palielinājumā

var saskatīt retikulāros audus.

7. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: asinsrites sistēmas un limfātiskās sistēmas anatomiskās uz-

būves apguve.

Materiāls: līķi, atsevišķas ķermeņa daļas, gatavi sirds un asinsvadu prepa-

rāti, tabulas, atlanti.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, kalts, āmurs.

Darbu sak ar teorētiska materiāla apguvi.

Sirdij vispirms jānovērtē topogrāfija. Sim nolūkam izmanto līķi ar atvērtu

krūšu dobumu vai arī to atver, noņemot krūšu sienu. Apskata perikardu, perikarda

saites. Pēc tam ar garengriezienu perikardu pārgriež un apskata tā dobumu. Sir-

dij nosaka formu, lielumu, sameklē priekškambarus, kambarus un rievas, kas tos

atdala.

Pēc tam sirdi izņem, izvelkot to no perikarda un pārgriežot lielos asinsvadus

pie sirds pamata. Var arī izmantot jau izolētu sirdi. Sirdi pārgriež. To izdara

ar asu nazi, pārgriežot labo kambari (vainagrievu nepārgriež) un labo priekš-
kambari. Pēc tam pārgriež kreiso kambari un kreiso priekškambari (vainagrievu

nepārgriež). Labo kambari no kreisā kambara visvienkāršāk atšķirt pēc sienu

biezuma — kreisajam kambarim tās divas reizes biezākas nekā labajam kambarim.

Pēc tam pārgriež aortu un plaušu artēriju stumbru.

Kad sirds pārgriezta, sameklē labo priekškambari, apskata tā ārpusi un iekš-

pusi, atrod kraniālo un kaudālo dobo vēnu, sirds vēnas. Sameklē ovālo bedri.

Līdzīgi apskata kreiso priekškambari un plaušu vēnas. Tālāk novērtē atrioventri-

kulārās atveres un tās noslēdzošās vārstules. Atrod papillāros muskujus un cīp-

slainās stīgas, plaušu artēriju stumbru un aortu, to vārstules.

Maza asinsrites loka asinsvadi. Ar tiem iepazīstas, izmantojot sirds pre-

parātu.

Liela asinsrites loka asinsvadi. Lai ar tiem iepazītos, var preparēt dzīvnieka

līķi vai arī izmantot gatavus sausos vai mitros asinsvadu preparātus.

Apskati sāk ar aortu, noskaidrojot tās topogrāfiju un iedalījumu. Pēc tam

uzmanību pievērš no aortas atejošajiem lielajiem asinsvadiem. Noskaidro, kādas

artērijas apasiņo galvu, priekšējo un pakaļējo ekstremitāti. Galvas, priekšējās un

pakaļējās ekstremitātes asinsvadus studē, izmantojot teorētisko aprakstu. Pēc

artēriju apgūšanas iepazīstas ar vēnām, piegriežot vērību vārstulēm.

Liesas topogrāfijas noskaidrošanai izmanto līķi. Novērtē liesas formu, krasu,

konsistenci.

Limfmezglu apguvei izmanto preparātus. Vispirms apskata limfmezglu lie-

lumu, krāsu, griezuma virsmu. Ļoti svarīgi ir apgūt limfcentru un to nozīmīgāko

limfmezglu topogrāfiju. Izmanto teorētiskās dajas aprakstu.
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NERVU SISTĒMA

(systema nervosum)

Dzīvnieka organisma funkcijas regulē nervu sistēma. Tā ne tikai

saskaņo orgānu darbību, bet ar maņu orgānu starpniecību orga-

nismu saista ar ārējo vidi.

Nervu sistēma sastāv no nervaudiem, un tās morfofunkcionālais

pamatelements ir neirocīts, kas piedalās refleksa loka veidošanā.

Neirocītu ķermeņi veido galvas un muguras smadzeņu pelēko
vielu (substantia grisea), bet to izaugumi — šo orgānu balto

vielu (substantia alba) un nervus (nervi), kas ir šo izaugumu
kūlīši. Nervu šķiedras pārvada impulsus, un tās iedala motoriskajās

jeb eferentajās un jušanas jeb aferentajās šķiedrās. Eferentās šķied-

ras impulsus vada no centra uz perifēriju, bet aferentās šķiedras —

no perifērijas uz centru.

Nervu sistēmu atkarībā no tās morfoloģiskajām un funkcionāla-

jām īpatnībām iedala somatiskajā un autonomajā. Somatiskajai
nervu sistēmai izšķir centrālo daļu, kurā ietilpst galvas un muguras

smadzenes, un perifēro daļu, ko veido galvas un muguras smadzeņu
nervi. Autonomo nervu sistēmu iedala simpātiskajā un parasimpā-

tiskajā daļā. Tomēr jāņem vērā, ka nervu sistēma vienmēr darbojas
kā vienota integrēta sistēma.

Filoģenēzē nervu sistēma attīstījās no difūzās nervu sistēmas,
kas zarndobumainajiem novērojama starp ektodermu un entodermu

nervu tīkla veidā. Tālākajā evolūcijas gaitā izšķiroša nozīme ir

nervu sistēmas elementu koncentrācijai un diferenciācijai.
Ontoģenēzē mugurkaulniekiem nervu sistēma attīstās no ektoder-

mas. Attīstība sākas ar neirālās platītcs parādīšanos embrijā mu-

guras apvidū. Tālāk, platītei iegrimstot, veidojas neirālā rieva, kas

pārvēršas neirālajā caurulītē. No caurulītes kraniālā gala, tam pa-

plašinoties, rodas galvas smadzenes, bet no pārējās daļas — mu-

guras smadzenes. Spinālie gangliji attīstās no nervu šķautnēm, kas

izveidojas pie neirālās caurulītes dorsālās daļas.

SOMATISKĀS NERVU SISTĒMAS CENTRĀLĀ DAĻA

Smadzeņu apvalki (meninges) apņem galvas un muguras sma-

dzenes no ārpuses. Izšķir cieto smadzeņu apvalku, tīklaino sma-

dzeņu apvalku un mīksto smadzeņu apvalku. Katram no šiem ap-

valkiem izšķir galvas smadzeņu un muguras smadzeņu daļu.
Cietais smadzeņu apvalks atrodas ārpusē. Galvas sma-

dzeņu cietais apvalks (dura mater encephali) saaug ar

smadzeņu dobumu veidojošajiem kauliem, bet starp muguras

smadzeņu cieto apvalku (dura mater spinalis) un kaula

periostu izveidojas epidurālā sprauga (spatium epidurale).
Tīklainais smadzeņu apvalks (arachnoidea encephali

et spinalis) ir plāns un caurspīdīgs un atrodas zem cietā smadzeņu
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apvalka. Starp abiem apvalkiem izveidojas subdurala telpa
(cavum subdurale).

Mīkstais smadzeņu apvalks (pia mater encephali et

spinalis) ir plāns un ne tikai apklāj smadzenes, atrodoties zem tīk-

lainā apvalka, bet ieliecas arī rievās un apņem asinsvadus, kas iedo-

das smadzenēs, piedaloties asinsvadu pinumu veidošanā.

Starp tīklaino un mīksto apvalku atrodas subarahnoidālā

telpa (cavum subarachnoidale). Telpas starp apvalkiem piepilda
smadzeņu šķidrums (liquor cerebrospinalis). Cietajā sma-

dzeņu apvalkā atrodas venozie sīnusi, kam nozīme asinsspiediena

regulēšanā smadzenēs.

MUGURAS SMADZENES

Muguras smadzenes 1
...

2 cm resna, balta pavediena veidā at-

rodas mugurkaulāja kanālā (121. att.). Tās sākas no iegarenajām
smadzenēm un ar muguras smadzeņu konusu (conus me-

dullaris) beidzas pirmo krustu skriemeļu apvidū. No šī konusa atiet

gala pavediens (filum terminale). Muguras smadzenēm izšķir
kakla, krūšu, jostas, krustu un astes daļu. Uz muguras smadzeņu
dorsālās virsmas atrodas muguras smadzeņu vidusrieva (sul-

cus medianus), bet uz ventrālās virsmas — vidussprauga (fis-

sura mediana). Muguras smadzeņu šķērsgriezumā redzams, ka pe-
lēkā viela atrodas muguras smadzeņu iekšpusē burta H veidā, bet

baltā viela — ārpusē (121. att.). Pelēkajai vielai izšķir pelēko

121. att. Muguras smadzeņu uzbūve (no ventrālās

puses):

1 — savienotājtiltiņš, 2 —
dorsālais rags. 3 — ventrālais

rags, 4 — laterālais kūlītis, 5 — ventrālais kūlītis, 6 —

mediālā sprauga, 7 — dorsālā saknīte, 8 — ventrālā sak-

nīte, 9 — spinālais ganglijs
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saikli (comissura grisea), kurā atrodas centrālais kanāls

(canalis eentralis), dorsālos ragus (cornu dorsale) un ven-

trālos ragus (cornu ventrale), bet krūšu un jostas apvidū —

arī laterālos ragus (cornu laterale). Pelēkā viela balto vielu

sadala pāra dorsālajā kūlītī (funiculus dorsalis), pāra late-

rālā jā kūlītī (funiculus lateralis) un pāra ventrālajā kū-

lītī (funiculus ventralis). Baltās vielas kūlīši sastāv no smadzeņu
vadītājceļiem.

Muguras smadzeņu nervi (nervi spinales) atiet segmentāli. Kat-

ram nervam izšķir dorsālo sakni (radix dorsalis) un ven-

trālo sakni (radix ventralis). Dorsālajā saknē atrodas spi-
nālais ganglijs (ganglion spinale). Ventrālā sakne ir motorā

sakne un sākas no ventrālajiem ragiem. Dorsālā sakne ir jušanas
sakne un ieiet muguras smadzeņu dorsālajos ragos.

Katrs muguras smadzeņu nervs pēc iznākšanas pa skriemeļstar-

pas caurumu sadalās dorsālajā zarā (rāmus dorsalis), ventrālajā
zarā (rāmus ventralis) un nelielā smadzeņu apvalku zarā (rāmus
meningeus).

Krustu un astes nervi pirms iziešanas pa starpskriemeļu cauru-

miem zināmu gabalu iet pa mugurkaulāja kanālu, veidojot t. s.

zirgasti (cauda equina).

GALVAS SMADZENES

Galvas smadzenes (encephalon) atrodas galvaskausa smadzeņu
dobumā. Atkarībā no attīstības tās iedala iegarenajās smadzenēs,

pakaļējās smadzenēs, vidussmadzenēs, starpsmadzenēs un gala
smadzenēs. legarenās smadzenes kopā ar pakaļējām smadzenēm

veido rombveida smadzenes. Rombveida smadzenes, vidussmadze-

nēs un starpsmadzenēs kopā apzīmē par smadzeņu stumbru. Galvas

smadzenes ir nervu sistēmas augstākais nodalījums, kas koordinē

visus organismā notiekošos procesus un nodrošina kā augstāko, tā

zemāko nervu darbību. Filoģenēzē galvas smadzenes attīstījās sa-

karā ar receptoro un asociatīvo (saistošo) centru izveidošanos un

tālāku attīstību.

Ontoģenēzē galvas smadzenes izveidojas no neirālās caurulītes

priekšējā gala, kurā tālākā attīstībā skaidri iezīmējas trīspūslīšu un

piecpūslīšu stadijas, kas arī ir pamats pašreizējam galvas smadzeņu

iedalījumam. No pūslīšu sienām izveidojas smadzeņu pelēkā un

baltā viela, bet no pūslīšu dobumiem — galvas smadzeņu ventrikuli

(dobumi).

legarenās smadzenes (medulla oblongata) piegulst smadzeņu
tiltam (pons), bet kaudāli bez krasas robežas pāriet muguras
smadzenēs (122. att.). Uz iegareno smadzeņu bazālās virsmas abās

pusēs vidusspraugai (fissura mediana) redzami nelieli val-

nīši — piramīdas (pijramis). No to kraniālā gala sākas VI gal-
vas smadzeņu nervu pāris, bet no kaudālā gala — XII galvas sma-

dzeņu nervu pāris.
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122. att. Govs galvas smadzeņu garengriezums:

1 — smadzeņu saiklis, 2 — caurspīdīgā starpsiena, 3 —
velve, 4 — smadzeņu iekšējā

vēna, 5 — epifīze, 6 — smadzenītes, 7 — rombveida smadzeņu vidus asinsvadu pinums,
8 — smadzeņu kaudālā būra, 9 — iegarenās smadzenes, 10 — ceturtais smadzeņu
dobums, 11 — smadzeņu rostrālā būra, 12 — tilts, 13 — vidussmadzeņu kanāls,
14 — vidussmadzeņu jumts, 15 — hipofīze, 16 — starpmasa, 17 — trešais smadzeņu
dobums, 18 — asinsvadu pinums, 19 — redzes nervu krustojums, 20 — redzes nervs,
21 — ožas vālīte, 22 — rostrālais smadzeņu saiklis, 23 — kaudālais smadzeņu saiklis,

24 — apmetnis, 25 — lielo smadzeņu pusložu garozas krokas, 26 — lielo smadzeņu
pusložu garozas rievas

legareno smadzeņu pelēkā viela sagrupēta atsevišķos kodolos,
no kuriem sākas VI, IX, X, XI un XII galvas smadzeņu nervu

pāri. Jāatzīmē, ka XI nervam ir arī otra sakne, kas sākas no mugu-

ras smadzeņu kakla daļas. Starp iegareno smadzeņu kodoliem atro-

das tīklainais veidojums (formatio reticularis), ko veido

neirocītu un to izaugumu pinums. Tīklainais veidojums veic koordi-

nācijas funkcijas, bet iegarenajās smadzenēs tajā atrodas elpošanas
un sirdsdarbības centri.

legareno smadzeņu balta viela sastāv no vadītajceļiem, kas mu-

guras smadzenes saista ar galvas smadzenēm.

Pakaļējās smadzenes (metencephalon) sastāv no tilta (pons)

un smadzenītēm (cerebellum). Sajā apvidū atrodas arī cetur-

tais smadzeņu dobums (ventriculus quartus). Tilts zema

šķērsvalnīša veidā novietots starp iegarenajām smadzenēm un vidus-

smadzenēm. Tā gali uzliecas uz augšu, izveidojot katrā pusē pa

smadzenīšu vidējai kājiņai (pedunculus cerebellaris
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medius), kas tiltu savieno ar smadzenītēm. Pelēkā viela tiltā veido

vairākus kodolus. No tilta sākas V galvas smadzeņu nervu pāris.
Kaudāli no tilta katrā pusē atrodas pazems valnītis — trapec-

veida ķermenis (corpus trapezoideum)
,

no kura sākas VII un

VIII galvas smadzeņu nervi.

Smadzenītēm (cerebellum) ir gandrīz apaļa forma. Divas

sagitālas rievas tās sadala divās sānu daļās — smadzenīšu

puslodēs (hemispherium cerebelli) — un vidējā daļā — tārpā

(vermis). Pusložu virsma rievota. Uz tām izdala daiviņas (katrai

daiviņai savs nosaukums). Pelēkā viela atrodas ārpusē, kā arī atse-

višķu kodolu veidā baltajā vielā.

Baltā viela sagitālā smadzenīšu griezumā atgādina dzīvības

koku (arbor vitae).
Smadzenītes ar vidussmadzenēm katrā pusē savieno rostrālā

smadzenīšu kājiņa (pedunculus cerebellaris rostralis), bet

ar iegarenajām smadzenēm — kaudālā smadzenīšu kā-

jiņa (pedunculus cerebellaris caudalis).

Tārpa virsma stipri rievota. Ar vidussmadzenēm to savieno

rostrālā, smadzeņu būra (velum medullare rostrale), bet

ar iegarenajām smadzenēm — kaudālā smadzeņu būra (ve-
lum medullare caudale).

Ceturto smadzeņu dobumu (ventriculus quartus) no dorsālās pu-

ses norobežo smadzenītes un ceturtā smadzeņu dobuma jumts

(legmen ventriculi quarti). kas sastāv no smadzenīšu būrām. Ce-

turtā smadzeņu dobuma dibenu sauc par rombveida bedri

(jossa rhomboidea), kurā atrodas rievas un pauguriņi kā pacēlumi
virs nervu kodoliem. No rombveida bedres kaudālā sašaurinātā gala
sākas muguras smadzeņu centrālais kanāls.

Vidussmadzenes (mesencephalon) sastāv no vidussmadzeņu

jumta, lielo smadzeņu kājiņu pārsega, lielo smadzeņu kājiņām un

vidussmadzeņu kanāla.

Vidussmadzeņu jumts (tectum mesencephali) sastāv no

jumta plātnītes (lamina tecti) ar pāra rostrālajiem
pauguriņiem (colliculi rostrales) un pāra kaudāl aji c m

pauguriņiem (colliculi caudales). Kā rostrālie, tā kaudālie pau-

guriņi ir ožas, redzes, dzirdes, līdzsvara un vispārējās jušanas koor-

dinācijas centri.

Vidussmadzeņu kājiņu pārsegs (tegmentum mesen-

cephali) labi redzams tikai vidussmadzeņu šķērsgriezumā, jo to

sedz vidussmadzeņu jumts. Vidussmadzeņu kājiņu pārsega pelēkā
viela veido 111 un IV galvas smadzeņu nerva kodolus, kā arī para-

simpātisko kodolu. Vidussmadzeņu retikulārajā formācijā atrodas

sarkanais kodols (nucleus ruber), kas uztur muskuļu to-

nusu bez garozas (cilvēkam — apziņas) līdzdalības. IV galvas
smadzeņu nervs iznāk no jumta plātnītes kaudālā gala, bet 111 —

no lielo smadzeņu kājiņām.
Lielo smadzeņu kājiņas (crus cerebri) atrodas uz vidus-

smadzeņu bazālās virsmas divu paplatu valnīšu veidā. Tās vienu

no otras atdala kājiņstarpas bedre (fossa intercruralis).
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123. att. Govs smadzenes (no ventrālās puses):

1 — smadzeņu gareniskā sprauga, 2 — ožas vālīte, 3 — laterālā ožas rieva, 4 — redzes

nervs, 5 — redzes nervu krustojums, 6 — redzes trakts, 7 — bumbierveida daiva, 8 — acs

muskuļu nervs, 9 — trīszaru nervs, 10 — sejas nervs, 11 — lidzsvara-dzirdes nervs,

12 — atvilcējnervs, 13 — mēles-rīkles nervs, 14 — klejotājnervs. 15 — papildu nervs,

16 — zemmēles nervs, 17 — piramīda, 18 — rombveida smadzeņu asinsvadu pinums,

19 — smadzenīšu laterālā daiva, 20 — trapecveida ķermenis, 21 — tilts. 22 — zirņveida

ķermenis. 23 — lielo smadzeņu kājiņas. 24 — pelēkais paugurs ar piltuvīti, 25 — laterālais

ožas vads, 26 — ožas trīsstūris, 27 — ožas kājiņa
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Lielo smadzeņu kājiņas veido eferenlie vadītājceļi, kas garozu

savieno ar pakaļējām smadzenēm, iegarenajām smadzenēm un mu-

guras smadzenēm.

Vidussmadzeņu kanāls (canalis mesencephali) iet cauri

vidussmadzenēm un savieno ceturto smadzeņu dobumu ar trešo sma-

dzeņu dobumu.

Starpsmadzenēs (diencephalon) atrodas starp gala smadzenēm

un vidussmadzenēm. To centrālo daļu veido redzes paugurs

jeb talāms, virs kura atrodas epitalāms, bet zem tā — hipotalāms.
Redzes paugurs jeb talāms (thalamus) ir pāra veidojums,

ko pa mediāni sagitālo plakni apņem rieva, kas piedalās trešā sma-

dzeņu dobuma veidošanā. Pelēkā viela redzes paugurā veido vairā-

124. att. Galvas smadzeņu garozas histoloģiskā
uzbūve:

1 — molekulārā kārta, 2 — ārējā graudainā kārta, 3 — pirami-

dālā kārta, 4 — iekšējā graudainā kārta, 5 — ganglioza kārta,

6 — polimorfā kārta, 7 — baltā viela



227

kus ķodoius — rostrālos, laterāios un intralamināros, kas ir svarīgi

redzes, dzirdes un jušanas analizatoru starpcentri. Redzes paugura

kaudālajā malā atrodas divi nelieli paaugstinājumi — laterālais

ceļgalveida ķermenis (corpus geniculatum laterale), kurā

ieiet redzes nervs, un mediālais ceļgalveida ķermenis
(corpus geniculatum mediale), kas ir dzirdes analizatora starpcentrs.

Starp redzes paugura kodoliem labi attīstīts tīklainais vei-

dojums (formatio reticularis).
E p i t a 1 ā m s (epithalamus) sastāv no pāra pavadiņas ganglija

ar pavadiņu un epifīzi. Pavadiņas gangliji (nuclei habenu-

lares) atrodas uz redzes paugura svītrām (stria habenu-

laris thalami) un pāriet p av a d i ņ ā (habenula), uz kuras atrodas

epifīze (glandula pinealis) — iekšējās sekrēcijas dziedzeris. Ven-

trāli no epifīzes ir kaudālā komisāra (commisura caudalis).

Hipotalāmam (htjpothalamus) pieskaita pelēko pau-

guru (tuber cinereum) ar piltuvi (infundibulum) un hip o-

fīzi (hijpophusis), zirņveida ķermeni (corpus mamillare)
un redzes nerva krus to jum v (chiasma opticum). Visas hipo-
talāma daļas redzamas uz smadzeņu bazālās virsmas (123. att.).

Trešais smadzeņu dobums (ventriculus tertius) atrodas

cirkulārajā rievā starp redzes pauguriem. No dorsālās puses to no-

robežo epitalāms un trešā smadzeņu dobuma asins-

vadu sega (teļa chorioidea ventriculi tertii) ar epiteliālo
plātnīti. Epifīzes priekšā trešajam smadzeņu dobumam ir vir s-

epifīzes izliekums (recessus suptapinealis). Trešā smadzeņu
dobuma ventrālo sienu veido hipotalāms, un tajā lokalizējas svarīgi

zemgarozas centri, kā arī hipotalārna-hipofīzes neirosekretorās sistē-

mas kodoli. Trešais smadzeņu dobums ir saistīts ar smadzeņu sān-

dobumiem un vidussmadzeņu kanālu.

Gala smadzenes (telencephalon) sastāv no labās puslodes
(hemispherium dextrum) un kreisās puslodes (hemisphe-
rium sinistrum). Vienu puslodi no otras atdala smadzeņu ga-
reniskā sprauga (fissura longitudinalis cerebri), bet savieno

lielo smadzeņu saiklis (corpus callosum). Katrā puslodē
izšķir apmetni, ožas smadzenes, svītraino ķermeni un smadzeņu sān-

dobumu.

Apmetnī (pallium) pelēkā viela atrodas ārpusē un izveido

galvas smadzeņu garozu (cortex cerebri). Uz garozas ārē-

jās virsmas vērojamas krokas (gyri cerebri), ko atdala rievas

(sulci cerebri) un spraugas (fissurae cerebri). Apmetnī izšķir
pieres, deniņu, paura un pakauša daivas.

Garozā histoloģiski izdala sešas kārtas (124. att.), tomēr jāat-

zīmē, ka dzīvniekiem šīs kārtas ir diezgan nosacītas. Skatoties no

ārpuses, tās ir šādas: 1) molekulārā kārta, ko veido biezs neiroglijas
sincītijs ar neirocītu izaugumiem. Tajā redzamas retas sīkas pira-
midālās un graudainās šūnas; 2) ārējā graudainā kārta satur ma-

zas, multipolāras piramidālās šūnas un sīkas zvaigžņveida šūnas.

Mazo piramidālo šūnu neirīti dodas uz balto vielu; 3) piramidālā
kārta arī sastāv no piramidālām šūnām, tikai tās ir lielākas nekā
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2. kārtā; 4) iekšējai graudaino šūnu kārtai raksturīgas sīkas zvaigžņ-
veida šūnas, starp kurām var sastapt sīkas piramidālās šūnas;

5) gangliozo šūnu kārtā vērojamas vidējas un ļoti lielas piramidā-
lās šūnas. To skaits dažādos garozas apvidos ir mainīgs; 6) poli-
morfā kārta sastāv no dažāda lieluma un dažādas formas šūnām.

Neiroglija veic balsta, trofisko un aizsargfunkciju.
Baltā viela atrodas zem garozas un veido asociatīvos, komisurā-

los un projekciju vadītājceļus. Asociatīvie vadītājceji savieno atse-

višķus garozas apvidus vienā puslodē, komisurālie — apvidus starp
abām puslodēm, bet projekcijas vadītājceļi — garozu ar pārējām

galvas smadzeņu daļām, kā arī muguras smadzenēm. Funkcionālos

projekcijas vadītājceļus iedala eferentajos un aferentajos.
Pretstatā galvas smadzeņu garozai visu pārējo galvas smadzeņu

daļu pelēko vielu sauc par zemgarozu.
Garoza ir augstākais centrs, kam pakļautas pārējās smadzeņu

daļas. Cilvēkam smadzenes ir augstākais nervu darbības (t. i., do-

māšanas, apziņas, atmiņas utt.) materiālais substrāts.

Ožas smadzenes (rhinencephalon) atrodas pusložu ven-

triomediālajās daļās. No apmetņa tās atdala laterālā ožas

rieva (sulcus rhinalis lateralis). Ožas smadzenēs izšķir ožas vālī-

tes, ožas kājiņu ar ožas vadiem, ožas trīsstūri, bumbierveida daivu,
hipokampu, velvi un rostrālo smadzeņu saikli.

Ožas vālītēs (bulbus olfactorius) ieiet ožas nervs (n. olfac-
torius), un tās ir primārais ožas centrs.

Ožas kājiņa (pedunculus olfactorius) sākas no ožas vālītes

un sadalās par mediālo ožas vadu (tractus olfactorius me-

dialis), kas aiziet uz garozas mediālo virsmu, un laterālo ožas

vadu (tractus olfactorius lateralis). kas beidzas bumbierveida

daivā.

Ožas trīsstūri (trigonum olfactorium) no sāniem ierobežo

mediālais un laterālais ožas vads, un tajā atrodas sekundārie ožas

centri.

Bumbierveida daiva (lobus piriformis) novietota kau-

dāli no ožas trīsstūra un satur sekundāros ožas centrus.

Hipokamps (hippocampus) ir garozas izliekums bumbier-

veida daivu un redzes pauguru apvidū. Hipokampa priekšpusē re-

dzamas hipokampa bārkstiņas (fimbria hipocampi).
Velvi (fornix) veido vadītājceļi starp hipokampu un zirņveida

ķermeni.

Rostrala komisūra (comissura rostralis) savieno abu pus-
ložu ožas smadzenes.

Svītrainais ķermenis (corpus striatum) atrodas rostrali

no hipokampa un satur svarīgus zemgarozas kustību centrus.

Smadzeņu sāndobumi (ventriculi laterales) atrodas gala
smadzenēs abās pusēs caurspīdīgajai starpsienai (sep-
tum pellucidum), kas savieno smadzeņu saikli ar velvi. Sāndobumu

dorsālo un sānu sienu veido apmetnis, bet ventrālo sienu — hipo-

kamps un svītrainais ķermenis.
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SOMATISKĀS NERVU SISTĒMAS PERIFĒRĀ DAĻA

Somatiskās nervu sistēmas perifēro daļu veido no muguras sma-

dzenēm un galvas smadzenēm atejošie nervu pāri. Izšķir kakla,

krūšu, jostas, krustu un astes nervus. Ar galvas smadzenēm saistīti

12 nervu pāri.
Kakla nervu (nn. cervicales) ir 8 pāri. Pirmais kakla nervs iz-

nāk pa atlanta sāncaurumu, bet pēdējais — starp 7. kakla un

1. krūšu skriemeli. Kakla nervi inervē kakla ādu, muskuļus un mu-

guras smadzeņu apvalkus. No sestā un septītā kakla nervu ventrā-

lajiem zariem izveidojas diafragmas nervs (n. phrenicus).
Pleca pinumu (plexus brachialis) veido pēdējo trīs kakla un

pirmo divu krūšu nervu ventrālie zari, bet cūkai — pēdējo četru

kakla un pirmā krūšu nerva ventrālais zars. Pleca pinums atrodas

mediāli no zemlāpstiņas muskuļa. No pleca pinuma atzarojas vairāki

nervi (125. att.).
1. Dorsālais lāpstiņas nervs (n. dorsalis scapulae) ir

dubultots, inervē rombveida muskuli.
2. Kraniālie krūšu nervi (nn. pectorales craniales) 3 vai

4 nelielu zariņu veidā sazarojas krūšu muskuļos.
3. Kaudālie krūšu nervi (nn. pectorales caudales) ir četri

labi attīstīti nervi, kas inervē ventrālā zobainā muskuļa krūšu daļu,
platāko muguras muskuli, krūšu muskuļus un ādu virs tiem.

4. Zemlāpstiņas nervi (nn. subscapulares) 1...3 nelielu

zariņu veidā sazarojas zemlāpstiņas muskulī.

5. Virslāpstiņas nervs (n. suprascapularis) aiziet uz lāp-

stiņas laterālo virsmu un inervē virsšķautnes un zemšķautnes mus-

kuļus.
6. Muskuļu-ādas nervs (n. musculocutaneus) sastāv no

diviem nerviem. Pirmais no tiem inervē divgalvaino pleca muskuli,
bet otrs pievienojas vidus nervam, no kura pleca kaula vidū atdalās,
inervē pleca muskuli un atzaro mediālo apakšpleca ādas nervu

(n. cutaneus antebrachii medialis). Sunim muskuļu-ādas nervs vidus

nervam nepievienojas.
7. Paduses nervs (n. axillaris) inervē pleca locītavas salie-

cējus un atdala pleca laterālo kraniālo ādas nervu (n. cutaneus

brachii lateralis cranialis), kuru apakšpleca apvidū sauc par apakš-
pleca kraniālo ādas nervu (n. cutaneus antebrachii cranialis).

8. Spieķa nervs (n. radialis) dod zarus uz pleca trīsgalvu
muskuli, seko pleca muskulim, nonāk uz elkoņa locītavas dorsālās

malas un sadalās dziļajā zarā un virsējā zarā. Dziļais zars (rāmus
profundus) inervē karpālās un pirkstu locītavu izstiepējus, bet vir-

sējais zars (rāmus superficialis) dodas distāli pa ekstremitātes dor-

sālo malu un veido pirkstu kopējos dorsālos nervus (nn. digitales
dorsales communes). Govij ir II

... 111, cūkai — 11... IV, gaļēdā-
jiem — I

...
IV dorsālie kopējie pirkstu nervi, kas tālāk veido īpašos

dorsālos pirkstu nervus (nn. digitales dorsales proprii). Zirgam vir-

sējais zars metakarpālo apvidu nesasniedz, tāpēc arī dorsālos pirk-
sta nervus neveido.
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9. Vidus nervs (n. medianus) pavada pleca artēriju, zem

«lkoņa locītavas atdod zarus uz karpālās locītavas saliecējiem, dziļo

pirkstu saliecēju, dodas distāli un sadalās par kopējiem pirkstu pal-

mārajiem nerviem (nn. digitales palmares communes). Govij un

cūkai ir II
.. . 111, bet gaļēdājiem — I

...
111 kopējie palmārie pirk-

stu nervi, kas tālāk sadalās par īpašajiem pirkstu nerviem (nn. digi-
tales palmares proprii). Gaļēdājiem ir I ... IV, govij, cūkai — II

.. .
IV īpašie pirkstu nervi. Zirgam vidusnervs virs karpālās locītavas

125. att. Priekšējās ekstremitātes nervi:

A
— no mediālās puses, B — no dorsālās puses, C — no palmārās puses;

1— zemlāpstiņas nervi, 2 —
kaudālie krūšu nervi, 3 — paduses nervs, 4 —

spieķa nervs, 5 — kraniālie krūšu nervi, 6 — muskuļu-ādas nerva muskuļzars,
7 — vidus nervs, 8 — muskulu-ādas nerva distālais muskulzars. 9 — elkoņa
nervs, 10 — muskulu-ādas nerva atzarojums — mediālais apakšpleca ādas nervs,

11— trešais kopējais palmārais nervs, 12 — otrais kopējais palmārais nervs.

13 — trešā pirksta īpašais palmārais abaksiālais nervs, 14 — trešā pirksta

īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 15 — trešais kopējais dorsālais nervs, 16 —

ceturtā pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 17 — ceturtā pirksta īpašais
dorsālais aksiālais nervs, 18 — trešā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs,

19 _ elkoņa nerva palmārais zars, 20 — elkoņa nerva palmārā zara virsējais

zars. 21 — elkoņa nerva palmārā zara dziļais zars, 22 —

_

otrā palmārā virsējā

metakarpālā nerva laterālais zars, 23 — otrā palmārā virsējā metakarpālā nerva

mediālais zars. 24 — trešais kopējais palmārais nervs, 25 — ceturtā pirksta

īpašais palmārais abaksiālais nervs, 26 — ceturtā pirksta īpašais palmārais

aksiālais nervs. 27 — trešā pirksta īpašais palmārais aksiālais nervs
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sadalās par laterālo un mediālo palmāro nervu (n. palmaris lateralis

et nervus palmaris medialis), kas iet gar dziļā pirkstu saliecēja
stiegras attiecīgajām malām un virs proksimālās falangas locītavas

sadalās dorsālajā un palmārajā zarā, kas faktiski ir īpašie pirkstu
nervi.

10. Elkoņa nervs (n. ulnaris) nonāk uz elkoņa locītavas

mediālās malas un atdala kaudālo apakšpleca ādas nervu (n. cuta-

neus antebrachii caudalis), iet distāli un metakarpālajā apvidū sa-

dalās par dorsālo zaru (rāmus dorsalis) un palmāro zaru (rāmus
palmaris). Dorsālais zars tālāk veido IV dorsālo kopējo pirkstu
nervu (atgremotājiem, cūkai, gaļēdājiem) un V abaksiālo dorsālo

pirkstu nervu (cūkai, gaļēdājiem). Kopējie pirkstu nervi distālāk

veido īpašos pirkstu nervus.

Palmārais zars savukārt sadalās par virsējo un dziļo zaru.

Virsējais zars tālāk veido IV kopējo palmāro pirkstu nervu (atgre-

motājiem, cūkai, gaļēdājiem) un V pirksta abaksiālo nervu (cūkai,

gaļēdājiem). Zirgam virsējais zars piedalās laterālā palmārā nerva

veidošanā. Šo nervu ar mediālo palmāro nervu saista savienotāj-
zars (rāmus communicans).

Dziļais zars zirgam un gaļēdājiem veido palmāros metakar-

pālos nervus (nn. metacarpei pal-

mares). Govij un cūkai dziļais
zars vāji attīstīts un metakarpālos
nervus neveido.

Krūšu nervu (nn. thoracici)
skaits atbilst krūšu skriemeļu skai-

tam. Šo nervu dorsālie zari inervē

dorsālos mugurkaulāja muskuļus
un ādu virs tiem. Krūšu nervu

ventrālie zari jeb ribstarpu nervi

iet gar ribu kaudālo malu un

inervē krūšu sienas muskuļus un

ādu virs tiem.

Jostas nervu (nn. lumbales)

skaits atbilst jostas skriemeļu skai-

tam. Jostas nervu dorsālo zaru

mediālie atzarojumi inervē dorsā-

los mugurkaulāja muskuļus, bet

laterālie atzarojumi kā kraniālie

gūžas ādas nervi (nn. clunium

craniales) sazarojas ādā virs jos-
tas apvidus. Jostas nervu ventrā-

lie zari izveido jostas pinumu
(plexus lumbalis), no kura atza-

rojas seši nervi (126. att.).
1. Paslēpeņu nervs (n.

iliohypogastricus) sadalās virsējā
un dziļajā zarā. Inervē vēdera

sienu, sēklinieku maisiņu un

126. att. Govs jostas un krustu nervi

(no mediālās puses):

1 —
laterālais ciskas ādas nervs, 2 — ģe-

nitāliju-ciskas nervs, 3 — ciskas nervs,

4 — ciskas zemādas nervs, 5 — gūžas

kaula cauruma nervs, 6 — kaudālais gū-

žas nervs, 7 — kraniālais gūžas nervs,

8 — kaunuma nervs, 9 — kaunuma nerva

ādas zars, 10 — kaunuma nerva zars uz

kaunumu un kutekli, II — starpenes

nervs, 12 un 13 — kaudalie taisnās zar-

nas nervi, 14
— sēžas nervs
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127. att. Govs sēžas nervs un tā

zari (no laterālās puses):
I — sēžas nervs, 2 — sēžas nerva

ādas zari, 3 — stilba nervs, 4 —

apakšciskas laterālais ādas nervs, 5 —

ikru nervs, 6 — ikru nerva ādas zari,

7 — ikru nerva muskuļu zari, 8 —

virsējais ikru nervs, 9 — dziļais ikru

nervs, 10 — laterālais plantārais nervs,

II — zars uz piekto pirkstu, 12 —

ceturtā pirksta īpašais plantārais abak-

siālais nervs, 13 — ceturta pirksta
īpašais plantārais aksiālais nervs, 14 —

trešā pirksta īpašais plantārais aksiā-

lais nervs, 15
—

trešā pirksta īpašais
dorsālais aksiālais nervs, 16 — ceturta

pirksta īpašais dorsālais aksiālais

nervs

tesmeņa ādu. Sunim ir kraniālais

un kaudālais paslēpeņu nervs, jo
ir 7 jostas skriemeļi.

2. Cirkšņa nervs (n. ilio-

inguinalis) sadalās virsējā un dzi-

ļajā zarā un inervē tos pašus or-

gānus, ko iepriekšējais nervs, tikai

vienu segmentu kaudālāk.

3. Dzimumorgānu-cis-
kas nervs (n. genitcfemoralis)

daļēji pavada ārējo zarnkaula ar-

tēriju, inervē sēklvadu, sēklinieku

maisiņu, prepūciju, tesmeni, vē-

dera muskuļus un ciskas mediālās

puses ādu. Govij, zirgam un gaļ-

ēdājiem bieži dubultots.

4. Laterālais ciskas

ādas nervs (n. cutaneus femo-
ralis lateralis) pavada dziļo zarn-

kaula lokveida artēriju, inervē

lielo jostas muskuli un ādu ciskas

un ceļa locītavas priekšējā malā.

5. Ciskas nervs (n. femo-
ralis) dodas uz ciskas kanālu, kur

atzaro ciskas zemādas nervu (n.

saphenus) un inervē ciskas četr-

galvu muskuli. Ciskas zemādas

nervs inervē drēbnieka, šķautnes

un slaido muskuli, kā arī ādu

ekstremitātes mediālajā pusē līdz

metatarsālajam apvidum.
6. Gūžas kaula cauru-

ma nervs (n. obturatorius) do-

das virzienā uz gūžas kaula cau-

rumu un inervē gūžas locītavas

adduktorus.

Krustu nervu (nn. sacrales)

dorsālo zaru mediālie atzarojumi

inervē muskuļus virs krustu kaula,

bet laterālie atzarojumi — ādu

šajā apvidū, un tos sauc par vidē-

jiem gūžas ādas nerviem (nn.
clunium mcdii). Krustu nervu ven-

trālie zari veido krustu pinumu

(plexus sacralis), kas, savienojo-
ties ar jostas pinumu (plexus lum-

balis), izveido jostas-krustu pinumu (plexus lumbosacralis). No

krustu pinuma atzarojas vairāki nervi.
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1. Kraniālais gūžas nervs (n. gluteus cranialis) saza-

rojas gūžas muskuļos.
2. Kaudālais gūžas nervs (n. gluteus caudalis) inervē

vidējo gūžas muskuli un divgalvaino ciskas muskuli.

3. Kaudālais ciskas ādas nervs (n. cutaneus femoris
caudalis) iziet cauri divgalvainajam ciskas muskulim un inervē ādu

ciskas apvidū kā kaudālie gūžas
ādas nervi (nn. clunium caudales).

4. Kaunuma nervs (n. pu-

dendus) kopā ar iekšējo kaunu-

ma artēriju dodas uz sēžas loku

un atzaro dzimumlocekļa dorsālo

nervu (n. dorsalis penis), bet sie-

viešu kārtas dzīvniekiem — kli-

tora nervu, kas inervē arī kaunu-

mu. Kaunuma nerva turpinājums
ir starpenes nervs (n. perineus),
kas inervē ānusu, starpeni, tes-

meni un sēklinieku maisiņa ādu.

5. Kaudālie taisnās zar-

nas nervi (nn. rectales cauda-

les) inervē taisnās zarnas beigu

daļu un ānusu.

6. Sēžas nervs (n. ischia-

dicus) atstāj bļodas dobumu un

mazā sēžas ieroba apvidū dalās

par stilba nervu (n. tibialis) un

ikru nervu (n. peroneus; 127. att.).
Stilba nervs (n. tibialis )

atzaro muskuļzarus uz ciskas un

apakšciskas plantārās malas mus-

kuļiem, kā arī kaudālo apakšcis-
kas ādas nervu (n. cutaneus surae

caudalis) un virs tarsālās locīta-

vas sadalās par mediālo un late-

rālo plantāro nervu.

Mediālais plantārais
nervs (n. plantaris medialis)

tarsālajā apvidū sazarojas par

pirkstu kopējiem plantārajiem ner-

viem (nn. digitales plantares): at-

gremotājiem — II
.. .

111, cūkai,

gaļēdājiem — 11... IV, bet zirgam
veido mediālo plantāro pirkstu
nervu (n. digitalis plantaris me-

dialis). Kopējie pirkstu nervi, tā-

lāk daloties, veido īpašos pirkstu
nervus (nn. digitales proprii). Jā-

atzīmē, ka cūkai un gaļēdājiem no

128. att. Govs pakaļējās ekstremitātes

distālās daļas nervi:

A — no dorsālās puses, B — no plan-

tārās puses; 1 — dziļais ikru nervs, 2 —

virsējais ikru nervs, 3 — ciskas zemādas

nervs, 4 — muskuļu zars, 5 — trešais

dorsālais metatarsālais nervs, 6 — cetur-

tais kopējais dorsālais pirkstu nervs, 7 —

otrais kopējais dorsālais pirkstu nervs,

8 — trešais kopējais dorsālais pirkstu

nervs, 9 _
trešā pirksta īpašais dorsālais

aksiālais nervs, 10 — ceturtā pirksta īpa-

šais dorsālais aksiālais nervs, 11 —
trešā

pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs,

12 — ceturtā pirksta īpašais dorsālais

abaksiālais nervs, 13 —
ceturtā pirksta

īpašais plantārais aksiālais nervs, 14 —

trešā pirksta īpašais plantārais aksiālais

nervs, 15 — ceturtā pirksta īpašais plan-
tārais abaksiālais nervs, 16 — trešā pirk-
sta īpašais plantārais abaksiālais nervs,

17 —
kaudālais apakšciskas ādas nervs,

18 — stilba nervs, 19 —
mediālais plan-

tārais nervs, 20 —
laterālais plantārais

nervs, 21 — laterālā plantārā nerva dzi-

ļais zars
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mediālā plantārā nerva pirms sazarošanās par kopējiem pirkstu ner-

viem atzarojas II pirksta plantārais abaksiālais nervs.

Laterālais plantārais nervs [n. plantaris lateralis;

128. att.) atzaro dzijo zaru (rāmus profundus), kas veido metatar-

sālos plantāros nervus (nn. metatarsei plaņlares). Tālāk laterālais

plantārais nervs govij un cūkai turpinās kā IV pirkstu kopējais
plantārais nervs (n. digitalis plantaris communis IV), zirgam —

kā laterālais plantārais nervs (n. plantaris lateralis), bet gaļēdā-

jiem — kā V pirksta abaksiālais nervs.

Ikru nervs (n. peroneus) dodas distāli pa stilba kraniālo

malu kopā ar kraniālo tibiālo artēriju. Ceļa locītavas tuvumā tas

atzaro apakšciskas dorsālo ādas nervu (n. cutaneus surae dorsalis),
bet zem ceļa locītavas sadalās virsējā un dziļajā ikru nervā.

Virsējais ikru nervs (n. peroneus superficialis) metatar-

sālajā apvidū atgremotājiem, cūkai un gajēdājiem sadalās par

II
...

IV pirkstu kopējiem dorsālajiem nerviem (nn. digitales dor-

sales communes 11... IV), bet zirgam veido divus ādas zarus, kas

sazarojas apakšciskas ādā. Pirkstu kopējie dorsālie nervi tālāk sa-

dalās, veidojot attiecīgo pirkstu īpašos dorsālos nervus.

Dziļais ikru ner v s (n. peroneus profundus) vispirms inervē

apakšciskas dorsālajā pusē esošos pirkstu izstiepējus un tarsālās

locītavas saliecējus, bet pēc tam tarsālajā apvidū sadalās par II ...
IV dorsālo metatarsālo nervu (nn. metatarsei dorsales 11... IV),
turklāt govij ir tikai 111, cūkai un gaļēdājiem — II

...
IV, bet zir-

gam — II
...

111 dorsālie metatarsālie nervi. Dorsālie metatarsālie

nervi distālāk pievienojas pirkstu nerviem.

Astes nervu (nn. caudales) ir 5 vai 6 pāri. Šo nervu dorsālie zari

savienojoties veido dorsālo astes pinumu (plexus caudalis dorsalis),
bet ventrālie zari — ventrālo astes pinumu (plexus caudalis ventra-

lis). Abi pinumi inervē muskuļus un ādu.

Galvas nervi. Galvas smadzeņu nervu ir 12 pāri.
I — ožas nervu (n. olfactorius) veido ožas gļotādas ožas

šūnu neirīti, un tas ieiet ožas sīpolā.
II — redzes nervs (n. opticus) veidojas no tīklenes multi-

polāro šūnu neirītiem. Pa redzes nerva caurumu tas nokļūst sma-

dzeņu dobumā, veido redzes nerva krustojumu (chiasma opticum),
no kura sākas redzes vadi (tracti optici), kas beidzas laterālajā ceļ-

galveida ķermenī.
111 — acs muskuļu nervs (n. oculomotorius) smadzeņu

dobumu atstāj pa acsdobuma apaļo caurumu (govij, cūkai) vai acs-

dobuma spraugu (zirgam, gaļēdājiem), sadalās dorsālajā un ven-

trālajā zarā un inervē acsābola muskuļus, izņemot augšējo slīpo un

laterālo taisno acs ābola muskuli.

IV — veltņa nervs (n. trochlearis) orbītā nokļūst līdzīgi

trešajam galvas nervam un inervē augšējo slīpo acsābola muskuli.

V — trīszaru nervs (n. trigeminus) ir lielākais galvas
nervs un, līdzīgi muguras smadzeņu nerviem, sākas ar divām sak-

nēm — jušanas un motoro. Dorsālajā saknē atrodas ganglijs (gan-
glion trigeminale). Trīszaru nervs ir jušanas nervs galvas ādai un
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gļotādām, bet motorais — gremošanas muskuļiem. Jau smadzeņu
dobumā trīszaru nervs sadalās

1) acs dobuma nervā (n. ophatalmicus), kurš orbītā no-

kļūst līdzīgi trešajam galvas nervam un sadalās, izveidojot a) asaru

nervu (n. lacrimalis), kas inervē asaru dziedzeri, bet atgremotā-

jiem — arī ragus (n. cornualis); b) pieres nervu (n. frontalis) —

inervē augšējo plakstiņu un pieres ādu; c) plakstiņu-deguna nervu

(n. nasociliaris), kas sazarojas mediālajā acs kaktiņā un deguna
dobumā;

2) augšžokļa nervu (n. maxillaris), kas smadzeņu dobumu

atstāj kopā ar acsdobuma nervu un sadalās trīs nervos: a) vaiga
kaula nervā (n. zugomaticus), govij ir arī vaiga kaula papildnervs,
kas inervē apakšējo plakstiņu; b) zemacs nervā (n. infraorbitalis),.
kas iet pa zemacs kanālu un inervē zobus. Pēc iznākšanas no zem-

acs cauruma augšžokļa nervs dod zarus uz deguna ādu, gļotādu un

augšlūpu; c) spārna-aukslēju nervu (n. pterugopalatinus), kas sada-

lās nervos, kuri inervē deguna dobuma kaudālās daļas gļotādu,,
cietās un mīkstās aukslējas;

3) apakšžokļa nervu (n. mandibularis), kurš atgremotā-
jiem iznāk pa ovālo caurumu, bet pārējiem dzīvniekiem — pa robainā

cauruma orālo daļu un sadalās par a) ārējā gremošanas muskuļa
nervu (n. massetericus); b) dziļajiem deniņu nerviem (nn. tempo-
rales profundi), kas sazarojas deniņu muskulī; c) spārna nerviem

(n. pterygoideus lateralis et medialis), kas inervē iekšējo gremotāj-
muskuli; d) vaiga nervu (n. buccalis), kurš zarojas vaiga gļotādā;
c) virsējo deniņu nervu (n. temporalis superficialis) — inervē de-

niņu ādu un pievienojas sejas nervam; f) mēles nervu (n. lingualis),
kas inervē mēles gļotādu un sēņveida kārpiņas, savienojas ar bung-
stigu (chorda tympani); g) apakšžokļa zobu nervu (n. alveolaris

mandibularis), kas inervē zobus, mutes gļotādu un sazarojas apakš-
lūpā un zobā kā zoda nervs (n. mentalis).

VI — atvilcēj muskuļu nervs (n. abducens) smadzeņu
dobumu atstāj līdzīgi trešajam galvas nervam un beidzas laterālajā
taisnajā acsābola muskulī un acsābola atvilcējmuskulī.

VII — sejas nervs (n. facialis) iet cauri ausu kaulam pa

īpašu kanālu un atstāj to pa sejas nerva caurumu (129. att.). Vidus-

ausī no sejas nerva atzarojas jušanas un parasimpātiskās šķiedras.
Parasimpātiskās šķiedras pēc pārslēgšanās inervē asaru dziedzeri,

deguna dziedzerus un siekalu dziedzerus (izņemot pieauss siekalu

dziedzeri). Pēc iznākšanas pa sejas nerva caurumu sejas nervs at-

zaro zarus uz auss muskuļiem (n. auricularis caudalis), uz auss

muskuļiem un plakstiņiem (n. auriculopalpebralis), uz divvēderiņu
muskuli (rāmus digastricus), kā arī vaigu zarus (rātni buccales)
lūpu, vaigu un deguna muskuļiem. lekšējais auss nervs (n. auricu-

laris internus) aiziet uz auss skrimstalas ādu.

VIII — dzirdes nervs (n. vestibulocochlearis), kas veidojas
no iekšējās auss gangliju (ganglion vestibulare un ganglion co-

chleare) neirocītu izaugumiem.
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129. att. Govs virsējie galvas nervi:

1
— iekšējais auss nervs, 2 — kaudālais auss nervs, 3 — auss-plakstiņu nervs, 4 — sejas

nervs, 5 — lielais auss nervs, 6 — papildu nervs, 7 — otrā kakla nerva ādas zars,

8 — trešais kakla nervs, 9 — ārējā jugulārā vēna, 10 — pieauss siekalu dziedzeris. 11 —

apakšžokļa siekalu dziedzeris, 12 — ventrālais vaiga nervs, 13 — dorsālais vaiga nervs,

14
— pieauss siekalu dziedzera pinums, 15 — virsējais deniņu nervs, 16 — vaiga nervs,

17 — sejas vēna, 18 — zemacs nervs, 19 — vaiga kaula nervs, 20 — zemveltņa nerva zari,

21 — pieres nervs, 22 — raga nervs

IX — mēles-rīkles nervs (n. glossopharyngeus) atstāj

smadzeņu dobumu pa robaino caurumu un sadalās par mēles zaru

(rāmus lingualis) un rīkles zaru (rāmus pharyngeus). Šie nervi

inervē attiecīgos orgānus. Parasimpātiskās šķiedras kā bungdobuma
nervs (n. tympanicus) inervē arī pieauss siekalu dziedzeri.

X — klejotā jne rv s (n. vagus) smadzeņu dobumu atstāj pa

robaino caurumu. Kopējās miega artērijas sazarošanās vietā tam

pievienojas simpātiskais stumbrs, izveidojot kopēju stumbru (trun-
cus vagosympathicus), kas atrodas uz trahejas dorsolaterālās ma-

las. Klejotājnervam izšķir kakla, krūšu un vēdera daļu.
No kakla daļas atzarojas zari uz rīkli un balseni.

Krūšu daļa pie trahejas bifurkācijas vietas sadalās un, ap-

vienojoties ar pretējās puses nervu, veido dorsālo un ventrālo stum-
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bru (truncus vagalis dorsalis et ventralis). Līdz sadalīšanās vietai

no krūšu daļas atiet a) atgriezeniskais nervs (n. recurrens) uz bal-

senes muskuļiem (izņemot m. cricothuroideus), b) depresorais

nervs (n. depressor), c) trahejas zari un barības vada zari, d) bron-

hiālie zari un zari, kas veido plaušu pinumu (plexus pulmonalis).

Vēdera daļu veido iepriekš minētais dorsālais un ventrālais

stumbrs, kas nonāk vēdera dobumā un inervē vēdera dobuma orgā-
nus, izņemot taisnās zarnas beigu daļu un bļodas dobuma orgānus.

XI — papildu nervs (n. accessorius) iznāk no smadzeņu
dobuma pa robaino caurumu, iet uz atlanta bedri un sadalās dorsā-

lajā un ventrālajā zarā, kuri inervē pleca-galvas muskuli, trīsstū-

raino muskuli un trapecmuskuli, krūšu-galvas muskuli.

XII — zemmēles nervs (n. hypoglossus) atstāj smadzeņu
dobumu pa zemmēles caurumu un ir mēles motorais nervs.

AUTONOMĀ NERVU SISTĒMA

(systema nervosum autonomicum)

Autonomā nervu sistēma regulē iekšējo orgānu darbību un viel-

maiņu. Tā attīstās no šūnām, kas izceļo no neirālās caurules un

nokļūst sirdī, plaušās, kuņģī, zarnās, nierēs, aknās, dzimumdziedze-

ros un citos orgānos. Autonomās nervu sistēmas attīstības gaitā
neirocīti izvietojas it kā vairākos stāvos — centri atrodas muguras
un galvas smadzenēs, bet ārpus centrālās nervu sistēmas vēl izvei-

dojas apakšcentri — gangliji, kuros arī ir neirocītu sakopojumi. To

neirocītu, kas atrodas centrālajā nervu sistēmā, sauc par pregan-

glionāro neirocītu, bet to neirocītu, kas atrodas ganglijā, — par

postganglionāro, un tas beidzas orgāna audos. Tādējādi autonomās

nervu sistēmas refleksa loka eferentajā daļā no centra līdz izpild-

orgānam ir divi neirocīti, bet somatiskajā — tikai viens. Gangliji ar

postganglionārajiem neirocītiem var būt novietoti gan galvas un

muguras smadzeņu tuvumā, gan pie orgāniem, gan arī pašos orgā-
nos. Orgānu ganglijus sauc par intramurālajiem ganglijiem.

Autonomo nervu sistēmu iedala simpātiskajā un parasimpātis-
kajā daļā.

SIMPĀTISKĀ DAĻA

Simpātiskajā daļā (pars sympathica) izšķir centrālo posmu un

perifēro posmu. Centrālo posmu veido nervu šūnu sakopojumi (ko-
doli) muguras smadzeņu laterālajos ragos krūšu un jostas apvidos.
Perifērais posms (130. att.) sastāv no 1) labā un kreisā simpātiskā
stumbra ar simpātiskā stumbra jeb vertebrālajiem ganglijiem, 2) pre-

vertebrālajiem ganglijiem ar nervu pinumiem, 3) mielinizētajām

preganglionārajām šķiedrām un 4) bezmielīna postganglionārajām
šķiedrām.
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130. att. Autonomās nervu sistēmas shēma:

A — vidussmadzenes. B — iegarenās smadzenes. C — muguras smadzenes; 1 — para-

simpātiskie centri vidussmadzenēs, 2 — parasimpātiskie siekalu un asaru atdalīšanās centri,
3 — klejotājnerva centrs iegarenajās smadzenēs, 4 — simpātiskie centri muguras smadzeņu
krūšu un jostas segmentos, 5 — parasimpātiskie centri muguras smadzeņu krustu segmen-
tos, 6 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz aci, 7 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz

siekalu dziedzeriem. 8 — klejotājnerva zari uz iekšējiem orgāniem, 9 — simpātiskais
stumbrs ar vertebrālajiem ganglijiem, 10 — preganglionārās šķiedras, kas simpātiskās daļas
centrus savieno ar simpātisko stumbru, 11 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz pavēderes
pinumu, 12 — trīszaru ganglijs ar nervu pinumu, 13 — lielā iekšu nerva šķiedras uz

trīszaru gangliju, 14 — mazā iekšu nerva šķiedras uz kraniālo apzarņa gangliju, 15 — kra-

niālā apzarņa ganglijs ar nervu pinumu, 16 un 22 — postganglionārās simpātiskās nervu

šķiedras no kraniālā apzarņa ganglija uz nierēm un tievo zarnu. 17 — kaudālā apzarņa

ganglijs, 18 — pavēderes pinums, 19 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras uz.

galvas un kakla dziedzeriem, 20 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras uz plau-
kām un sirdi, 21 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras no trīszaru ganglija uz

kuņģi, aknām, liesu un virsnierēm, 23 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras no

kaudālā apzarņa ganglija uz resno zarnu, urīnpūsli un ārējiem dzimumorgāniem, 24 — pa-

rasimpātiskās šķiedras uz resno zarnu, urīnpūsli un dzimumorgāniem

Simpātiskais stumbrs (truncus stjmpaihicus) atrodas abās pusēs
mugurkaulājam no ķīļa kaula līdz 5. ...6. astes skriemelim. Kakla

apvidū simpātiskais stumbrs savienojas ar klejotājnervu, izveidojot
klejotājnerva un simpātisko stumbru (truncus vago-

sijmpathicus). Simpātiskajā stumbrā izšķir galvas-kakla, krūšu, jos-

tas, krustu un astes daļas. Bez nervu šķiedrām simpātiskais stumbrs

satur arī neirocītu sakopojumus — simpātiskā stumbra ganglijus
jeb vertebrālos ganglijus. Krūšu un jostas apvidos gangliju skaits

atbilst skriemeļu skaitam, bet pārējos apvidos to skaits ir mazāks

par skriemeļu skaitu.

Galvas-kakla un krustu apvidos ir pa 3 ganglijiem, bet astes ap-

vidū — 1 ganglijs. Galvas-kakla daļā izšķir kraniālo, vidējo un kau-

dālo gangliju. Pēdējais kakla un pirmais krūšu ganglijs parasti

saaug, izveidojot kakla-krūšu gangliju (ganglion cervicotho-

racicum). Zirgam vidējais ganglijs nav attīstīts.

Prevertebrālie gangliji ar nervu pinumiem atrodas zināmā attā-

lumā no muguras smadzenēm un parasti lokalizējas ap lielajiem
asinsvadiem. Ir šādi gangliji ar to pinumiem: a) trīszaru gan-

glijs (ganglion celiacum) un kraniālā apzarņa ganglijs
(ganglion mesentericum craniale) saplūst vienā ganglijā, kas atro-

das pie trīszaru artērijas sākuma daļas aortas tuvumā. Ap šiem

ganglijiem atrodas trīszaru un kraniālā apzarņa nervu

pinums (plexus celiacus et plexus mesentericus cranialis). Šiem
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pinumiem piekļaujas arī kuņģa pinums (plexus gastrici) un aiz-

kuņģa dziedzera pinums (plexus pancreaticus); b) nieru gan-

glijs (ganglion renale) atrodas pie nierēm, un ap to veidojas
nieru pinums (plexus renalis); c) kaudālā apzarņa

ganglijs (ganglion mesentericum caudale) atrodas pie kaudālā

apzarņa artērijas un ap to ir kaudālā apzarņa pinums (ple-
xus mesentericus caudalis). No šī pinuma sākas pavēderes nervs

(n. hypogastricus), kas aiziet uz d) bļodas pinumu (plexus
pelvinus), ko veido kā bļodas nervi (nn. pelvini), tā arī zari no sim-

pātiskā stumbra jostas daļas ganglijiem.
Preganglionārās mielinizētās šķiedras savieno centrālo posmu

ar perifēro posmu. Sīs šķiedras atstāj muguras smadzenes pa mu-

guras smadzeņu nervu ventrālajām saknēm. Pēc tam tās atdalās no

muguras smadzeņu nerviem kā baltie savienotā j zari (rami
comunicanles albi), kas dodas tālāk uz simpātiskā stumbra krūšu

un jostas ganglijiem. Viena balto savienotājzaru daļa beidzas šajos

ganglijos, bet otra daļa dodas tālāk uz prevertebrālajiem ganglijiem
un izveido lielo iekšu nervu (n. splanchnicus major) un

mazo iekšu nervu (n. splanchnicus minor), kas beidzas trīs-

zaru, kraniālā apzarņa un nieru ganglijos.
Postganglionārās šķiedras sākas no visiem prevertebrālajiem un

vertebrālajiem ganglijiem. Postganglionārās šķiedras no vertebrā-

lajiem ganglijiem galvenokārt pavada lielās artērijas un, veidojot
uz tām pinumus, nonāk visos galvas, kakla, kā arī krūšu un vēdera

dobuma orgānos. Bez asinsvadu zariem no vertebrālajiem gangli-
jiem atiet pelēkie savienotājzari (rami communicantes gri-

sei), kas pievienojas galvas smadzeņu nerviem (IX, X, XI) un mu-

guras smadzeņu nerviem un kopā ar tiem nokļūst visos orgānos. No

kakla-krūšu ganglija sākas mugurkaulāja nervs (n. verte-

bralis), kas pavada mugurkaulāja artēriju un dod pelēkos savieno-

tājzarus 2.
...

7. kakla nerviem, kā ari zarus uz sirdi (rami cardiaci

cervicales). Postganglionārās šķiedras no vēdera dobuma prever-

tebrālajiem ganglijiem aiziet uz vēdera un bļodas dobuma orgāniem.

PARASIMPĀTISKA DAĻA

Parasimpātiskajā daļā (pars parasympathica) atkarībā no tā, kur

atrodas parasimpātiskās nervu sistēmas centri, izšķir kraniālo un

sakrālo apakšdaļu.
Kraniālās apakšdaļas centri atrodas gaivas smadzenēs — vidus-

smadzenēs, pakaļējās smadzenēs un iegarenajās smadzenēs. Pregan-

glionārās šķiedras galvas smadzenes atstāj pa 111, VII, IX un X gal-

vas smadzeņu nerviem. Pa 111 galvas smadzeņu nervu ejošās para-

simpātiskās šķiedras pēc pārslēgšanās aiziet uz acsābola gludajiem

muskuļiem. VIII galvas smadzeņu nerva parasimpātiskās šķiedras
sākumā iet pa bungstīgu (chorda tympani) un lielo auss nervu

(n. petrosus major), tad pārslēdzas un nokļūst asaru dziedzerī, de-

guna dziedzeros, zemmēles un apakšžokļa siekalu dziedzeros. Pa
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IX galvas nerva atzarojumu — bungdobuma nervu (n. tumpani-

cus) — ejošās parasimpātiskās šķiedras pēc pārslēgšanās inervē pie-

auss siekalu dziedzeri. X galvas nerva parasimpātiskās šķiedras
beidzas rīklē, balsenē, trahejā, barības vadā, krūšu un vēdera do-

buma orgānos, izņemot uroģenitālos orgānus un taisno zarnu.

Sakrālās apakšdaļas parasimpātiskās šķiedras no muguras sma-

dzenēm iznāk pa 2. un 3. krustu nervu kā bļodas dobuma

nervi (n. pelvini). Pēc pārslēgšanās pavēderes pinumā postgan-

glionārās šķiedras aiziet uz bļodas dobuma orgāniem.

IEKŠĒJĀS SEKRĒCIJAS DZIEDZERI

(glandulae sine ductibus)

Par iekšējās sekrēcijas dziedzeriem sauc dziedzerus, kas izstrādā

hormonus jeb inkrētus, kuri nonāk asinīs vai limfā. Izvadu šiem

dziedzeriem nav, bet tiem ir spēcīgi attīstīts kapilāru tīkls, kas no-

drošina šo dziedzeru sekrētu ātru nokļūšanu asinīs. lekšējās sekrē-

cijas dziedzeros ir daudz autonomās nervu sistēmas šķiedru, tāpēc

ari starp šīs sistēmas dziedzeriem un nervu sistēmu pastāv funkcio-

nāla mijiedarbība.
lekšējās sekrēcijas dziedzeriem pieskaita hipofīzi, ciekurveida

dziedzeri (epifīzi), vairogdziedzeri, epitēlijķermenīšus, virsnieres,

paraganglijus, kā arī citu orgānu specifiskus veidojumus — aiz-

kuņģa dziedzera saliņas, sēklinieka un olnīcas intersticiālās šūnas,

dzelteno ķermeni un* folikulus (131. att.). Kā iekšējās sekrēcijas
dziedzeris darbojas arī placenta.

Hipofīze (hypophysis) ir neliels, ieapaļš orgāns un atrodas ķīļa

kaula hipofīzes bedrē. Ar smadzenēm to savieno piltuve (infun-

dibulum). Hipofīze izveidojas no diviem aizmetņiem. Tās priekšēja
un vidējā daiva, kas kopā veido adenohipofīzi (adenohypophysis),
attīstās no rīkles nepāra kabatas epitēlija, bet pakaļējā daiva jeb

neirohipofīze (neurohypophysis) — no trešā smadzeņu dobuma sie-

nas izliekuma.

Adenohipofīzē savukārt izšķir proksimālo jeb infundibularo

daļu, starpdaļu un distālo daļu (132. att.), kas viena no otras atšķi-
ras histoloģiski. Infundibulārajā daļā novēro hromofilas un hromo-

fobas šūnas. Hromofilās šūnas labi krāsojas, un tās iedala bazofila-

jās un acidofilajās šūnās. Bazofilās šūnas savukārt iedala gonado-

tropajās (izdala gonadotropīnu) un tireotropajās šūnas (izdala

tireotropīnu). Acidofilās šūnas iedala somatotropajas (izdala soma-

totropīnu) un laktotropajās šūnās (izdala prolaktīnu). Infundibulā-

rajā daļā vēl novēro kortikotropās šūnas, kas izdala adrenokortiko-

tropo hormonu.

Hromofobās šūnas krāsojas vāji,_un pie tām pieder dažādas attīs-

tības pakāpes un dažādas funkcionālas nozīmes adenocīti.

Adenohipofīzes starpdaļas šūnas izdala_ melanotropīnu_ un lipo-

tropīnu. Adenohipofīzes distālās daļas šunu funkcionāla nozīme
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131. att. Zirga iekšējās sekrēcijas dziedzeru morfoloģija:
1- pinealocīti, 2 — pituicīti, 3 — adenohipofīzes hromofobās. acidofilās un bazo-

filās šūnas, 4 — tirocīti un Kšūnas, 5 — galvenie un oksifilie paratirocīti, 6 —

αun β insulocīti, 7 — adrenokortakoclti un hromafinocīti, 8
—

folikulocīti, tekocīti

un lutecīti, 9 — sēklinieka intersticiālas šūnas (glandulocīti)
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izpētīta nepietiekami. Runājot par adenohipofīzi, nevar neatzīmēt

īpatnējo hipotalāmo-adenohipofizāro asinscirkulācijas sistēmu, kas

nodrošina liberīnu un statīnu (oligopeptīdi hormoni, kas sintezējas

attiecīgo hipotalāma neirosekretoro kodolu šūnās) nokļūšanu adeno-

hipofīzē, kur notiek to uzsūkšanās asinīs. Šo hormonu pārnešanu
nodrošina hipotalāmo-hipofizārās portālās vēnas.

Neirohipofīzei izšķir proksimālo un distālo daļu. Neirohipo-
fīze sastāv no neiroglijas, un tās šūnas sauc par pituicītiem. Neiro-

hipofīzē beidzas arī hipotalāma supraoptiskā un paraventrikulārā
kodola neirosekretoro šūnu neirīti. Tie beidzas ar paplašinātiem ga-

liem, kuri saskaras ar asins kapilāriem. Minētie kodoli izstrādā anti-

diurētisko hormonu (vazopresīnu) un oksitocīnu, kas pa minētajiem
neirītiem nonāk neirohipofīzē un tur uzsūcas asinīs.

Ciekurveida dziedzeris jeb epifīze (glandula pinealis) ir 1. . .
1,5 cm garš, iegarens orgāns, kas attīstās no trešā smadzeņu do-

buma dorsālās sienas un ko ar starpsmadzenēm saista pavadiņa
(habenula). Dziedzera parenhīmu veido pineālās un neiroglijas šū-

nas. Epifīzē veidojas vazopresīns un vazotonīns, kā arī melatonīns

un antigonadotropīns.

132. att. Govs hipofīzes morfoloģiskais iedalījums:
1 — adenohipofīzes proksimālā daļa, 2 — adenohipofīzes starpdaļa, 3 — adenohipofīzes
distālā daļa, 4 — infundibulārais kodols, 5 — piltuves dobums, 6 — neirohipofizes
proksimālā dala, 7

— piltuves sakne, 8
— piltuves dobā da|a, 9 — piltuves kompaktā

daļa, 10 — neirohipofizes distālā daļa. 11 — centrālā zona, 12 — metacentrālā zona,

13 — gala zona. 14 — konuss, 15 — hipofīzes dobums
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Vairogdziedzeris (glandula thuroidea) atrodas pirmo trahejas

gredzenu apvidū. Attīstās no rīkles ventrālās sienas izliekuma starp
I un II žaunu kabatu. Tam izšķir labo daivu (lobus dexter)

y

kreiso daivu (lobus sinister) un savienotā j daļu (isthmus).
Dziedzera krāsa var būt no brūni sarkanas līdz tumši sarkanai.

Īpatnības. Govij labā un kreisā daiva masīvas, trīsstūrveida,
6... 7 cm diametrā. Savienotājdaja vāji attīstīta, bet satur dziedzer-

audus (isthmus glandularis). Cūkai labā un kreisā daiva vāji iz-

veidotas, bet savienotājdaja masīva. Zirgam labā un kreisā daiva

elipsveida, 4 cm gara. Savienotājdaja attīstīta vāji, un tajā nav

dziedzeraudu (isthmus fibrosus). Gajēdājiem labā un kreisā

daiva iegarenas, mandeļveidīgas. Savienotājdaja attistīta vāji vai

arī tās nav.

No ārpuses vairogdziedzeri apņem saistaudu kapsula. No tās uz

dziedzera iekšieni atiet saistaudu starpsienas, kas izveido stromu

un parenhīmu sadala daiviņās (lobuli). Parenhīmas strukturālā

un funkcionālā pamatvienība ir dažāda lieluma folikuli (folli-
culi) ar dobumu vidū, ko piepilda koloīds. Folikulus veidojošās šū-

nas sauc par tirocītiem. Bez šīm šūnām, kas sintezē jodu saturošu

hormonu tiroksīnu, starp folikuliem novēro t. s. X šūnas, kas izstrādā

kalcitonīnu.

Epitēlijķermenīši (glandula parathuroidea) ir mazi, ovāli vai

ieapaļi orgāni. To krāsa ir nedaudz gaišāka par vairogdziedzera
krāsu. Attīstās no 111 un IV žaunu kabatas. Izšķir divus epitēlijķer-
menīšu pārus: iekšējo un ārējo. lekšējie epitēlijķermenīši atrodas uz

vairogdziedzera daivu mediālās virsmas vai arī to parenhīmā, bet

ārējie dziedzeri novietoti blakus vairogdziedzerim — vietā, kur ko-

pējā miega artērija sadalās par ārējo un iekšējo miega artēriju.
īpatnības. Govij ārējais dziedzeris ir 8... 12 mm garš, iekšē-

jais — nedaudz mazāks. Cūkai makroskopiski var novērot tikai

ārējo dziedzeri, kas ir 1...4 mm liels. Zirgam kā ārējā, tā

iekšējā dziedzera topogrāfija var atšķirties. To garums 10
...

13 mm.

Gaļēdājiem ārējais dziedzeris atrodas pie vairogdziedzera kra-

niālā gala vai uz tā laterālās virsmas, dažreiz pat zem kapsulas.

Epitēlijķermenīšu izmēri — 2
...

4 mm.

No ārpuses katru epitēlijķermenīti apņem plāna saistaudu kap-
sula, kas veido arī stromu. Parenhīma sastāv no paratirocītiem,
kurus atkarībā no funkcionālā stāvokļa un vecuma iedala galvena-
jās, oksifilajās un pārejas šūnās. Paratirocīti izstrādā hormonu

paratirīnu (parathormonu).
Virsnieres (glandula suprarenalis) ir pāra dziedzeris un atrodas

kraniomediāli no nierēm. Arējā forma ir vairāk vai mazāk pupvei-

dīga. Virsnierēm izšķir garozu, kas attīstās no celomiskā epitēlija,
un serdi, kas izveidojas no neiroblastiem, kuri izcejojuši no simpā-
tisko gangliju aizmetņiem.

Īpatnības. Govij virsnieres sarkanbrūnas, 4... 6 cm garas.

Cūkai virsnieres brūnas, iegarenas, 5... 8 cm garas. Zirgam
virsnieres sarkanbrūnas, iegarenas, 4... 9cm garas. Gaļēdā-

jiem virsnieres iedzeltenas, 1...2 cm garas.
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Virsnieres no ārpuses apņem saistaudu kapsula. Garozā (cortex)
izšķir trīs zonas: glomerulozo, fascikulāro un retikulāro. Visas zonas

sastāv no epiteliāliem pavedieniem, starp kuriem ir plānas irdeno

saistaudu kārtiņas, nervu šķiedras un asins kapilāri, kas apņem epi-
teliālos pavedienus.

Glomerulozās zonas šūnās sintezējas aldosterons. Fascikulārās

zonas šūnas izdala glikokortikoīdos hormonus — kortikosteronu,
kortizolu (hidrokortizonu) un kortizonu. Retikulārās zonas šūnās

veidojas androgēnais hormons, kas ir līdzīgs testosteronam. Bez tam

šajā zonā nelielos apmēros sintezējas arī sievišķie dzimumhormoni

(estrons un progesterons).
Virsnieru serdi (medulla) veido hromafīnās šūnas, kas ir izmai-

nīti simpātiskie neirocīti. Serdes šūnās sintezējas kateholamīni (no-
radrenalīns un adrenalīns).

Hormonus izdala arī intersticiālās šūnas sēkliniekos un olnīcās.

Bez tam, kā jau norādīts iepriekš, apskatot olnīcas uzbūvi, hormoni

veidojas folikulos un dzeltenajā ķermeni.

Aizkuņģa dziedzera saliņās veidojas insulīns, glikagons un so-

matostatīns. Insulīnu sintezē p šūnas, glikagonu a šūnas, bet soma-

tostatīnu y šūnas. Visi trīs hormoni piedalās cukura līmeņa regu-

lēšanā asinis.

MAŅU ORGĀNI

(organa sensuum)

Ar maņu orgāniem jeb analizatoriem dzīvie organismi uztver

dažādus kairinājumus. Katram analizatoram, pēc I. Pavlova, ir trīs

sastāvdaļas: perifērā daļa jeb receptors, vadītājceļi un noteikts gal-
vas smadzeņu garozas iecirknis. Tātad maņu orgāni ir cieši saistīti

ar nervu sistēmu.

Receptori ir uztverošie aparāti. Tie ārējās vai iekšējās vides fizi-

kāli ķīmiskos kairinājumus transformē nervu impulsos. Izšķir ekste-

roreceptorus un interoreceptorus. Eksteroreceptoru īpatnība ir tāda,
ka tie uztver ārējās vides kairinājumus un to radītie impulsi vienmēr

nonāk garozā un kļūst par sajūtām jeb maņām. Tāpēc arī ekstero-

receptorus sauc par maņu orgāniem. Interoreceptoros radušos im-

pulsus, kaut arī tie nonāk centrālajā nervu sistēmā, organisms kā

sajūtas neuztver. Šie receptori regulē vielmaiņu, asins apgādi utt.

Izšķir šādus maņu orgānus: redzes, dzirdes, līdzsvara, ožas, gar-

šas, taustes.

REDZES ANALIZATORS

(organum visus)

Redzes analizatora receptors ir acs (oculus), kas sastāv no acs-

ābola un papildorgāniem (133. att.).
Acsābols ir ieapaļš veidojums, kurā izšķir acsābola apval-

kus, optiskās vides, nervus un asinsvadus (134. att.). Acsābola
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apvalki ir trīs: fibrozais apvalks, asinsvadu apvalks un tīklene.

Fibrozais apvalks (tunica fibrosa bulbi) sastāv no cīpslenes un

radzenes.

Cīpslene (sclera) apņem acsābolu no pakaļējās puses un

veido t. s. acs baltumu. Tā ir necaurspīdīga un sastāv no fibroziem

audiem. Acsābola mugurpusē tajā ir sīki caurumiņi, pa kuriem iziet

redzes nervs.

Radzene (cornea) atrodas acsābola priekšpusē. Tā ir caurspī-

dīga plēve bez asinsvadiem, bet satur nervu galus.
Asinsvadu apvalks (tunica vasculosa bulbi) sastāv no varavīk-

snenes, starenes un dzīslenes.

Varavīksnene (iris) atrodas aiz radzenes. Tās centrā ir

atvere — zīlīte (pupilla). Varavīksnene satur pigmentus, kas no-

saka acu krāsu. Zīlīte var paplašināties un sašaurināties. To nodro-

šina varavīksnenes gludās muskuļšūnas, kas veido dilatatoru un

sfinkteru. Varavīksneni ar radzeni savieno varavīksnenes-radzenes

šķautņainās saites (lig. pectinatum anguli iridocornealis), starp ku-

rām atrodas spraugas.

133. att. Acs garengriezuma shēma:

1 — augšējais plakstiņš, 2 — apakšējais plakstiņš, 3 — acs-

ābols, 4 — asaru dziedzeris. 5 — pieres kaula vaigizaugums.

6 —
dorsālais taisnais acsābola muskulis, 7 — iekšējais aug-

šējā plakstiņa cēlājs. 8 — ekstraorbitālie tauki, 9 — periorbīta.
10 — redzes nervs, 11 —

ventrālais taisnais acsābola muskulis,

12 —
acsābola atvilcējmuskulis, 13 — infraorbitālie tauki, 14 —

augšžokļa zāģējums, 15 — apakšējais slīpais acsābola muskulis
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134. att. Acsābola garcngriezuma
shēma:

1 — radzene, 2 — cīpslene, 3 — vara-

vīksnene, 4 — zīlīte, 5 — varavīksnenes

šķautņainās saites, 6 — varavīksnenes

graudi, 7 — starene, 8 — starenes mus-

kulis, 9 — ciliārie izaugumi, 10 — lēcas

turētājsaite, 11 — dzīslene, 12 — tīklenes

optiskā dala, 13 — tīklenes aklā daļa,
14 — lēca, 15 — stiklveida ķermenis,
16 — acs priekšējā kamera, 17 — acs

pakaļējā kamera, 18 — cīpslenes gļotāda

Īpatnības. Govij un zir-

gam zīlīte ir šķērsovāla, cūkai

un sunim — apaļa, bet ka-

ķim — vertikālas spraugas veidā.

Starene (corpus ciliare) kā

apļveida valnītis aptver cīpslenes
priekšējo iekšējo malu. Starenē at-

rodas starenes muskulis (m. cilia-

ris). Stareni ar lēcu savieno saist-

audu šķiedras (fibrae zonulares)
,

starp kurām ir limfas spraugas.
Starenes muskulis ir svarīga acs

akomodācijas aparāta sastāvdaļa.
Dzīslene (choroidea) ir ba-

gāta asinsvadiem un izklāj cīp-
sleni no iekšpuses.

Tīklene (retina) pieguļ asins-

vadu apvalkam un izklāj acsābola

iekšpusi. Tīklenei ir sarežģīta his-

toloģiskā uzbūve, un tai izšķir
8 kārtas. Gaismas jutīga ir nūjiņu
un vālīšu kārta. Šajā kārtā radies

impulss tālāk caur starpneirocī-
tiem pāriet uz ganglijšūnu kārtu,
kuras šūnu neirīti veido redzes

nervu. Redzes nervs novada im-

pulsu uz zemgarozas centriem, no

turienes tas pāriet uz galvas sma-

dzeņu garozas pakauša daivu, kur notiek redzes kairinājumu analīze.

Optiskajām vidēm pieskaita lēcu, stiklveida ķermeni, priekšējo
un pakaļējo acs kameru.

Lēca (lens) ir caurspīdīga un abpusēji izliekta, savienota ar

stareni, veidota no sešstūrainām caurspīdīgām prizmām (fibrae

lentis).

Stiklveida ķermenis (corpus vitreum) atrodas starp tīk-

leni un lēcu. Tā ir recekļveidīga masa, kas sastāv no ūdens, olbal-

tumvielām un smalkām, caurspīdīgām šķiedrām.

Priekšējā acs kamera (camera anterior bulbi) ir telpa
starp radzeni un varavīksneni.

Pakaļējā acs kamera (camera posterior bulbi) ir telpa

starp varavīksneni un lēcu. Abas kameras piepilda ūdeņains šķid-

rums (humor aguosus).

Acs asinsvadi un nervi. Aci apasiņo ārējās acsdobuma artērijas

(a. ophtalmica externa) zari, bet inervē acsdobuma nerva zari, kā

arī simpātiskās un parasimpātiskās šķiedras.
Acs papildorgāniem (orgāna oculi accessoria) pieskaita

orbītu, periorbītu, fascijas, orbītas taukus, plakstiņus un asaru

aparātu.



247

Orbītu veido galvaskausa kauli. Tā mehāniski aizsargā aci, kā

arī kalpo par pamatu, no kura sākas acsābola muskuli un kur pie-
stiprinās periorbīta un fascijas.

Periorbīta ir pabieza fibrozā plēve, kurai ir konusa forma. Tā

piestiprinās pie redzes nerva cauruma un orbītas malas.

Fascijas apņem muskuļus un atrodas starp tiem.

Orbītas taukus iedala intraperiorbitālajos (corpus adiposum
intraperiorbitale) un ekstraperiorbitālajos (corpus adiposum extra-

periorbitale).

Plakstiņi (palpebrae) ir pārveidotas ādas krokas. Izšķir apak-
šējo plakstiņu (palpebra inferior) un augšējo plakstiņu
(palpebra superior). Plakstiņi norobežo acs spraugu (rima pal-

pebrarum). Acs spraugai ir laterālais un mediālais acs

kaktiņš (angulus oculi lateralis et angulus oculi medialis). Uz

augšējā plakstiņa malas visiem dzīvniekiem ir skropstas. Govij tās

ir arī uz apakšējā plakstiņa. Acs plakstiņus no iekšpuses klāj kon-

junktīva (tunica conjunctiva), kas ir pārveidota āda. Tā pāriet no

augšējā acs plakstiņa uz acsābolu un no tā uz apakšējo plakstiņu,

izveidojot konjunktīvas maisu (saccus conjunctivae). Plak-

stiņos atrodas tarsālie dziedzeri (glandulae tarsales), kas

atveras uz plakstiņu malas. Mediālajā acs kaktiņā atrodas trešais

acs plakstiņš.
Asaru aparāts (apparatus lacrimalis) sastāv no asaru dziedzera,

asaru izvadiem, asaru ezeriņa, asaru maisiņa un deguna-asaru
kanāla.

Asaru dziedzeris (glandula lacrimalis) atrodas virs acs-

ābola pieres kaula vaigizauguma bedrē. Tā izvadi atveras uz aug-

šējā plakstiņa konjunktīvas. Asaras apskalo acsābola priekšējo vir-

smu un sakrājas mediālajā acs kaktiņā, kur atrodas asaru ezeriņš

un asaru maisiņš. No asaru maisiņa sākas deguna-asaru kanāls

(duetus nasolacrimalis), kas atveras deguna apakšējā ejā.

Acs kustību aparātu veido septiņi muskuļi: četri taisnie, divi

slīpie un acsābola atvilcējmuskulis. Atkarībā no atrašanās vietas

izšķir dorsālo taisno muskuli (m. rectus dorsalis), ven-

trālo taisno muskuli (m. rectus ventralis), laterālo

taisno muskuli (m. rectus lateralis) un mediālo taisno

muskuli (m. rectus medialis). Šie muskuļi sākas ap redzes nerva

caurumu un beidzas katrs savā pusē pie acsābola. Katrs muskulis

saraujoties pagriež acsābolu uz savu pusi.

Dorsālais slīpais muskulis (m. obliquus dorsalis) sā-

kas ap sieta caurumu, apliecas ap bloku (trochlea) un beidzas pie
acsābola laterālās malas. Ventrālais slīpais muskulis

(m. obliquus ventralis) sākas no asaru kaula un beidzas pie acs-

ābola laterālās malas. Abi slīpie acsābola muskuļi griež acsābolu ap

garenisko asi. Acsābola atvilcējmuskulis sākas ap redzes

nerva caurumu un beidzas pie acsābola kaudālās malas.

Ar aci vēl saistīti divi muskuļi: 1) acs plakstiņu mus-

kulis (m. orbiecularis oculi), kas izveido plakstiņu pamatu;
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2) iekšējais augšējā plakstiņa cēlājs (m. levator pal-

pebrae superioris), kas atrodas periorbītas iekšpusē. Tas sākas sieta

cauruma apvidū un beidzas augšējā plakstiņā.

LĪDZSVARA UN DZIRDES ANALIZATORS

(organum vestibulocochleare, s. auris)

Līdzsvara un dzirdes analizatora perifērā daļa (receptors) ir

auss, kas sastāv no ārējās auss, vidusauss un iekšējās auss.

Ārējo ausi (auris externa) veido auss skrimstala, ārējās auss

eja un ārējās auss muskuļi.
Auss skrimstala (auricula) ir piltuvveidīga ādas kroka,

kuras pamatā ir elastīgais skrimslis. Skrimstalas apakšējā sašauri-

nātā daļa pāriet ārējās auss ejā. Ada auss skrimstalas iekšpusē bez

tauku un sviedru dziedzeriem satur arī sēra dziedzerus (gll. cerumi-

nosae) un klāta gariem, retiem matiem. Mati un auss sērs kavē

svešķermeņu iekļūšanu ārējās auss ejā. Auss skrimstalas forma da-

žādiem dzīvniekiem ir atšķirīga.

135. att. Auss muskuļi;
rostrālie auss muskuli (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 1, 2, 3 un 4 — virsējie vairo-

dziņa-skrimstalas muskuji, 5 — pieres-vairodziņa muskulis, 6 — vaiga loka-

vairodziņa muskulis, 7 — vaiga loka-skrimstalas muskulis; dorsālie auss

muskuļi (8 un 9): 8 — starpvairodziņa muskulis, 9 — paura-skrimstalas
muskulis; kaudālie auss muskuli (10, 11, 12 un 13), 10 — paura-vairodziņa
muskulis, 11 — virsējais kakla-skrimstalas muskulis, 12

— dziļais kakla-
skrimstalas muskulis, 13 — vidējais kakla-skrimstalas muskulis; ventrālie

auss muskuli
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-Arējās auss ejas (meatus acusticus externus) sākuma daļu
veido skrimslis, bet pārējo daļu — ausu kauls. Ārējo ausi no vidus-

auss atdala bungplēve (membrāna tumpani). Bungplēve ir

saistaudu veidojums, ko no ārpuses klāj modificēta āda, bet no iekš-

puses
— gļotāda.

Ārējās auss muskuļus iedala rostrālajos, dorsālajos, kau-

dālajos un ventrālajos (135. att.). Rostrālie auss muskuļi

(mm. auriculares rostrales) sastāv no 5 atsevišķiem muskuļiem, kas

sākas no vairodziņa (scutulum), kā arī no pieres, paura un deniņu
kaula un izbeidzas pie skrimstalas. Funkcija: nostiprina vairodziņu,

griež auss skrimstalas spraugu uz priekšu un noliec to uz priekšu.
Dorsālie auss muskuļi (mm. auriculares dorsales) ir trīs.

Tie sākas no vairodziņa, pakauša šķautnes, ārējās sagitālās šķaut-
nes un beidzas pie skrimstalas. Funkcija: paceļ auss skrimstalu.

Kaudālie auss muskuļi (mm. auriculares caudales) ir četri.

Sākas no pakauša saites un beidzas pie skrimstalas (viens arī pie
vairodziņa). Funkcija: liec auss skrimstalu kaudāli un, sadarbojo-
ties ar dorsālajiem auss muskuļiem, paceļ skrimstalu. Ventrālie

auss muskuļi (mm. auriculares ventrales) ir divi. Sākas no

pieauss siekalu dziedzera fascijas un beidzas pie auss skrimstalas.

Funkcija: velk auss skrimstalu uz leju.
Vidusauss (auris media) atrodas auss kaula bungdobuma daļā,

un to veido bungdobums, dzirdes kauliņi un to muskuļi.

Bungdobuma (cavum Ujmpani) mediālajā sienā ir divas at-

veres: priekštelpas lodziņš (fenestra vestibuli), kas ved

iekšējās auss priekštelpā, un apaļš gliemeža lodziņš (fenestra

cochleae), kas savienots ar gliemezi. Priekštelpas lodziņu noslēdz

kāpslī t i s (stapes) ,
bet gliemeža lodziņu — sekundārā bung-

plēve (membrāna tympani secundaria). Rostrālajā bungdobuma
sienā ir atvere, no kuras sākas dzirdes kanāls (tuba auditiva),
kas bungdobumu savieno ar rīkles dobumu. Zirgam dzirdes kanāls

veido paplašinājumu — gaisa maisu (diverticulum tubae audi-

tivae), kas atrodas starp ķīla kaulu, rīkli un balseni. Simetriskie

gaisa maisi saskaras. Laterālo bungdobuma sienu veido bungplēve.
Dzirdes kauliņi (ossicula auditus) ir četri — āmuriņš

(malleus), laktiņa (incus), kāpslītis (stapes) un lēcveida

kauliņš (os lenticulare). Dzirdes kauliņi veido sviru sistēmu, kas

bungplēvītes svārstības pārnes uz iekšējo ausi. Uz kauliņiem iedar-

bojas divi muskuļi: bungplēves sasprindzinātājs (m. ten-

sor tympani) un kāpslīša muskulis (m. stapedius). Tie sviru

sistēmu pielāgo dažāda stipruma skaņas pārraidīšanai.

lekšējā auss (auris interna) atrodas auss kaula klinšainajā daļā.

lekšējā ausī izšķir kaulaino labirintu (labijrinthus osseus), ko

veido dobumi un kanāli kaulā, un tas sastāv no trīs daļām: priekš-
telpas, pusloka kanāliem un auss gliemeža (136. att.).

Priekštelpa (vestibulum) ir apmēram 5 mm liels dobums,

kurā atveras pusloka kanāli un iekšējās auss ejas iekšējā
atvere (porus acusticus internus). Bez tam priekštelpa ir
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savienota ar vidusausi, gliemezi, un no tās sākas priekštelpas
ūdensvads (aqueductus vestibuli).

Pusloka kanāli (canales semicirculares ossei) ir trīs un

atrodas katrs savā plaknē — horizontāli, sagitāli un segmentāli.

Auss gliemezis (cochlea) ir spirāliski saliekts kanāls, kas

apvij gliemeža asi (modiolus). Kaula spirālā plātnīte

(lamina spiralis ossea) piestiprinās gliemeža asij. Tā gliemeža ka-

nālu sadala priekštelpas kāpnēs (scala vestibuli), kas sa-

vienojas ar priekštelpu, un bungdobuma kāpnēs (scala tym-

pani), kuras pa gliemeža lodziņu savienotas ar bungdobumu. Pie

spirālās plātnītes pamata ir spirāls dobums, kurā iegulst spirālais
ganglijs.

Plēvainais labirints (labi/rinthus membrananus) sastāv

no mīkstiem audiem. Tas atrodas kaulainajā labirintā, bet to pilnīgi
nepiepilda, tāpēc starp šo labirintu un kaulu izveidojas telpa, ko

piepilda šķidrums — perilimfa. Plēvainais labirints pildīts ar endo-

limfu. Plēvainais labirints sastāv no ovāla maisiņa ar trīs plēvai-
niem pusloka kanāliem, apajā maisiņa ar plēvaino gliemeža vadu

136. att. Auss uzbūves shēma:

1 — auss skrimstala, 2 — ārējās auss eja, 3 — bungplēve, 4 — āmu-

riņš, 5 — laktiņa, 6 — kāpslīša muskulis, 7 — kāpslltis, 8 — pusloka
kanāli, 9 — ovālais maisiņš, 10 — endolimfatiskais vads, 11 — apa-

ļais maisiņš, 12 — gliemeža velve, 13 — gliemeža vads. 14 — bung-
dobuma kāpnes, 15 — priekštelpas kāpnes, 16 — gliemeža ūdensvads,

17 — gliemeža lodziņš, 18 — kaula starpsiena. 19 — dzirdes kanāla

kaula dala. 20 — lēcveida kauliņš, 21 — bungplēves sasprindzinātājs,
22 — bungdobums, 23 — spirālais orgāns, 24 — līdzsvara plankumi

un līdzsvara šķautnes
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un endolimfātisko vadu. Ovālais maisiņš ar pusloka kanāliem veido

līdzsvara (vestibulārā) analizatora receptoru, bet gliemeža kanāls —

dzirdes (akustiskā) analizatora receptoru.
Ovālais maisiņš (utriculus) atrodas priekštelpā, bet plē-

vainie pusloka kanāli — kaula pusloka kanālos. Katra pusloka ka-

nāla pamatne ir paplašināta un izveido ampulu (ampula membra-

nacea). Uz ampulu iekšējās virsmas atrodas pusmēnessveida
šķautnes (crista ampullaris), ko klāj neiroepitēlijs ar skropstai-
nām sensorajām šūnām. Ovālajā un apaļajā maisiņā atrodas līdzīgi

veidojumi — līdzsvara plankumi (maculae), ko arī klāj nei-

roepitēlijs, tikai šeit atrodas arī sīki kristālini — otolīti jeb stato-

koniji (statoconia). Sensorajās šūnās radies impulss tālāk tiek

novadīts uz vestibulāro gangliju.
Apaļais maisiņš (sacculus) arī atrodas priekštelpā un ar

endolimfātiskā vada (duetus endolumphaticus) starpniecību savie-

nots ar ovālo maisiņu un gliemeža vadu. Endolimfātiskais vads iet

pa priekštelpas ūdensvadu un beidzas ar pogveidīgu paplašinājumu
cietajā smadzeņu apvalkā.

Gliemeža vads (duetus cochlearis) ir caurulīte ar noslēg-
tiem galiem un atrodas priekštelpas kāpnēs. Gliemeža vada sienu,

kas savienojas ar kaula spirālo plātniti, sauc par pamatmem-
brānu (membrāna basilaris). Tās galvenā sastāvdaļa ir kolagēna
šķiedras — «stīgas». Uz pamatmembrānas novietots spirālais

orgāns (organum spirāle), kas sastāv no skropstainām sensora-

jām šūnām un balsta šūnām. Virs šūnām atrodas segmembrāna
(membrāna tectoria). Skaņas radītās svārstības kairina sensoro

šūnu skropstiņas un rada impulsu, kas tālāk tiek pārvadīts uz sp i-

rālā ganglija (ganglion spirāle cochleae) neironiem, kuri veido

dzirdes nervu.

OŽAS ANALIZATORS

(organum olfactus)

Ožas analizatora receptori atrodas deguna dobuma ožas apvidus

gļotādā. Tie sastāv no receptorajām, balsta un bazālajām šūnām.

Receptorās šūnas atrodas starp balsta šūnām, un tām ir īss perifē-
rais izaugums — dendrīts un garš centrālais izaugums — neirīts.

Ožas kairinājumu uztver perifērais izaugums. Impulss pa ožas ner-

viem tiek aizvadīts uz ožas vālītēm, bet no tām — uz hipokampu un

galvas smadzeņu garozu. Ožas gļotādas irdenajos saistaudos atro-

das tubuloalveolāri dziedzeri, kas ožas gļotādu uztur vienmēr mitru.

Tas veicina kairinājuma uztveršanu.

GARŠAS ANALIZATORS

(organum gustus)

Garšas analizatora receptorus veido garšas pumpuri (cali-
culi gustatoriae), kas lielākā daudzumā atrodas uz mēles garšas kār-

piņām, bet nelielā skaitā — arī mēles saknes, mīksto aukslēju, rīkles
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un uzbalseņa gļotādā. Garšas pumpuram ir elipsoīda forma, un tas

sastāv no vārpstveidīgām receptorajām un balsta šūnām.

Garšas kairinājumus uztver receptorās šūnas. Impulss pa mēles-

rīkles nervu un sejas nervu iet uz rombveida smadzenēm, bet pēc
tam — uz redzes pauguriem un garozu.

ĀDAS JUŠANAS ANALIZATORS

Ādā ir daudz kā brīvu, tā arī iekapsulētu receptoru. Ādas recep-

toru neirocīti atrodas spinālajos ganglijos. No šejienes impulss tiek

novadīts uz muguras smadzeņu dorsālo ragu neirocītiem, tālāk —

uz redzes pauguriem un garozu.

8. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: svarīgāko nervu sistēmas un maņu orgānu histoloģiskās
uzbūves izpēte.

Materials: histoloģiskie preparāti, atlanti, zīmējumi.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, zīmēšanas burtnīca, krāsainie zīmuļi.
Uzsākot darbu, kā parasti, vispirms jāapgūst vielas teorētiskā daļa.

Smadzeņu pusložu garoza. leteicams lietot ar sudraba sāļiem impregnētus

preparātus. Mazajā palielinājumā vispirms jāatrod smadzeņu pelēkā un baltā

viela. Pēc tam, mainot pēc vajadzības palielinājumus, apskata visas garozas kār-

tas ar to šūnām, kā arī balto vielu (sk. 124. att.).

8. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: galvas un muguras smadzeņu apvalku, periferās nervu sis-

tēmas, acs un auss uzbūves apguve.

Materiāls: līķi, smadzeņu un nervu preparāti, acs un auss preparāti, modeļi,

atlanti, zīmējumi.

Instrumenti: skalpelis, pincete, nazis, zāģis, kalts, āmurs, acu šķērītes ar

asiem galiem.

Muguras smadzenes. Ar muguras smadzeņu uzbūvi iepazīstas, izmantojot

gatavu muguras smadzeņu preparātu vai arī atpreparējot tās. Lai atpreparētu

muguras smadzenes, vispirms jānoņem dorsālie muguras muskuļi, bet pēc tam

ar kaltu jāpārcērt skriemeļu loki. Visvieglāk ir atpreparēt 5
...

6 mēn. veca govs

augļa muguras smadzenes.

Vispirms novērtē muguras smadzeņu topogrāfiju. Pēc tam apskata to formu,

atrod spinālos ganglijus, muguras smadzeņu nervu dorsālās un ventrālās sak-

nītes. lepazīstas ar smadzeņu apvalkiem. Tālāk muguras smadzenes pārgriež

šķērsām, atrod pelēko un balto vielu. Šķērsgriezumiem labāk izmantot fiksētas

muguras smadzenes, jo tās ir blīvākas, vieglāk griežamas un tām labāk redzama

iekšējā struktūra.

Galvas smadzeņu uzbūves apgūšanai jāizmanto jau iepriekš no galvaskausa

izņemtas un spirtā vai 5% formalīna šķīdumā fiksētas smadzenes. Galvas sma-
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dzenes apskata pa daļām tadā secība, ka tas aprakstītas grāmata. Pec vajadzības

izdara nepieciešamos griezienus. Jāizmanto modeļi, atlanti, zīmējumi.
Periferos nervus apgūst attiecīgi sagatavotos preparātos. Parasti atpreparē

galvas, priekšējās un pakaļējās ekstremitātes nervus.

Acsābols. Pirms acsābola apguves jāiepazīstas ar acsābola papildorgāniem.

Vispirms apskata plakstiņus, acs spraugu un skropstas. Trešo acs plakstiņu atrod

mediālajā acs kaktiņā. Turpat apskata arī asaru pauguriņu un asaru ezeriņu. Pēc

tam atver orbītu un noņem apakšžokli. Novērtē periorbītu un atpreparē acsābola

muskuļus. Atrod asaru dziedzeri.

Acsābola izpētei izmanto izolētus acsābolus. Svaigā acsābolā apskata visu,

kas redzams no ārpuses, — radzeni, cīpsleni, dzīsleni, zīlīti. Pēc tam vienu fiksētu

acsābolu pārgriež meridionāli, bet otru —

pa ekvatoru. Pārgrieztajos acsābolos

atrod lēcu, stiklveida ķermeni, apskata tīkleni, varavīksneni, stareni un dzīsleni.

Dzirdes orgāns. lepazīšanos sāk ar ārējo ausi. Vispirms apskata auss skrim-

stalu. Noņemot ādu un fascijas ap auss skrimstalas pamatu, kļūst redzami auss

muskuļi. Nogriežot auss skrimstalu pie paša pamata, var redzēt ārējās auss eju.

Vidusauss uzbūvi apgūst, izmantojot modeļus, shēmas, ausu kaulu ar atvērtu

bungdobumu.

lekšējas auss izpētei lieto modeļus, shēmas, ka ari sālsskābe atkaļķotus kaula

preparātus.

PUTNU UZBŪVES ĪPATNĪBAS

Putni ir mugurkaulnieki, tāpēc tiem, tāpat kā zīdītājiem, novēro

visas šīs grupas pamatpazīmes — polaritāti, bilaterālo simetriju un

metamēriju. Taču tajā pašā laikā putna orgānu uzbūvē ir daudzas

īpatnības, ko nosaka divi pamatfaktori: 1) spēja lidot, 2) vēsturiskā

attīstība — putni evolūcijas gaitā izveidojušies no rāpuļiem radnie-

cīgām formām.

Sakarā ar lidošanas spēju attīstību putnu orgāni kļuvuši kom-

pakti, viegli, reducējusies labā olnīca, zobi, izveidojušies spārni, ķer-
meni klāj spalvas. Radniecība ar rāpuļiem ietekmējusi galvaskausa,
plaušu, nieru, ādas, asinsrites un limfrites sistēmu uzbūvi.

KAULU SISTĒMA

Putnu kauli satur gaisu, t. i., tie ir pneimatizēti. Kaulu smadze-

nes pieaugušajiem putniem saglabājas tikai ekstremitāšu distālajās

daļās un sastāda ap 2% no ķermeņa masas, bet zīdītājiem — ap

5%. Līdz ar to kauli putniem ir vieglāki, nekā zīdītājiem. Putnu ske-

letam raksturīgs ļoti liels augšanas ātrums, īpaši divos pirmajos
dzīves mēnešos.

MUGURKAULĀJS

Kakla skriemeļu skaits putniem lielāks neka zīdītajiem: vis-

tai — 13 vai 14, pīlēm — 14 vai 15, zosīm — 17 vai 18. Atlants ir
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137. att. Vistas skelets:

1 — kakla skriemeļi, 2 —
krūšu skriemeļi. 3 — zarnkauls. 4 — sēžas caurums, 5 —

astes skriemeļi, 6 — pigostils. 7 — sēžas kauls, 8 — kaunuma kauls, 9 — gūžas
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gredzenveidīgs, mazs. Kakla skriemeļi savā starpā savienoti ar sedl-

veida locītavām (izņemot atlantu un epistroīeju), tāpēc kakls ir ļoti

kustīgs. Mugurizaugumi attīstīti vāji, bet šķērsizaugumiem pieau-

guši ribu aizmetņi.
Krūšu skriemeļu skaits mazāks nekā zīdītājiem: vistām — 7,

pilēm un zosīm — 9. Vistām 1. krūšu skriemelis ir kustīgs, 2., 3., 4.

un 5. savā starpā saauguši, 6. atkal ir kustīgs, bet 7. pieaudzis
1. jostas skriemelim. Mugurizaugumi labi attīstīti (137. att.).

Ribas sastāv no diviem posmiem — dorsālā un ventrālā. Ribu

skrimšļu nav. Dorsālajam ribas posmam ir kaudāli vērsts āķveidīgs

izaugums (processus uncinatus), ko saites savieno ar nākamo ribu,

tādējādi nostiprinot krūškurvi.

Krūšu kauls ir liela, gandrīz četrstūraina plātnīte. Krūšu kaula

šķautne (crista sterni) spēcīgi attīstīta lidotājputniem. Kaudālajā
malā, katrā krūšu kaula pusē, ir pa krūšu kaula iegriezumam (inci-
sura sterni), kas rada trīs izaugumus. Katrs malējais izaugums vēl

sadalīts divos zaros. Pīlēm krūšu kaula iegriezumi ir sekli, bet zo-

sīm to vietā ir caurumi.

Jostas un krustu skriemeļi. Putniem ir 11
...

14 jostas un krustu

skriemeļu. Pieaugušiem putniem tie saaug savā starpā, izveidojot
jostas-krustu kaulu (os lumbosacrale). Tam pieaug arī gūžu kauli

un pirmie astes skriemeļi.
Astes skriemeļi vistai ir 5 vai 6, bet pīlēm un zosīm — pat 8.

Pēdējais astes skriemelis izveidojas no vairākiem saaugušiem skrie-

meļiem, tāpēc ir lielāks un to sauc par pygostyl.

GALVASKAUSS

Putnu galvaskauss ir neliels un viegls.
Smadzeņu daļas kauli agri saaug, šuves izzūd. No smadzeņu da-

ļas kauliem putniem nav paurstarpas kaula. Sieta kaulam nav labi-

rinta. Pakauša kaulam ir tikai viens kondilis (tāpat kā rāpuļiem), kas

nodrošina galvai plašas grozīšanās iespējas. Orbītas ļoti lielas, un

tās vienu no otras atdala plānas kakla plātnītes (ossa interorbitalis).
Galvaskausa sejas daļas lielākie kauli ir priekšzobu kauls (os

incisivum), kas saaudzis ar augšžokļa un deguna kauliem un iz-

veido augšknābja pamatu, kā arī apakšžoklis (mandibula), kas ir

apakšknābja pamats. Apakšžoklis saaudzis no 11 kauliem (rāpuļiem
šie kauliņi novietoti atsevišķi).

Putniem ir tāda īpatnība, ka augšknābis ar galvaskausa sma-

dzeņu daļu savienots kustīgi un izveidota t. s. aukslēju svira. So

kaula caurums. 10 — ciskas kauls, 11 — krūšu kaula laterālais izaugums. 12 —
ikru

kauls, 13 — krūšu kaula vidējais izaugums, 14 — stilba kauls, 15 — skrejkauls,

16 — I pirksts. 17, 18 un 19 — IV, 111, II pirksts, 20 — krūšu kaula šķautne,
21 — ceļa kauls, 22 — krūšu kaula ribu izaugums, 23 — atslēgas kauls, 24 — korakoīda

kauls, 25 un 26 —
ribas ventrālais un dorsālais posms, 27 — ribas āķveidīgais izau-

gums, 28 — lāpstiņa, 29 — pleca kauls, 30 — spieķa kauls, 31 — elkoņa kauls, 32, 33

un 34 — 11, 111, IV metakarpālie kauli, 35 — 111 pirksts



256

savienojumu veido trīs kauli: kvadrātkauls (os quadratum), aukslēju
kauls (os palatinum) un spārnveida kauls (os ptherugoideum).
Svira darbojas šādi: atveroties apakšžoklim, pagriežas kvadrātkauls,

kas spiež uz spārnveida kaulu, savukārt tas bīda aukslēju kaulu, bet

aukslēju kauls spiež uz augšknābi, kura priekšgals tiek pacelts uz

augšu. Līdz ar to mute putniem var plaši atvērties.

Vaiga kauls putniem veidots no diviem kauliem — jugālā kaula

(os jugale) un kvadrātjugālā kaula (os quadratojugale).
Lemesītis daļēji sastāv no skrimšļa. Mēles kauls putniem attīs-

tīts labi. Tas sastāv no ķermeņa un viena ragu pāra. Ķermenī izšķir

pamatu (basihuoideum), mēles iekšējo kaulu (os entoglossum) un

ķīli (carina), kas vērsts kaudāli.

PRIEKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES SKELETS

Priekšējās ekstremitātes putniem pārvērtušās spārnos. Tāpat kā

rāpuļiem, putniem plecu joslu veido trīs kauli — lāpstiņa, atslēgas
kauls un korakoīda kauls.

Lāpstiņa ir plāna plātnīte un vērsta kaudāli.

Korakoīda kauls (os coracoideum) ir spēcīgākais no pleca joslas
kauliem.

Atslēgas kauls (clavicula) ir izliekts laterāli, un ta distalais gals

saaug ar tādu pašu pretējās puses kaulu, veidojot dakšiņu (furcula).
Pleca kauls attīstīts spēcīgi. Zem mediālā muskuļpauguriņa at-

rodas pneimatizējošais caurums (foramen pneumaticum), kas ved

kaula gaisa dobumā.

Elkoņa kauls attīstīts labāk par spieķa kaulu. Starp abiem kau-

liem ir liela kaulstarpa.

Karpālie kauli. Attīstīti tikai divi — radiālais karpālais kauls

(os carpi radiale) un ulnārais karpālais kauls (os carpi ulnare).

Apakšējās rindas kauli novērojami tikai fetālajā perioda un velak

saaug ar metakarpālajiem kauliem.

Metakarpālo skeletu veido 11, 111 un IV metakarpālie kauli. Vis-

labāk ir attīstīts 111, IV jau ir nedaudz tievāks, bet II kauls pieau-

dzis 111 kaulam un atsevišķi nav novērojams.
Pirkstu kauli. Priekšējai ekstremitātei pirkstu kauli rudimentāri.

Novēro tikai trīs pirkstus — otro, trešo un ceturto. Trešajam pirk-
stam ir divas falangas, bet otrajam un ceturtajam pirkstam — viena.

PAKAĻĒJĀS EKSTREMITĀTES SKELETS

Gūžu josla sastāv no trīs kauliem: zarnkaula, sēžas kaula un

kaunuma kaula. Labais un kreisais gūžu kauls saauguši ar jostas-

krustu kaulu, bet bļodas saaugums nav attīstīts.

Vislielākais ir zarnkauls. Sēžas kauls pieaug zarnkaula kaudā-

lajai apakšējai malai, un starp tiem atrodas sēžas caurums (foramen

ischiadicum). Kaunuma kauls ir šaura kaula plātnīte, kas no gūžas
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kaulu, locītavbedres iet kaudāli, pieaug sēžas kaulam un kopā ar to

norobežo gūžas kaula caurumu (foramen obturatum).
Ciskas kauls (os femoris) ir īss, bet samērā masīvs. Tā proksi-

mālajā galā ir galviņa un viens grozītājs, bet distālajā galā — divi

kondiļi un bloks ceja kaulam.

Stilba kauls attīstīts labāk par ikru kaulu, bez tam tā distālajam

galam pieaug augšējo tarsālo kaulu rinda. Ikru kauls stipri redu-

cēts, novērojams tikai līdz stilba kaula vidum.

Tarsālo kaulu putniem nav. To proksimālā rinda saaug ar stilba

kaulu, bet centrālais kauls un distālā rinda — ar metatarsālo kaulu

proksimālo galu.
Metatarsālais skelets sastāv no skrejkaula un I metatarsālā

kaula. Skrejkauls izveidojies, saplūstot 11, 111 un IV metatarsālajiem
kauliem. Pirmais (I) metatarsālais kauls ar saitēm pievienots skrej-
kaula distālajam galam un vērsts kaudāli. Uz skrejkaula distālā

gala ir trīs veltņi — otrajam, trešajam un ceturtajam pirkstam.
Pirkstu kauli. Pakaļējai ekstremitātei parasti ir četri pirksti. Pir-

mais pirksts ir vērsts atpakaļ, un tam ir tikai divas falangas. Pā-

rējie pirksti vērsti uz priekšu. Otrajam pirkstam ir trīs, trešajam —

četras, bet ceturtajam pirkstam — piecas falangas.
Kaulu savienojumos svarīgu īpatnību nav.

MUSKUĻU SISTĒMA

Muskulatūras krāsa lidotājputniem atšķiras no muskulatūras krā-

sas nelidotājputniem. Lidotājputniem tā ir tumšāka, jo satur vairāk

mioglobīna. Putnu muskulatūrai vēl raksturīgs tas, ka stiegras pār-
kaulojas, īpaši pakaļējā ekstremitātē.

Zemādas muskuļi attīstīti labi un to ir vairāk nekā zīdītājiem. Tie

regulē spalvu kustības, kā arī iedarbojas uz lidādiņu (patagium).

Lidādiņa ir ādas duplikatūra, kas savieno vidukli ar plecu un apakš-
plecu.

No galvas muskuļiem putniem novērojami tikai gremošanas mus-

kuļi, bet sejas (mīmikas) muskuļi nav attīstīti. Gremošanas (koša-

nas) muskuļu putniem ir vairāk nekā zīdītājiem, jo ir muskuļu gru-

pas, kas iedarbojas uz kvadrātkaulu un aukslēju sviru.

Vidukļa muskulatūra attīstīta nevienmērīgi. Spēcīgi ir kakla un

astes muskuļi, bet lidotājputniem — arī krūšu muskuļi (138. att.).
Vēdera muskuļi ir tādi paši kā zīdītājiem, tikai vāji attīstīti. Krūšu

dobums putniem no vēdera dobuma nav atdalīts, jo diafragma ir

rudimentāra — nelielas krokas veidā.

Priekšējo ekstremitāšu (spārnu) muskuļi lidotājputniem attīstīti

labi, bet nelidotājiem — vāji. Ar zīdītāju priekšējās ekstremitātes

muskuļiem tos grūti salīdzināt. Putniem šie muskuļi ir īsi, resni un

pie kauliem piestiprināti ar garām stiegrām. Skaita ziņā to ir vai-

rāk nekā zīdītājiem. No spārnu muskuļiem sevišķi spēcīgi ir attīs-

tīti krūšu muskuļi (m. pectoralis major, minor, tertius), kas sastāda

ap 45% no visas ķermeņa muskuļu masas.
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138. att. Vistas muskulatūra:

1 — drēbnieka muskulis, 2 — ciskas platās fascijas stiepējs, 3 — ciskas divgalvainais
muskulis, 4 — puscīpslainais muskulis, 5 — vēdera muskuļi, 6 — ikru muskulis, 7 — pa-

pēža un garais ikru muskulis, 8 — pirkstu saliecēji, 9 — pirkstu izstiepēji, 10 — ventrā-

lais zobainais muskulis, 11 — lidādina, 12 — lielais krūšu muskulis, 13 — karpālās un

pirkstu locītavu saliecēji, 14 — karpālās un pirkstu locītavu izstiepēji, 15 — dorsālie kakla

muskuļi, 16 — ventrālie kakla muskuļi, 17 — traheja, 18 — guza
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Pakaļējās ekstremitātes muskuļi visumā ir līdzīgi zīdītāju paka-
ļējās ekstremitātes muskuļiem, tomēr daudzveidīgāki. Šķautnes mus-

kulis (m. pectineus) un ārējais gūžas kaula cauruma muskulis (m. ob-

turator externus) nav attīstīti. Putniem pakaļējā ekstremitātē ir

īpašs mehānisms, tāpēc putni var sēdēt un gulēt uz zara bez ener-

ģijas patēriņa. Šo mehānismu veido stiegra, kas sākas no slaidā

muskuļa (m. gracitis), iet pāri ceļa kaulam, piesaistās pie ikru kaula,
aizliecas uz plantāro pusi un beidzas pie pirkstu saliecējmuskuļiem.
Nosēžoties uz zara, putna masa saliec ceļa locītavu, bet minētā

stiegra saliec pirkstu, kas cieši aptver zaru.

ĀDAS SEGA

Putnu āda ir plāna un, tāpat kā rāpuļiem, nesatur ne sviedru,
ne tauku dziedzerus, izņemot pieastes dziedzeri (glandula uropigii),
kas atrodas virs pēdējiem krustu skriemeļiem. Ar šī dziedzera sek-

rētu putni ietauko spalvas.
Uz knābja, nagiem, pirkstu spilventiņiem, kāju zvīņām un pie-

šiem epiderma veido biezu raga kārtu. Pie ādas derivātiem putniem

pieder spalvas, sekste, zodlapiņas un lidādiņa, ūdensputniem —

peldplēves.
Segspalvas putna ķermeni neklāj vienmērīgi, jo ir arī neapspal-

voti laukumi, piemēram, krūšu un vēdera sānu sienas. Spalvas atka-

rībā no uzbūves un funkcijas iedala dūnspalvās, segspalvās, lidspal-
vās un stūrspalvās.

Spalva (139. att.) sastāv no kāta (scapus) un vēdekļa

(vexillum). Kātam savukārt izšķir sakni (calamus) un stiebru

(rachis). No stiebra atzarojas vēdekļa zari (rami). Zari tajā pašā
plaknē atzaro starus (radii). Uz stariem ir mazi āķīši, kas sa-

ķeroties satur tos citu pie cita.

GREMOŠANAS APARĀTS

Putnu gremošanas trakts ir ievērojami īsāks nekā zīdītājiem.
Pīlēm tas ķermeņa garumu pārsniedz tikai 4 reizes.

Mutes atveri (rima oris) putniem apņem augšknābis un apakš-
knābis, kam ir kaula pamats (sk. iepriekš). Līdz ar to putniem nav

lūpu, vaigu, smaganu, zobu. Zobus aizvieto asās knābja malas.

Knābi no ārpuses pārklāj raga kārtiņa. Ūdensputniem tās vietā

ir mīksta ādiņa (ceroma), kurā daudz taustes receptoru.
Mēles forma atbilst knābim. Mēles gļotāda satur diegveida kār-

piņas, garšas kārpiņu nav, bet sastopami atsevišķi garšas sīpoliņi
uz mēles saknes.

Mīkstas aukslējas nav attīstītas, tapec veidojas kopējs mutes-

rīkles dobums.
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139. att. Putnu adas sega:

A — spalvas uzbūve: 1 — stiebrs, 2 — zari, 3 — stari, 4 — āķīši, 5 — sakne, 6 —

spalvas kārpiņa, 7
—

mata maisiņš; B — spārns: 1, 2 un 3 — kontūrspalvas, 4 — lid-

spalvas, 5 — spārniņš; C — segspalvu izvietojums uz putna ķermeņa (I — no ventrā-

lās puses, II — no dorsālās puses): a — apspalvotie laukumi, b
— neapspalvotie

laukumi

Cietās aukslējas saaugušas tikai daļēji. Uz tām ir vairākas rin-

das kārpiņu. Pēdējo kārpiņu rindu uzskata par robežu starp mutes

un rīkles dobumu.

Rīkles dobums īss, tā gļotādu klāj daudzkārtainais plakanais
epitēlijs.

Siekalu dziedzeri attīstīti vāji.
Barības vads plašāks nekā zīdītājiem. Vistu dzimtas putniem tas

veido guzu (ingluvies). Tās dziedzeri samitrina barību.

Kuņģis sastāv no divām daļām: dziedzerkuņģa un muskuļkuņģa

(140. att.). Dziedzerkuņģis ir vārpstveidīgs, un no muskuļ-

kuņģa to norobežo iežmauga. Tā gļotāda satur dziedzerus, kas at-

bilst zīdītāju fundālajiem dziedzeriem.
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140. att. Orgānu novietojums vistas ķermeņa dobumā (ven-
trālā krūšu un vēdera siena noņemta):

1 — barības vads, 2 — traheja, 3 — guza, 4 — labais un kreisais

vairogdziedzeris, 5 — labā un kreisā pleca-galvas artērija, 6 — labā

un kreisā kraniālā doba vena, 7 — labais un kreisais sirds priekš-
kambaris, 8 — sirds kambaris, 9 — aknas, 10 — muskuļkuņģis, 11

—

aizkuņģa dziedzeris, 12 — divpadsmitpirkstu zarna, 13 — tievā zarna,

14 — vēdera sienas griezums, 15 — kloākas atvere

Muskuļkuņģim ir ieapaļa saspiesta forma. Tā muskuļap-
valks ir zilgani violetā krāsā un sastāv no gludajiem muskuļaudiem,
kas veido laterālos muskuļus un starpmuskuļus. Uz muskuļkuņģa
gļotādas novēro sacietējuša sekrēta kārtu, kas atgādina ragvielu.
Muskuļkuņģī var atrast akmentiņus, kas palīdz saberzt barību.

Zarnas atrodas kaudāli no aknām vēdera dobuma labajā pusē.
Divpadsmitpirkstu zarna sākas no muskuļkuņģa un veido «U» veida
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cilpu, kurā novietojies aizkuņģa dziedzeris. Pārēja tievā zarna veido

savā starpā cieši saspiestas cilpas. Mezentērijs garš. Resna zarna

īsa. Aklās zarnas parasti ir divas. Loka zarna nav attīstīta. Taisna

zarna beidzas kloākā. Kloāka ir paplašināta taisnās zarnas beigu

daļa, kurā atveras urīnvadi un dzimumorgāni. Kloāka ir trīs daļas:

priekšējā (coprodeum), vidējā (urodeum) un kaudālā (proctodcum).

Kaudālās daļas dorsālajā sienā atrodas nepāra maisiņš — kloākas

bursa, kurā veidojas B limfocīti.

Aknas putniem lielas, sastāv no labās un kreisās daivas. Zults-

pūslis atrodas uz labās daivas.

Aizkuņģa dziedzerim vistai ir trīs, bet pīlēm un zosīm — divi

izvadi. Aizkuņģa dziedzeris atrodas divpadsmitpirkstu zarnas cilpā.

ELPOŠANAS APARĀTS

Deguna dobums ir šaurs un īss, nāsis — apaļas vai ovālas.

Katrā deguna dobuma pusē ir trīs vāji attīstītas skrimšļa konhas.

Ožas labirints nav attīstīts.

Balsenes putniem ir divas: trahejas sākumā atrodas priekšējā
balsene (larynx cranialis), bet trahejas kaudālajā gala — kaudālā

balsene (larynx caudalis, s. syrinx).

Kraniālā balsene kalpo tikai elpošanai, un tās pamatu

veido tikai kausveida skrimšļi un gredzenskrimslis, kas sastāv no

četrām daļām. Balsenes skrimšļu kustības regulē 4 muskuļi.

Kaudālā balsene atrodas trahejas bifurkācijas vietā un sa-

stāv no bungdobuma (tympanum), kaula tiltiņa, bungdobuma iekšē-

jās un ārējās membrānas. Šī balsene labi attīstīta tikai dziedātāj-

putniem, jo ir skaņas radītājorgāns.

Traheja putniem ir gara. Trahejas gredzeni vecām pīlēm un zo-

sīm pārkaulojas.
Plaušu uzbūve (141. att.) būtiski atšķiras no zīdītāju plaušu

uzbūves. Tās ir sārtā krāsā, cieši pieguļ skriemeļiem un atrodas

iedobumos starp ribu galiem no pirmās ribas līdz nierēm. To sanu

virsmas pieaugušas krūšu sienām. Abi galvenie bronhi, kas drīz

zaudē skrimšļus, neizbeidzas plaušās, bet iziet tām cauri un izveido

gaisa maisus. Plaušās no galvenajiem bronhiem atdalās sekundārie

bronhi. To lielākā daļa (endobronhi) paliek plaušās, bet trīs (ekso-

bronhi) iziet cauri plaušām un arī veido gaisa maisus. Sekundāros

bronhus plaušās savieno sīki zariņi (parabronhi), no tiem sākas

gaisa kapilāri, caur kuru sienām notiek gāzu apmaiņa (tāpat kā

zīdītāju alveolās).

Gaisa maisi (sacci pneumatici) veidoti no_ plānām
:

puscaurspīdī-

gām plēvēm un atrodas starp iekšējiem orgāniem, ka arī iespiežas
kaulos un starp muskuļiem. Putniem ir deviņi gaisa maisi. Gaisa

maisu funkcija ir daudzveidīga.
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141. att. Putnu plaušu un gaisa
maisu uzbūves shēma:

1 — starpatslēgas kaula maiss, 2 — pa-
duses izliekums, 3 — ieeja pleca kaulā,
4 — kakla maisi, 5 — kraniālie krūšu

maisi, 6 — kaudālie krūšu maisi, 7 — vē-
dera maisi, 8 — plaušas, 9 — plaušu
mediālās malas, 10 — galvenā bronhu

priekštelpa, 11 — eksobronhi uz vēdera

maisiem, 12 — maisu bronhi

142. att. Gaiļa urīnorgāni un dzimum-

orgāni:
1

—
sēklinieks, 2 — sēklvads, 3 — niere,

4 — urinvads, 5 — kloāka, 6 — taisnas

zarnas kaudālā dala, 7 — virsnieres, 8 —

aorta, 9 — zarnkaula ārēja artērija, 10 —

sēžas artērija, 11 —
zarnkaula iekšējā

vēna, 12 — zarnkaula ārējā vēna, 13 —

zarnkaula kopējā vēna

URĪNORGĀNI

No urīnorgāniem putniem attīstītas tikai nieres un urīnvadi

(142. att.). Urīnpūšja un urīnkanāla nav. Nieres ir tumšsarkanas,
mīkstas konsistences, atrodas iedobumos zem jostas-krustu kaula

(os lumbosacrale) un sniedzas no plaušām līdz taisnajai zarnai. Nie-

res kārpiņas un nieres bļodiņa nav izveidota.

Urīnvadi atveras kloākas vidējā daļā.

DZIMUMORGĀNI

Vīriešu kārtas putniem dzimumorgāni sastāv no pāra sēklinie-

kiem un sēklvadiem. Sēklinieka maisiņa, vīrišķā urīnkanāla un pa-

pildu dzimumdziedzeru nav. Dzimumlocekli novēro tikai ūdens-

putniem.
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Sēklinieki parasti pupveidīgi, atrodas nieru kranioventrālajā
malā. Kreisais sēklinieks lielāks par labo. Riesta laikā sēklinieki

hipertrofējas. Sēklinieka piedēklis neliels. Sēklvadi tievi,

līkumoti, atveras kloākas vidējā daļā.
Pīļtēviņiem un zostēviņiem dzimumloceklis sastāv no fib-

roziem audiem. Erekciju nodrošina limfas uzkrāšanās.

Sieviešu kārtas putniem dzimumorgānus veido kreisā olnīca un

kreisais olvads. Olnīca atrodas zem nieru priekšējās daļas. Da-

žāda lieluma folikuli dod tai ķekarainu izskatu (143. att.). Ovulā-

cijas laikā folikuls plīst pa stigmu, kas iezīmējas kā balta līnija.
Olvads spēcīgi attīstīts, atgādina līkumotu zarnu un uzkarināts

īpašā tēnē. Atkarībā no uzbūves un gļotādas funkcijām olvadā iz-

šķir 5 daļas: piltuvi, pamatdaļu, sašaurinājumu, olas turētājdaļu,
kas ir homologa zīdītāju dzemdei, un izejas daļu (homologa zīdī-

tāju makstij).
Piltuvē notiek apaugļošanās, olvada pamatdaļā veidojas olbal-

tuma slānis un šķiedrainais apvalks, sašaurinājumā — čaumalas

apvalks, bet olas turētājdajā — kaļķa čaumala. Izejas daļa atveras

kloākā.

143. att. Vistas dzimumorgāni:
A — vistas olnīca un olvads, B

—
vistas dzimumorgānu topogrāfija; 1 — olnīca ar

folikuliem, 2 — folikula apvalks, 3 — olvada piltuve, 4 — pamatdaļa, 5 — sašaurinā-

jums, 6 — olas turētājdaļa (čaumalas daļa), 7 — izejas daļa, 8 — kloāka, 9 — taisnā

zarna, 10 — apzarnis, 11 — asinsvadi, 12 — plaušas, 13 — nieres, 14 — gūžu zarna,

15 —
aklās zarnas
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ASINSRITES UN LIMFRITES SISTĒMA

Asinsrites sistēma. Sirds ietverta plānā, bet stiprā perikarda.
Sirdij četras kameras. Labā atrioventrikulārā vārstule nav attīstīta,

tās vietā ir muskuļplātnīte.

Ontoģenēzē putniem saglabājas labais aortas loks, bet reducējas
kreisais. Zīdītājiem otrādi — reducējas labais aortas loks. Ārējā
zarnkaula artērija vāja, tāpēc pakaļējo ekstremitāti apasiņo sēžas

artērija (a. ischiadica).

Kraniālās dobās vēnas ir divas, un tās ir jugulāro vēnu turpi-

nājumi. Kaudālā dobā vēna ir īsa un uzņem aknu vēnas, nepāra
\ēdera vēnu (v. abdominalis) un divu nieru vēnu asinis.

Limfātiskā sistēma vistu dzimtas putniem sastāv tikai no lim f-

vadiem, bet ūdensputniem ir arī divi limfmezgli. Pirmais

atrodas kakla kaudālajā daļā pie jugulārām vēnām, bet otrs — starp
nierēm dzimumdziedzeru apvidū.

Liesa ir neliela, apaļa, no-

vietota kuņģa labajā pusē.
Tīmuss jauniem putniem

sniedzas no apakšžokļa līdz sirdij
un lokalizējas abās pusēs trahejai.
Vecākiem putniem tas reducējas.

NERVU SISTĒMA

Muguras smadzenes iet līdz

mugurkaula kanāla galam, tāpēc

zirgaste (cauda eguina) nav at-

tīstīta.

Galvas smadzeņu uzbūvē ir

īpatnības (144. att.). legarenās
smadzenes izliektas. Smadzenītēm

puslodes mazas, bet tārps attīstīts

spēcīgi. Smadzeņu tilta nav. Vi-

dussmadzeņu jumtā ir tikai divi

pauguriņi. Redzes pauguri mazi,

zirņveida ķermenis nav attīstīts.

Pusložu virsma gluda. Smadzeņu
saiklis un hipokamps nav attīstīti.

Galvas nervu ir 12 pāri, bet

I, V un VII nervs attīstīti vāji, jo
nav vaigu, lūpu un sejas musku-

latūras.

īpatnības ir arī autonomās

nervu sistēmas simpātiskās daļas
uzbūvē.

144. att. Galvas smadzenes:

A — no kreisās puses, B — garen-

griezumā; 1 — ožas smadzenes, 2 —

redzes nervs, 3 — hipofīze, 4 — acs

muskuļu nervs, 5 — vidussmadzeņu

jumts, 6 — trīszaru nervs, 7 —
atvil-

cējnervs, 8 — iegarenās smadzenes,

9 — IX un X galvas nervi, 10 — mu-

guras smadzenes, 11 — smadzenīšu

ausveidīga daiva, 12 — smadzenītes,

13 — lielo smadzeņu puslodes, 14 —

primārais apmetnis, 15 — bazālais gan-

glijs, 16 — laterālais smadzeņu do-

bums, 17 — ceturtais smadzeņu do-

bums
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MAŅU ORGĀNI

Redzes analizators. Acsābola priekšējā daļa vairāk izliekta nekā

zīdītājiem. Uz fibrozā apvalka radzenes tuvumā ir kaula plātnītes.
Zīlīte parasti apaļa. Stiklveida ķermenī novēro šķautni (pecten),

kas saistīta ar lēcu. Apakšējais plakstiņš ir kustīgāks par augšējo.

Sevišķi labi attīstīts trešais plakstiņš.
Asaru dziedzeris mazs. Tīklenē nav atstarotājkārtas.
Dzirdes analizators. Auss skrimstala nav attīstīta, bet ir īsa, plaša

ārējās auss eja. Vidusausī ir tikai viens dzirdes kauliņš (columella).
Labirinta uzbūve līdzīga zīdītāju labirinta uzbūvei, bet gliemezis
nav spirāli sagriezts.

Pārējo analizatoru uzbūve līdzīga attiecīgo zīdītāju analizatoru

uzbūvei.

Oža attīstīta vāji.

IEKŠĒJĀS SEKRĒCIJAS DZIEDZERI

Vairogdziedzeris ir para veidojums un atrodas uz trahejas kau-

dālās balsenes tuvumā.

Epitēlijķermenīši ir nelieli, novietoti pie vairogdziedzera kaudā-

lās malas.

Virsnieres ir nelielas, lokalizētas pie nieru kraniomedialas malas.

Pārējie iekšējās sekrēcijas dziedzeri ir tādi paši kā zīdītājiem.

9. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: svarīgāko putna orgānu histoloģiskas uzbūves īpatnību

izpēte.
Materiāls: ādas, barības vada, guzas, kuņģa, tievās zarnas, resnās zarnas,

kloākas, aknu, aizkuņģa dziedzera, plaušu, nieru, sēklinieka, olnīcas, olvada un

lielo smadzeņu garozas histoloģiskie preparāti.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, krāsainie zīmuļi, zīmēšanas burtnīca,

tabulas.

Ādā putniem ir tādas pašas kārtas kā zīdītājiem, tikai tā ir plānāka, sau-

sāka, jo nesatur ne tauku, ne sviedru dziedzerus. Matu vietā putniem ir spalvas.
Taukus izdala tikai pieastes dziedzeris. Ādas biezums vistām svārstās no 0,3 līdz

2,4 mm, bet zosīm — no 1,6 līdz 2,8 mm. Apspalvotajās vietās āda ir plānāka
nekā neapspalvotajās vietās.

Barības vads putniem, tāpat kā zīdītājiem, sastāv no trīs apvalkiem: gļot-

ādas, muskuļapvalka un adventīcijas vai serozās. Seroza novērojama ķermeņa
dobumā. Gļotādu klāj samērā biezs daudzkārtainais plakanais pārragotais epitē-

lijs. Gļotādas pamatkārtā atrodas tubulozi dziedzeri, kas izdala gļotainu sekrētu.

Gļotāda veido daudz garenisku kroku. Muskuļapvalks sastāv no iekšējās cirku-

lārās un ārējās gareniskās kārtas. Gareniskā kārta attīstīta vājāk par cirkulāro

kārtu, un ūdensputniem tās vispār nav. Adventīcija un seroza bagātas ar elastī-

gajām šķiedrām. Tajā vietā, kur barības vada kaudālā daļa pāriet dziedzerkuņgī,
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epitēlijs kļūst plānāks, un šeit novērojama mandele, kas sevišķi labi izteikta

pīlēm. Mandele sastāv no retikulāro un limfoīdo audu sakopojuma.

Guzas siena veidota līdzīgi kā barības vada siena: novēro visas tās pašas

kārtas. Daudzkārtainais plakanais pārragotais epitēlijs guzā biezāks nekā barības

vadā. Gļotādas pamatkārtā vērojami tādi paši dziedzeri kā barības vadā, bet

šeit samērā daudz limfoīdo un retikulāro audu. Muskuļapvalks divslāņains. To

veido gludie muskuļaudi. Adventīcija cieši savienota ar ādu, un tajā ieaug zem-

ādas un atslēgas kaula muskuļi. Tas palīdz noturēt stipri pildītu guzu normālā

stāvoklī.

Kuņģis. Dziedzerkuņģa un muskuļkuņģa sienas uzbūve ievērojami atšķiras,

jo dziedzerkuņģa sienas gļotāda izdala fermentus barības sagremošanai, bet

muskuļkuņģis barību sasmalcina, tikai mehāniski to beržot.

Dziedzerkuņģa siena sastāv no gļotādas ar zemgļotādu, muskuļap-
valka un serozās. Gļotāda veidota no epitēlija, gļotādas pamatkārtas un gļotādas

muskuļslāņa. Uz gļotādas redzamas 30... 75 kārpiņas, uz kuru galotnēm atveras

kuņģa dziļie dziedzeri. Gļotādu sedz vienkārtainais cilindriskais epitēlijs. Bez dzi-

ļajiem dziedzeriem attīstīti ari virsējie tubulozie dziedzeri, kas izdala biezu gļo-

tainu sekrētu. Dziļie dziedzeri atbilst zīdītāju kuņģa dibena daļas (fundālajiem)
dziedzeriem. Muskuļapvalks veidots no iekšējās gareniskās, vidējās cirkulārās un

ārējās gareniskās kārtas.

Muskuļkuņģa siena sastāv no gļotādas, muskuļapvalka un serozās.

GJotādu klāj vienkārtainais cilindriskais epitēlijs, kurā ir dziedzeri, kas secernē

ogļhidrātus un olbaltumvielas saturošu sekrētu. Sekrētam sacietējot, veidojas kuti-

kula, kas biezā kārtā pārklāj epitēliju.

Muskuļapvalks ļoti biezs. To veido gludā muskulatūra, kuras šūnas bagātas

ar mioglobīnu un tāpēc ir tumšā krāsā. Muskuļu kārtas muskuļkuņģī nav novē-

rojamas, jo muskulatūra sagrupēta četros muskuļos. Seroza būvēta tāpat kā

parasti.

Tievās zarnas siena, tāpat kā zīdītājiem, sastāv no trīs apvalkiem: gļotādas,

muskuļapvalka un serozās. Atšķirībā no zīdītājiem visa tievā zarna, izņemot

4
...

7 mm garu pāreju no muskuļkuņģa uz tievo zarnu, būvēta vienādi. Gļotāda
veido bārkstiņas, ko klāj cilindriskais epitēlijs, kas, ieliecoties gļotādā, veido

zarnu dziedzerus (kriptas). Duodenālie dziedzeri (atšķirībā no zīdītājiem) nav

attīstīti. Starp apmalotajām šūnām redzamas arī kausveida šūnas. Gļotādas pa-

matkārtā vērojami limfātiskie sīnusi un folikuli, ko veido limfoīdo audu sakopo-

jumi. Muskuļapvalka ir divas kārtas: spēcīgi attīstīta iekšējā cirkulārā un vāji
izveidotā gareniskā kārta. Seroza ļoti plāna.

Resnā zarna. Atšķirībā no zīdītājiem putnu resnajā zarnā novērojamas ari

bārkstiņas, tikai tās ir īsākas nekā tievajās zarnās. Aklajās zarnās bārkstiņas ir

tikai to sākuma daļā. Gļotādā attīstīti ari zarnu dziedzeri, tomēr mazākā skaitā

nekā tievajās zarnās, bet ir vairāk kausveida šūnu. Pie aklo zarnu sākuma daļas

gļotādā vērojamas mandeles. Muskuļapvalks un seroza ir tādas pašas kā tievajā

zarnā.

Kloākas priekšējai daļai (coprodeum) ir tāda pati uzbūve kā resnajai zarnai.

Vidējā daļā (urodeum) gļotādu klāj apmalotais cilindriskais epitēlijs, bet bārk-

stiņas un dziedzeri nav attīstīti. Kaudālajā kloākas daļā epitēlijs kļūst daudz-

kārtains, īpaši zosīm, kam gandrīz visu kloāku klāj daudzkārtainais plakanais

epitēlijs. Kloākas dorsālajā sienā atrodas limfoepiteliāls orgāns — kloākas somiņa.
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Aknu histoloģiskā uzbūve visumā atbilst zīdītāju aknu uzbūvei, tikai aknu

plātnītes ir dubultas, tāpēc putnu aknas atgādina tubulozu dziedzeri.

Aizkuņģa dziedzera histoloģiskā uzbūve būtībā neatšķiras no zīdītāju aiz-

kuņģa dziedzera uzbūves. Apskatot aizkuņģa dziedzera preparātu, jāatrod kā

ekskretorās, tā arī inkretorās šūnas. Abas šūnu grupas jāpēta arī lielajā palieli-

nājumā.
Plaušas. Bronhus no iekšpuses klāj daudzrindu mirdzepitēlijs, kas satur kaus-

veida šūnas. Gļotādas pamatkārtā daudz dziedzeršūnu, kas producē gļotas. Bronhu

sienā visiem putniem daudz elastīgo šķiedru. Pirmās un otrās pakāpes bronhu

sienas satur arī gludās muskuļšūnas. Samazinoties bronhu diametram, samazinās

arī epitēlija augstums, kausveida šūnu un dziedzeru skaits. Parabronhos epitēlijs
ir kubisks vai plakans, bet gaisa kapilāros — plakans. Starp gaisa kapilāriem un

asins kapilāriem ir bazālā membrāna.

Niere. Putniem, tāpat kā zīdītājiem, nierē novēro garozu un serdi un nieres

morfofunkcionālā pamatvienība ir nefrons, tikai nefronu uzbūve nieres centrā un

perifērijā būtiski atšķiras. Nieres centrālajā daļā esošie nefroni, kas ir nelielā

skaitā, līdzinās zīdītāju nieru nefroniem. Tie spēj reabsorbēt no pirmurīna ūdeni

un tajā izšķīdinātās vielas. Perifēriem nefroniem ir īsas cilpas, tiem nav attīstītas

reabsorbcijas spējas, tāpēc putni nespēj veidot koncentrētu urīnu.

Sēklinieka histoloģiskā uzbūve visumā līdzīga zīdītāju sēklinieku uzbūvei,

bet ir arī atšķirības. Zīdītājiem līkumotie sēklinieka kanāliņi beidzas akli, bet

putniem anastomozē. Tas sekmē spermiju ātrāku izvadīšanu. Līkumotie kanāliņi
tālāk pāriet sēklinieka tīklā. Sēklinieka piedēkli apņem sēklinieka kapsula.

Olnīca. Histoloģiski putnu olnīcā, tāpat kā zīdītāju olnīcā, var izšķirt foliku-

lāro un parenhimatozo zonu. Parenhimatozajā zonā vērojami folikuli, kas atrodas

dažādās attīstības stadijās. Asinsvadu zonā ir nervi, asinsvadi. Parenhimatozajā

zonā starp folikuliem lielajā palielinājumā var redzēt intersticiālās šūnas, kas

izstrādā steroīdos hormonus.

Olvada sienā histoloģiski izšķir trīs apvalkus: gļotādu, muskuļapvalku un

serozu. Zemgļotāda nav attīstīta. Gļotādu klāj mirdzepitēlijs ar kausveida šūnām.

Kausveida šūnas secernē ovomucīnu. Mirdzepitēlija šūnas dažādās olvada daļās

atšķiras pēc augstuma un mirdzmatiņu daudzuma. Gļotādas pamatkārtā daudz

asinsvadu, nervu, limfocītu, plazmatisko šūnu, muskujšūnu. Gļotādas pamatkārtā,

izņemot piltuves un dzemdes apvidus, novērojami vienkāršie tubulozie dziedzeri,

kas secernē olbaltumvielas saturošu sekrētu. Gļotādas virsma krokota. Muskuļ-

apvalks veidots no iekšējās cirkulārās un ārējās gareniskās kārtas. Muskuļapvalka
biezums pieaug kaudālā virzienā. Serozais apvalks sastāv no plānas irdeno saist-

audu kārtiņas, ko klāj mezotēlijs.
Lielo smadzeņu garoza būvēta vienkāršāk nekā zīdītājiem. Tajā ir tikai 3 vai

4 neirocītu kārtas un mazāk nervu šķiedru. Preparātu vispirms apskata mazajā,

pēc tam lielajā palielinājumā.

9. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: putnu orgānu sistēmu un aparātu anatomiskas uzbūves

apguve.

Materiāls: putnu līķi, gatavi skeleti, atsevišķi kauli, atlanti, tabulas.

Instrumenti: pincete, skalpelis, nazis, šķēres.



Kaulu sistēma. Putna skeletu apgūst līdzīgi kā zīdītāju skeletu. Jāpievērš
uzmanība putnu skeleta īpatnībām — vieglumam, cietumam, gaisa dobumiem kau-

los, plecu un gūžas joslas uzbūvei, karpālo kaulu īpatnībām.

Muskuļu sistēma. lepazīstas ar dažādu ķermeņa apvidu muskuļiem, muskuļu

stiegrām. Novērtē muskuļu krāsu.

Ada. lepazīstas ar spalvām, apskata ādu, atpreparē pieastes dziedzeri, izmēra

ādas biezumu. Novērtē ādas mitrumu, elastību un ādas veidojumus.
Gremošanas aparāts. Apskata knābi, mutes dobumu, pārgriež barības vadu,

guzu, atver ķermeņa dobumu un noskaidro kuņģa, zarnu, aknu, aizkuņģa dzie-

dzera un kloākas topogrāfiju un uzbūvi.

Elpošanas aparāts. Apskati sak ar deguna dobumu. Tālāk atpreparē balseni,

traheju, novērtē plaušu topogrāfiju un uzbūvi.

Uroģenitālais aparāts. Vispirms atpreparē nieres, pēc tam urīnvadus. Tad sa-

meklē sēkliniekus, sēklvadu. Sieviešu kārtas putniem jāatrod olnīca, olvads. Olva-

dam izpētī visas daļas, tad to pārgriež, iepazīstas ar gļotādas uzbūvi.

Asinsrites sistēma. Vispirms apskata perikardu, pēc tam to pārgriež. Novērtē

sirds formu, atrod priekškambarus un kambarus, pārgriež tos. Apskata kreiso

atrioventrikulāro vārstuli un atrod muskuļplātnīti, kas aizvieto labo atrioventri-

kulāro vārstuli. Pēc tam uzmanību pievērš no sirds atejošiem asinsvadiem. Jāsa-

meklē aorta, plaušu artērija, abas kraniālās dobās vēnas un kaudālā dobā vēna.

Tālāk atpreparē pleca artēriju un sēžas artēriju. Sēžas artērija apasiņo pakaļējo

ekstremitāti, jo ārējā zarnkaula artērija putniem attīstīta vāji.

Nervu sistēma. No nervu sistēmas preparē tikai galvas un muguras smadze-

nes. Lai piekļūtu galvas un muguras smadzenēm, jāatver galvaskauss un mugur-

kaulāja kanāls. To izdara ar acs šķērītēm, pinceti un preparēšanas adatu. letei-

cams lietot spirtā vai 2% formalīnā fiksētu līķi, lai galvas un muguras smadzenes

būtu blīvākas. Preparēšanas, kā arī apskates laikā vēlams lietot lupu.
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FIZIOLOĢIJA

IEVADS

Fizioloģija (gr. phusis — daba, logos — mācība) ir mācība par

dzīvo organismu dzīvības procesiem un to norisēm orgānos, audos

un šūnās. Dzīvības procesus organismā visbiežāk sauc par fun-

kcijām.

Fizioloģija līdzās morfoloģijai ir visu veterināro un zootehnisko

disciplīnu zinātniskais pamats. Fizioloģijas zināšanas nepieciešamas
patoloģiskās fizioloģijas, diagnostikas, terapijas, farmakoloģijas,

ķirurģijas, ginekoloģijas, mākslīgās apsēklošanas, dzīvnieku ēdinā-

šanas un audzēšanas apguvei. Zinot organisma funkcijas un tā mij-
iedarbību ar ārējo vidi, iespējams paaugstināt dzīvnieku produk-
tivitāti.

Visciešāk fizioloģija ir saistīta ar anatomiju, histoloģiju, citolo-

ģiju un embrioloģiju, jo forma un funkcija ir savstarpēji saistītas.

Daudz kopēja fizioloģijai ir arī ar bioķīmiju, biofiziku, molekulāro

bioloģiju un citām zinātnēm, tāpēc fizioloģiskajos pētījumos var iz-

mantot ļoti daudzveidīgu metodiku. Fizioloģisko pētījumu pamatā

parasti ir eksperiments. Fizioloģijas, tāpat kā morfoloģijas, pamats
ir dialektiskais materiālisms.

Fizioloģija ir ļoti sena zinātne. Pirmās atziņas par orgānu dar-

bību tika iegūtas novērojumu ceļā, dzīvniekus nogalinot, vērojot
ievainotus dzīvniekus un cilvēkus. Sākumā šīs ziņas bieži bija kļū-

dainas, mistiskas. Pirmās sistematizētās un rakstītās ziņas par orga-

nisma funkcijām sastopamas medicīnas tēva, grieķu zinātnieka Hipo-
krata (460. ...377. g. p. m. ē.) darbos. Fizioloģiskus pētījumus

izdarīja arī K. Galēns (130. ...201.). Viņš pētīja gremošanas orgā-

nus, asinsrites un nervu sistēmu, lietojot vivisekciju. Šie darbi deva

Galēnam daudzas jaunas atziņas par organisma funkcijām, un viņš

laboja vairākas Hipokrata kļūdas.
Viduslaikos fizioloģijā, tāpat kā citās zinātnēs, valdīja pagri-

mums, jo zinātne bija reliģijas varā. Tajā laikā arī bioloģijā valdīja
nezinātniskas teorijas, piemēram, vitālisms.

Eksperimentālās fizioloģijas nodibinātājs ir V. Harvejs. Viņš
1628. gadā atklāja asinsriti. Bez tam Harvejs uzlaboja fizioloģijas
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pētīšanas metodes. Viņa atklājumi pamudināja darbam citus pētnie-

kus, un pamazām sākās ideālistisko uzskatu revīzija fizioloģijā.
Jauns stimuls eksperimentālās fizioloģijas attīstībai 18. gs. un

19. gs. bija sasniegumi fizikā, ķīmijā un bioloģijā — enerģijas nezū-

damības likuma atklāšana (M. Lomonosovs), evolūcijas teorijas for-

mulēšana (C. Darvins) v. c.

levērojamākie Rietumeiropas fiziologi 18. un 19. gs. bija F. Ma-

žandi, J. Millers, H. Helmholcs, K. Bernārs, K. Ludvigs.
Lielu ieguldījumu fizioloģijā, sākot ar 19. gs., devuši arī krievu

zinātnieki A. Filomafitskis, A. Valters, V. Basovs, I. Sečenovs, N. Ve-

denskis. Jāatzīmē, ka 19. gs. krievu fiziologu darbi bija brīvi no

metafizikas, tajos izpaudās materiālistisks virziens. īpaši izcili fizio-

logi bija I. Sečenovs un I. Pavlovs.

I. Sečenovs atklājis kavējuma procesus centrālajā nervu sistēmā

un nervu sistēmas reflektoro darbību. I. Pavlovs ieguva pasaules
slavu ar pētījumiem gremošanas fizioloģijā, kā arī atklāja nosacī-

juma refleksus un izstrādāja augstākās nervu darbības fizioloģiju.
Bez tam I. Pavlovs ieviesa jaunu metodi — hroniskā eksperimenta
metodi.

Pateicoties nosaukto fiziologu pētījumiem, 19. gs. tika noskaid-

rota visu svarīgāko sistēmu, orgānu un audu funkcijas. Šajā laikā

sāka pētīt arī vielmaiņu.

Lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģija kā patstāvīga zinātnes

nozare no salīdzinošās fizioloģijas atdalījās 18. gs. otrajā pusē, kad

nodibināja pirmās veterinārijas augstskolas. Lauksaimniecības dzīv-

nieku fizioloģijas galvenais uzdevums ir pētīt produktīvo dzīvnieku

funkciju īpatnības, lai celtu piena, gajas un vilnas produkciju un

samazinātu to pašizmaksu.

Sevišķi plašas attīstības iespējas lauksaimniecības dzīvnieku

fizioloģijai radās Krievijā pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas, kad ievērojami paplašinājās zooveterināro augstskolu tīkls. No

izcilākajiem lauksaimniecības dzīvnieku fiziologiem jāmin M. Zava-

dovskis, N. Popovs, I. Barišņikovs, K. Viktorovs, I. Ivanovs un

A. Lopirins.

ASINIS UN LIMFA

Vienšūņi un zemāk organizētie daudzšūnu organismi parasti
dzīvo ūdens vidē, no turienes saņem skābekli, barības vielas un šajā

vidē izdala savas vielmaiņas produktus.

Augstāk organizēto dzīvnieku, tajā skaitā arī lauksaimniecības

dzīvnieku, šūnas apņem organisma iekšējā vide — audu šķidrums,

no kura tās saņem skābekli, barības vielas un kur izdala vielmaiņas

produktus. Šīs vides pastāvības nodrošināšanā (noteikta barības

vielu un skābekļa koncentrācija, nemainīgs pH utt.) liela nozīme ir

asinīm un limfai, kas cirkulē pa asinsvadiem un limfvadiem.

Asinis organismā veic vairākas funkcijas.
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1. Barošanas funkciju: asinīs no gremošanas trakta uzsūcas ba-

rības vielas (aminoskābes, monosaharīdi, vitamīni, ūdens, minerāl-

vielas v. c), kas tiek nogādātas organisma šūnām. Šūnas šīs vielas

izmanto ne tikai kā enerģētisko un plastisko materiālu, bet arī lai

nodrošinātu to specifiskās funkcijas.
2. Izvadfunkciju: asinis aiznes no audiem uz izvadorgāniem (nie-

rēm, plaušām, ādu, zarnām) šūnu vielmaiņas galaproduktus (amon-

jaku, urīnvielu, urīnskābi, C02 v. c).

3. Elpošanas funkciju: asinis pārnes skābekli no plaušām uz au-

diem, bet radušos C02
— uz plaušām.

4. Aizsargfunkciju, jo asinīs ir limfocīti, kas kopā ar makrofā-

giem un mikrofāgiem nodrošina šūnu un humorālo imunitāti pret

infekcijas izraisītājiem, svešām olbaltumvielām un toksīniem.

5. Termoregulācijas funkciju: asiņu lielā siltumietilpība un ne-

pārtrauktā cirkulācija spēj izlīdzināt temperatūru starp atsevišķiem

orgāniem, nodrošināt pastāvīgu, katrai sugai raksturīgu ķermeņa
temperatūru, lieko siltumu atdodot ārējai videi.

6. Korelācijas (sakaru) funkciju: asinis, nemitīgi pārvietojoties

pa noslēgtu sistēmu, uztur sakarus starp dažādiem orgāniem. Tas

dod iespēju organismam funkcionēt kā vienotai sistēmai. Saikni

starp orgāniem uztur īpašas vielas — hormoni v. c. Līdz ar to asinis

piedalās organisma humorālajā regulācijā un nosaka organisma
dzīvības funkcijas.

Asins daudzums dzīvnieka organismā atkarīgs no vairākiem fak-

toriem — sugas, vecuma, kārtas, saimnieciskās izmantojamības. At-

gremotājiem asiņu ir 8% no dzīvnieka masas, cūkām — 7% un

zirgiem — 9%. Visas asinis necirkulē, zināma daja asiņu atrodas

depo (aknās — 20%, liesā — 16%, ādā — 10% no visa organisma
asins daudzuma).

ASINS FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

ASINS VISKOZITĀTE UN BLĪVUMS

Asins viskozitāte atkarīga no eritrocītu un olbaltumvielu dau-

dzuma asinīs. Tā ir 3
...

6 reizes lielāka par ūdens viskozitāti. Asins

viskozitāte dažu slimību gadījumā (caureja, pārmērīga svīšana) var

palielināties, jo samazinās ūdens daudzums organismā vai palielinās
eritrocītu saturs. Ja eritrocītu daudzums asinīs samazinās, samazi-

nās arī viskozitāte.

Asins blīvums svārstās ap 1,035 ... 1,056. Tas atspoguļo ūdens

daudzuma izmaiņas asinīs un formelementu daudzumu tajās. Asins

blīvums samazinās hidrēmijas un lielu asins zaudējumu gadījumā.
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ASINS OSMOTISKAIS UN ONKOTISKAIS SPIEDIENS

Osmotisko spiedienu asinīs nosaka kopēja jonu un molekulu kon-

centrācija asinīs. Osmotiskais spiediens ir diezgan nemainīgs lie-

lums, jo to regulē regulējošie mehānismi. Sos mehānismus veido

īpaši osmoreceptori, kas atrodas asinsvadu sieniņās, audos, kā arī

starpsmadzenēs — hipotalāmā. Receptoru kairinājums spēj izsaukt

izvadorgānu darbības reflektoras izmaiņas, kas samazina ūdens vai

sāls daudzumu asinīs. Liela nozīme šajā ziņā ir ādai, kurai piemīt

spēja saistīt lieko ūdeni, kā arī atdot to liela osmotiskā spiediena

gadījumā.
Lielāko asins osmotiskā spiediena daļu rada nātrija hlorīda

joni, bet zināmu daļu — ari plazmas olbaltumvielas (apmēram

1/220 daļu), šo osmotiskā spiediena daļu sauc par onkotisko

spiedienu. Tas ir daudz mazāks par to spiedienu, ko rada plazmā
izšķīdušie sāļi, jo olbaltumvielām piemīt liela molekulmasa.

Onkotiskais spiediens kavē pārmērīgu ūdens pārnešanu no asi-

nīm uz audiem un veicina tā reabsorbciju no audiem, tāpēc arī

olbaltumvielu daudzuma samazināšanās asins plazmā rada audu

tūsku.

Zīdītāju un putnu asins plazmas osmotiskais spiediens atbilst

0,9% nātrija hlorīda osmotiskajam spiedienam, šādu šķīdumu sauc

par izotonisku jeb fizioloģisku šķīdumu. Šķīdumu, kura osmo-

tiskais spiediens ir lielāks nekā asinīm, sauc par hipertonisku,
bet šķīdumu, kura osmotiskais spiediens ir mazāks nekā asinīm, —

par hipotonisku. Eritrocīti šādā šķīdumā uzsūc ūdeni, pie-

briest, un to citolemma plīst. Šādu parādību sauc par hemolīzi.

ASINS REAKCIJA UN BUFERSISTĒMAS

Dzīvnieku asinīm piemīt vāji bāziska reakcija. Asinīs pH svār-

stās ap 7,35 ... 7,55 un saglabājas diezgan pastāvīgs, neskatoties

uz skābo un bāzisko vielmaiņas produktu nemitīgu iekļūšanu asinīs,

šādai pastāvīgai asins reakcijai ir liela nozīme, lai organisms spētu
normāli darboties, jo pat neliela pH novirze (0,3 ... 0,4) ir bīstama

dzīvībai.

Asins reakciju neizmaina izvadorgānu (plaušu, nieru, zarnu,

sviedru dziedzeru) darbiba un asins bufersistēmas. Asinīs atrodas

šādas bufersistēmas: 1) karbonātu, 2) fosfātu, 3) asins plazmas

olbaltumvielu, 4) hemoglobīna. Lielākā nozīme ir karbonātu

bufersistēmai, jo ar šīs sistēmas darbību saistīta oglekļa diok-

sīda izvadīšana ar plaušām; tas dod iespēju momentāni nodrošināt

normālu asins reakciju. Fosfātu bufersistēmai ir mazāka no-

zīme. Tā kā asins plazmas olbaltumvielām piemīt amfotēras īpašī-

bas, arī asins plazmas olbaltumvielu bufersistēma

var regulēt pH. No hemoglobīna bufersistēmas aptu-

veni 75 tilpuma procentus veido hemoglobīns. Tam piemīt vājas skā-

bes īpašības.
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Asinīs ir attiecīga, bāzisko sāļu rezerve, ko apzīmē par asins

alkāliju rezervi. Ja asinīs nokļūst pārāk daudz skābes, pie-
mēram, intensīva muskuļu darba rezultātā, šī bāzisko sāļu rezerve

nodrošina skābju neitralizāciju.
Fiziski trenēta organisma asinīs alkāliju rezerve ir par 10% lie-

lāka nekā netrenētā organismā. Tomēr, neskatoties uz bufersistēmu

klātbūtni un organisma pašaizsardzību pret asins reakcijas novir-

zēm, sāļu-skābju līdzsvara izmaiņas tomēr ir iespējamas. Tā inten-

sīva muskuļu darba gadījumā asins sārmu rezerve strauji samazinās

pat līdz 20 tilpuma procentiem. Arī dzīvnieku, galvenokārt liellopu,
ilgstoša ēdināšana ar vienpusīgu barību — skābu vai koncentrēto

barību — izraisa sārmu rezerves samazināšanos (līdz 10 tilpuma

procentiem). Pastiprināta plaušu ventilācija var novirzīt asins reak-

ciju uz bāzisko pusi.
Asins reakcijas novirzīšanos uz skābo pusi sauc par aci dozi,

bet tās novirzīšanos uz bāzisko pusi — par alkal o z i. Ja asinīs

ieplūstošās skābes izsauc tikai sārmu rezerves samazināšanos, bet

nenovirza asins reakciju uz skābo pusi, tad iestājas tā saucamā

kompensētā acidoze. Bet ja sārmu rezerve ir gandrīz iz-

smelta un asins reakcija novirzās uz skābo pusi, iestājas stāvoklis,
ko apzīmē par nekompensēto acidozi. Izšķir arī kompensēto
un nekompensēto alkalozi. Kompensētās alka lozes gadī-
jumā palielinās asins sārmu rezerve vai samazinās skābju daudzums

bez asins reakcijas novirzes. Nekompensētās alkalozes

gadījumā novērojama asins reakcijas novirzīšanās uz bāzisko pusi.
Šāds process var iestāties, ja ilgstoši izēdina sārmainas vielas, kā

.arī tādu slimību gadījumos, kas saistītas ar pastiprinātu skābju iz-

vadīšanu vai palielinātu sārmu aizturi, piemēram, plaušu hiperven-
tilācijas gadījumā, kad tiek pastiprināti izvadīts CO2.

Asins reakcijas regulācijā liela nozīme ir arī nierēm. Ja asins

reakcija tiek novirzīta uz skābo pusi, ar urīnu palielinās skābo sāļu

izdalīšanās, bet, ja uz bāzisko pusi, — urīnā palielinās bāzisko sāļu
daudzums. Pirmajā gadījumā urīns kļūst skābāks, bet otrajā — sār-

maināks.

ASINS PLAZMAS SASTĀVS

Asins plazma sastāv no 90
...

92% ūdens un 8.. . 10% sausnas.

'Sausnas sastāvā ietilpst olbaltumvielas, glikoze, lipīdi, pienskābe,
pirovīnogskābe, aminoskābes, urīnviela, urīnskābe, kreatinīns, krea-

tīns, minerālsāļi, fermenti, hormoni, vitamīni, pigmenti. Asins plazmā
izšķīdināti arī oglekļa dioksīds un skābeklis. Tomēr plazmas saus-

nas galvenā sastāvdaļa ir olbaltumvielas. To kopējais daudzums ir

6... 8 g% (gramprocenti). Asins plazmas olbaltumvielas iedala

divās galvenajās grupās: albumīnos un globulīnos. Attiecība starp
albumīnu un globulīnu skaitlisko daudzumu dažādiem dzīvniekiem

atšķiras. Šo attiecību apzīmē par olbaltumvielu koefi-

cientu. Cūkām, aitām, kazām, trušiem un cilvēkam tas ir lielāks
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par 1, bet zirgiem un liellopiem ir mazāks par 1 (jo globulīnu dau-

dzums ir pārsvarā). Plazmas olbaltumvielas izpilda dažādas fun-

kcijas. Tās uztur normālu onkotisko spiedienu, piedalās barības vielu

transportā un asins viskozitātes veidošanā, kā arī aizkavē eritrocītu

pārmērīgu grimšanu.
1954. gadā asinīs atklāja jaunu olbaltumvielu kompleksu, kas

satur lipīdus un polisaharīdus, — properdīnu. Tam piemīt spē-

jas saistīties reakcijās ar sārmiem un tos inaktivēt, kā arī izsaukt

baktēriju bojāeju. Properdīns ir svarīgs faktors iedzimtās imunitātes

veidošanā daudzu slimību gadījumā. Bez tam plazmas olbaltum-

vielas, it sevišķi albumīns, kalpo par olbaltumvielu veidošanās avotu

citos orgānos.

ASINS FORMELEMENTI

Asins formelementus iedala 3 grupās: eritrocītos, leikocītos un

asins plātnītēs.
Eritrocīti jeb sarkanie asinsķermenīši sastāda asins šūnu lielāko

daudzumu (1. tabula). Eritrocītu abpusēji ieliektā forma palielina
eritrocītu virsmu un sekmē vienmērīgu O2 difūziju caur to apvalku.
Eritrocītu apvalkam piemīt laba caurlaidība. Caur to viegli izkļūst

gāzes, H2O, anjoni, bet it īpaši olbaltumvielas un katjoni. Tā kā

eritrocīti ir elastīgi, tie viegli izkļūst cauri kapilāriem, kuru diametrs

ir mazāks par eritrocītu diametru.

Eritrocītu daudzumu nosaka ar skaitāmām kamerām vai arī ar

elektronisko iekārtu — celoskopu. Eritrocītu daudzums asinīs atka-

rīgs no vairākiem apstākļiem — dzīvnieka sugas, vecuma, kārtas,

ēdināšanas, asinsrades orgānu stāvokļa, eritrocītu noārdīšanās āt-

ruma v. c.

1. tabula

Eritrocītu un leikocītu daudzums un hemoglobīna saturs

dažādu sugu dzīvnieku un cilvēka asinīs

Suga

Eritrocītu

skaits
1 mm

3 asins,

miljonos

Leikocītu

skaits
1 mm

3 asins,

tūkstošos

Hemoglobīna

saturs, g%

bOVS

Zirgs
Aita

Kaza
Cūka

6,0

8,0
10,0

14,4
6,0.. . 8,0

6,5

7,0
5,8

9,5

8,2

8,0
9,0

10,0

14,8
10,0

12,0
8,0

30,0

7,0

11,0
13,0

12,0

10,7
11,0

13,6
11,0

11,7
12,0

14,5

Suns

Kaķis
Trusis

Vista

Cilvēks 4,0... 5,5
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2. tabula

Hemolīzes veidi

Eritrocītu skaita palielināšanos apzīmē par eritrocitozi, kas

var iestāties, ja organismam trūkst skābekļa. Eritrocītu skaita sama-

zināšanos sauc par er itropēnij v. Tā rodas pavājinātas eritro-

cītu veidošanās, kā arī pastiprinātas noārdīšanās gadījumā.

Eritrocītu funkcijas: 1) skābekļa pārnešana no plaušām uz

audiem; 2) oglekļa dioksīda pārnešana no audiem uz plaušām;
3) barības vielu transportēšana, absorbējot uz savas virsmas amino-

skābes; 4) pastāvīga pH līmeņa uzturēšana asinīs; 5) piedalīšanās
organisma imunitātes veidošanā, absorbējot uz savas virsmas da-

žādas indes, kuras pēc tam noārda makrofāgu sistēmas šūnas.

Eritrocītu hemolīze ir eritrocītu apvalka sairšana un

hemoglobīna atbrīvošanās. Atkarībā no izraisītājcēloņiem izšķir

1) ķīmisko hemolīzi (izraisītāji — skābes, sārmi, organiskie šķīdinā-
tāji un citas vielas), 2) fizikālo hemolīzi (izraisītāji — mehāniski

cēloņi, dažādi starojumi), 3) tehnisko hemolīzi (izraisītāji — augsta
vai zema temperatūra), 4) osmotisko hemolīzi (izraisītāji — hipo-
tonisks šķīdums, kurā eritrocīti uzbriest, pārplīst vai izšķīst plazmā).
No eritrocītiem atbrīvojas hemoglobīns, kas pāriet asins plazmā. He-

molizētas asinis ir lakveidīgas, caurspīdīgas (2. tabula).

Hemoglobīns. Eritrocītu galvena funkcija — gāzu pārne-

šana — ir iespējama tādēļ, ka eritrocīti satur hemoglobīnu.

Hemoglobīns jeb Hb (gr. haima — asinis, lat. globus —

lodīte) ir asins elpošanas pigments, hromoproteīds, kurš sastāv no

olbaltuma daļas — globīna — un dzelzi saturoša pigmenta daļas —

hēma, kas savienotas ar olbaltumvielas-histidīna tiltiņu. Hemoglo-
bīna dzelzs ir divvērtīga. Hēma daļa visu dzīvnieku hemoglobīnā ir

vienāda, globīns atšķiras pēc tā aminoskābju sastāva.

Hemolīze Faktori, kas izraisa hemolīzi Hemolīzes mehānisms

Osmotiska Hipotoniski šķīdumi Eritrocītos uzsūcas ūdens, eri

trocīti uzbriest, to apvalk:
pārplīst

Izšķīdina eritrocītu olbalturn

vielu-lipīdu apvalku ur

stromu

Noārda eritrocītus

Izšķīst eritrocītu apvalks

.Ķīmiska 1. Ēteris, hloroforms, benzīns,

spirts

Bioloģiskā

2. Skābes, sārmi

1. Eritrocītu aglutinācija, pār-
lejot nesaderīgas asinis

2. Indes, ko izdala čūskas, dažu

sugu kukaiņi un zarnu para-

zīti

Kratīšana vai mehāniska

eritrocītu saspiešana
Atdzesēšana līdz sasalšanai

Mehāniskā

Palielinās eritrocītu apvalki
caurlaidība vai noārdās tc

apvalks un stroma

Eritrocīti tiek noārdīti mehā

niski

Sasalušā ūdens kristāli saplē:
eritrocītu apvalku

Termiska
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Hemoglobīns savienojas ar skābekli, veidodams viegli disociējošu

savienojumu — oksihemoglobīnu (Hbo 2 ). Tas ir gaiši sar-

kanā krāsā un nosaka arteriālo asiņu krāsu. Oksihemoglobīns vei-

dojas plaušu kapilāros, kur ir liels skābekja parciālais spiediens.
Audu kapilāros, kur skābekļa maz, tas sadalās hemoglobīnā un skā-
bekli. Hemoglobīnu, kas atdevis skābekli, apzīmē par reducēto

hemoglobīnu. Tas nokrāso venozās asinis tumši sarkanā krāsā.

Audos ar oglekļa dioksīdu hemoglobīns veido nestabilu, viegli diso-

ciējošu savienojumu — karbohemoglobīnu (HbCO2 ). Ļoti
viegli hemoglobīns savienojas ar oglekļa oksīdu (CO) jeb tvana

gāzi, veidojot stabilu savienojumu — karboksihemoglobīnu
(HbCO).

Ar CO tas savienojas 200 reizes ātrāk nekā ar skābekli, bet atdod

to ļoti lēni. Rezultātā skābekļa pārnešanas funkcija ir traucēta uz

ilgu laiku. Tāpēc tvana gāze ir ļoti indīga. leelpojot gaisu, kurā ir

>0,1% CO, pēc 30
...

60 minūtēm novērojamas skābekļa bada pazīmes
(vemšana, samaņas zudums). Ja gaisā ir 1% CO, tad nāve iestājas

jau pēc pāris minūtēm. Cietušos dzīvniekus šādos gadījumos nepie-
ciešams izvest svaigā gaisā. Skābekļa ieelpošana veicina tvana gā-
zes izspiešanu no karboksihemoglobīna.

Ja uz oksihemoglobīnu iedarbojas spēcīgi oksidētāji (sarkanā

asinssāls, anilīns, ūdeņraža peroksīds, nitrobenzols, nitrīti v. c), iz-

veidojas methemoglobīns, kam ir brūna krāsa. Methemoglo-
bīns ir stabils savienojums, nespēj šūnām atdot skābekli, ļoti lēni

reducējas, tāpēc var izraisīt nāvi nosmokot (anoksēmija).

Hemoglobīna daudzuma noteikšanai asinīs pēdējā laikā līdztekus

kolorimetriskajai metodei izmanto spektrālo analīzi, kuru izdara ar

spektroskopu.

Hemoglobīna saturs asinīs var būt dažāds. Tas atkarīgs no

dzīvnieka sugas, vecuma, kārtas, ēdināšanas, nodarbinātības un vis-

pārējā veselības stāvokļa. Normāli dzīvnieku asinīs ir 10... 15%

hemoglobīna. Jāatzīmē, ka jaundzīvniekiem asinīs ir vairāk hemo-

globīna nekā pieaugušiem dzīvniekiem. Hemoglobīna saturs pieaug
asinīs intensīva fiziskā darba laikā. Augsti produktīvām govīm pa-

rasti ir vairāk hemoglobīna nekā mazproduktīvām govīm. Slikta

ēdināšana var izraisīt eritrocītu un hemoglobīna daudzuma samazi-

nāšanos. It sevišķi lielu ietekmi rada mikroelementu (Fe, Cv, Co,

Mn) un vitamīnu trūkums barībā.

Katra eritrocīta piesātinātību ar hemoglobīnu izsaka krasas

indekss /.

j
iegūtais Hb procents

.

iegūtais eritrocītu skaits

normālais Hb procents
'

normālais eritrocītu skaits

Normāli krāsas indekss ir 1. Ja tas mazāks par 1, tad hemo-

globīna daudzums eritrocītos ir samazināts un to apzīmē par h i po-

ti romi ju, ja lielāks par 1, — hemoglobīna daudzums eritrocītos

ir palielināts un to apzīmē par hiperhromiju.
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3. tabula

Dažādu sugu dzīvnieku eritrocītu grimšanas ātrums

Skeleta un sirds muskulatūra satur muskuļu hemoglobīnu jeb

mioglobīnu. Tas ir gan līdzīgs asins hemoglobīnam, gan arī

atšķiras no tā.

Mioglobīnam ir liela nozīme muskuļu apgādē ar skābekli to

kontrakciju laikā. Kad muskuļi saraujas, to asinsapgāde īslaicīgi

pasliktinās kapilāru saspiešanās dēļ. Mioglobīns šajā momentā ir

skābekļa avots, jo muskuļu atslābināšanas laikā tas «pietaupa» skā-

bekli, kuru atdod muskuļu saraušanās laikā. Pieaugot muskuļu slo-

dzei, mioglobīna daudzums palielinās.
Eritrocītu grimšanas reakcija (EGR) dažādu sugu

dzīvniekiem notiek ar dažādu ātrumu (3. tabula). Tas atkarīgs no

dzīvnieka organisma fizioloģiskā stāvokļa. Par eritrocītu grimšanas
cēloni uzskata to salipšanu jeb aglutināciju. Liela muskulatūras

slodze EGR palēnina. Toties grūsnība, hroniski iekaisuma procesi,

infekcijas slimības, ļaundabīgie audzēji EGR ātrumu palielina. Eri-

trocītu dzīves ilgums dažādu sugu dzīvniekiem nav vienāds. Zirga
eritrocītu dzīves ilgums vidēji ir 100 dienas, liellopiem — 120... 160,
aitai — 130, trusim — 45 ... 60 dienas.

Leikocītu skaits dažādiem dzīvniekiem parādīts 1. tabulā. Dažādu

leikocītu procentuālo attiecību izsaka leikocitārā formula (4. tabula).

4. tabula

Leikocitara formula, %

Eritrocītu grimšanas ātrums, mm

Reģistrācijas

laiks
zirgam govij aitai cūkai sunim trusim

5 min

10 min

5 min

0 min

38,0

49,0
60,0

64,0

0,1

0,25
0,40

0,58

0,2
0,4

0,6

0,8

3,0

8,0

20,0

30,0

0,2

0,9

1J
2,5

0,0
0,3

0,9
1,5

Neitrofilie

Suga
Bazo-

filie
Acido-
filie

jaunie

stabiņ-
kodo-

lainie

segment-

kodo-

lainie

Limfo-
cīti

Mono-

cīti

JOVS

iirgs
>ūka

lita

0,7

0,6
1,4

0,6

1,0
1,0

5,0
4,0

7,0

4,0

4,0
4,5

2,0
6,0

1,0

4,0

6,0
4,0

3,0

1,2

25,0
48,4

40,0

33,0
49,0

57,0

30,0
26,0

54,3
40,0

48,6

57,5

42,0
25,0

50,0
59,0

7,0
3,0

3,0
3,0

6,0

7,0

4,0
6,0

[aza
iuns

"rusis

■Msta

3,0

1,0
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Parasti leikocītu asinīs ir mazāk nekā eritrocītu: zālēdājiem —

0,1... 0,2% no eritrocītu skaita, putniem — 0,5... 1%. Leikocītu

palielinātu daudzumu apzīmē par leikocitozi, bet samazinātu — par

leikopēniju.
Leikocitozi var novērot muskuļu darba laikā vai pēc barī-

bas uzņemšanas, it sevišķi zirgiem, cūkām, suņiem, kā arī grūsnības
periodā un iekaisuma procesu gadījumā. Leikopēniju novēro

dažu infekcijas slimību (teļu paratīfa, cūku mēra v. c.) gadījumā.
Leikocīti organismā veic aizsargfunkciju.
Monocīti un neitrofilie leikocīti spēj pārvietoties — tiem piemīt

amēbveida kustības. Tie var iziet cauri asins kapilāru endotēlijam,
kā arī pārvietoties audos, virzoties uz mikrobu, svešķermeni vai

audu sabrukuma produktu sakrāšanās vietu.

Viens leikocīts spēj neitralizēt 15
...

20 baktērijas. Leikocīti veic

aizsargfunkcijas, izdalot proteolītiskos fermentus, kā ari absorbējot
uz savas virsmas un pārnesot antigēnus.

Eozinofilie leikocīti piedalās olbaltumvielu un olbaltumvielu tok-

sīnu neitralizēšanā. Tie absorbē uz savas virsmas histamīnu —

olbaltumvielu maiņas produktu — un noārda to. Eozinofilo leikocītu

skaits pieaug parazitāru, alerģisku un ādas slimību gadījumos.
Bazofiliem leikocītiem ir mazizteikta fagocitozes spēja. Tie sin-

tezē heparīnu — vielu, kas aizkavē asins sarecēšanu, kā arī hist-

amīnu. Histamīns iekaisuma rajonā paplašina asinsvadu kapilārus
un veicina iekaisuma produktu uzsūkšanos. Limfocītu galvenā fun-

kcija ir imūnvielu ražošana un toksīnu neitralizēšana. Leikocītu

dzīves ilgums ir neliels. Ilgāk dzīvo granulocīti — 8
...

10 dienas.

Neitrofilo leikocītu dzīves ilgums ir dažas stundas.

Asins plātnīšu jeb trombocītu daudzums ir atkarīgs no dzīvnieka

sugas un organisma funkcionāli stāvokļa. Intensīvas muskuļu slo-

dzes laikā asins plātnīšu daudzums pieaug. Asins plātnīšu skaita

samazināšanās notiek infekcijas slimību laikā, anafilaktiskā šoka

stāvoklī, asiņošanas gadījumā un pēc radioaktīvā apstarojuma.
Asins plātnītes veidojas sarkanajās kaulu smadzenēs no mega-

kariocītiem. Katra gigantiskā šūna sadalās 4
...

5 tūkstošos asins

plātnīšu. Trombocītu dzīves ilgums ir 3
...

5 dienas.

Asins plātnītes novietojas gar asinsvada sieniņām, veidojot it kā

barjeru. Tām piemīt spēja pielipt pie svešķermeņa virsmas, kā arī

izdalīt serotonīnu — vielu, kas sašaurina asinsvadus. Asins plātnītes

piedalās asins sarecēšanā. Tās izraisa asins recekļa refrakciju.
Trombocītu daudzuma palielināšanos apzīmē par tromboci-

tozi. Samazinātu trombocītu daudzumu asinīs sauc par trombo-

p ē n i j v.

ASINS SARECĒŠANĀ UN TĀS REGULĀCIJA

Asins sarecēšanā. Asinsvadu bojājuma gadījumā asinis, plūstot

no asinsvada, ātri sarec, veidojot trombu (asins recekli), kas no-

slēdz radušos bojājumu un aizkavē asins tālāku izplūšanu. Asins
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sarecēšanas ātrums visiem dzīvniekiem nav vienāds. Asins sarecē-

šana var norisināties arī asinsvada iekšienē, ja bojāts asinsvada

iekšējais apvalks — intīma. Tādos gadījumos veidojas trombi asins-

vada iekšienē, kas ir bīstami organismam.
Asins sarecēšana ir fermentatīvs process. Saskaņā ar šo teoriju

asins sarecēšana notiek trijās fāzēs. Tajā piedalās apmēram 29 da-
žādi aktivatori, kavētāji un antikavētāji faktori. Asins sarecēšanas

un antisarecēšanas mehānismi atrodas savstarpējā mijiedarbībā.
Asins sarecēšanas process sastāv no trīs fāzēm.

Pirmajā fāzē asins sarecēšanas ferments protrombokināze
pāriet aktīvā formā — trombokināzē. Neaktīvā trombokināze (trombo-

plastīns) atbrīvojas no sabrukušajiem eritrocītiem. Protrombokināze

izdalās arī no bojātiem audiem. Kalcija jonu kompleksa, X vitamīna

un citu faktoru ietekmē fermenti trombotropīns un prokonvertīns to

pārvērš aktīvā tromboplastīnā.
Otrajā fāzē tromboplastīnā ietekmē plazmas neaktīvais fer-

ments protrombīns pārvēršas aktīvā trombīnā. Protrombīns vienmēr

atrodas cirkulējošās asinīs. Tas tiek sintezēts aknās, piedaloties filo-

hinonam jeb X vitamīnam, kā arī Ca2+ jonam un prokonvertīnam.
Sākumā trombīna veidošanās noris lēni. Kad aktīvais trombīns,

iedarbojoties uz proakcelerīnu, pārvērš to akcelerīnā, tad trombīna

veidošanās noris daudz straujāk.
Trešajā fāzē notiek nešķīstošā fibrīna veidošanās no šķīsto-

šās plazmas olbaltumvielas — fibrinogēna. Šis process notiek divos

etapos trombīna ietekmē, piedaloties Ca 2+
joniem un dažādiem akti-

vatoriem. Pirmajā etapā trombīna ietekmē no fibrinogēna molekulas

atšķeļas peptīdi un tas pārvēršas profibrīnā (fibrīnā — monomērā).
Otrajā etapā šķīstošās profibrīnā molekulas apvienojas nešķīstošā
fibrīna molekulā. Arī tas notiek Ca2+

jonu klātbūtnē. Pēc fibrinogēna

pārvēršanās fibrīnā izveidotais trombs savelkas, no tā izdalās asins

serums, izšķīst fibrīns un notiek asins recekļa retrakcija. Asins re-

cekļa refrakcija notiek īpašu vielu — retraktozīmu ietekmē, ko iz-

dala trombocīti. Retrakcija dod iespēju trombam vēl ciešāk noslēgt
asinsvada bojāto daļu.

Ja trūkst kaut viens no asins sarecēšanas faktoriem, sarecēšana

norisinās ļoti lēni vai arī asinis vispār nesarec.

Jau izsenis pazīstama iedzimstoša slimība cilvēkam — hemo-

filija. Ar to slimo tikai vīrieši, bet slimību nodod pēcnācējiem sievie-

tes. Līdzīga slimība, kad traucēts kāds no plazmas sintēzes fakto-

riem, novērota arī suņiem, cūkām un liellopiem. Novērots, ka asins

nesarecēšanu veicina sapelējuša siena un skābbarības izēdināšana.

Asins sarecēšanu veicina kalcijs, X vitamīns, želatīns, trombīns

un citas vielas.

Asinis, no kuram atdalīts fibrīns, sauc par defibrinetam asinīm.

Defibrinētas asinis nesarec.

Asins serums ir plazma, kurā nav fibrinogēna un dažu citu

vielu, kas piedalās asins sarecēšanā. Asins serums ir caurspīdīgs
šķidrums. Asins serums atšķiras no asins plazmas ar to, ka tajā
nav fibrīna.
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Asins sarecēšanu var aizkavēt, pieliekot asinīm 1) piesātinātus
neitrālo sāju (citronskābes, skābeņskābes, sērskābes v. c.) šķīdumus,
kas saista Ca2+ jonus plazmā, 2) heparīna preparātu, kas iegūts no

aknām, 3) peptonus, kas stimulē heparīna veidošanos, 4) hirudīnu —

dēļu siekalu ekstraktu.

Asins sarecēšana palēninās, ja asinis ielej traukā, kuram ir ļoti
gludas sienas, piemēram, ja tās pārklātas ar parafīnu, jo gluda vir-

sma ierobežo trombocītu sabrukšanu, bet sarecēšanas sākumā nepie-
ciešams asiņu kontakts ar negludu virsmu.

Asins sarecēšanas ātrumu ietekmē arī apkārtējās vides tempe-
ratūra. Aukstumā sarecēšana strauji palēninās, jo sarecēšana ir

fermentatīvs process, bet zemā temperatūrā fermenti ir mazaktīvi.

Asins sarecēšanai optimālā temperatūra ir 38...40°C. Asins sare-

cēšanu var paātrināt, ja palielina tās kontaktu ar negludu virsmu,

piemēram, tamponējot brūci.

Ne mazāk svarīga loma organismā ir antisarecēšanas mehā-

nismam. Tas ir svarīgs faktors asins sarecēšanas aizkavēšanai

asinsvadu iekšienē. Abas sistēmas (gan asins sarecēšanas, gan anti-

sarecēšanas) organismā atrodas pastāvīgā mijiedarbībā. Antisarecē-

šanas sistēmā ietilpst vairākas vielas: 1) antitromboplastīni,
kuri kavē kā audu, tā asins plazmas tromboplastīnā veidošanos. Pie

tiem pieder antikefalīns, lipoīdais inhibitors v. c; 2) inhibitori,
kuri nomāc protrombīna pārvēršanos trombīnā, piemēram, heparīns,
kas kavē tromboplastīnā un fibrīna veidošanos; 3) ant i trom-

bi n i — vielas, kas inaktivē un sagrauj trombīnu. Visvairāk anti-

trombīna veidojas plaušās un aknās. Ir vairāki antitrombīnu veidi:

antitrombīns I — fibrīns, kurš uz savas virsmas absorbē izveidoju-
šos trombīnu. Antitrombīns II veido kompleksu ar heparīnu, kavē

trombīna ietekmi uz fibrinogēnu; antitrombīns 111 paātrina trombīna

sabrukšanu; antitrombīns IV bloķē trombīna aktivitāti; 4) f ib r i no-

lītiskā sistēma. Asins seruma olbaltumvielās ir vielas, kas

šķīdina izveidojušos fibrīnu (asins recekli). Tas ir proteolītiskais
ferments plazmīns jeb fibrinolizīns, kurš plazmā parasti atrodas ne-

aktīvā formā — profibrinolizīna vai plazmogēna veidā. Audu akti -

vatoru ietekmē tas pāriet aktīvā formā — fibrinolizīnā. Šādi aktiva-

tori asins plazmā parādās pēc intensīvas fiziskas slodzes, dažu

spēcīgu emociju un intoksikāciju gadījumos.
Asins sarecēšanas regulācija. Asins sarecēšanas un antisarecē-

šanas mehānismi pastāvīgi mijiedarbojas neirohumorālās regulāci-

jas kontrolē. Ja organismā rodas nepieciešamība veidot trombu, lai

pārtrauktu asiņošanu, pastiprinās asinssarecēšanas sistēmas dar-

bība — un otrādi —, ja draud asins recekļu izveidošanās asins-

vados, aktivizējas antisarecēšanas sistēma.

Asins sarecēšanas regulācijā izšķir divas fāzes: reflektoro (īslai-

cīgo) un reflektori humorālo (ilgstošo) fāzi. Procesa sākumā rodas

sāpju impulsi, kas no centrālās nervu sistēmas dodas uz asinsrites

un asiņu depo vietām, lai perifērajās asinīs palielinātu asins plāt-
nīšu skaitu. Vienlaikus notiek asins sarecēšanas faktoru aktivācija.
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Tas viss nodrošina ātru tromboplastīnā veidošanos. Pēc tam sāk

darboties humorālā regulācija, kas uztur asinssarecēšanas sistēmas

aktivitāti, vienlaikus nomācot antisarecēšanas sistēmu.

ASINS GRUPAS

Asins grupu noteikšanas pamatā ir īpašs process — aglutinācija.
Aglutinācija ir eritrocītu salipšana. Salīpot eritrocīti veido nelielus

kamoliņus.
Aglutinācija notiek, savstarpēji iedarbojoties salipinātājvielai

aglutinīnam, kas atrodas asins plazmā, un salipināmai vielai — aglu-
tinogēnam, kas atrodas eritrocītos. Plazmā ir divi aglutinīni: a un p\
bet eritrocītos — divi aglutinogēni: A un B. Aglutinācija var notikt

tad, ja aglutinīns cc nonāk saskarē ar aglutinogēnu A vai arī ja

aglutinīns p — ar aglutinogēnu B. Asinīs nekad vienlaikus nevar

būt aglutinogēns A un aglutinīns a, kā ari aglutinogēns B un aglu-
tinīns P, tāpēc normāli organismā eritrocītu salipšana nenotiek.

Pārlejot asinis, svarīgi, lai donora (asins devēja) eritrocītus

neaglutinētu recipienta (asins saņēmēja) plazma. Ja donora asins

plazmas ir nedaudz, tad, lēni ievadot to recipientam, tā ātri atšķai-

dās, nespējot izraisīt recipienta eritrocītu aglutināciju.
Cilvēka asinis iedala četrās asins grupās (5. tabula). Cilvēkiem

ar I asins grupu var pārliet tikai tās pašas grupas cilvēku asinis,

jo I grupas asinīs aglutinogēnu nav, ir tikai aglutinīni a un (3. Bet

I grupas asinis var pārliet cilvēkiem ar jebkuru citu asins grupu, jo
cilvēki ar I grupas asinīm ir universāli donori, savukārt cilvēki ar

IV grupas asinīm ir universāli recipienti (6. tabula).
Lauksaimniecības dzīvnieku eritrocītos atrasti vairāki antigēni.

Liellopiem konstatēti vairāk nekā 80 antigēni, kurus apvieno 12 sis-

tēmās. Sevišķi plaša ir B sistēma (3. grupa). Cūkām atklātas

14 asins grupu sistēmas, aitām — 7 sistēmas.

Lopkopībā asins grupas nosaka galvenokārt tikai tāpēc, lai pre-
cizētu dzīvnieku izcelšanos. Tā, pašlaik plaši lietojot mākslīgo ap-

sēklošanu, dažreiz rodas nepieciešamība noteikt teļa izcelšanos, jo

govis tiek apsēklotas ar dažādu buļļu spermu. Tomēr visvairāk asins

grupu noteikšanu dzīvniekiem izmanto selekcijas nolūkos, lai at-

rastu iespējamo tuvradniecību, kas ir nevēlama parādība.

5. tabula

Asins grupu apzīmējumi

Asins

grupa
Aglutinogeni Aglutinīni

Asins grupas

apzīmējums

I

II

III

IV

0

A

B

AB

a, 6

P
a

0

0 (I)
A (II)
B (III)

AB (IV)
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6. tabula

Asins grupu saderība

Tā kā lauksaimniecības dzīvniekiem nav stingri noteiktas asins

grupas, tad, lai novērstu aglutināciju, pirms asins pārliešanas no-

saka donora un recipienta asins saderību. Uz priekšmetstikliņa uz-

liek recipienta asins seruma pilienu un pievieno tam donora eritro-

cītus. Ja aglutinācija nenotiek, asinis var pārliet.

RĒZUS FAKTORS

1940. gadā cilvēka asinīs tika atrasts vēl viens aglutinogēns,
kuru nosauca par rēzus faktoru. Sis nosaukums radies tāpēc, ka

eksperimentam izmantoja pērtiķa Macacus rhesus asinis. Izrādījās,
ka apmēram 85% cilvēku asinīs ir šis faktors. Šos cilvēkus dēvē

par rēzus pozitīviem. Taču 15% cilvēku asinīs šī faktora nav — tie

ir rēzus negatīvi. Ja rēzus pozitīva cilvēka asinis pārlej rēzus ne-

gatīvam cilvēkam, rodas specifiskas antivielas pret rēzus antigēnu.
Atkārtota rēzus pozitīvu asiņu ievadīšana recipientam var izsaukt

eritrocītu aglutināciju un smagu hemotransfūzijas šoka lēkmi.

īpaša nozīme rēzus faktoram ir rēzus negatīvai mātei, ja tā iz-

nēsā rēzus pozitīvu augli. Augļa rēzus faktors difundē caur placentu
mātes asinīs un izraisa specifisku antirēzus faktora vielu veidošanos

mātes asinīs. Mātes asinis savukārt caur placentu nonāk atpakaļ
augļa asinīs un izsauc augļa eritrocītu aglutināciju un hemolīzi. Bēr-

nam var attīstīties smaga hemolītiska slimība. No lauksaimniecības

dzīvniekiem rēzus faktors konstatēts tikai zirgam.

LIMFA UN AUDU ŠĶIDRUMS

Limfa ir olbaltumvielām bagāts šķidrums, kas tek pa limfas ka-

pilāriem un limfvadiem. Limfā izšķir limfas plazmu un formelemen-

tus. Tās blīvums ir 1,020 .. . 1,026. Pēc ķīmiskā sastāva un fizikāla-

jām īpašībām limfas plazma ir ļoti līdzīga asins plazmai, tikai

satur mazāk olbaltumvielu. Reakcija limfai ir sārmaina. Limfas

formelementus pārsvarā veido limfocīti, bet nelielā skaitā sastopamas

Eritrocītu aglutinogēni

Asins plazmas

aglutinīni
KO) II(A) IIKB) IV(AB)

I a un p
II 6

III a

IV 0

+ +

+

+

+

++
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arī pārējās asins šūnas. Trombocītu limfā nav. Neskatoties uz

trombocītu trūkumu, limfa spēj sarecēt, jo satur fibrinogēnu un vai-

rākus sarecēšanas faktorus.

No dažādiem orgāniem atplūstošai limfai ir noteikts specifiskums,
ko rada orgānu vielmaiņas īpatnības. Tā, piemēram, intensīvas tauku

uzsūkšanās laikā no zarnām atplūstošā limfa (hiluss) ir piena krāsā,

jo satur taukus. No aknām atplūstošā limfa satur daudz olbaltum-

vielu — vidēji 53%- Turpretim limfai, kas nāk no ekstremitātēm, ir

zems olbaltumvielu saturs — tikai 1 ...2%. To limfu, kas atrodas

ārpus limfas kapilāriem un limfvadiem, sauc par audu šķidrumu.
Audu šķidrums veidojas, ūdenim un tajā izšķīdušajām vielām iz-

ejot cauri kapilāru endotēlijam. Sis process notiek kapilāru sākuma

posmā (arteriālajā daļā), bet kapilāru beigu posmā (venozajā daļā)
notiek audu šķidruma uzsūkšanās. Pārējais audu šķidrums aiztek

pa limfas kapilāriem un limfvadiem, jo tie veic drenāžas funkciju.

Audu šķidrumam ir liela nozīme šūnu dzīvības procesu nodroši-

nāšanā, jo asinis tieši ar audu šūnām nesaskaras (izņemot asins-

vadu endotēliju).
Limfas tecēšana pa limfvadiem ir lēna. Pētījumos noskaidrots,

ka limfa pa lielajiem limfvadiem pārvietojas vidēji 35 reizes lēnāk

nekā asinis pa vēnām. Limfas tecēšanu veicina tas, ka limfas kapi-
lāros un mazajos limfvados spiediens ir lielāks nekā lielajos limf-

vados. Bez tam limfas plūsmu pa limfvadiem paātrina muskuļu sa-

vilkšanās un krūškurvja kustības.

ASINSRADE

Asinsrade jeb hemopoeze ir asins šunu veidošanas, attīstības un

nobriešanas process.

Asinsrade ir sarežģīta, tāpēc zinātnē ilgi nebija vienotu uzskatu

par šo procesu, īpaši par to, vai visas asins šūnas attīstās no viena

avota vai katrai šūnai — eritrocītiem, leikocītiem un katrai leikocītu

grupai — ir savi pirmavoti. Teoriju, kas atzīst, ka visas asins šūnas

attīstās no viena avota (no vienas šūnu grupas), sauc par unitāro

teoriju. Duālistiskā teorija uzskata, ka leikocītiem un eritrocītiem

katram ir savs avots, bet polifilētiskā teorija —,
ka katrai asins

šūnu grupai ir savs pirmavots. Noskaidrots, ka pareizākā ir unitārā

teorija. Saskaņā ar šo teoriju visas asins šūnas veidojas no cilmes

šūnām. Embrionālās attīstības laikā eritrocītu, graudaino leikocītu

un megakariocītu attīstība notiek aknās. Embrionālā perioda beigās
asinsrade aknās izbeidzas, un turpmāk visas asins šūnas veidojas
tikai kaulu smadzenēs, bet asins šūnu nobriešana var turpināties
(piemēram, limfocītiem) arī citos orgānos — liesā, zarnu limfoīda-

jos audos un tīmusā.

Asins formelementu dzīves ilgums ir relatīvi īss, tāpēc organismā
visu laiku notiek nepārtraukta asins šūnu noārdīšanās un jaunvei-
došanās.
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Zirga organismā ik sekundi rodas 35 miljoni jaunu eritrocītu.

Eritrocīti noārdās aknās un liesā. Šos divus orgānus parasti dēvē

par «eritrocītu kapsētu». Eritrocītu noārdišanās procesā atbrīvojas
hemoglobīns, kas sadalās hēmā un globīnā. No hēma atdalās dzelzs,
kas tūlīt atkal iesaistās hemoglobīna veidošanā. Dzelzs atlikums pie-
saistās pie specifiskajām asins olbaltumvielām, veidojot ferritīnu un

hemosiderīnu, kuri kā dzelzs rezerve nogulsnējas aknās, liesā un

tievo zarnu gļotādā.
Leikocīti noārdās aknu un liesas makrofāgu sistēmā.

Kā jau minēts iepriekš, visi asins formelementi veidojas no asins

cilmes šūnām. Daļa cilmes šūnu pārvēršas par puscilmes šūnām,

kas ir daļēji determinētas šūnas, jo no vienas grupas izveidojas ko-

pējās mielopoēzes šūnas, bet no otras grupas — kopējās limfopoēzes
šūnas. Ja uz puscilmes šūnu iedarbojas leikopoetīns, no tās rodas

unipotentas šūnas, kas tālāk veido monoblastus un mieloblastus, no

kurām attīstās monocīti, bazofilie, acidofilie un neitrofilie leikocīti.

Eritroproteīnam iedarbojoties uz puscilmes šūnu, rodas unipotentas

šūnas, no kurām tālāk veidojas eritroblasts, kas savu attīstību beidz

kā eritrocīts. Arī trombopoetīns, iedarbojoties uz puscilmes šūnu,

determinē tās attīstību par megakarioblastu, no kura tālākajā attīs-

tības gaitā veidojas trombocīti.

Hemopoēzes procesu regulē neirohumorālā sistēma. Eksperimen-
tālie un klīniskie dati liecina, ka svarīga nozīme hemopoēzes regulā-
cijā ir smadzeņu lielo pusložu garozai, kā arī starpsmadzeņu hipo-
talāma apvidum. Starp humorālajiem faktoriem liela nozīme ir jau

minētajiem poetīniem.

Eritropoēzes process pastiprinās dzimumhormonu (testosterona

un estrogēna), virsnieru garozas hormonu (kortizona un dezoksi-

kortikosterona) un vairogdziedzera ietekmē.

Eritrocītu nobriešanai nepieciešami vitamīni (ciānkobalamīns,

folijskābe, piridoksīns). Ciānkobalamīns jeb Bi2 vitamīns, ko apzīmē

par ārējo faktoru, tiek uzņemts ar barību, bet uzsūkties tas var tikai

tad, ja kuņģa vārtnieka daļas gļotāda izdala īpašu vielu — muko-

polisaharīdu, ko apzīmē par asinsrades iekšējo faktoru jeb Kestla

faktoru. Šīs vielas trūkuma rezultātā ciānkobalamīna uzsūkšanās un

eritrocītu veidošanās tiek traucēta.

Lai notiktu normāla asins veidošanās, dzīvniekiem jānodrošina
pilnvērtīga barība, kuras sastāvā būtu ne tikai vitamīni, bet arī

olbaltumvielas un minerālvielas, it sevišķi dzelzs, varš, kobalts,

mangāns.
Jauniem dzīvniekiem ir intensīvāka asinsrades orgānu darbība

nekā veciem dzīvniekiem. Hemopoēzes intensitāte, tuvojoties vecu-

mam, pakāpeniski krītas, kaulu smadzenēs samazinās asinsrades

elementi, kas tiek aizstāti ar tauku šūnām. Limfmezgli atrofējas,

tajos rodas fibrozās izmaiņas. Tomēr vecuma izmaiņām piemīt da-

žas īpatnības. Piemēram, liellopu un zirgu mazuļiem eritrocītu skaits

ir ļoti liels, bet līdz 2 gadu vecumam tas pakāpeniski samazinās,

vēlāk atkal palielinās un saglabājas pastāvīgs ilgu laiku.
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Hemoglobīna daudzuma izmaiņas, mainoties dzīvnieka vecumam,

ir līdzīgas eritrocītu skaita izmaiņām. Bet sivēniem no dzīves sep-

tītās dienas līdz deviņu mēnešu vecumam eritrocītu skaits asinīs

pakāpeniski pieaug. Tā kā sivēnmāšu piens satur ļoti maz dzelzs,

tad, neskatoties uz eritrocītu skaita pieaugumu, ja sivēniem papildus
neievada dzelzs preparātus, hemoglobīna daudzums asinīs sama-

zinās.

Ļoti stipri hemopoēzes procesu ietekmē radioaktīvais starojums.

Visjutīgākie pret jonizējošo apstarojumu ir limfocīti, eritroblasti,

hemocitoblasti; pārējās šūnas ir mazāk jutīgas.

10. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: iepazīties ar eritrocītu hemolīzi, osmotisko rezistenci; de-

fibrinēt asinis, noteikt asiņu recēšanas ātrumu un dažādu faktoru ietekmi uz šo

procesu.

Eritrocītu hemolīze. Lai novērotu eritrocītu hemolīzi, ņem 3 mēģenes. Vienā

mēģenē ielej 2 ml etilspirta, otrā — 1 m! ožamā spirta. Abās mēģenēs pielej

fizioloģisko šķīdumu līdz 10 ml atzīmei. Trešā ir kontroles mēģene. Tajā iepilda
10 ml fizioloģiskā šķīduma. Visās trijās mēģenēs iepilina 5 pilienus asiņu, sa-

maisa, novieto statīvā. Pēc 15 minūtēm mēģenes aplūko. Tur, kur ir eritrocītu

hemolīze, šķīdums nokrāsojas gaiši rozā krāsā, kur hemolīzes nav, tur eritrocīti

izkrīt nogulsnēs.

Eritrocītu osmotisko rezistenci nosaka dažādas koncentrācijas hipotoniskos

šķīdumos pēc hemolīzes pakāpes, t. i., pēc šķīduma nokrāsošanās intensitātes sar-

kanā krāsā. Ņem 12 mēģenes un katrā iepilda 1% NaCl šķīduma, pakāpeniski

samazinot tā daudzumu no 0,7 ml līdz 0,15 ml.

Tad katrā mēģenē iepilda destilētu ūdeni pieaugošā daudzumā no 0,3 līdz

0,85 ml, lai katrā mēģenē ir 1 ml šķīduma. Visās 12 mēģenēs iepilda 1 pilienu

svaigu asiņu, labi sajauc, |auj 10... 15 min pastāvēt, tad centrifugē. Atkarībā

no hemolīzes pakāpes šķīdums mēģenēs nokrāsojas dažādas intensitātes sarkanā

krāsā. Mēģenēs, kur notikusi pilnīga hemolīze, šķīdums ir caurspīdīgs un spilgti
sarkanā krāsā. Daļēja hemolīze notikusi tajās mēģenēs, kur sarkanā krāsa ir

mazāk izteikta un mēģenes dibenā izkritušas nogulsnes. Viegli dzeltenīga krāsa

mēģenē liecina par vāju hemolīzi. Ja hemolīze vispār nav notikusi, mēģenes
dibenā ir daudz sarkanu nogulšņu.

Defibrinētu asiņu iegūšanai no zirga vai govs jugulārās vēnas noņem

15... 20 ml asiņu. Tad iegūtās asinis ar stikla irbuli nepārtraukti maisa 10...

15 min, kamēr izveidojas balts fibrīna receklis. Fibrīna recekli izņem un iegūst
defibrinētas asinis, kuras zaudējušas sarecētspēju.

Asins sarecēšana. Zirgam no jugulārās vēnas noņem 8... 10 ml asiņu, mē-

ģenes ievieto statīvā. Lai asinis ātrāk sarecētu, pievieno 4 vai 5 pilienus 10% kal-

cija hlorīda šķīduma un visu saturu samaisa ar stikla irbuli. No asins ņemamās

adatas vienu asins pilienu uzpilina uz priekšmetstikliņa, kas pirms tam attaukots,

nožāvēts ar spirtu un ēteri un pārklāts ar parafīna kārtiņu, kas neļauj pilienam

izplūst. Atzīmē asins noņemšanas laiku. Pēc pusminūtes asins pilienā no sienas

malas līdz vidum ievada tievu stieplīti, tad to izvelk ārā. Stieplīti tūlīt nomazgā,

žāvē, pēc 10 sekundēm procedūru atkārto. Tā rīkojas tik ilgi, kamēr parādās
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pirmais fibrīna pavediens. 5o momentu uzskata par asins sarecēšanas sākumu.

Piliens pamazām pārvēršas asins receklī, šo momentu uzskata par sarecēšanas

beigām.

Tajā laikā, kad asinis sarec uz priekšmetstikliņa, tās sarec arī mēģenē, izvei-

dojot biezu recekli, kas neiztek no mēģenes. Recekli izņem no mēģenes, izspaida

ar lāpstiņu. legūst fibrīna pavedienu piciņas un šķidro asins daļu — serumu.

ASINSRITE UN LIMFRITE

ASINSRITES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Asinsrites orgānu sistēmu veido sirds un asinsvadi, kas nodro-

šina nepārtrauktu asins cirkulāciju pa visu organismu.

Sirdsdarbība un asinsrite zinātniekus interesēja jau sen. Par to

liecina K. Galēna, M. Servēta un citu zinātnieku pētījumi. Asinsriti

atklāja angļu zinātnieks V. Harvejs.

Sirdsdarbības procesu izpēte lieli nopelni ir I. Pavlovam, G. Ko-

sickim, M. Udeļnovam.

ASINSRITES EVOLŪCIJA

Sirds un asinsvadu sistēmas pilnveidošanās dažādiem dzīvnie-

kiem ir garas filoģenētiskās attīstības rezultāts. Filoģenēzes pro-

cesā sirds uzbūve ir mainījusies. Zemākajiem mugurkaulniekiem,
piemēram, zivīm, sirds sastāv no divām kamerām — priekškambara
un kambara. Vispirms asinis nonāk priekškambarī, kam ir plānas
sienas. No priekškambara asinis nokļūst kambarī, kuram sienas ir

biezākas un spēcīgākas. No kambara asinis tek uz žaunām, kur tās

piesātinās ar skābekli. Pēc tam arteriālās asinis plūst pa visu ķer-

meni, pārvēršas venozajās asinīs un pa vēnām nonāk atpakaļ priekš-
kambarī.

Amfībijām ir izveidojusies jau sarežģītāka asinsrites sistēma,

kurā uz plaušām plūst venozās asinis. Amfībijas sirds sastāv no trīs

kamerām: diviem priekškambariem un kambara. Labajā priekškam-
barī nokļūst venozās asinis, bet kreisajā priekškambarī — arteriālās

asinis no plaušām. Tad asinis no abiem priekškambariem ieplūst
kambarī, kur sajaucas.

Zīdītājiem un putniem sirds ir sadalīta četrās daļās: divos priekš-
kambaros un divos kambaros. Zīdītāju auglim starp priekškamba-
riem ir atvere — ovālais caurums, kas aizaug pēc piedzimšanas-

Attīstības procesā ir izmainījies arī pa asinsvadiem cirkulējošais

barotājšķidrums. Sākumā pa asinsvadiem tecēja hidrolimfa. Pēc

tam to aizstāja hemolimfa — šķidrums, kas bagāts ar organiskiem

un neorganiskiem savienojumiem. Tikai pēc tam parādījās asinis.
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LIELAIS UN MAZAIS ASINSRITES LOKS

Asins plūšana pa asinsvadiem ir nepieciešams nosacījums dzī-

vības uzturēšanai šūnās, audos un visā organismā. Pat īslaicīga
asinsrites pārtraukšanās galvas smadzenēs var izsaukt dzīvnieka

bojāeju.
Augstāk attīstītiem dzīvniekiem asinis plūst pa noslēgtu asins-

vadu sistēmu, ko veido lielais un mazais asinsrites loks.

Lielais asinsrites loks sākas sirds kreisajā kambarī un noslēdzas

labajā priekškambarī. Sirdij kontrahējoties, ar skābekli piesātinātās
arteriālās asinis no kreisā kambara tiek izsviestas aortā. No tās asi-

nis nokļūst artērijās, tad arteriolās un kapilāros. Caur kapilāru sie-

niņām notiek gāzu un vielu apmaiņa: arteriālās asinis audu šūnām

atdod skābekli un barības vielas, bet uzņem oglekļa dioksīdu un da-

žādus vielmaiņas produktus, līdz ar to pārvēršoties venozajās asinīs.

Venozās asinis no kapilāriem nonāk vēnulās, tad sīkajās vēnās, tā-

lāk lielākās vēnās, līdz pāriet kraniālajā un kaudālajā dobajā vēnā.

No abām dobajām vēnām tās no sākuma ieplūst sirds labajā priekš-
kambarī, pēc tam — labajā kambarī. Tātad lielais asinsrites loks

apgādā visus organisma audus un orgānus ar arteriālām asinīm un

aizvada uz sirds labo priekškambari venozās asinis.

Mazais asinsrites loks sākas labajā sirds kambarī un beidzas

kreisajā priekškambarī. Venozās asinis no labā kambara nonāk

plaušu artērijā un pēc tam plaušu alveolu kapilāros, kur venozās

asinis atdod plaušu audiem oglekļa dioksīdu, uzņem skābekli un

līdz ar to pārvēršas arteriālajās asinīs- Pa plaušu vēnām arteriālās

asinis tiek aiznestas uz kreiso priekškambari. Priekškambariem kon-

trahējoties, tās no kreisā priekškambara ieplūst kreisajā kambarī.

Tātad mazais asinsrites loks kalpo venozo asiņu aizvadīšanai uz

plaušām un arteriālo (ar skābekli bagāto) asiņu aiztransportēšanai
uz sirds kreiso priekškambari.

Plaušu artērija pieaugušiem zīdītājiem ir vienīgā artērija orga-

nismā, pa kuru plūst venozās asinis, un plaušu vēnas ir vienīgās
vēnas, pa kurām plūst arteriālās asinis.

SIRDS FIZIOLOĢIJA

Zīdītājiem un putniem sirds sastāv no diviem priekškambariem
un diviem kambariem. Priekškambarus ar kambariem savieno atrio-

ventrikulārās atveres. Labo atrioventrikulāro atveri noslēdz labā

atrioventrikulārā vārstule, bet kreiso atveri — kreisā atrioventriku-

lārā vārstule. Abas vārstules spēj atvērties tikai uz kambara pusi.
No kreisā kambara atiet aorta, no labā kambara — plaušu artēriju
stumbrs. Pie atverēm, kur sākas šie asinsvadi, atrodas pusmēness-
veida vārstules. Diastoles laikā tās ir slēgtas, sistoles laikā — at-

vērtas. Priekškambaru muskulatūra ir atdalīta no kambaru musku-

latūras ar fibrozajiem gredzeniem, un tikai atrioventrikulārais kūlī-

tis iziet cauri šai starpsienai, tādējādi savienojot abas muskulatūras.
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SIRDS MUSKUĻU FIZIOLOĢISKĀS ĪPATNĪBAS

Sirdsdarbības pastāvīgā darba ritma uzturēšanā liela loma ir

vairākām sirds muskuļu fizioloģiskajām īpatnībām. Organisms vien-

mēr spēj pieskaņot sirdsdarbības ritmu attiecīgās darbības veikšanai.

Piemēram, govīm atnešanās laikā sirdsdarbība ir 110 un vairāk

sitienu minūtē. Šādu plašu sirdsdarbības diapazonu var izskaidrot

ar sirds muskuļa fizioloģiskajām īpatnībām: sirds automātiju, uz-

budināmību, vadīšanu, kontrakciju spēku un refraktaritāti.

Sirds automātija ir spēja ritmiski kontrahēties impulsa ietekmē,
kas radies sirds iekšienē. Sirds automātiju izraisošie cēloņi vēl nav

pilnīgi noskaidroti. Uzskata, ka to galvenokārt nosaka muskuļu ele-

menti un nevis nervaudi. Nervaudi ietekmē impulsu spēku un bie-

žumu, bet pats automātijas process ģenerējas muskuļaudos.

Automātijas procesu nosaka periodiskums membrānu potenciāla
maiņās sirds atipiskajā muskulatūrā, kas atšķiras no pārējā mio-

karda. Diastoles laikā notiek pakāpeniska muskuļšūnu membrānu

polarizācija. Momentā, kad potenciāls ir zemā līmenī, rodas uzbudi-

nājums, kas izplatās pa visu mio-

kardu.

Parasti sirds automātiju demon-

strē izolētā vardes sirdī, laižot caur

aortu Ringera šķīdumu. Automāti-

jas spējas vislabāk izteiktas si-

nuatriālajam mezglam (145. att.).
Uzbudināmība. Sirds muskuli

var uzbudināt elektriski, ķīmiski,
termiski un citādi kairinātāji. Uz-

budināmības procesa pamatā ir

negatīva elektriskā potenciāla ra-

šanās tajā sirds vietā, kur rodas

uzbudinājums.
Par sirds muskuļa uzbudinā-

jumu var spriest pēc potenciālu
starpības, kas izveidojas starp uz-

budināto sirds daļu (negatīvs lā-

diņš) un neuzbudināto sirds daļu

(pozitīvs lādiņš). Uzbudinājuma
momentā rodas no 100 līdz 120 mV

liels elektrodzinējspēks. Na+ kat-

joni iziet cauri muskuļšūnu mem-

brānai, izraisot tās depolarizāciju.
Eksperimentāli sirds uzbudināju-
mu izsauc ar elektrisku kairinā-

jumu. Kontrakciju spēks ir atka-

rīgs no muskuļšķiedru iestiepšanās
pakāpes pirms kontrakcijas — jo
vairāk diastolē ieplūst asinis pa
vēnām, jo spēcīgāka ir sistole un

145. att. Sirds vadītājsistēma:
1 — kraniālā dobā vēna, 2 — sino-

atriālais mezgls, 3 —
atrioventrikulā-

rais mezgls, 4 —
atrioventrikulārais

kūlītis, 5 un 6 —
atrioventrikulārā

kūlīša labā un kreisā kājiņa. 7 —

kaudālā dobā vēna. 8, 9 — labais un

kreisais simpātiskais un klejotājnervs.

10 — sirds šķērsmuskuļi
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vairāk asiņu tiek izsviests asinsvados. Šo sirds muskuļa īpašību

atklāja V. Starlings, un tā nosaukta par «sirds likumu».

Sirds kontrakciju spēks atkarīgs ari no neirohumorālo faktoru

ietekmes. Piemēram, andrenalīns paātrina sirdsdarbību un par 30%

palielina miokarda saraušanās spēku sistoles laikā. Šo īpašību iz-

manto praksē sirdsdarbības atjaunošanai. Par enerģijas avotu sirds

muskulim kalpo adenozīntrifosfāts (ATF) un kreatīnfosfāls. Savu-

kārt šo savienojumu resintēze notiek uz elpošanas un glikolītiskās
fosforilēšanās rēķina.

Sirds refraktaritāte ir nespēja sistoles laikā reaģēt uz mākslīgi
radītu kairinājumu. Šo sirds neuzbudināmības periodu sauc par

refraktāro periodu. Šādu īslaicīgu sirds neuzbudināmības stāvokli

sauc par absolūto refraktāro periodu. Refraktārais periods ilgst tik

ilgi, cik ilgi turpinās sistole.

UZBUDINĀJUMA VADĪŠANA SIRDĪ

Galvenais uzbudinājuma radītājs sirdī ir sinuatriālais mezgls.
Parasti uzbudinājums, kas rodas sinuatriālajā mezglā, izplatās pa

priekškambaru nervu un muskuļu elementiem un ierosina priekškam-
baru kontrakciju. Sinuatriālais mezgls izstrādā vidēji 70... 110 im-

pulsus minūtē, un ar tādu pašu biežumu kontrahējas arī priekš-
kambari.

Otra, ne mazāk svariga vieta, kur rodas nervu impulsi, ir atrio-

ventrikulārais mezgls, kura impulsa biežums ir 40... 50 reizes

minūtē. Šeit radušies nervu impulsi tālāk tiek pārvadīti pa atrioven-

trikulāro kūlīti uz kambaru muskulatūru un izraisa kambaru kon-

trakciju. Atrioventrikulārais kūlītis veido divas kājiņas, no kurām

viena iet kreisā kambara, otra — labā kambara virzienā un tālāk

sadalās īpašajās šķiedrās, kas novietojas zem endokarda un mio-

kardā.

Siltasiņu dzīvniekiem uzbudinājuma vadīšana dažādās sirds da-

ļās nav vienāda. Attālumu no labā priekškambara pamata līdz sirds

galotnei impulss veic 0,11 s, bet līdz sinuatriālajam mezglam —

0,08 s. Kambaru uzbudinājums sākas 0,12... 0,18 s pēc tam, kad

iesācies priekškambaru uzbudinājums. Tātad atsevišķām sirds dalām

piemīt dažāda vadāmība, kas galvenokārt atkarīga no glikogēna
daudzuma tajās un refraktārās fāzes ilguma.

Ekstrasistole un kompensatorā pauze. Ja, kairinot sinuatriālo

mezglu, tajā rodas uzbudinājums momentā, kad beidzies refraktārais

periods, iestājas ekstrasistole. Tai sekojošā pauze ir tikpat

ilga, cik parastā pauze. Ekstrasistole var iestāties arī kambara uz-

budinājuma rezultātā (kambaru ekstrasistole), tad seko pagarināta

kompensatorā pauze. Ekstrasistole var rasties arī atrioven-

trikulārā mezgla uzbudinājuma rezultātā.

Priekškambaru fibrillācija (mirdzēšana) ir īpatnējs
sirds ritma traucējums, ko raksturo ātras un nevienādas priekškam-
baru un kambaru kontrakcijas, kas sasniedz 400

.. . 600 reizes mi-
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nūtē. Kambaru fibrillācija var izsaukt dzīvnieka nāvi, jo tiek smagi
traucēta asinsrite pa asinsvadiem. Šādu fibrillāciju var pārtraukt

vienīgi spēcīgs elektriskās strāvas trieciens, kas spēj izraisīt vien-

mērīgu visu kambaru muskuļšūnu uzbudinājumu, pēc kura iestājas
sinhronas kontrakcijas.

SIRDSDARBĪBAS CIKLS

Sirds galveno funkciju — asiņu izdzīšanu asinsvados — nodro-

šina ritmiskas priekškambaru un kambaru kontrakcijas.
Sirdsdarbībā izšķir divas fāzes: sirds priekškambaru un kambaru

saraušanos (kontrakciju) jeb sistoli un io atslābšanu jeb diastoli.

Sistoles laikā notiek sirds atbrīvošanās no asinīm, diastoles

laikā — piepildīšanās ar asinīm. Sistole un diastole ir savā starpā

saskaņotas un ritmiski nomaina viena otru, tādējādi veidojot sirds-

darbības ciklu. Par sirdsdarbības cikla sākumu uzskata priekškam-
baru sistoli (kreisais priekškambaris kontrahējas mazliet vēlāk nekā

labais), kura ilgst 0,1 s. Sistoles laikā sirdī spiediens nedaudz pa-
lielinās (no 2 līdz 8 Hg mm); tas nodrošina asins izsviešanu no

priekškambariem. Priekškambariem kontrahējoties, asinis caur atrio-

ventrikulārajām atverēm ieplūst kambaros, kas šajā momentā ir

atslābušā stāvoklī — diastolē. Atrioventrikulārās vārstules priekš-
kambaru sistoles laikā brīvi ieliecas kambaros un netraucē asins

plūsmu.
Priekškambaru sistolei seko kambaru sistole. Kambaru sistoles

laikā spiediens kambaros pieaug, asinis cenšas ieplūst atpakaļ
priekškambaros, atrioventrikulārās vārstules aizveras un noslēdz

asinīm atpakaļceļu. Kambaru muskuļu spriegumam pieaugot, palie-
linās arī spiediens kambaros. Kad tas pārsniedz spiedienu aortā un

plaušu artēriju stumbrā, pusmēnessveida vārstules atveras un sākas

asins izdzīšana no sirds. Tūlīt pēc pusmēnessveida vārstuļu atvēr-

šanās (0,05... 0,1 s) asins izdzīšana no sirds palēninās, jo mio-

karda kontrakcija atslābinās. Parasti sekundes ceturtdaļu (tas atka-

rīgs no sirds darba ritma) pēc pusmēnessveida vārstuļu atvēršanās

kambaru sistole pārtraucas, to muskulatūra atslābinās un sākas

diastole. Šajā momentā pusmēnessveida vārstules aizveras, jo asins-

spiediens kambaros strauji krītas un kļūst zemāks nekā aortā un

plaušu artēriju stumbrā.

Lai gan abi kambari kontrahējas sinhroni, asinsspiediens ir da-

žāds. Kreisā kambara kontrakcija sistoles momentā ir divreiz spēcī-
gāka nekā labā kambara kontrakcija, jo ir atšķirīgs miokarda sienas

biezums. Tā aortā kambaru diastoles beigās spiediens sasniedz 60...
100 mm Hg, bet plaušu artēriju stumbrā — tikai 8... 15 mm Hg.
Asins izdzīšanas laikā tas paaugstinās līdz 130. . . 160 mm Hg aortā

un līdz 15.., 30 mm Hg plaušu artēriju stumbrā.

Sistoles ilgums dažādiem dzīvniekiem ir atkarīgs no kontrakciju
biežuma, darba rakstura un ķermeņa masas. Konstatēts, ka sistole

ilgst 30 līdz 50% laika no sirdsdarbības cikla garuma.
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SIRDSDARBĪBAS ĀRĒJĀS IZPAUSMES

Sirdsdarbības frekvence ir sirdsdarbības ciklu skaits 1 minūtē.

Tā atkarīga no dzīvnieka ķermeņa masas un vielmaiņas intensitātes

(zilonim — 25
...

28 reizes minūtē, zirgam — 32
...

42, atgremotā-

jiem _ 60
...80, cūkām — 60

...
80, suņiem — 70

...
80, vistām —

līdz 200 reizēm minūtē).
Sirdsdarbības frekvences skaits ir pretēji proporcionāls dzīvnieka

ķermeņa masai. Mazākiem dzīvniekiem ir intensīvāka vielmaiņa, tā-

pēc nepieciešama straujāka asinsrite, ko nosaka ātrāka sirdsdarbība.

Sirdsdarbības frekvence stipri palielinās fiziska darba un barības

uzņemšanas laikā, kā arī tad, ja paaugstinās ķermeņa temperatūra.

Ķermeņa temperatūrai paaugstinoties par 1 °C, sirdsdarbības frek-

vence pieaug par 8... 10 pukstiem minūte. Naktī sirdsdarbība ir

lēnāka nekā dienā.

SIRDS TOŅI

Skaņas, kas rodas sirdsdarbības rezultātā, apzīmē_ par sirds

toņiem. Tos var viegli saklausīt ar fonendoskopu. Vesela sirdī labi

saklausāmi un atšķirami divi sirds toņi. Pirmais sirds tonis rodas

kambaru sistoles sākumā (sistoliskais tonis). Tas ir dobjš, stiepts

un zems, atgādina skaņu «bū-ū». Otrais tonis dzirdams kambaru

diastoles laikā (diastoliskais tonis). Tas ir īss un augsts, atgādina

skaņu «dup».
Sistolisko sirds toni rada kambaru muskulatūras kontrakcija,

atrioventrikulāro vārstuļu aizvēršanās un to cīpslaino stīgu trīcē-

šana. Diastoliskais sirds tonis veidojas no aortas un plaušu artēriju

stumbra pusmēnessveida vārstuļu aizvēršanas un trīcēšanas.

Sirds toņus var pārvērst elektromagnētiskas svārstības, kuras

var reģistrēt grafiski (fonokardiogrāfija). Sādā veidā var atrast ne

tikai pirmos divus sirds toņus, bet arī trešo un ceturto.

SIRDS GRŪDIENS

Sistoles laikā mainās sirds forma (no elipsveida līdz apaļai),

apjoms un stāvoklis krūškurvī. Šo pārmaiņu deļ kambara sieniņu

spriegums pieaug un sirds piesitas krūškurvja sienai. Šo sitienu ap-

zīmē par sirds grūdienu (ietus cordis).
Sirds grūdienu var labi sataustīt ar roku, to pieliekot pie krūš-

kurvja sienas sirds apvidū. Visiem lauksaimniecības dzīvniekiem tas

labi izteikts.

Sirds grūdienu reģistrē ar speciālu aparātu — kardiogrāfu, iegūs-

tot sirds grūdiena līkni, ko sauc par kardiogrammu.

Aortas un sirds kontūru izmaiņas sirds darbības cikla var labi

redzēt rentgena aparātā.
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SIRDS SISTOLES UN MINŪTES TILPUMS

Asins daudzums, ko sirds kambari izsviež asinsvados vienā mi-

nūtē, apzīmē par sirds minūtes tilpumu. Ja dzīvnieks atrodas miera

stāvoklī, sirds minūtes tilpums ir vienāds gan kreisajam, gan laba-

jam kambarim. Sirds minūtes tilpums organisma miera stāvoklī zir-

gam ir 20
...

30 /, govīm ar ķermeņa masu līdz 500 kg — 35 /,
aitām — līdz 4 /, suņiem — 1,5 /. Izdalot sirds minūtes tilpumu ar

sirds kontrakciju skaitu minūtē, iegūst sirds sistoles tilpumu. Zir-

gam tas ir 850 ml, liellopiem — 580 ml, sunim — 14 ml.

Lielas fiziskās slodzes laikā sirds sistoles un minūtes tilpums
palielinās. Zirgam tas var sasniegt 120 .. . 160 /.

SIRDS BIOSTRĀVAS

Biostrāvas sirdī veidojas tās potenciālu starpības rezultātā, kas

rodas uzbudināta un neuzbudināta orgāna rajonā. Biostrāvas ir ļoti

vājas, tās var noteikt ar jutīgu aparātu — elektrokardiogrāfu, iegūs-
tot sirdsdarbības grafisko attēlojumu — elektrokardiogrammu.

146. att. Elektrokardiogrammas:

A — shēma, B — otrais novadījums zirgam, C — otrais novadījums govij,

P — priekškambaru saraušanas, QRS — kambaru saraušanās, R —
kambara

saraušanās sākuma fāze, T —
kambara saraušanās beigu fāze
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Veseliem dzīvniekiem elektrokardiogrammu (EKG) veido dažādi

intervāli, kuru apzīmēšanā izmanto burtus — P, Q, R, S, T. Zobs P

ataino abu priekškambaru uzbudinājumu, zobi Q, R, S, T — kam-

baru uzbudinājumu sistolē (146. att.).
Tā kā intervālu un zobu lielums veselam dzīvniekam ir noteikts

un pastāvīgs, tad mazākās izmaiņas EKG intervālos jau liecina par
sirdsdarbības traucējumiem.

SIRDSDARBĪBAS REGULĀCIJA

Sirdsdarbību regulē neirali un humorali faktori. Sirdi inerve kle-

jotājnervs un simpātiskie nervi.

Klejotājnerva ietekmē samazinās sirds kontrakciju spēks un pa-

vājinās sirds uzbudināmība. Simpātiskie nervi sirds kontrakciju
spēku un uzbudināmību palielina, veicina uzbudinājuma vadīšanu.

I. Pavlovs izpētījis, ka simpātiskais nervs satur īpašu atzarojumu,
kuru kairinot sirds kontrakciju spēks pastiprinās, bet sirdsdarbības

frekvence neizmainās. Šo nervu I. Pavlovs nosauca par trofisko

nervu, jo tā iedarbība uz sirdi ir saistīta ar vielmaiņas stimulāciju.
Tātad klejotājnerva darbība ir pretēja simpātisko nervu darbībai,

tāpēc klejotājnervs nosaukts par sirdsdarbības palēninātāju, bet sim-

pātiskie nervi — par paātrinātājiem.
Bez neirālās regulācijas pastāv vēl arī humorālā regulācija, ko

veido ķīmiski aktīvas vielas, kas iekjūst asinīs un limfā no iekšējās
sekrēcijas dziedzeriem. Vislielākā nozīme ir adrenalīnam, ko izdala

virsnieres, un tiroksīnam, ko producē vairogdziedzeris.
Adrenalīns paātrina un pastiprina sirdsdarbību, tiroksīns palie-

lina sirds jutību pret simpātisko nervu impulsiem.
Kairinot klejotājnervu, tā galos izdalās acetilholīns, bet, kairinot

simpātisko nervu galus, — noradrenalīns (simpatīns).
Liela loma sirdsdarbības optimālā līmeņa uzturēšanā ir asins

elektrolītiem, it sevišķi kālija joniem. Paaugstināts kālija jonu dau-

dzums nomāc sirdsdarbību, samazina kontrakciju spēku, palēnina
sirdsdarbības ritmu. Toties kalcija joni palielina miokarda uzbudi-

nāmību un vadāmību, kā arī pastiprina sirdsdarbību.

Sirds reflektoro regulāciju nodrošina iegareno un muguras sma-

dzeņu centri, lielo pusložu garoza, kā arī starpsmadzeņu hipotalāma
apvidus kodoli.

ASINS KUSTĪBA ASINSVADOS

Asins kustība asinsvados ir svarīga funkcija organisma dzīvības

uzturēšanā. Asinis cirkulē pa noslēgtu asinsvadu sistēmu virzienā

artērija —vēna. Asins kustību asinsvados nosaka spiediena starpība
starp lielā un mazā asinsrites loka sākuma un beigu daļām. Asinis

pa asinsvadiem plūst nepārtraukti, kaut arī sirds tās izsviež grū-
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dieniem. Nepārtrauktu asins plūsmu nodrošina asinsvadu sieniņu
elastība.

Sistoles laikā sirdī attīstās kinētiskā enerģija, nodrošinot asiņu
izsviešanu aortā un tās izstiepšanu. Līdz ar to artēriju sieniņas

iegūst elastīgu spriegumu. Sistoles beigu posma elastīgā sprieguma

spēks asinsvados saglabājas arī diastolē, līdz ar to dzenot asinis uz

priekšu un nodrošinot asins nepārtrauktu tecēšanu.

ARTĒRIJU UN VĒNU PULSS

Artēriju pulss ir artēriju sieniņu ritmiskas svārstības, kas rodas

sirds kambaru kontrakcijas laikā. Pulsa vilnis rodas aortā spiediena
paaugstināšanās momentā, kas sakrīt ar asiņu izdzīšanu no kam-

bariem. Pulsa viļņa ātrums ir 5
...

8 m/s, bet perifērajās artērijās —

6... 12 m/s. Govīm un zirgiem pulsu var labi iztaustīt uz astes

artērijas, kā arī uz sejas artērijas. Sīkiem dzīvniekiem pulsu izmeklē

uz ciskas artērijas. Pulsu var reģistrēt arī grafiski ar īpašu ierīci —

sfigmogrāfu — un elektronierīci — pulsotaksometru.
Attālinoties no sirds, pulsa vilnis pakāpeniski pavājinās. Pulsa

viļņa ātrums palielinās, kad samazinās artēriju elastība (hiperto-
nija, asinsvadu skleroze).

Vēnu pulsu novēro lielajās, tuvu sirdij novietotajās vēnās. Tas

rodas tāpēc, ka priekškambaru sistoles laikā asinis no vēnām nevar

iekļūt sirdī. Pārtraucoties asiņu plūsmai lielajās vēnās, tās uzkrājas,
līdz ar to rodas grūdiens, un vēnu sieniņas sāk svārstīties. Vēnu

pulsu var novērot lieliem dzīvniekiem. To reģistrē ar flebogrāfu.

ASINSSPIEDIENS

Asinsspiediens artērijās ir atkarīgs no asiņu daudzuma, kas

ieplūst no sirds, un no sīko artēriju, arteriolu un kapilāru pretestī-
bas. Asinsspiediens dažādos asinsvados ir ļoti nevienāds un mainīgs.
Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: sirdsdarbības fāzes (sistoles
vai diastoles), asins daudzuma un asinsvadu veida (7- tabula).

7. tabula

Asinsspiediens dažādu sugu dzīvniekiem

Asinsspiediens (mm Hg)

Dzīvnieks Novērots

maksimālais minimālais

IOVS

irgs
.ita un kaza

110...140

100...120

100...120

120...140

35
...

50

35
...

50

50
...

65

30
...

40

astes artērijā
astes artērijā
ciskas artērijā
ciskas artērijāuns



296

Sistoles laikā, kad asinis tiek iespiestas aortā, asinsspiediens ir

visaugstākais, un to apzīmē par maksimālo jeb sistolisko

asinsspiedienu. Diastoles laikā spiediens krītas un kļūst vismazā-

kais, un to apzīmē par minimālo jeb diastolisko spiedienu.
Starpību starp abiem spiedieniem apzīmē par asinsspiediena am-

plitūdu jeb pulsa spiedienu. Tas ir proporcionāls asins

daudzumam, kas tiek izsviests asinsvados sistoles laikā un raksturo

sistoles lielumu. Sie trīs lielumi — maksimālais, minimālais un

pulsa spiediens — ir svarīgākie sirds un asinsvadu sistēmas fizio-

loģiskā stāvokļa raksturotāji dotajā laika sprīdī.
Asinsspiediena lielums ir atkarīgs no dzīvnieka vecuma. Tā

2
...

5 gadus vecai govij sistoliskais spiediens ir 107... 120 mm Hg,
bet 8... 12 gadu vecumā — 123-.. 128 mm Hg. Grūsnām govīm
spiediens sasniedz 230 mm Hg, un tas negatīvi ietekmē augļa attīs-

tību. Asinsspiediens paaugstinās arī intensīva muskuļu darba laikā.

Attālinoties no sirds, asinsspiediens pakāpeniski krītas. Asins-

spiediena krišanos līdz 20 mm Hg izraisa arī palielināts C0
2

saturs

asinīs.

ASINS TECĒŠANAS ĀTRUMS

Asins tecēšanas ātrums dažādos asinsvados atšķiras. Ceļu, ko

viena asins daļiņa veic vienā sekundē, apzīmē par lineāro āt-

rumu. Tas pieaug no perifērijas uz centru un ir apgriezti propor-
cionāls asinsvadu kopējam šķērsgriezumam. Tātad jo asinsvadu ko-

pējais šķērsgriezums ir lielāks, jo asins tecēšanas ātrums ir ma-

zāks —un otrādi. Asinsrites ātrums kapilāros ir 2... 3 reizes

mazāks nekā artērijās, jo kapilāriem ir vislielākais kopējais šķērs-

griezums. To kopējais diametrs ir 600
. . . 800 reizes lielāks nekā

aortai, tāpēc asinsrites ātrums kapilāros samazinās līdz 0,3.

0,5 mm/s.

Laiku, kas nepieciešams, lai asins daļiņa izietu caur lielo un

mazo asinsrites loku, apzīmē par asins aprites laiku. Govij
asins aprites laiks ir 20

...

27 s, zirgam — 40 s, cūkai un kazai —

13 s, trusim — 8 s, cilvēkam — 23 s.

Dažos ādas rajonos, nierēs, plaušās novēro arteriolu un vēnu sa-

plūšanu, ko apzīmē par arteriovenozām anastomozēm. Tās darbojas
apstākļos, kad strauji jāregulē asinsspiediens artērijās.

ASINSRITES REGULĀCIJA

Lai dažādos funkcionālos stāvokļos nodrošinātu organisma

orgānu un audu normālu apgādi ar asinīm, asinsspiedienam zinā-

mās robežās jābūt pastāvīgam. So asinsspiediena pastāvīgumu no-

drošina īpaša regulācijas sistēma, kas koordinē savstarpējās attie-

cības starp sirds darbu, cirkulējošo asiņu daudzumu un asinsvadu

diametru (lūmenu). Asinsvadu diametrs ir saistīts ar asinsvadu
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tonusu, un tas tiek regulēts neirāli un humorāli. Asinsvadu sašauri-

nātāji nervi (vazokonstriktori) pieder simpātiskajiem nerviem, bet

asinsvadu paplašinātāji (vazodilatatori) — parasimpātiskajiem ner-

viem. Vazomotorie nervi impulsus saņem no vazomotorā centra, kas

atrodas iegarenajās smadzenēs. Šim centram ir divas daļas: vazo-

konstriktorā un vazodilatatorā daļa. Vazokonstriktorā daļa atrodas

pastāvīgā uzbudinājuma stāvoklī, tāpēc arī asinsvadiem visu laiku

ir zināms tonuss. Vazomotorais centrs atrodas smadzeņu garozas

kontrolē.

Asinsvadu diametra (lūmena) regulēšanā liela nozīme ir ari ref-

leksogēnajām zonām (aortas lokā, kopējo miega artēriju sazaroša-

nās vietās un citur), kur atrodas īpaši receptori, kas uztver kā asins

ķīmiskās, tā arī spiediena izmaiņas. Šo refleksogēno zonu kairinā-

jumu ietekmē rodas refleksi, kuri izmaina asinsspiedienu, to paaug-

stinot vai pazeminot. Refleksus, kas izraisa asinsspiediena paaug-

stināšanos, apzīmē par presoriem refleksiem, bet tos, kas asinsspie-
dienu pazemina, — par depresoriem refleksiem-

Aortas loka sienā beidzas depresorais nervs, kura kairinājums
izsauc klejotājnerva tonusa paaugstināšanos, tā rezultātā palēninās
sirdsdarbība un paplašinās asinsvadi. Līdzīgi funkcionē arī reflekso-

gēnā zona (karotīdes sīnuss) kopējo miega artēriju dalīšanās vietā.

Vazomotorā centra tonusu ietekmē ari tie impulsi, kas nāk no

ādas receptoriem. Tā, piemēram, aukstums, kairinot ādas receptorus,
reflektoriski ierosina perifēro asinsvadu sašaurināšanos, bet sil-

tums — asinsvadu paplašināšanos.
No humorālajiem faktoriem, kas ietekmē asinsvadus, jāmin adre-

nalīns, vazopresīns, histamīns un acetilholīns.

Adrenalīns ir virsnieru serdes hormons, bet vazopresīns — neiro-

hipofizes hormons. Adrenalīns sašaurina visus asinsvadus (artērijas,

vēnas, kapilārus), izņemot koronārās un skeleta muskuļu artērijas,
kā arī paātrina sirdsdarbību, tāpēc tā ietekmē asinsspiediens paaug-

stinās. Vazopresīns sašaurina kapilārus visā organismā, izņemot

nieres, kur šo funkciju veic renīns, ko izdala pašas nieres.

Histamīns organismā veidojas dažādās vietās (pārsvarā gremo-

šanas traktā un muskuļos), bet acetilholīns — parasimpātisko nervu

galos. Abas šīs vielas paplašina asinsvadus. Jāatzīmē, ka histamīns

loti ātri noārdās, tāpēc parasti izsauc tikai vietējo kapilāru papla-
šināšanos. Acetilholīns galvenokārt iedarbojas uz vietējām mazajām

artērijām. Asinsvadu paplašināšanos izraisa arī pienskābe, ogļskābe,
adenilskābe- Adenilskābi izmanto kā ārstniecisko preparātu.

ASINSRITE SIRDI

Sirdi ar asinīm apgādā divas koronārās artērijas, kuras atzaro-

jas no aortas sīpola. Sirds vēnas ieplūst labajā priekškambarī.
Sirds sistoles laikā koronārās artērijas tiek saspiestas, tāpēc

sirds apgāde ar asinīm samazinās. Diastolē sirds atslābst un aug-

stais asinsspiediens aortā rada spēcīgu asins pieplūdumu koronāra-

jās artērijās.
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Sirds apgāde ar asinīm tiek regulēta reflektoriski. Simpātiskie
nervi izraisa koronāro asinsvadu paplašināšanos, bet klejotājnervi —

to sašaurināšanos. Asinsriti sirdī ietekmē arī humorāli faktori, pie-

mēram, adrenalīns izsauc koronāro asinsvadu paplašināšanos.

ASINS DEPO

Visas dzīvnieka asinis parasti necirkulē pa organisma asinsva-

diem. Daļa asiņu atrodas dažādos orgānos, ko apzīmē par asins

depo. Nozīmīgākie asins depo orgāni ir aknas, liesa, āda. Aknās var

būt deponēti 20%, liesā — 16% un ādā — līdz 10% no kopējā asins

daudzuma.

LIMFRITE

Limfas veidošanās un sastāvs, kā arī limfātiskās sistēmas uzbūve

apskatīta jau iepriekš.
Limfa plūst tikai vienā virzienā — no limfas kapilāriem (147. att.)

147. att. Asins un limfas kapilāru
attiecību shēma:

1— asins kapilārs, 2 — limfas kapi-
lars, 3 — saistaudu šūnas, 4 — saist-

audu šķiedras

uz limfvadiem, filtrējas limfmez-

glos un ieplūst kraniālajā dobajā
vēnā.

Limfrite salīdzinājumā ar asins-

riti ir ļoti lēna. Pat galvenajos
limfvados limfa pārvietojas 20

..
.

50 reižu lēnāk nekā asinis vēnās.

Galvenais faktors, kas izsauc

limfriti, ir spiediena starpība starp
limfas kapilāriem un kraniālo dobo

vēnu. Kapilāros un mazajos limf-

vados tas ir augstāks nekā vēnās.

Bez tam limfas plūsmu pa limf-

vadiem veicina muskuļu darbs un

krūškurvja kustības. Zināma no-

zīme limfas plūsmā ir arī limf-

vadu tonusa maiņām.

11. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: vardes sirdsdarbī-

bas novērošana un reģistrācija.
Materials: dzīvas vardes.

Instrumenti: korķa plāksnīte, metāla

zonde, pincete, adatas, šķēres, kardio-

grāfs, kimogrāfs, diegs, fizioloģiskais

šķīdums, adrenalīna šķīdums.
Darba gaita. Vardi padara nekus-

tīgu, iznīcinot centrālo nervu sistēmu. To
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veic šādi. Satver vardi kreisajā rokā, atrod bedrīti starp pakauša kaulu un pirmo
kakla skriemeli. Ar adatas galu pārdur ādu, saistaudus, smadzeņu segas, galvas
smadzenes. Tad adatas galu pavelk nedaudz uz āru, pilnīgi neizvelkot to no sma-

dzeņu kanāla, pagriež adatas galu pretējā virzienā, ievada mugurkaula kanālā,

tādējādi iznīcinot muguras smadzenes.

Vardi piesprauž uz korķa plāksnītes ar vēderpusi uz augšu. Ar pinceti satver

vēdera ādu un krūšu daļas ādā izgriež trīsstūrveida laukumu, paceļ krūša kaula

galu, pārgriež muskuļus un ribas, atver krūšu dobumu. Atsedzas sirds. Noņem

perikardu.

Sirdi periodiski apsmidzina ar fizioloģisko šķīdumu, neļaujot tai apžut.
Lai labāk varētu novērot vardes sirdsdarbību, pārsien sirds saitīti: zem sirds

ar cilpvedēju izvelk diegu un sirds saitīti tuvu sirdij pārsien. Aiz diega sirdi paceļ.

Apskata sirds nodalījumus, vēro venozā sīnusa, priekškambaru un kambaru secīgo

darbību, pauzes.

Sirdij var uzpilināt 2 vai 3 pilienus adrenalīna šķīduma. Saskaita sirds

kontrakcijas pirms un pēc adrenalīna uzpilināšanas.

Kardiogrāfijai jeb sirdsdarbības reģistrācijai vardi sagatavo tāpat, kā ap-

rakstīts iepriekš. Korķa plāksni kopā ar vardi iestiprina statīvā. Ar speciālu spai-

li li — serfīnu — satver sirds galotnīti, ar diegu to piestiprina pie sirdsdarbības re-

ģistrācijas sviras (kardiogrāfa) viena gala. Sviras otru galu ar spalvu sakārto

tā, lai tā viegli pieskartos kimogrāfa veltņa virsmai, iedarbina veltni un

pieraksta kardiogrammu. Kardiogrammā redzamas katra sirdsdarbības cikla

fāzes — priekškambaru sistole, kambara sistole, diastole un pauze.

Sirds vadītājsistēmas lomas noskaid-

rošana sirds automātismā (Stanniusa

ligatūru uzlikšana vardes sirdij). Atse-

višķo sirds uzbudinājuma vadītājsistēmas

daļu nozīmi var noskaidrot eksperimen-

tāli ar Stanniusa pārsējiem jeb ligatūrām.
I Stanniusa ligatūra. At-

preparē vardei sirdi. Sirdij uzliek stingru

diega pārsēju starp venozo sīnusu un

priekškambari, savelk diegu. Venozais sī-

nuss turpina darboties, bet priekškambari
un kambari apstājas diastolēs, jo ligatūra

pārtrauc impulsu plūsmu no venozā sī-

nusa uz priekškambariem un kambariem.

Pēc brīža kambari un priekškambari

atsāk kontrahēties, bet lēnāk.

II Stanniusa ligatūra. Ne-

noņemot pirmo ligatūru, uzliek otru liga-
tūru starp priekškambariem un kamba-

riem. Līdz ar to tiek kairinātas atrioven-

trikulārais mezgls, kambaris sākumā

kontrahējas ātri, bet vēlāk kontrakciju
ritms palēninās un kontrakcijas uz laiku

pat pārtraucas. Pēc neilga laika tās at-

jaunojas, ritms pieaug, un nostabilizējas

pastāvīgs ritms.

148. att. Stanniusa ligatūru uzlik-

šanas shēma:

A — pirmā ligatūra, B — otrā liga-
tūra, C — treša ligatūra
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111 Stanniusa ligatūra. Uzliek pārsēju uz kambara apakšējās treš-

daļas un nogriež sirds galotni V3apmērā no kambara garuma. Kambara galotne

nekontrahējas, jo tai nepiemīt automātijas spējas.

10. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: sirds toņu auskultacija, sirds grūdiena iztaustīšana, iepazī-

šanās ar elektrokardiogrāfu, pulsa izmeklēšana un asinsspiediena izmērīšana.

Sirds toņu auskultacija. Sirdi izklausa (auskultē) krūškurvja kreisajā puse

ar ausi, stetoskopu, bet visbiežāk — ar fonendoskopu. Auskultējot dzirdami divi

sirds toņi — pirmais jeb sistoliskais un otrais jeb diastoliskais sirds tonis.

Sistoliskais tonis ir stiepts, zems un dobjš. Diastoliskais tonis ir īss, augsts

un aprauts. Pauze starp abiem toņiem ir īsāka nekā pauze starp otro un nākamo

pirmo toni.

Pirmo sirds toni rada kambaru kontrakcija, atrioventrikulāro vārstuļu aizvēr-

šanās un to cīpslaino stīgu vibrācija, un tas rodas kambaru sistoles sākumā. Otro

toni rada aortas un plaušu artēriju stumbra pusmēnessveida vārstuļu aizvēršanās

un vibrācija, kas rodas diastoles sākumā.

Sirds grūdienu var sataustīt visiem mājdzīvniekiem krūškurvja kreisajā pusē.

Sunim to var redzēt. Sirds sānu grūdiens ir labi izteikts zirgam. Sirds grūdienu

reģistrē ar speciālu aparātu — kardiogrāfu. Kardiogrāfs sastāv no metāla kap-

sulas, kas pārvilkta ar plānu gumijas membrānu, kura savienota ar Mareja kap-
sulu. Kapsulas sviras gals pieraksta sirds grūdiena līkni, un to sauc par kardio-

grammu.

Elektrokardiogrāfija. Sirds uzbudinājuma laikā veidojas sirds biostrāvas, kas

ir ļoti vājas. Tāpēc tās var noteikt tikai ar īpašu aparātu — elektrokardiogrāfu.

Sirds biostrāvu reģistrāciju sauc par elektrokardiogrāfiju, bet grafiski pierakstītās

sirds biostrāvas — par elektrokardiogrammu (EKG).
Elektrodus sirdsdarbības biostrāvu reģistrēšanai novieto uz ekstremitātēm —

uz priekškājām un pakaļkājām.
Pirms elektrodu uzlikšanas dzīvnieku attiecīgi sagatavo. Notīra ādu, nocērp

apmatojumu un elektrodu uzlikšanas vietā uz ādas uzklāj fizioloģiskā šķīdumā

samērcētu marli, elektrodu virsmu noziež ar elektrodu pastu.

EKG reģistrējot, visbiežāk izmanto trīs standartnovadījumus no ekstremitā-

tēm. 1. standartnovadījumā elektrodus piestiprina pie labās un kreisās priekškājas
2. standartnovadījumā elektrodus piestiprina pie labās priekškājas un kreisās pa-

kaļkājas. 3. standartnovadījumā elektrodus piestiprina pie kreisās priekškājas un

kreisās pakaļkājas.

Elektrokardiogrammā izšķir piecus zobus. Tie apzīmēti ar latīņu alfabēta

burtiem P, Q, R, S, T. Zobus P, R un T, kuri attiecībā pret horizontālo līniju ir

vērsti uz augšu, apzīmē par pozitīviem, bet Q un S zobus, kas vērsti uz leju, —

par negatīviem.

Elektrokardiogrammā izšķir divus periodus: sistolisko periodu (no P zoba

sākuma līdz T zoba beigām), un diastolisko periodu (no T zoba beigām līdz

P zoba sākumam).

Pulsa izmeklēšana. Zirgiem pulsu nosaka uz ārējās žokļu artērijas, kas viegli
sataustāma uz apakšžokļa iekšējās virsmas. Govij pulsu var izmeklēt uz ārējās

žokļa artērijas, bet visvienkāršāk to izdarīt uz astes artērijas.
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Dzīvniekiem atrod pulsa noteikšanas vietu, saskaita pulsa sitienu skaita

1 minūtē, konstatē pulsa spēcīgumu, ritmu, artēriju sienu spraigumu.

Pulsu izpalpe, uzliekot uz artērijas divu pirkstu galus un saspiežot asinsvadu.

Pulsu var arī pierakstīt līknes veida, izmantojot īpašu aparātu — sfigmo-

grāfu. legūto pulsa līkni sauc par sfigmogrammu.

Zirgiem un govīm uz ārējās jugulārās vēnas var novērot negatīvo vēnu

pulsu. Tas rodas, kad priekškambaru kontrakcijas momentā pārtraucas asiņu aiz-

plūšana no jugulārās vēnas uz labo priekškambari. Negatīvais vēnu pulss sakrīt

ar kambaru diastoli, un to var novērot pirms sirds grūdiena. Saspiežot jugulāro

vēnu kakla vidusdaļā, tā vēnas daļa, kas atrodas tuvāk sirdij, saplok, bet tā

daļa, kas atrodas tuvāk galvai, piepildās ar asinīm.

Asinsspiediena noteikšana. Asinsspiedienu cilvēkiem nosaka ar sfigmomano-
meiru. Tas sastāv no dzīvsudraba manometra, manšetes un gumijas balona, kuru

saspiežot iedzen gaisu manšetē. Visas sastāvdaļas savā starpā savienotas ar

T veida cauruli un gumijas šļūtenītēm.

Humānajā medicīnā asinsspiediena noteikšanai plaši tiek lietota N. Korot-

kova metode, jo ar šo metodi var noteikt sistolisko un diastolisko spiedienu. Ba-

loniņu saspiežot, manšetē iesūknē gaisu, kamēr pulss uz spieķa artērijas izzūd.

Pie artērijas pieliek foaendoskopu un caur baloniņa ventili lēnām izlaiž gaisu,

uzmanīgi sekojot, kā manometrā krītas dzīvsudraba stabiņš, vienlaikus ieklauso-

ties raksturīgās skaņās. Sākumā, kamēr manšete saspiež artēriju, nekādas skaņas

nav dzirdamas. Momentā, kad kļūst dzirdami dobji sitieni, spiediens manometrā

atbilst sistoliskajam spiedienam. Turpina lēnām caur ventili laist gaisu. Momentā,

kad dobjā skaņa izzūd, spiediens manometrā parāda diastolisko asinsspiedienu.

sistoliskais sp.
Asinsspiedienu pieraksta šādi: mm Hg. Cilvēkam asinsspiediens

diastoliskais sp.

120
normāli ir —mm Hg.

80
*

ELPOŠANA

Elpošana ir gāzu apmaiņa starp organismu un ārējo vidi. Elpo-
šana nodrošina organisma piesātināšanu ar skābekli un oglekļa
dioksīda izdalīšanu no tā.

Elpošanas būtība ir to procesu nodrošināšana, ar kuru palīdzību
dzīvnieku un augu šūnas patērē skābekli, atdod oglekļa dioksīdu un

pārveido enerģiju bioloģiski izmantojamā veidā-

Skābeklis nodrošina galvenos bioķīmiskos oksidēšanās procesus,

kas atbrīvo enerģiju, tāpēc normāla dzīvnieku eksistence nav iespē-

jama, ja nav pietiekama skābekļa apgāde.

Elpošanas procesā izšķir gaisa apmaiņu starp ārējo vidi un

plaušu alveolām (ārējā elpošana jeb plaušu ventilācija), gāzu trans-

portu — skābekļa pārnešanu no plaušām uz audiem un oglekļa
dioksīda pārnešanu no audiem uz plaušām, oksidēšanās procesu no-

rises šūnās un oglekļa dioksīda izdalīšanos no audiem asinīs (šūnu

jeb iekšējā elpošana).
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PLAUŠU VENTILĀCIJA

IEELPAS UN IZELPAS MEHĀNISMS

Elpošanas procesā notiek krūšu sienas kustības un plaušu til-

puma palielināšanās un samazināšanās.

leelpas laikā krūšu dobums paplašinās garenvirzienā un šķērs-
virzienā. Šajā norisē piedalās diafragma un citi ieelpošanas muskuļi

(inspiratori), kas paceļ ribas. leelpā diafragma spiež uz vēdera

orgāniem, pārvietojot tos kaudāli. Līdz ar to vēdera siena izspiežas
uz āru. Notiek plaušu paplašināšanās to elastības dēļ. Gaiss, kas

piepilda plaušu alveolas, nedaudz izretinās, gaisa spiediens plaušās
krītas un kļūst zemāks par atmosfēras spiedienu. Tas izsauc gaisa

ieplūšanu plaušās. Tūlīt pēc tam krūškurvja un plaušu tilpums sa-

mazinās, spiediens krūškurvī paaugstinās un gaiss izplūst no plau-
šām — notiek izelpa jeb ekspirācija. Izelpa zināmā mērā ir pasīvs
akts, bet to nodrošina ari izelpas muskuļi — ekspiratori, īpaši for-

sētas izelpas laikā.

NEGATĪVAIS SPIEDIENS PLEIRAS DOBUMĀ

Plaušas ir novietotas slēgtā telpā, ko veido krūšu siena un dia-

fragma. Krūšu dobuma sienas ir izklātas ar pleiru. Pleiras daļu, kas

apņem plaušas, sauc par viscerālo pleiru, bet to pleiras daļu, kas

izklāj krūšu dobuma iekšējo sienu, — par parietālo pleiru. Starp
abām pleiras daļām atrodas šaura sprauga — pleiras dobums, kurā

ir nedaudz šķidruma, kas atvieglina plaušu slīdēšanu elpošanas kus-

tību laikā.

Pleiras dobuma spiediens ir zemāks par atmosfēras spiedienu
(negatīvs).

Ja krūškurvja sienu pārdur un krūšu dobumā ielaiž gaisu (tas
notiek pneimotoraksa gadījumā) un ja pleiras dobuma spiediens

kļūst vienāds ar atmosfēras spiedienu abās krūšu dobuma pusēs,
elpošana pārtraucas, iestājas nāve.

ELPOŠANAS KUSTĪBU TIPI

Dzīvniekiem izšķir trīs elpošanas kustību tipus: 1) ribu jeb krūšu

(ieelpu pārsvarā izraisa ārējo ribstarpu muskuļu kontrakcijas);
2) diafragmālo jeb vēdera (krūšu dobuma paplašināšanos ieelpā
nosaka galvenokārt diafragmas kontrakcijas); 3) jaukto jeb krūšu

diafragmālo tipu (ieelpā vienādi piedalās kā diafragmas, tā arī

ārējie ribstarpu muskuļi un vēdera muskuļi).
Lauksaimniecības dzīvniekiem lielākoties ir jauktais elpošanas

kustību tips.
Elpošanas tipa izmaiņas var liecināt par krūšu vai vēdera do-

buma orgānu saslimšanu. Tā, piemēram, ja patoloģisks process loka-

lizējas vēdera dobumā, būs krūšu elpošanas tips.
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PLAUŠU DZĪVĪBAS TILPUMS

Zirgs miera stāvokli ieelpo un izelpo 5... 6 / gaisa, suns un

aita — 0,3 .. .
0,5 /. So gaisa tilpumu apzīmē par elpojamo

gaisu. Bez elpojamā gaisa zirgs vēl papildus var ieelpot 10.-.

12 /, suns un aita — 0,5...1 / gaisa. Šo gaisa tilpumu apzīmē par

papildu gaisu. Tikpat lielu gaisa tilpumu — rezerves

gaisu — dzīvnieki var izelpot pēc mierīgas izelpas kustības. Tā-

tad, mierīgi elpojot, krūškurvis nevis paplašinās līdz maksimālai

robežai, bet atrodas optimālā līmenī, un vajadzības gadījumā krūš-

kurvja tilpums var ievērojami mainīties.

Elpojama, papildu un rezerves gaisa tilpumu summa veido

plaušu dzīvības tilpumu. Suņiem tas ir 1,5... 3 /, zirgiem — 26...

30 /, liellopiem — 30
...

35 / gaisa.
Pēc maksimālas izelpas plaušās vēl paliek nedaudz gaisa. Šo

gaisa tilpumu apzīmē par atlikuma gaisu.

Pilnīgi visu gaisu no plaušām nekad nevar izvadīt. Tāpēc arī

pieauguša vai elpojuša jaundzimušā dzīvnieka līķa plaušas ūdenī

negrimst, bet nedzīvi dzimuša jaundzīvnieka plaušas — grimst.

PLAUŠU VENTILĀCIJA

Pēc mierīgas izelpas plaušās paliek rezerves jeb atlikuma gaiss,
ko apzīmē arī par alveolāro gaisu- Katrā ieelpā plaušu alveolās no-

kļūst vidēji 70% ieelpotā gaisa, pārējā ieelpotā gaisa daļa (apmē-
ram 30%) paliek augšējos elpošanas ceļos (deguna dobumā, bal-

senē, trahejā, bronhos un bronhiolās). Alveolārā gaisa tilpums

zirgam ir 22 /.

Attiecību starp ieelpotā gaisa tilpumu un alveolārā gaisa tilpumu
sauc par plaušu ventilācijas koeficientu, bet gaisa

daudzumu, kas 1 minūtes laikā iziet caur plaušām, — par plaušu

ventilācijas minūtes tilpumu. Minūtes tilpums ir mai-

nīgs lielums. Tas atkarīgs no elpošanas frekvences, darba intensitā-

tes un citiem apstākļiem.
Liellopiem plaušu ventilācijas minūtes tilpums diennakts laikā

mainās, atspoguļojot vielmaiņas dinamiku. No rīta tas ir 22,9 /,

pusdienlaikā — 30 /, vakarā — 29,1 /. Intensīva muskuļu darba

laikā zirgiem plaušu ventilācijas minūtes tilpums salīdzinājumā ar

miera stāvokli var palielināties 10 reizes un sasniegt 400
.. . 500 /.

IEELPOJAMĀ, IZELPOJAMĀ UN ALVEOLĀRĀ GAISA SASTĀVS

Atmosfēras gaiss satur 20,82% skābekļa, 0,03% oglekļa dioksīda,

79,03 % slāpekļa un 0,12% inertas gāzes. Atmosfēras gaisa sastāvs

slēgtās telpās, kur mitinās daudz dzīvnieku, stipri atšķiras no at-

mosfēras gaisa sastāva. Šādās telpās parasti ir vairāk oglekļa diok-

sīda, ūdens tvaiku, amonjaka, sērūdeņraža un citu vielu.
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Izelpojamais gaiss satur vidēji 16,3% skābekļa, 4% oglekļa
dioksīda, 79,7% slāpekļa. Izelpojamā gaisa sastāvs mainās atkarībā

no vielmaiņas intensitātes, plaušu ventilācijas apjoma, atmosfēras

gaisa temperatūras un citiem apstākļiem.
Alveolārais gaiss atšķiras no izelpojamā gaisa ar lielāku oglekļa

dioksīda saturu (5,62%) un mazāku skābekļa daudzumu (ap 14%).

Slāpekļa alveolārajā gaisā ir ap 80%. Atšķirības starp izelpojamā

gaisa un alveolārā gaisa sastāvu rada tā saucamā «kaitīgā telpa»
(to veido deguna dobums, traheja un bronhi), jo šeit gaisa sastāvs

ir tāds pats kā atmosfērā.

GĀZU PĀRNEŠANA AR ASINĪM

Galvenais cēlonis, kas nosaka gāzu apmaiņu starp plaušām un

asinīm, ir gāzu parciālā spiediena starpība asinīs un alveolārajā
gaisā. Skābekļa un oglekļa dioksīda parciālo spiedienu starpība,
kāda vērojama starp alveolāro gaisu un asinīm, pilnīgi nodrošina

skābekļa pārvietošanos no alveolārā gaisa asinīs un oglekļa diok-

sīda pārvietošanos no asinīm alveolārajā gaisā.
Skābekļa saistīšana un atdošana. Skābekļa daudzums, kas asins

plazmā atrodas izšķīdušā veidā, ir nenozīmīgs. Lielākā skābekļa

daļa asinīs ir ķīmiski saistītā veidā eritrocītos, kur skābeklis sa-

vienojas ar hemoglobīnu, veidojot nepastāvīgu, viegli disociējošu

savienojumu — oksihemoglobīnu.
Hemoglobīna piesātināšanās pakāpe ar skābekli plaušās atka-

rīga no skābekļa parciālā spiediena asinīs un ir atgriezenisks pro-

cess. Skābekļa parciālā spiediena pazemināšanās gadījumā oksi-

hemoglobīns skābekli atdod. Tad skābeklis izšķīst asins plazmā un

no tās difundē audu šķidrumā.

Hemoglobīna saistīšanos ar skābekli ietekmē oglekļa dioksīds.

Tā koncentrācijai asinīs paaugstinoties, oksihemoglobīna daudzums

samazinās, asins reakcija novirzās uz skābo pusi, paātrinās oksi-

hemoglobīna sadalīšanās un skābekļa pāriešana audos. Tas ir ļoti
svarīgi, jo visintensīvākā skābekļa piegāde tiek nodrošināta tiem

orgāniem un audiem, kuros ir visintensīvākais vielmaiņas līmenis.

Svarīga nozīme muskuļu apgādē ar skābekli intensīvas slodzes

laikā ir muskuļu pigmentam mioglobīnam, kas papildus spēj saistīt

skābekli. Mioglobīns saista skābekli stiprāk nekā hemoglobīns- Vai-

rāk mioglobīna ir tādos muskuļos, kas veic ritmiskas kustības (elpo-
šanas, ekstremitāšu muskuļos), visvairāk — sirds muskulī.

Sevišķi liela nozīme mioglobīnam ir ūdenī dzīvojošo zīdītāju

(valzivju, roņu) organismā. Siem dzīvniekiem muskulatūrā ir ļoti
daudz mioglobīna, tāpēc tie spēj ilgstoši atrasties zem ūdens.

Skābekļa daudzums, ko hemoglobīns spēj saistīt, nav bezgalīgs.
Skābekļa daudzumu, kas var tikt saistīts 100 ml asiņu, ja viss hemo-

globīns pārvēršas oksihemoglobīnā, apzīmē par asins skābekļa
ietilpību. Konstatēts, ka viens grams hemoglobīna var saistīt

1,34 ml skābekļa.
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Oglekļa dioksīda saistīšana un pārnešana ar asinīm. Venozās

asinis satur 50
.. .

58 tilpuma procentus oglekļa dioksīda. Tā lielākā

daļa atrodas asins plazmā un eritrocītos ogļskābes veidā, ap 2,5 til-

puma procenti — izšķīdušā veidā, bet nesaistītā stāvoklī 4
...

5 til-

puma procenti ir saistīti ar hemoglobīnu karbohemoglobīna veidā.

Izveidojies audos, oglekļa dioksīds viegli difundē lielā asinsrites

loka kapilāros, jo C0
2 parciālais spiediens audos ir ievērojami lie-

lāks nekā arteriālajās asinīs. Oglekļa dioksīds, difundējot asinīs,

iekļūst eritrocītu iekšienē, kur fermenta karboanhidrāzes ietekmē pār-
vēršas ogļskābē (CO2+H2O =H2C03), kas disociē (H 2

CO3^H+ -ļ-

-r-HCO~).3 Tā kā viss C0
2,

kas ir eritrocītā, pārvēršas ogļskābē
(H 2

CO
3 ), tad C0

2 piesātinājums eritrocītos krīt un tie no jauna
saista C02, bet, pieaugot HC03

~

koncentrācijai eritrocītos, šie joni
difundē asins plazmā. Seit HC03 jons piesaista Na, veidojot bikar-

bonātu (NaHCO3). Eritrocītos vienlaikus ar H
2
C0

3 veidošanos oksi-

hemoglobīns atdod skābekli un pārvēršas reducētajā hemoglobīnā.
Tā kā reducētais hemoglobīns ir mazdisociēta viela, tas, rodoties

H2C0
3, palīdz asiņu pH noturēt normālās robežās. Bikarbonāti ar

asinīm nokļūst mazā asinsrites loka kapilāros, kur eritrocītos notiek

atgriezeniska reakcija un atbrīvojies oglekļa dioksīds no asinīm pār-
iet alveolārajā gaisā.

GĀZU APMAIŅA PLAUŠĀS

Oglekļa dioksīda parciālais spiediens venozajās asinīs ir

47 mm Hg, bet alveolu gaisā — 40 mm Hg. Spiediena starpība

(47—40=7 mm Hg) izraisa oglekļa dioksīda pāriešanu no asinīm

plaušu alveolārajā gaisā, kas izelpā izdalās atmosfērā. Līdzīgi ap-

mainās arī skābeklis (149. att.). Skābekļa parciālais spiediens alveo-

lārajā gaisā ir 102 mm Hg, bet asinīs — 40 mm Hg. Spiediena star-

pība (62 mm Hg) nodrošina ska

bekļa pāreju asinīs.

AUDU ELPOŠANA

Ar jēdzienu audu elpošana sa-

prot oksidācijas procesus audos,
kuru rezultātā atbrīvojas orga-

nisko vielu potenciālā enerģija.

Oksidācijas procesā audos veido-

jas oglekļa dioksīds un ūdens, kas

tiek izdalīti no organisma, kā arī

enerģija, kas makroerģisko saišu

veidā fiksējas ATF molekulās. Ok-

sidēšanās process audos galveno-
kārt notiek šūnās. Tas sākas ar to,

149. att. Gāzu apmaiņa caur plaušu
alveolas sienu
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ka, piedaloties fermentiem, oksidējamai vielai tiek atņemts ūdeņradis
vai elektrons. Audu elpošanā liela nozīme ir citohromu sistēmai, kas

.kopā ar flavoproteīdiem pārnes ūdeņradi un atdod to skābeklim.

Daudzi fermenti, kas piedalās audu elpošanas procesā, ir B gru-

pas vitamīnu sastāvdaļas. Oksidēšanās procesā piedalās arī askor-

bīnskābe (C vitamīns).
Audu elpošanas intensitāte ir atkarīga no dzīvnieka sugas un

produktivitātes.

ELPOŠANAS REGULĀCIJA

Elpošana ir pašregulējošs process. Tajā galvenā loma ir elpoša-
nas centram, kas atrodas iegarenajās smadzenēs.

Krievu fiziologs N. Mislavskis atklājis, ka elpošanas centrs atro-

das iegareno smadzeņu retikulārajā formācijā. Tas ir pāra veido-

jums, sastāv no simetriski novietotas labās un kreisās puses, kuras

veido ieelpas un izelpas centrus. leelpas un izelpas centri ir savā

starpā cieši saistīti, un to darbība ir saskaņota. Elpošanas centra

darbību pastāvīgi ietekmē smadzeņu garoza, bez tam to var uzbu-

dināt arī humorāli un reflektoriski kairinātāji. Elpošanas muskuļi

■elpošanas centra impulsus saņem ar muguras smadzeņu starpnie-
cību. Diafragmas nervs (n. phrenicus) sākas no muguras smadzeņu
<6. un 7. kakla segmentiem. Pārējos inspiratorus un ekspiratorus
inervē galvenokārt krūšu nervi.

Elpošanas centra neirocītiem piemīt automātisms, kas saistīts ar

vielmaiņu tajos un H2CO3 uzkrāšanos.

Elpošanas reflektorā regulācija. Elpošanas centra automātisko

darbību ietekmē reflektoriskais mehānisms, t. i., tie nervu impulsi,
kas nāk no dažādiem ķermeņa interoreceptoriem un eksterorecep-
toriem.

Elpošanas centrs reflektoriskus impulsus vispirms saņem no

plaušām, kas satur klejotājnerva aferento (jušanas) šķiedru recep-

torus. leelpas laikā plaušas izplešas. Šī kairinājuma rezultātā radies

impulss pa klejotājnervu tiek novadīts uz iegareno smadzeņu elpo-
šanas centru, izraisot tā darbības kavējumu un ieelpas izbeigšanos.
Beidzoties ieelpai, krūškurvja tilpums samazinās — notiek izelpa.

Bet, tā kā klejotājnerva aferentās šķiedras vairs neuzbudinās un

nekavē ieelpas centra darbību, tajā no jauna rodas uzbudinājums
un notiek kārtējā ieelpa. Ja pārgriež klejotājnervu, tad elpošanas
kustības kļūst retākas un dziļākas.

Elpošanas centru reflektoriski var ietekmēt arī neatkarīgi no kle-

jotājnerva. Sevišķi spēcīgi to ietekmē refleksi, kas rodas elpošanas

ceļu kairinājuma rezultātā, piemēram, putekļu vai ķīmisku vielu kai-

rinājums- Šīs vielas, kairinot deguna dobuma gļotādu, reflektoriski

izraisa šķavas vai sprauslošanu, t. i., ātru un spēcīgu izelpu caur

degunu. Šie ir tā saucamie elpošanas aizsargrefleksi. Trahejas un

bronhu gļotādas kairinājumi izraisa klepus refleksu, kura laikā ar

spēcīgu gaisa plūsmu no elpošanas orgāniem ātri tiek izvadīti sveš-

ķermeņi un kairinošas vielas.
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Elpošanas frekvenci un dziļumu ietekmē arī dažādi organisma
funkcionāli stāvokļi — sāpes, aukstums, paaugstināta apkārtējās
vides temperatūra un citi faktori.

Elpošanas humorālā regulācija. Spēcīgs elpošanas centra humo-

rālais kairinātājs ir ogļskābe (H2CO3 ). Tiklīdz ogļskābes koncentrā-

cija asinīs palielinās, pastiprinās elpošanas centra darbība un pie-

aug plaušu ventilācija. Ogļskābe sadalās (H2CO
3 **s H2O-f-C02), un

C02
tiek pastiprināti izvadīts no organisma.

Ja oglekļa dioksīda saturs pieaug ieelpojamā gaisā, tad arī pa-

stiprināta plaušu ventilācija nespēj aizkavēt oglekļa dioksīda kon-

centrācijas pieaugumu alveolārajā gaisā. Tāpēc ogļskābes izdalīša-

nās no asinīm ir apgrūtināta, un tās koncentrācija asinīs pieaug.
Rezultātā paaugstinās elpošanas centra uzbudinājums un rodas

aizdusa.

No teiktā izriet, ka ir svarīgi sekot gaisa sastāvam dzīvnieku

mītnēs. Pēc zoohigiēniskajām normām oglekļa dioksīda koncentrā-

cija dzīvnieku mītnēs nedrīkst pārsniegt 0,25%.
Elpošanas centru uzbudina arī citi faktori, piemēram, asins reak-

cijas novirzīšanās uz skābo pusi, ko izraisa nepilnīgi oksidēto viel-

maiņas produktu daudzuma palielināšanās. Plaušu ventilācijai pa-

stiprinoties, oglekļa dioksīds sāk intensīvi izdalīties no asinīm.

Liela nozīme elpošanas regulācijā ir smadzeņu lielo pusložu
garozai. Elpošanas pielāgošanās ārējās vides izmaiņām ir cieši sais-

tīta ar augstāko smadzeņu centru darbību. Tā suņiem, kuriem atda-

līta lielo pusložu garoza, elpošana miera stāvoklī notiek bez izmai-

ņām, bet, tiklīdz tie paiet pāris soļus, iestājas spēcīga aizdusa. Elpo-
šanas pastiprināšanos var izraisīt arī vairāki nosacījuma refleksi,

piemēram, noteikta skaņa un gaisma.
Elpošanas procesa regulācijā svarīga nozīme ir augstāko centru

informācijai par skābekļa parciālā spiediena izmaiņām un oglekļa
dioksīda daudzumu asinīs fiziskas slodzes laikā.

ELPOŠANAS ATKARĪBA NO DZĪVNIEKA VECUMA, SUGAS

UN ĀRĒJĀS VIDES FAKTORIEM

Elpošanas kustību biežums jeb frekvence dažādiem dzīvniekiem

nav vienāda un atkarīga no dzīvnieka vecuma, sugas, vielmaiņas

līmeņa organismā, apkārtējās vides temperatūras, atmosfēras spie-
diena un daudziem citiem faktoriem. Elpošanas frekvence miera stā-

voklī govij ir 10
...

30 reizes minūtē, cūkai — 8
...

18, zirgam —

9
... 16, aitai — 10

... 20, sunim — 10
... 30, vistai — 20

...

25 rei-

zes minūtē.

Jaundzimušo dzīvnieku elpošanas ritms ir daudz biežāks nekā

pieaugušiem dzīvniekiem. Tā sivēniem pirmajās dzīves nedēļās elpo-
šanas biežums no 42 reizēm minūtē samazinās līdz 31 reizei minūtē,

teļiem — no 67 piedzimstot līdz 22 reizēm minūtē vienpadsmit mē-

nešu vecumā.



308

Elpošanas biežumu palielina fiziska slodze, emocionāls uzbu-

dinājums, apkārtējā gaisa temperatūras paaugstināšanās, barības

uzņemšana. Miega laikā elpošanas biežums samazinās. Pieaugot

elpošanas biežumam, tās dzijums samazinās. Elpošanas biežums un

dziļums ir atkarīgi arī no vielmaiņas intensitātes. Augstražīgām go-

vīm intensīvas laktācijas periodā elpošanas frekvence pieaug. Tas

norāda uz organisma pielāgošanās spējām augstas vielmaiņas pe-

riodā. Gaisa temperatūras paaugstināšanās no 20 līdz 40°C6 mē-

nešus veciem teļiem izraisa elpošanas biežuma palielināšanos no

29 līdz 36 reizēm minūtē, govīm tādos pašos apstākļos — no 16

līdz 32 reizēm minūtē. Jo mazāka dzīvnieka masa, jo elpošana
biežāka.

ELPOŠANA MUSKUĻU DARBA LAIKĀ

Intensīva muskuļu darba laikā palielinās plaušu ventilācija, pa-

stiprinās elpošanas kustības. Darba sākumā audu apgāde ar skā-

bekli ir nepietiekama, tāpēc radusies pienskābe nevar sadalīties līdz

oglekļa dioksīdam un ūdenim. Pienskābe uzkrājas muskuļos un

ieplūst asinīs. Uzkrājoties muskuļos, pienskābe izspiež no tiem og-

lekļa dioksīdu, kas izdalās asinīs un uzbudina asinsrites un elpo-
šanas regulācijas centrus. Tiklīdz elpošanas un asinsrites intensitāte

pielāgojas pieaugušās skābekļa vajadzības apmierināšanai, skābekļa

deficīts vairs nepalielinās.
Darba sākumā uzkrātās pienskābes oksidācija notiek pēc darba,

tādēļ pastiprināta elpošana un sirdsdarbība turpinās vēl kādu laiku

j)ēc muskuļu darba beigšanās.

ELPOŠANA PAZEMINĀTA UN PAAUGSTINĀTA

ATMOSFĒRAS SPIEDIENA GADĪJUMĀ

Atmosfēras spiediena pazemināšanās 2500
.. .

3000 m augstumā
izraisa skābekļa parciālā spiediena samazināšanos alveolārajā gaisā.

Paceļoties vēl augstāk kalnos, parciālais spiediens krītas vēl vairāk,

skābekļa daudzums asinīs samazinās, audi nesaņem vajadzīgo skā-

bekļa daudzumu.

Dzīvnieki spēj pielāgoties pazeminātam atmosfēras spiedienam.
Tiem pastiprinās plaušu ventilācija — paātrinās un padziļinās elpo-
šana. Rezultātā palielinās asiņu piesātinājums ar skābekli. Bez tam

asins depo piegādā asinis, kurās ir paaugstināts eritrocītu dau-

dzums.

Dzīvniekiem, kuri dzīvo augstienēs, raksturīgs augsts hemoglo-
bīna saturs asinīs. Suņiem, kuri izauguši 4500 m augstumā, ir par

40% vairāk hemoglobīna asinīs nekā zemienē augušiem suņiem. Ja

dzīvnieki dodas kalnos, asinīs pieaug hemoglobīna daudzums un

palielinās to skābekļa ietilpība. Kad šie dzīvnieki nonāk skābekļa
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trūkuma, no asins depo cirkulējošas asinīs ieplūst eritrocīti, bez tam

hormona eritropoetīna ietekmē pastiprinās eritrocītu veidošanās.

Lielā augstumā dzīvnieku organisms cieš ne tikai no skābekļa trū-

kuma, bet arī no ogļskābes trūkuma asinīs un audos. Ogļskābes
trūkuma rezultātā pazeminās elpošanas centra uzbudināmība. Līdz

ar to elpošanas dziļums un ātrums nepalielinās tik daudz, cik būtu

nepieciešams, lai apmierinātu organisma pieaugošo vajadzību pēc

skābekļa. Ja ieelpojamajam gaisam pievieno nedaudz oglekļa diok-

sīda, organisma stāvoklis uzlabojas.
Elpošanu paaugstinātā atmosfēras spiedienā var novērot, nolai-

žoties ūdenī. Pēc katriem 10 metriem spiediens paaugstinās par

vienu atmosfēru. Tā rezultātā palielinās asinīs izšķīdušā slāpekļa
daudzums. Strauji paceļoties no dziļuma virspusē, slāpeklis ātri iz-

dalās no asinīm, veidojot tajās pūslīšus, kuri var aizsprostot asins-

vadus. Ja aizsprostojas sirds vai smadzeņu asinsvadi, rodas neat-

griezeniskas pārmaiņas organismā un var iestāties nāve.

ELPOŠANAS ORGĀNU SAISTĪBA

AR CITĀM ORGANISMA SISTĒMĀM UN APARĀTIEM

Apgādājot organismu ar skābekli un izvadot C02
, elpošanas

•orgāni nodrošina organisma iekšējās vides homeostāzi. Elpošanas
orgānu darbība cieši saistīta ar asinsrites sistēmu.

Elpošanas orgāni arī anatomiski ir saistīti ar asinsrites sistēmu.

Zīdītājiem sirds iegulst bedrē, ko veido plaušu virsma. Salīdzinā-

jumā ar sirdi plaušu audos vienmēr saglabājas samērā zema tempe-
ratūra. Tādējādi plaušas daļu siltuma sirdij atņem, līdz ar to pa-

sargājot sirdi no pārkāršanas. Elpošana ir svarīgs termoregulācijas
faktors. Plaušas zaudē siltuma enerģiju, sasildot ieelpojamo gaisu,
kā arī iztvaikojot ūdeni no milzīgās plaušu virsmas (līdz 10% no

visa ķermeņa atdotā siltuma). Auksta gaisa ieelpošana izraisa ķer-
meņa temperatūras paaugstināšanos.

Pastāv arī zināma sakarība starp elpošanas un gremošanas orgā-
niem. Krūšu sienas un diafragmas kustības iedarbojas uz tuvu no-

vietotajām aknām un kuņģi, šo orgānu masāža uzlabo to asinsriti,

paātrina limfas un žults noplūšanu. Diafragmas muskuļi piedalās
defekācijas aktā. Pārpildīts kuņģis, spiežot uz diafragmu, var ap-

grūtināt elpošanu (to novēro pārēšanās gadījumos).
Dažas gāzes (ūdeņradis, metāns), uzsūcoties asinīs no zarnu

trakta, tiek izdalītas ar izelpojamo gaisu.
Oglekļa dioksīda koncentrācijas palielināšanās gaisā putniem

aizdusu nerada (kā tas notiek zīdītājiem), bet pārtrauc elpošanu.

ELPOŠANAS ĪPATNĪBAS PUTNIEM

Putnu elpošana morfofunkcionala ziņa atšķiras no zīdītajdzīv-
nieku elpošanas. Atšķirībā no zīdītājiem putniem ir attīstītas ne tikai
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plaušas, kas pieaugušas pie krūšu sienām un ir maz elastīgas, bet

arī gaisa maisi. Tie atrodas ap iekšējiem orgāniem (ap sirdi, zarnām,

aknām). Gaisa maisiem ir īpaši izaugumi, kas ieliecas garajos stobr-

kaulos un tos pneimatizē. Gaisa maisos gāzu maiņa nenotiek, tie

tiek izmantoti kā gaisa rezervuārs, atvieglo putna lidojumu, pasargā

ķermeni no pārkāršanas. Putniem nav diafragmas. Tās vietā ir ne-

liela rudimentāra kroka.

Spēcīgi attīstītais krūškurvis piedalās ieelpā. leelpas laikā gaiss
nonāk ne tikai plaušās, bet piepilda arī gaisa maisus krūšu un vē-

dera dobumā. Atkarībā no tā, kuri gaisa maisi piepildās, pārvietojas

ķermeņa smaguma centrs. Tas ļauj putnam lidojuma laikā ieturēt

vajadzīgo ķermeņa stāvokli.

Izelpā gaiss no gaisa maisiem plūst atpakaļ. Gaiss trahejā

ieplūst nevis caur augšējiem, bet gan caur apakšējiem bronhiem.

Tādējādi gaiss caur plaušām plūst divas reizes — ieelpā un izelpā,
divreiz atdodot skābekli asinīm.

Svarīga nozīme gaisa maisiem ir termoregulācijas procesos, jo
tie pastiprina ventilāciju un palielina iztvaikošanas virsmu, līdz ar

to veicinot siltuma atdošanu.

Putni ir ļoti jutīgi pret skābekļa trūkumu. Samazinoties skābekļa
saturam apkārtējā gaisā par 1...2%, putniem iestājas aizdusa.

12. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: plaušu vitālās kapacitātes noteikšana, ieelpas un izelpas
mehānisma izpēte, oglekļa dioksīda daudzuma noteikšana ieelpojamā un izelpo-

jamā gaisā.

Plaušu vitālo kapacitāti nosaka ar īpašu ierīci
— spirometru. Tas sastāv no

2 cilindriskiem traukiem, kas ievietoti viens otrā. Ārējā cilindrā ieliets ūdens, bet

iekšējais cilindrs ievietots ārējā cilindrā ar dibenu uz augšu un brīvi tajā pār-

vietojas. Uz iekšējā cilindra sienas ir milimetros graduēta skala, kas rāda izelpotā

gaisa tilpumu. Telpu zem iekšējā cilindra dibena īpaša caurule savieno ar ārējo

vidi. Caurules galā ievieto iemuti, kas domāts gaisa ieplūšanai. lekšējā cilindra

dibena vidū ir aizbāznis gaisa izlaišanai no spirometra.

Izmēģinājumu izdara ar cilvēku.

Ar spirtā samērcētu vates tamponu apslauka iemuti. Cilvēks, kuram nosaka

plaušu vitālo kapacitāti, izdara vairākas mierīgas ieelpas kustības. Pēc tam vienu

reizi izdara dziļu ieelpu, paņem iemuti un izdara mierīgu izelpu spirometrā. Iz-

elpotā gaisa daudzums sastāda elpojamā gaisa tilpumu.
Izdara vēlreiz vairākas mierīgas elpošanas kustības, pēc kārtējās mierīgās

izelpas paņem mutē iemuti un izdara maksimālu izelpu. Pēc iekšējā cilindra pa-

celšanas augstuma nosaka rezerves gaisa tilpumu.

Spirometra kustīgo cilindru paceļ līdz noteiktai, piemēram, 5000 ml iedaļai.
Pēc tam, mierīgi elpojot, ieelpas beigās paņem mutē iemuti un izdara maksimālu

ieelpu, ieelpojot spirometra gaisu. Spirometra gaisa tilpuma starpība pirms un

pēc ieelpošanas ir papildu gaisa tilpums.
Tā ka plaušu vitālo kapacitāti veido elpojamais, papildu un rezerves gaisa

tilpums, tad, summējot iegūtos rezultātus, iegūstam meklēto.
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leelpas un izelpas mehānisma izpēte. Pēc dzīvnieka nogalināšanas atver

krūšu dobumu, izņem plaušas ar traheju un sirdi. Visu nomazgā siltā fizioloģiskā
šķīdumā, atdala sirdi. Plaušas ar traheju ievieto Dondcrsa aparātā, kas imitē

krūšu dobumu. Visbiežāk lieto Dondersa aparāta modeli, kas sastāv no stikla

trauka ar 2 atverēm galos. Apakšējā atvere ir aizklāta ar gumijas membrānu un

pilda diafragmas lomu. Augšējā atvere aiztaisīta ar aizbāžņi, caur kuru iziet

divas stikla caurules. Viena caurule savienota ar manometru, bet uz otras cau-

rules gala uzmauc traheju ar plaušām.

Atvelkot gumijas membrānu uz leju, spiediens traukā pazeminās un plaušas

izplešas —
tas atbilst ieelpai. lespiežot gumijas membrānu trauka iekšpusē, plau-

šas saplok — tas atbilst izelpai. Gaisa spiediena izmaiņas parāda manometrs.

Oglekļa dioksīda daudzuma salīdzinoša noteikšana ieelpojamā un izelpojamā

gaisā. Darbam nepieciešamas 2 stikla mēģenes, T veida savienotājcaurule, iemu-

tis, kaļķūdens.

Divās stikla mēģenēs V3tilpuma ielej kaļķūdeni. Mēģenes savieno ar iemuti

tā, lai T veida caurules ieelpošanas vārstule būtu savienota ar vienu mēģeni, bet

izelpošanas vārstule — ar otru mēģeni.

Caur iemuti izelpo gaisu šķidrumā. Pēc noteikta laika šķidrums saduļķojas,

jo tajā veidojas nešķīstošs kalcija karbonāts. Abās mēģenēs šķidrumi saduļķojas
dažādās pakāpēs. Tas apstiprina, ka gan ieelpojamā, gan izelpojamā gaisā

ir C0
2.

11. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: elpošanas tipa un elpošanas frekvences noteikšana dzīv-

niekiem miera stāvoklī un pēc fiziskas slodzes, plaušu auskultācija un perkusija,

elpošanas aizsargrefleksu novērošana.

Materiāli: dažādi lauksaimniecības dzīvnieki.

Instrumenti: fonendoskops, perkusijas āmuriņš un plesimetrs.

Elpošanas tipa noteikšana. Mājdzīvniekiem pārsvarā ir jauktais (kostoabdo-

minālais) elpošanas tips. To var novērot, apskatot dzīvniekiem krūšu un vēdera

sienas kustības.

Elpošanas frekvences noteikšanai ir vairākas metodes. Visvienkāršākā ir klī-

niskā metode —
saskaita krūšu un vēdera sienas kustības vienā minūtē. Tā kā

veseliem dzīvniekiem krūšu sienas un vēdera sienas kustības ir vāji izteiktas, tad

■elpošanas frekvenci vieglāk noteikt, pieliekot roku pie dzīvnieka nāsīm.

Elpošanas frekvenci var arī noteikt, auskultējot elpošanas trokšņus. Labi

sadzirdami bronhiālie trokšņi trahejā, kas atgādina burta H izrunas skaņu,

un vezikulārais elpošanas troksnis, kas atgādina burta T izrunas skaņu. Veziku-

lārais troksnis visskaidrāk sadzirdams ieelpas beigās.
Plaušu auskultācija un perkusija. Plaušu auskultācijai var izmantot fonendo-

skopu vai stetoskopu. Plaušas var arī auskultēt, pieliekot ausi pie krūškurvja

sienas.

Auskultējot vesela dzīvnieka plaušas, dzirdams vezikulārais elpošanas trok-

snis, kas atgādina burta T izrunas skaņu. Šīs skaņas rada gaisa pāreja no bron-

hiolām alveolās un alveolu izplešanās.

Plaušu perkusiju izdara ar āmuriņu, kuram ir gumijas uzgalis, un plesi-
metru — plakanu metāla plāksnīti. Plesimetru pieliek pie krūškurvja sienas un
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ar āmuriņu viegli uzsit pa to. Ar perkusiju var noteikt plaušu robežas un plaušu
audu stāvokli. Perkutējot veselas plaušas, dzird skanīgu perkusijas skaņu, kas

atgādina ar gaisu piepildītas telpas skaņu. Ja skaņa kļūst pārāk skanīga, it kā

būtu uzsists pa bungām, to apzīmē par timpānisku skaņu. Timpāniska plaušu

perkusijas skaņa rodas plaušu intersticiālās emfizēmas gadījumā, kad pārplīst

starpsienas starp alveolām un plaušās veidojas lielāki vai mazāki dobumi.

Elpošanas aizsargrefleksa novērošana. Dzīvniekam pie krūškurvja sienas

piestiprina pneimogrāfu un vairākas minūtes uz kimogrāfa lentes reģistrē elpo-

šanas kustības. Pēc tam dzīvniekam pie nāsīm pieliek ožamajā spirtā samērcētu

150. att. Barības sagremošana zarnas

dobumā un uz zarnas sienām (uz
membrānām):

I — barības sagremošana zarnas dobumā.
II — barības sagremošana uz zarnas sie-

nām: 1 — mikrobārkstiņas, 2 — fermenti
(uz mikrobārkstiņam tie orientēti noteikti),
3 — mikroorganisms, 4 — barības masas

dažādas sagremošanas pakāpēs

vates tamponu. Novēro, ka izelpas aktā

uz 10...20 sekundēm elpošana pār-

traucas. Pēc tam kad atjaunojusies rit-

miska elpošana, izmēģinājumu atkārto ar

ēteri un toluolu. Tad dzīvnieka nāsīs

iepilina dažus pilienus 2% novokaīna šķī-
duma un novēro, ka šīs kairinošās vielas-

vairs neizraisa elpošanas izmaiņas.
Dzīvniekiem dod dzert vai ēst un

novēro, ka īslaicīga elpošanas aizture no-

tiek rīšanas momentā.

GREMOŠANA

Par gremošanu sauc fiziolo-

ģisku procesu, kurā uzņemtās ba-

rības vielas no sarežģītiem ķīmis-
kiem savienojumiem pārvēršas
vienkāršās vielās, kas uzsūcas or-

ganismā.
Dzīvības saglabāšanai, dar-

bam un produkcijas veidošanai

organisms izlieto savus enerģēti-
kas resursus, tāpēc nepieciešams
tos pastāvīgi atjaunot, uzņemot
barību. Dzīvnieki no apkārtējās
vides kā barību uzņem komplicē-
tus organiskos savienojumus —

olbaltumvielas, ogļhidrātus, tau-

kus. Šīs vielas organisms nepār-
mainītā veidā nespēj uzsūkt, jo to

struktūra atšķiras no organisma
audu struktūras. Tikai ūdens, mi-

nerālsāļi un daži vienkāršie orga-
niskie savienojumi nepārmainīju-
šies pāriet no gremošanas trakta

asinīs un limfā.

Mājdzīvnieki galvenokārt uz-

ņem augu barību. Lai organisms
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to asimilētu, tai iepriekš obligāti jāiziet caur gremošanas traktu un

jāsašķeļas. Gremošanas traktā barības vielas sašķeļas sastāvdaļās:
olbaltumvielas — līdz aminoskābēm, ogļhidrāti — līdz monosahari-

diem, tauki — līdz glicerīnam un taukskābēm. Sie barības vielu sa-

dalīšanās produkti viegli šķīst ūdenī un ātri uzsūcas asinīs un limfā.

Organisma audi tos var izmantot gan kā enerģētisko, gan arī kā

plastisko (šūnu un audu uzbūves) materiālu. Neuzsūktā barības

daļa kopā ar izkārnījumiem izdalās pa anālo atveri.

Gremošanas traktā barība tiek apstrādāta mehāniski (atgremo-

tājiem arī sakošļāta pēc tās ātrīšanas mutes dobumā). To veic gre-

mošanas trakta muskulatūra, kuras darbības rezultātā barība tiek

sasmalcināta, saberzta un samaisīta ar gremošanas sulām. Barības

ķīmiskā pārstrāde notiek, iedarbojoties gremošanas sulām un fer-

mentiem.

Izšķir trīs galvenos gremošanas tipus: intracelularo, ekstracelu-

lāro un membrānu-

Intracelulārais gremošanas tips novērojams visiem vienšūņiem

un dažiem zemākajiem daudzšūnu dzīvniekiem, kuriem šūna no ap-

kārtējās vides uzņem barību ar gremošanas vakuolām un sagremo to

savā citoplazmā.
Jo augstāka ir organisma attīstības pakāpe, jo lielāka nozīme ir

ekstracelulārajai gremošanai. Mugurkaulniekiem gremošanas pro-

cess ekstracelulāri norisinās gremošanas traktā. Tikai leikocītiem —

asins fagocītiem ir saglabājusies infracelulārās gremošanas spēja.
Barības vielu sagremošana ar tiem fermentiem, kas lokalizējas

uz šūnu membrānām gremošanas aparātā un aizņem it kā starp-
stāvokli starp intracelulāro un ekstracelulāro gremošanas tipu, tiek

saukta par membrānu jeb piesienas gremošanu (150. att.).

GREMOŠANAS ORGĀNU PAMATFUNKCIJAS

Galvenās gremošanas orgānu funkcijas ir sekretorā, motoriskā,
uzsūkšanās un ekskretorā funkcija (izdalītājfunkcija).

Sekretorā funkcija izpaužas gremošanas dziedzeru darbībā, kas

izdala gremošanas kanālā sekrētus: siekalu dziedzeri — siekalas,

kuņģa dziedzeri — kuņģa sulu un gļotas, aizkuņģa dziedzeris —

aizkuņģa dziedzera sulu, zarnu dziedzeri — zarnu sulu. Sekrēti sa-

mitrina barību un ar saviem fermentiem veicina olbaltumvielu, tauku

un ogļhidrātu ķīmisku pārvēršanos.
Motoro funkciju veic gremošanas orgānu muskulatūra, pārvie-

tojot un sasmalcinot barību. Šai muskulatūrai piemīt spēcīgas kon-

trakcijas spējas.
Uzsūkšanās funkcijā piedalās gremošanas trakta gļotāda, kas

nodrošina ūdens un sadalito barības vielu uzsūkšanu asinīs un limfā.

Ekskretorā funkcija izpaužas tādējādi, ka kuņģa-zarnu trakta

gļotāda, aknas, aizkuņģa un siekalu dziedzeri savus sekrētus izdala

gremošanas traktā. Gremošanas trakts ir viena no sistēmām, caur

kuru notiek saistība starp organismu un ārējo vidi.
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FERMENTU NOZĪME GREMOŠANĀ

Fermenti ir bioloģiskie katalizatori, kas paātrina barības biolo-

ģisko pārveidošanu. Atšķirībā no neorganiskajiem katalizatoriem fer-

menti ne tikai paātrina šīs reakcijas, bet arī nosaka to virzienu. Pa-

ātrinādami ķīmiskās reakcijas, fermenti neietilpst tā gala produkta

sastāvā, ko paši izveidojuši. Tā kā fermentiem piemīt olbaltumvielu

raksturs, tie nepārtraukti noārdās, bet to vietā ķermeņa šūnas sin-

tezē jaunus fermentus. Daudzi iemesli pavājina fermentu aktivitāti

vai pat izraisa to sabrukšanu.

Fermentu aktivitāte atkarīga no temperatūras, vides reakcijas,
dažu jonu klātbūtnes un no daudziem citiem faktoriem. Fermenti vis-

aktīvākie ir 38...40° C temperatūrā. Daži fermenti kļūst neaktīvi

vai pat noārdās skābju ietekmē, turpretim citi — sārmu iedarbības

rezultātā.

Raksturīga fermentu īpatnība ir to izteiktais specifiskums: ietek-

mēdams vienu ķīmisko reakciju, ferments nespēj paātrināt citas

reakcijas.
Pēc darbības veida fermentus iedala amilolītiskos fermentos —

amilāzēs, kas sašķeļ ogļhidrātus, proteolītiskos fermentos — pro-

teāzēs, kas sašķeļ olbaltumvielas, un lipolītiskos fermentos jeb lipā-
zēs, kas sašķeļ taukus.

GREMOŠANAS ORGĀNU FUNKCIJU

IZMEKLĒŠANAS METODES

Vispilnīgāko un objektīvāko gremošanas orgānu funkciju izpētes
metodi izstrādāja I. Pavlovs. Līdz tam laikam izmeklēšanā lietoja
visai primitīvas metodes.

Lai iegūtu priekšstatu par barības izmaiņām gremošanas traktā,

nepieciešams iegūt saturu no dažādiem tā rajoniem. Reomīrs kuņģa
sulas iegūšanai dzīvnieka mutes dobumā ievadīja metāla caurulītes

ar atverēm, iepriekš tās piepildot ar barību. Pēc 14
...

30 stundām

dzīvnieku nogalināja un metāla caurulītes izņēma, lai izpētītu to

saturu. L. Spalancani tādas pašas caurulītes piepildīja ar sūklīšiem,
no kuriem pēc tam izspieda šķidro masu. Krievu ķirurgs V. Basovs

izdarīja operāciju — suņa kuņģim izveidoja fistulu, bet tīru kuņģa
dziedzeru sekrētu viņš neieguva, jo kuņģa saturs bija sajaukts ar

siekalām un uzņemto ūdeni. Vēlāk V. Basovs narkotizētam sunim

atvēra vēdera dobumu, caur operācijas brūci izvilka kuņģi, kuņģī
ievadīja metāla caurulīti un nostiprināja to ar īpašām šuvēm, cieši

savelkot ap caurulīti kuņģa sienu. Caur šo fistulu jebkurā laikā va-

rēja iegūt kuņģa saturu. Mēģinājumu starplaikā fistulu caurulītes

noslēdza ar aizbāžņi, lai kuņģa saturs nekristu laukā. Caur šādu

kuņģa fistulu tomēr nevarēja iegūt tīru kuņģa sulu un pētīt kuņģa
sulas sekrēciju, jo kuņģa sula vienmēr bija sajaukta ar barību un

siekalām.
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Lai izpētītu kuņģa sulas sekrēcijas gaitu dabiskos apstākļos,
vācu zinātnieks R. Heidenhains (1878) izveidoja izolēto mazo

kuņģīti.

I. PAVLOVS — GREMOŠANAS LIKUMU ATKLĀJĒJS

Gremošanas likumsakarības pagājušajā gadsimtā atklāja ievēro-

jamais krievu fiziologs Ivans Pavlovs un aprakstīja tās grāmatā
«Lekcijas par galveno gremošanas dziedzeru darbību».

I. Pavlovs izstrādāja virkni ķirurģisku paņēmienu, atklāja iespēju

iegūt gremošanas sulas un izpētīt to izdalīšanās likumsakarības ne-

vis ar vivisekciju (ar akūtu eksperimentu), kā lielāko tiesu tika da-

rīts agrāk, bet ilgstošā, hroniskā eksperimentā.
Lai iegūtu tīru kuņģa sulu un noskaidrotu kuņģa sulas sekrē-

ciju, I. Pavlovs līdztekus kuņģa fistulas izveidošanai izdarīja pa-

pildu operāciju — ezofagotomiju, t. i., dzīvniekam kakla apvidū pār-

grieza barības vadu un abus pārgrieztā barības vada galus iešuva

ādas brūcē. Barība pēc norīšanas nevis nonāca kuņģī, bet izkrita

ārā pa barības vada atveri. Šādu barošanu I. Pavlovs nosauca par

šķietamo barošanu. Šķietamā barošana izraisa kuņģa sulas inten-

sīvu sekrēciju, un kuņģa sula caur fistulu izdalās ārā.

I. Pavlovs (1897) papildināja R. Heidenhaina izolētā mazā kuņ-

ģīša operācijas metodi, izstrādājot jaunu izolētā mazā kuņģīša ope-

rācijas metodi.

GREMOŠANA MUTES DOBUMĀ

Gremošana mutes dobumā sastāv no 3 etapiem: barības uzņem-

šanas, barības košļāšanas un norīšanas.

Mutes dobumā barība kairina mutes dobuma receptorus un de-

guna dobuma ožas šūnas. Mutes dobumā barība tiek pārbaudīta un

tikai tad pieņemta, t. i., sakošļāta un norīta, vai arī noraidīta, t. i.,

izmesta no mutes.

Pēc mutes dobuma receptoru kairināšanas pastiprinās siekalu

sekrēcija, kuņģa, aizkuņģa un zarnu dziedzeru sekrēcija un gremo-

šanas trakta motorika.

Barības uzņemšanas brīdī paaugstinās asinsspiediens, pieaug

elpošanas frekvence. Tātad uzbudinājums, kas radies mutes dobumā,

izplatās pa visu nervu sistēmu.

Barības un šķidruma uzņemšana. Dzīvnieki barību uzņem dažādi.

Barības uzņemšana atkarīga no lūpu lieluma, formas un kustīguma,

no mēles uzbūves un citiem faktoriem- Zirgi, aitas un kazas zāli

satver un noplūc ar lūpām un priekšzobiem. Sienu un graudus šie

dzīvnieki satver ar lūpām un mēli. Govij galvenais barības satvērēj-

orgāns ir garā, spēcīgā mēle, kas pārklāta ar pārragotām, rīkles do-

buma virzienā vērstām kārpiņām. Lai noplūktu īsu zāli, govis iz-

manto arī lūpas un priekšzobus. Cūkas barību uzņem galvenokārt
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ar mēli, zāli tās noplūc ar priekšzobiem. Gaļēdāji barību satver ar

priekšzobiem un ilkņiem, bet ūdeni un šķidro barību tie uzņem ar

mēli. Zirgiem barības satveršanai kalpo kustīgā un ļoti jutīgā

augšlūpā.
Dzīvnieki arī dzer katrs savādāk. Suns un kaķis šķidrumu uz-

ņem lokot, pārvēršot mēli kausiņā. Lauksaimniecības dzīvnieki šķid-

rumu sūc, sakļaujot lūpas un to priekšpusē atstājot nelielu spraugu;

šajā laikā mēle darbojas līdzīgi sūknim, radot mutē pazeminātu

spiedienu.
Arī jaundzimušo dzīvnieku zīšanas laikā notiek apakšžokļa un

mēles stāvokļa ritmiska maiņa. Negatīvais spiediens, kas rodas mu-

tes dobumā, nodrošina piena iesūkšanu no pupa mutē. Zīšana ir

reflektorisks akts, kas rodas lūpu receptoru kairināšanas rezultātā.

Barības apstrāde. Mutes dobumā uzņemtā barība vispirms tiek

apstrādāta mehāniski. Barības košļāšana ir komplicēts akts, kas

notiek, darbojoties košļāšanas (gremošanas) muskuļiem, kā ari

vaiga un mēles muskuļiem. Zirgi un cūkas barību košļā ilgi un

rūpīgi. Atgremotāji uzņemto barību sakošļā pavirši un ātri norij, bet

pēc kāda laika tie norīto kumosu atgremo un rūpīgi sakošļā. Gaļ-

ēdāji barību norij gandrīz nesakošļātu.
Barību košļājot, mute ir aizvērta. Atgremotāji galvu tur horizon-

tāli, tāpēc barība no mutes izkrist nevar. Zirgi un atgremotāji barību

košļā pārmaiņus vienā, tad otrā mutes dobuma pusē.

SIEKALU DZIEDZERI, SIEKALAS, TO SEKRĒCIJA

Siekalas izdala 3 pāri lielo siekalu dziedzeru — apakšžokļa, zem-

mēles un pieauss dziedzeri, kā arī daudzi sīki dziedzeri, kas atrodas

vaigu un mēles sānu sienas gļotādā.
Izšķir serozos siekalu dziedzerus, kas izdala šķidras siekalas, un

jauktus dziedzerus, kuri izdala biezas, ar mucīnu bagātas siekalas.
Serozie ir pieauss dziedzeri. Pie jauktajiem dziedzeriem pieder apakš-
žokļa un zemmēles siekalu dziedzeri.

Lai izpētītu siekalu dziedzeru darbību un siekalu sastāvu, I. Pav-

lovs un D. Gļinskis izstrādāja siekalu dziedzeru hroniskās fistulas

operācijas metodi. Šīs metodes būtība ir šāda: atpreparē siekalu

dziedzera izvadu kopā ar gabaliņu mutes dobuma gļotādas. Pārgriež
vaigu un izgriezto mutes dobuma gļotādas gabaliņu kopā ar izvad-

kanāla atveri izvelk vaiga ārpusē un piešuj pie vaiga ādas. Pēc da-

žām dienām operācijas brūce sadzīst un siekalas izdalās caur iz-

vadkanālu. Siekalas savāc piltuvītē, ko piestiprina pie izvadkanāla

atveres.

Pieauss siekalu dziedzera fistulas operācija lauksaimniecības

dzīvniekiem ir mazliet savādāka nekā sunim, šo dzīvnieku siekalu
dziedzera izvadkanālam piekļūst no ārpuses, pārgriežot vaiga ādu

ārējā gremošanas muskuļa priekšējā malā. Izvadu pārgriež un tā

centrālo galu izvelk uz ārpusi un piešuj pie vaiga ādas.
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Siekalu atdalīšanās notiek, ja mutes dobumā nokļūst barība vai

kādi citi kairinātāji. Konstatēts, ka izdalīto siekalu daudzums un

kvalitāte ir atkarīgi galvenokārt no barības veida un rakstura, kā

arī no citiem faktoriem. Jo sausāka barība, jo vairāk siekalu izdalās.

Visvājāk siekalu atdalīšanos ierosina zaļbarība, visstiprāk — rupjā
barība.

Suņiem siekalu atdalīšanās pastiprinās, ja mutes dobumā nokļūst
t. s. atgrūžamās vielas (skābes, rūgtvielas, smiltis, sārmi v. c).

Siekalu sastāvs un īpašības. Siekalas ir staipīgs šķidrums ar vāji
sārmainu reakciju. To blīvums ir 1,002 •.. 1,012. Siekalas satur 99

.. .
99,4% ūdens un 0,6... 1% sausnas. Siekalu viskozitāti nosaka mu-

cīns (īpaša siekalu olbaltumviela), kas piešķir siekalām gļotainu
konsistenci. No neorganiskajiem savienojumiem siekalās galvenokārt
ir kālija, nātrija, kalcija un magnija fosfāti, karbonāti, sulfāti, hlo-

rīdi. Siekalas satur arī dažus vielmaiņas produktus (CO2
,

ogļskābes

sāļus, urīnvielu v. c), kā arī fermentus — ptialīnu jeb siekalu ami-

lāzi un maltāzi. Ptialīns pārvērš cieti dekstrīnos un maltozē. Uz

maltozi iedarbojas ferments maltāze, pārvēršot to glikozē. Sāda re-

akcija var notikt tikai noteiktos apstākļos. Siekalu fermenti ir aktīvi

tikai 37...40° Ctemperatūrā un vāji sārmainā vidē.

Siekalas, samitrinot barību, atvieglina gremošanas procesu, kā

arī, izšķīdinot barības vielu sastāvdaļas, nodrošina barības garšas

noteikšanu, jo garšas receptorus uzbudina tikai izšķīdinātās vielas.

Siekalas regulē sārmu-skābju līdzsvaru, to sārmainās vielas ne-

itralizē sālsskābes pārpalikumu kuņģa sulā. Siekalas satur bakteri-

cīdas vielas (lizocīmu) un piedalās organisma termoregulācijā. Ar

siekalu sekrēcijas starpniecību dzīvnieki atbrīvojas no liekās siltuma

enerģijas organismā. Izvadot no organisma sārmaino vielu pārpa-
likumus, siekalu sekrēcija palīdz uzturēt asinīs pastāvīgu reakciju.

Siekalu īpašības un to daudzums ir atkarīgs ne tikai no dzīv-

nieku sugas un barības košļāšanas ilguma, bet arī no barības fizi-

kālajām un ķīmiskajām īpašībām. Sausas un sīki sasmalcinātas

barības uzņemšanas laikā atdalās daudz siekalu. Pastiprinātu sie-

kalu atdalīšanos novēro arī, ja mutes dobumā nokļūst stipri kairi-

nošas vielas, piemēram, sālsskābe vai sērskābe, šajā gadījumā sie-

kalas izpilda aizsargfunkciju, atšķaidot kairinošās vielas un izvadot

tās no mutes dobuma.

Siekalu sekrēcijas īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem. Zirgam
siekalu sekrēcija notiek periodiski, t. i., tikai barības uzņemšanas
laikā. Vairāk siekalu atdalās, uzņemot sausu barību, daudz mazāk

to atdalās, ēdot zāli vai samitrinātu barību.

Diennakts laikā zirgam izdalās līdz 40 / siekalu. Siekalu sastāvā

ir 989,2 daļas ūdens, 2,6 daļas organisko vielu un 8,2 daļas neorga-
nisko vielu. Siekalu pH ir 7,55. Tā kā zirgs barību košļā pārmaiņus
vienā un otrā mutes pusē, tad siekalas vairāk atdalās tajā pusē,
kur notiek košļāšana. Lai gan zirga siekalas satur maz fermentu,
tomēr ogļhidrātu sadalīšanās notiek. Ogļhidrātus galvenokārt sa-

dala barības fermenti, kas aktivizējas siekalu vāji sārmainās reak-

cijas ietekmē.
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Atgremotājiem siekalu sekrēcija notiek mazliet savādāk

nekā zirgam, jo barība mutes dobumā tiek pavirši sakošļāta. Šajā
gadījumā siekalām piemīt galvenokārt barības samitrināšanas fun-

kcija, lai atvieglinātu tās norīšanu.

Svarīgāka loma siekalām piemīt barības atgremošanas procesā.
Pieauss siekalu dziedzera sekrēcija atgremotājiem notiek nepārtraukti.
Tā pastiprinās barības atgremošanas laikā. Apakšžokļa un zemmē-

les siekalu dziedzeri siekalas izdala tikai barības uzņemšanas laikā.

Liellopiem diennakts laikā izdalās 90 ... 190 /, aitām — 6
...

10 /

siekalu. Atgremotāju siekalas satur 0,3% organisko vielu un 0,7%

neorganisko vielu. Siekalu pH ir 8... 9, tādēļ tās labi neitralizē

gaistošās taukskābes, kas rūgšanas procesā nepārtraukti rodas

priekškuņģos.
Teļiem piena izēdināšanas periodā, kad priekškuņģi vēl ne-

funkcionē, pieauss siekalu dziedzeru sekrēcija ir ļoti niecīga un no-

tiek tikai piena izēdināšanas laikā. Siekalu sekrēcija teļiem šajā
periodā ir atkarīga no piena izdzirdināšanas veida. Ja teļiem pienu
izdzirdina lēnām, tad piens paspēj sajaukties ar siekalām un kuņģī
rodas irdens, labi sagremojams piena receklis. Turpretim, ja pienu
izdzirdina ātri (no spaiņa), siekalu izdalās maz, kuņģī izveidojas
blīvs receklis, kas rada gremošanas traucējumus.

Cūkām siekalu sekrēcija notiek tikai barības uzņemšanas laikā.

Siekalu sekrēcijas intensitāte ir atkarīga no uzņemtās barības veida.

Ēdot sausu un rupju barību, izdalās vairāk siekalu, nekā ēdot sulīgu
barību un zaļbarību. Ja cūka uzņem šķidru barību, tad siekalas ne-

izdalās nemaz vai arī ļoti niecīgā daudzumā. Diennakts laikā cūkai

izdalās līdz 15 / siekalu, un apmēram pusi no šī daudzuma secernē

pieauss siekalu dziedzeris. Siekalas satur 0,42% sausnas, to pH ir

8,1 ...8,47. Cūku siekalām piemīt izteikta amilolītiskā aktivitāte, tās

satur fermentus ptialīnu un maltāzi.

Siekalu sekrēcijas regulācija notiek ar beznosacījuma un nosacī-

juma refleksiem. Tas ir sarežģīts reflektorisks process. Uzņemot

l3arību, mutes dobumā notiek mēles un lūpu gļotādas receptoru kai-

rināšana. Radies uzbudinājums pa aferentajiem nerviem nokļūst iega-
reno smadzeņu siekalu izdalīšanās centrā, no turienes pa eferentajiem
nerviem nonāk siekalu dziedzeros un izraisa siekalu pastiprinātu
sekrēciju, šāda siekalu sekrēcijas regulācija ir iedzimta, tāpēc tās

norises pamatā ir beznosacījuma refleksi.

Bez tam siekalu izdalīšanos reflektoriski veicina arī kuņģa un

zarnu gļotādas kairinājumi.
Uz iegareno smadzeņu siekalu atdalīšanās centru iedarbojas

smadzeņu lielo pusložu garoza un hipotalāms. Smadzeņu lielo pus-

ložu garozas ietekmi uz siekalu atdalīšanās regulāciju suņiem at-

klāja I. Pavlovs. Izmantodams novēroto parādību, viņš aprakstīja
jaunu refleksa veidu, nosaukdams to par nosacījuma refleksu. Šajā
gadījumā siekalas atdalās nevis ēdot, bet jau uztverot noteiktu sig-
nālu, ko vienmēr ieslēdz pirms barības pasniegšanas. Siekalu atda-

līšanās nosacījuma refleksi piemīt arī zirgiem, cūkām, atgremo-
tājiem.
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Siekalu dziedzeru sekretoro funkciju var ietekmēt dažas ķīmiskas
vielas, kuras siekalu dziedzeros nokļūst ar asinīm un izraisa vai nu

pastiprinātu, vai pamazinātu siekalu sekrēciju.

RĪŠANA

Rīšana ir sarežģīts reflektorisks akts. Sakošļāto un ar siekalām

saslapināto barību mēle un vaigi pārveido glumā barības kumosā.

Mēle piespiež barību pie cietajām aukslējām un muskuļu kontrakcijas
rezultātā iebīda to rīklē.

Barības kumoss kairina mīksto aukslēju receptorus, kas izraisa

reflektorisku šo muskuļu kontrakciju, tādējādi paceļot mīkstās auk-

slējas. Tās noslēdz ieeju abās hoānās, neļaujot barības kumosam

iekļūt deguna dobumā.

Brīdī, kad mēles sakne barības kumosu iebīda rīklē, mēles sakne

spiež uz uzbalseni, tādējādi noslēdzot ieeju balsenē. Barības kumo-

sam atliek tikai viens ceļš — ieeja barības vadā.

Rīšanas reflekss notiek šādi. Rīšanas refleksa aferentie impulsi

uz rīšanas centru iegarenajās smadzenēs nokļūst pa trīszaru un

mēles-rīkles nervu šķiedrām. Rīšanas centrs atrodas iegarenajās
smadzenēs un ir saistīts ar visiem nervu centriem, kas regulē gre-

mošanas procesu. No iegarenajām smadzenēm uzbudinājums pa

eferentajām trīszaru, mēles-rīkles nerva un klejotājnerva šķiedrām
nonāk atpakaļ, izraisot muskuļu kontrakciju.

Barības kumosa pārvietošanās no rīkles pa barības vadu notiek

tā peristaltisko kustību iedarbībā, kuras izraisa klejotājnervs, kas

inervē barības vadu. Peristaltiskās kontrakcijas vilnis iziet cauri

visam barības vadam un līdz ar to pārvieto arī barības kumosu.

Šķidrā barība pa barības vadu pārvietojas viendabīgā straumē, cieta

barība — atsevišķām porcijām. Savukārt barības vada kontrakcijas
izraisa kuņģa ieejas (kardijas) sfinktera atvēršanos un paver brīvu

ieeju kuņģī.

GREMOŠANA KUŅĢĪ

Kuņģī barība tiek pakļauta mehāniskai apstrādei un ķīmiskai
iedarbībai. Mehāniskās apstrādes laikā notiek barības samaisīšana,

pēc tam tās pārvietošana uz zarnu traktu. Šo procesu veic kuņģa
muskulatūras kontrakcijas.

Kuņģa sulu secernē un izdala gļotādas dziedzeri. Kuņģa gļotādu
iedala trīs zonās: kardijas (ieejas), fundālajā (kuņģa dibena) un

pilora (vārtnieka) zonā. Arī kuņģa dziedzerus iedala kardiālajos,

fundālajos un piloriskajos. To uzbūve aprakstīta jau iepriekš.
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KUŅĢA SULAS SEKRĒCIJAS PĒTĪŠANAS METODES

Kuņģa sulas sekrēciju pirmo reizi sāka pētīt krievu ķirurgs
V. Basovs. Viņš izveidoja sunim mākslīgo kuņģa fistulu. Tomēr ar

šo metodi nebija iespējams iegūt tīru kuņģa sulu, jo tā bija sajau-
kušies ar siekalām un barības masām.

Tīras kuņģa sulas iegūšanas metodi izstrādāja I. Pavlovs ar sa-

viem līdzstrādniekiem. Viņi pārgrieza barības vadu kakla daļā un tā

abus galus iešuva ādas brūcē. Sajā gadījumā barība pēc norīšanas

nevis nonāca kuņģī, bet izkrita pa radīto barības vada atveri. Ēša-

nas laikā sunim izdalījās tīra kuņģa sula. Sādu barošanu I. Pavlovs

nosauca par šķietamo barošanu.
i—

_

—,
—

Šķietama barošana izraisa intensīvu kuņģa sulas sekrēciju.

Kuņģa sula, kas šajā gadījumā izdalās caur kuņģa fistulu, ir pil-

nīgi tīra. Lai izpētītu kuņģa sulas sekrēcijas norisi normālos ap-

stākļos, vācu zinātnieks R. Heidenhains (1878) izveidoja izolēto

mazo kuņģīti. Šai metodei bija būtiski trūkumi, jo mazajam kuņģī-
tim nebija sakara ar lielo kuņģi. I. Pavlovs, izveidojot izolēto mazo

kuņģīti, nepārgrieza nervu šķiedras, tā saglabājot izolētā mazā

kuņģīša nervu sakaru ar lielo kuņģi (151. att.).
Kuņģa sulas sekrēcija pēc I. Pavlova metodes izveidotajā ma-

zajā kuņģī norisinās pilnīgi normāli, tāpat kā lielajā kuņģī, šī ir

vispilnīgākā kuņģa sulas pētīšanas metode, ko pašlaik plaši lieto

151. alt. Mazais kuņģītis pēc I. Pav-

lova:

1 —
izolētais kuņģītis, 2 — griezuma

līnija, 3 — nervi un asinsvadi. 4 — ap-

zarnis ar asinsvadiem. 5 — klejotājnerva
zari

fizioloģiskajos pētījumos. Ar šo

metodi var noskaidrot, kā dažādi

barības līdzekļi, nonākot kuņģī,
izsauc kuņģa sulas atdalīšanos.

KUŅĢA SULAS SASTĀVS

UN ĪPAŠĪBAS

Kuņģa sula ir bezkrāsains,

caurspīdīgs šķidrums ar skābu

reakciju, satur organiskās un ne-

organiskās vielas.

Kuņģa sulas neorganiskajās sa-

stāvdaļās ietilpst sālsskābe, kālija,

nātrija, kalcija, amonija un mag-

nija hlorīdi, fosfāti, karbonāti un

sulfāti. Sālsskābe kuņģa sulā var

atrasties brīvā veidā, bet tā var arī

saistīties ķīmiskos savienojumos

ar gļotām un barības masas orga-

niskajām sastāvdaļām, tādējādi
nokļūstot saistītā stāvoklī. Sāls-

skābes koncentrācija kuņģa sula

ir atkarīga no barības veida.
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Pie organiskām vielām pieder olbaltumvielas, no kurām lielāko

daļu sastāda kuņģa sulas fermenti, pienskābe, fosforskābe un ade-

nozīntrifosforskābe (ATF).
Bez tam kuņģa sula satur ari dažus vielmaiņas starpproduktus —

aminoskābes, kreatinīnu, urīnskābi.

No fermentiem kuņģa sulā ir proteāzes, kas sašķej olbaltumvie-

las, un lipāze, kas sadala taukus. Pie proteāzēm pieder pepsīni,
želatināze un himozīns (renīns).

Pepsīns ir proteolītisks ferments, kas sašķel olbaltumvielas līdz

albumozēm un peptoniem. Tas hidrolizē gandrīz visas olbaltum-

vielas. Kuņģa dziedzeri pepsīnu izdala neaktīvā pepsinogēna veidā,
kas sālsskābes ietekmē pārvēršas aktīvā formā — pepsīnā. Pepsino-

gēna pārvēršanās pepsīnā notiek vidē, kuras reakcija ir zemāka par

pH 4. Pepsīna saturs kuņģa sulā ir atkarīgs galvenokārt no uzņem-

tās barības rakstura.

Himozīns iedarbojas uz piena olbaltumvielu — kazeinogēnu, pār-
vēršot to kazeīnā. Himozīns ir aktīvs vāji skābā, neitrālā vai vāji
bāziskā vidē kalcija sāļu klātbūtnē. Kazeīns, savienojoties ar kal-

ciju, izkrīt nogulsnēs un veido piena recekli. Daudz himozīna (vairāk
nekā pepsīna) ir jauniem dzīvniekiem, īpaši teļiem, piena izēdinā-

šanas periodā.

Lipāze sašķej taukus taukskābēs un glicerīnā. Lipāze darbojas

galvenokārt uz emulģētiem taukiem (tādiem kā piena tauki). Vis-

aktīvākā lipāzes darbība novērojama jauniem dzīvniekiem piena iz-

ēdināšanas periodā. Pieaugušiem dzīvniekiem tās daudzums kuņģa
sulā ir niecīgs un darbība vāja.

Bez kuņģa sulas kuņģī izstrādājas arī gjotas. Gļotas pasargā
kuņģa gļotādu no dažādiem bojājumiem un piedalās olbaltumvielu

sagremošanā.
Kuņģa sula pārstrādā gan augu, gan dzīvnieku valsts olbaltum-

vielas, tomēr kuņģa sienas pašsagremošana normālos fizioloģiskos

apstākļos nenotiek, šajā jautājumā ir daudz viedokļu. Daži zināt-

nieki uzskata, ka kuņģa sulas iedarbību uz kuņģa sienu kavē gļotas,
citi —,

ka kuņģa sienā cirkulējošo asiņu sārmainā reakcija kavē

pepsīna darbību. Vairums zinātnieku uzskata, ka kuņģa gļotāda ražo

īpašu fermentu — antipepsīnu, kas nomāc pepsīna darbību.

KUŅĢA SULAS SEKRĒCIJA

Kuņģa sulas sekrēcija norisinās divās fāzēs — reflektorajā un

neiroķīmiskajā jeb humorālajā.
Reflektorā fāze. Barība uzbudina mutes dobuma receptorus, ra-

dušies uzbudinājuma impulsi pa aferentajām nervu šķiedrām nokļūst

iegarenajās smadzenēs kuņģa sulas sekrēcijas centrā, no kurienes

pa parasimpātiskajām klejotājnerva šķiedrām nonāk kuņģa dziedze

ros, izraisot to darbību. Tātad klejotājnervs ir kuņģa dziedzeru sek-

retorais nervs.
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Kuņģa sulas sekrēcija dzīvniekiem notiek jau pirms barības uz-

ņemšanas nosacījuma reflektorisko kairinātāju (barības smaržas,,
barības izskata v. c.) ietekmē. Kuņģa sulu, kas izdalās šo kairinā-

tāju ietekmē, I. Pavlovs nosauca par ēstgribas sulu. Tās sekrēcija ir

saistīta ar attiecīgu garozas centru uzbudinājumu. Ēstgribas sulas

sekrēcija pastiprina kuņģa dziedzeru darbību. Kuņģa sulas sekrēciju
var izraisīt arī dažādi indiferenti kairinātāji, piemēram, zvana skaņa
vai spuldzes gaisma, ja pirms tam šie signāli doti vienā laikā ar

dzīvnieka barošanu. Tas nozīmē, ka attiecīgos apstākļos var izvei-

doties mākslīgie kuņģa sulas izdalīšanās nosacījuma refleksi.

Parasta barības uzņemšanas akta sākumā vienmēr iedarbojas
dabiskie nosacījuma kairinātāji (barības izskats, smarža un citi kai-

rinātāji, kas parasti saistīti ar barības uzņemšanu). Vēlāk barība

iedarbojas kā beznosacījuma kairinātājs, uzbudinot mutes dobuma

receptorus. Tātad jāsecina, ka kuņģa sulas sekrēciju barības uzņem-

šanas laikā izraisa kā nosacījuma, tā beznosacījuma refleksi, tāpēc
šo fāzi apzīmē arī par salikti reflektorisko fāzi.

Bez reflektoriskām ietekmēm, kas kuņģa sulas izdalīšanos pa-

stiprina, ir arī reflektoriska kuņģa dziedzeru sekrēcijas kavēšana. To

var izraisīt kāds spēcīgs kairinātājs no ārienes — sāpes, stiprs trok-

snis v. c. Pierādīts, ka kavējoša ietekme kuņģa dziedzeriem tiek no-

dota pa simpātiskajiem nerviem.

Tādejādi kuņģa dziedzeru sekrēcijas regulācija piedalās ka para-

simpātiskie, tā arī simpātiskie nervi.

Neiroķīmisko jeb humorālo fāzi izsauc asinīs uzsūkušās barības

ķīmiskās vielas un to šķelšanās produkti, kas iedarbojas uz kuņģa
dziedzeriem. Pie šīm vielām pieder olbaltumvielu šķelšanās pro-

dukti, gaļas ekstraktīvās vielas (buljons), sakņu novārījumi, tātad

visas ūdenī viegli šķīstošās barības vielu sastāvdaļas. Šo kairinātāju
ķīmiskā daba vēl pilnīgi nav noskaidrota, bet I. Pavlova skolnieki

pierādījuši to nozīmi kuņģa sekrēcijā.

Visaktīvāk šīs vielas uzsūcas asinīs caur kuņģa (vārtnieka da-

ļas) gļotādu. Ķīmiskās vielas, kairinot vārtnieka daļu, izraisa īpašas
vielas — gastrīna izdalīšanos. Gastrīns, uzsūcoties asinīs, stimulē

kuņģa dziedzeru darbību. Sākumā gastrīns izdalās neaktīvā formā

kā progastrīns, un tikai sālsskābes iedarbībā progastrīns kļūst ak-

tīvs — pārvēršas gastrīnā.
Tauku ietekmē divpadsmitpirkstu zarnā veidojas viela — entero-

gastrons, kas nomāc kuņģa dziedzeru sekretoro darbību. Tādu pašu
darbību izraisa gastrons, kas veidojas kuņģa vārtnieka daļā. Gas-

trons un enterogastrons rodas sālsskābes ietekmē. Gastrīna ietekmē

kuņģa dibena daļas dziedzeros veidojas histamīns, kas izsauc klāj-
šūnu sekrēciju. Klājšūnas izstrādā sālsskābi. Histamīns ir amino-

skābes histidīna derivāts. Gan gastrīns, ko ražo piloriskie gļotādas
dziedzeri, gan arī histamīns, ko izdala kuņģa fundālie dziedzeri, vei-

dojas ne tikai ķīmisko aģentu, bet arī klejotājnerva ietekmē.

Kuņģa gļotādas mehānisks un ķīmisks kairinājums reflektoriski

izraisa arī gļotu atdalīšanos. Tam ir svarīga aizsargnozīme. Gļotas,
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pārklājot rupjās un asās barības daļiņas un atšķaidot koncentrētus

šķīdumus, aizsargā kuņģa gļotādu no šo faktoru nelabvēlīgās
ietekmes.

KUŅĢA MOTORIKA

Kuņģa kustības izraisa kuņģa gludās muskulatūras kontrakcijas,
un tās nepieciešamas, lai sasmalcinātu barību, sajauktu to ar kuņģa
sulu un ievadītu divpadsmitpirkstu zarnā.

Kuņģa kustību raksturs atkarīgs no kuņģa piepildījuma pakāpes
un dzīvnieka barošanas laika. Izšķir divējāda veida kuņģa kustības:

1) ritmiskās, kad kuņģa gludās muskulatūras kontrakcijas mainās

ar atslābumiem, un 2) toniskās, kad kuņģa gludie muskuļi ilgstoši
atrodas kontrahētā stāvoklī. Ritmiskās kontrakcijas sākas kuņģa
kardiālajā daļā un izplatās piloriskās daļas virzienā. Kontrakcijas
laikā kuņģa sienas cieši sakļaujas un sasmalcina, saberž un samaisa

barību ar kuņģa sulu, pārvieto barību uz kuņģa vārtnieka daļu. To-

nisko kustību laikā kuņģī rodas pastāvīgs spiediens, kas barību ne-

sajauc, bet virza to uz kuņģa vārtnieka daļu.

Kuņģa kustības izraisa kuņģa receptoru un divpadsmitpirkstu
zarnas kairināšana ar barību un kuņģa sulas sālsskābi. Centrālā

nervu sistēma regulē kuņģa kustības ar parasimpātisko un simpā-
tisko nervu starpniecību: parasimpātiskie nervi (klejotājnervs)
kuņģa kontrakcijas pastiprina, bet simpātiskie nervi — pavājina.

Kuņģa muskuļi var kontrahēties arī tad, ja kuņģi izoperē, tātad

kuņģa kustības var rasties arī automātiski, t. i., to impulsu ietekmē,
kas rodas nervu elementos kuņģa sienā.

Kuņģa kustības var ietekmēt arī daži humorālie faktori: gastrīns,

histamīns, holīns, acetilholīns, kālija joni. šīs vielas kuņģa kustības

pastiprina. Kuņģa kustības pavājina enterogastrons, adrenalīns,
noradrenalīns, kalcija joni.

BARĪBAS PĀREJA NO KUŅĢA DIVPADSMITPIRKSTU ZARNĀ

Barības evakuācija no kuņģa uz divpadsmitpirkstu zarnu ir kom-

plicēts reflektorisks akts — vārtnieka sfinktera atvēršanās un aiz-

vēršanās reflekss. Barība pāriet divpadsmitpirkstu zarnā pa atse-

višķām porcijām. Kad barība nokļūst kuņģa vārtnieka daļā, sāls-

skābe uzbudina receptorus, vārtnieka sfinkters atveras un kuņģa
muskulatūras kontrakcijas rezultātā daļa barības pāriet divpadsmit-
pirkstu zarnā.-Zarnu traktā nokļuvusī sālsskābe kairina gļotādu un

reflektoriski izraisa vārtnieka sfinktera noslēgšanos. Vārtnieka

sfinkters paliek noslēgts tik ilgi, kamēr sārmainā zarnu sula, aiz-

kuņģa dziedzera sula un žults sālsskābi neitralizē. Tiklīdz divpa-

dsmitpirkstu zarnas reakcija kļūst atkal sārmaina, vārtnieka sfin-

kters no jauna atveras un ielaiž zarnā nākamo kuņģa hīmusa porciju.
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Barības satura evakuācijas ātrums no kuņģa atkarīgs no vairā-

kiem faktoriem: kuņģa satura konsistences, tā reakcijas, osmotiskā

spiediena un divpadsmitpirkstu zarnas piepildījuma pakāpes. Kuņģa
saturs sāk virzīties uz divpadsmitpirkstu zarnas pusi tad, kad tas ir

kļuvis šķidrs vai pusšķidrs. Odens un šķidrā barība zarnu traktā

pāriet samērā ātri, pusšķidra masa gaļēdāju kuņģī uzturas 3. ..
5 stundas. Ogļhidrātiem bagāta barība evakuējas ātrāk nekā tāda

barība, kuras sastāvā galvenokārt ietilpst olbaltumvielas un tauki;
sārmaina barība — ātrāk nekā skāba.

GREMOŠANA ZIRGA KUŅĢĪ

Pēc rakstura gremošanas procesu iedala divos tipos. Pirmais tips
ir dzīvniekiem ar vienkameras kuņģi — zirgiem un cūkām. Siem

dzīvniekiem gremošanas procesi un barības pārstrāde pamatā notiek

gremošanas fermentu ietekmē kuņģī un zarnu traktā, bet barības

pārstrādes produkti uzsūcas zarnu traktā.

Otrais gremošanas tips ir atgremotājiem ar daudzkameru kuņģi
(govs, aitas, kazas, kamieļi). Šiem dzīvniekiem barība galvenokārt
pārstrādājas kuņģī, turklāt lielākā barības daļa tiek noārdīta bez

gremošanas sulas fermentu iedarbības.

Zirgam ir vienkameras kuņģis ar trīs daļām — kardiālo (ieejas),
fundālo (dibena) un pilorisko (vārtnieka) daļu.

Kardiālajā kuņģa daļā ir paplašinājums aklais maiss, kas iz-

klāts ar daudzkārtaino plakano epitēliju un kurā nav dziedzeru. Fun-

dālā un piloriskā kuņģa daļa ir izklātas ar gļotādu, kas satur dzie-

dzerus.

Kuņģa sula zirgam atdalās nepārtraukti, jo zirga kuņģis nekad

nav tukšs. Kuņģa tilpums ir 15
...

18 /. Diennaktī zirgam izdalās

līdz 30 / kuņģa sulas. Zirga kuņģī barība nogulsnējas slāņiem un

tādā stāvoklī atrodas vairākas stundas. Pirmās barības porcijas labi

sajaucas ar kuņģa sulu un, virzīdamās uz vārtnieka sfinktera pusi,
atbrīvo vietu nākamajām porcijām, kas labi samitrinātas ar sie-

kalām.

Barība zirga kuņģī netiek pietiekami intensīvi pārmaisīta, un

tūlīt pēc tās uzņemšanas kuņģa satura iekšējos slāņos, kur ir sār-

maina reakcija, barības fermentu ietekmē sākas barības sagremo-

šana. Kuņģa satura iekšējos slāņos darbojas arī rūgšanas baktēri-

jas, kas noārda cieti un dažādus cukurus. Celuloze zirga kuņģī ne-

tiek sašķelta. Ogļhidrātiem bakteriāli sadaloties, kuņģi veidojas
organiskās skābes (visvairāk pienskābe) un dažādas gāzes (CO2,
CH

4 v. c).

Kuņģa saturs, kas piekļaujas kuņģa sienai tā fundālajā un pilo-

riskajā daļā, sajaucas ar kuņģa sulu, kas satur fermentus — pepsīnu
un lipāzes. Tādā veidā visās kuņģa daļās notiek vienmērīga cietes,
olbaltumvielu un tauku sagremošana. Ogļhidrātu sagremošana barī-

bas fermentu un baktēriju ietekmē notiek līdz tam laikam, kamēr
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kuņģa saturs nesajaucas ar skābo kuņģa sulu. Pēc tam kuņģī tiek

sagremotas olbaltumvielas un tauki.

Kuņģa sulas spēja sagremot barību daļēji atkarīga no barības

sastāva (klijas sagremojas labāk nekā siens). Bez tam klijas zirgam
izraisa visstiprāko kuņģa sulas sekrēciju.

GREMOŠANA CŪKAS KUŅĢĪ

Cūkai ir vienkameras kuņģis, kas mazliet atgādina zirga kuņģi.
Pie ieejas kuņģī cūkai ir īpašs kuņģa izliekums — divertikuls. Cū-

kai gandrīz visa kuņģa gļotāda satur dziedzerus, izņemot nelielu

zonu ap barības vada atveri. Kardijas dziedzeri cūkai secernē tikai

gļotas.
Cūkām barība kuņģī nogulsnējas slāņiem atbilstoši tās uzņem-

šanai: sākumā piepildās kuņģa vārtnieka daļa un kuņģa dibena daļa,

pēc tam kardijas daļa. Kuņģa sula cūkām atdalās nepārtraukti. Tā

satur fermentus pepsīnu un himozīnu. Pepsīnam piemīt labi izteikta

proteolītiska aktivitāte. Himozīns ātri sarecina pienu, un tas ir gan

sivēnu, gan pieaugušu cūku kuņģī.

Barības sagremošanā cūkas kuņģī piedalās arī siekalu ptialīns
un barības fermenti. Ogļhidrāti tiek sagremoti kuņģa kardiālajā
daļā.

No dažādiem barības līdzekļiem visintensīvāko kuņģa sulas sek-

rēciju izraisa skābbarība.

Barība cūkas kuņģī ilgi neuzturas un jau ēšanas laikā vai tūlīt

pēc tās pāriet zarnu traktā, lai gan barības pamatmasa (atkarībā no

tās sastāva) kuņģi atstāj 6... 8 vai pat 12 stundas pēc ēšanas.

Kuņģa saturs zarnu traktā nokļūst atsevišķām porcijām 5. . .
160 ml apjomā. Intervāls starp porcijām svārstās no 10 sekundēm

līdz 15
...

29 minūtēm.

GREMOŠANA ATGREMOTĀJU KUŅĢĪ

Atgremotājiem ir daudzkameru kuņģis. Tas sastāv no četrām

kamerām: spurekļa, acekņa, grāmatnieka un glumenieka. Glume-

nieks veido īsto kuņģi, bet pārējie trīs nodalījumi — priekškuņģi.
Priekškuņģa gļotādā nav dziedzeru.

Spureklis aizņem vislielāko daļu no kuņģa tilpuma. Pieau-

gušai govij spurekļa tilpums ir 100 ... 300 /, aitām un kazām —

13
...

23 /. Spureklī atveras barības vads.

Acekņa forma atgādina noapaļotu maisiņu. Aceknī no barības

vada ieejas puses pa tā sienu līdz grāmatniekam un tālāk uz glu-
menieka stiepjas kuņģa rieva (kādreiz to apzīmēja par barības vada

rievu). Pa šo rievu teļiem piens nonāk tieši glumeniekā.
Grāmatniekam ir apaļa forma, tas atrodas labajā paribē.

Grāmatnieks ir gan acekņa turpinājums, gan arī glumenieka sākums.
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Grāmatnieka gļotāda veido dažāda garuma ieloces, kuras sauc

par lapiņām.
Glumenieks veido īsto kuņģi. Tam ir izstiepta bumbiera

forma. Uzbiezinātais dibens ir savienots ar grāmatnieku, bet sašau-

rinātā izliektā daļa pāriet divpadsmitpirkstu zarnā. Glumenieka gļot-
ādā ir dziedzeri.

BARĪBAS PĀRSTRĀDE PRIEKŠKUŅĢĪ

Priekškuņģī barība tiek sagatavota tālākai sagremošanai, tā

tiek pārstrādāta mehānisko, ķīmisko un bioloģisko faktoru ietekmē.

Priekškuņģa muskulatūrai piemīt spēcīga kontrakciju spēja, tāpēc
barība šeit tiek pamatigi saberzta un sasmalcināta.

Atgremotāju priekškuņģī atrodas ļoti daudz mikroorganismu —

baktēriju un infuzoriju. Šo mikroorganismu izstrādātie fermenti ba-

rību pārstrādā ķīmiski. Barības bakteriālās sagremošanas pro-

cesi atgremotājiem ir pārsvarā pār citiem barības sagremošanas
veidiem. Atgremotājiem priekškuņģī tiek sagremota celuloze, kā arī

olbaltumvielas un tauki. Sagremojot mikroorganismu ķermeņus,

govs diennakti iegūst 50
. . . 60, pat 100 g bakteriālā olbaltuma.

Barības bakteriālās noārdīšanas laikā priekškuņģi rodas liels

daudzums gaistošo taukskābju, kā ari dažādas gāzes (metāns, CO;,

sērūdeņradis, amonjaks v. c). No gaistošajām taukskābēm nozīmī-

gākās ir etiķskābe, propionskābe un sviestskābe. Gaistošās taukskā-

bes uzsūcas cauri spurekļa sienai, kā arī tiek neitralizētas ar barības

un siekalu bāziskajām vielām. Gaistošās taukskābes atgremotājiem
ir galvenais enerģijas avots, tāpēc no to sintēzes ir atkarīga kā šo

dzīvnieku veselība, tā produktivitāte. Govīm diennaktī sintezējas
2
...

4,5 kg gaistošo taukskābju, kā arī B un X grupas vitamīni.

No priekškuņģa nodalījumiem svarīgākā nozīme barības pār-
strādē ir spureklim, kurā barība uzturas 70

...

90 stundas.

Lai spureklī notiktu normāla gaistošo taukskābju sintēze, tā sa-

tura pH jābūt 6... 8. Spurekļa satura pH regulē gaistošo tauk-

skābju uzsūkšanās asinīs un siekalu sārmainās vielas, īpaši nātrija
hidrokarbonāts. Spurekļa pH fizioloģisko parametru saglabāšanā
liela nozīme ir atgremotāju pareizai, sabalansētai barošanai. Ja

spurekļa pH pazeminās zem 5,8, palielinās sviestskābes sintēze. Tas

nav vēlams, jo spurekļa sienā un aknās no sviestskābes veidojas
ketonvielas (acetons, acetetiķskābe, p oksisviestskābe). Propionskābe
darbojas antiketogēni.

Amonjaks, kas radies spureklī, daļēji tiek izmantots baktēriju
olbaltumvielu sintēzei, bet pārējā tā daļa uzsūcas asinīs un aknās

pārvēršas urīnvielā. Tā kā urīnviela no asinīm atgremotājiem izda-

lās ar siekalām, tā nonāk priekškuņģī, un organismā notiek slāpekļa
dabiska cirkulācija amonjaka un urīnvielas veidā.

Aceknis un grāmatnieks galvenokārt regulē barības pāriešanu

glumeniekā. Grāmatnieks darbojas kā filtrs, starp tā lapiņām sakrā-



327

jas pietiekami daudz nesasmalcinātas baribas daļiņu. Grāmatniekā

norisinās gaistošo taukskābju intensīva uzsūkšanās.

Nepārtraukta barības sasmalcināšana, kā arī barības virzīšana

uz glumenieku notiek spēcīgās priekškuņģa muskulatūras kontrak-

ciju rezultātā. Spurekļa kontrakcijas ir cieši saistitas ar acekņa kon-

trakcijām. Tās noris ritmiski, aptver abus spurekļa maisus un ve-

selam dzivniekam nepārtraucas arī baribas uzņemšanas un atraugā-
šanās laikā. Normāli govij divu minūšu laikā notiek trīs spurekļa
kontrakciju cikli.

Atsevišķu kuņģa daļu kontrakcijas ir koordinētas savā starpā un

seko viena otrai.

Kamēr kontrahējas spurekļa priekštelpa, atslābst aceknis. Acekņa

kontrakcija norisinās divās fāzēs: vispirms aceknis saraujas ar

nepilnu spēku, pēc īsa atslābuma saraujas daudz spēcīgāk, tad at-

slābst. Acekņa kontrakcijas atkārtojas pēc katrām 30
...

60 sekun-

dēm. Atgremošanas momentā notiek acekņa un spurekļa priekštelpas
papildu kontrakcija. Spēcīgo acekņa kontrakciju rezultātā barības

masa no acekņa tiek iespiesta spurekļa priekštelpā, bet no turienes

atkal atgriežas aceknī. Barības tālāku pārvietošanos no acekņa grā-
matniekā sekmē tas, ka acekņa kontrakcijas momentā glumenieks

izplešas.
Blīvākās barības daļas parasti nonāk acekni. It sevišķi tas attie-

cas uz svešķermeņiem (naglas v. c). Spēcīgo acekņa kontrakciju
rezultātā šie priekšmeti pārdur ne tikai acekņa sienu, bet arī dia-

fragmu un var iedurties perikardā.
Priekškuņģu kontrakciju regulācijas centrs atrodas iegarenajās

smadzenēs. Kustību regulācija notiek ar klejotājnerva un simpā-
tisko nervu starpniecību.

Priekškuņģa kustību regulācijas centra uzbudinājums rodas re-

ceptoru kairinājumu rezultātā. Šie receptori izvietoti dažādās gre-

mošanas trakta daļās. Piemēram, barības košļāšana, it sevišķi izsal-

kušiem dzīvniekiem, pastiprina priekškuņģa kustības.

Zināma nozīme priekškuņģa kustību regulācijā ir galvas smadzeņu

garozai, jo dzīvniekiem izstrādājas nosacījuma refleksi, piemēram,
ieraugot barību, dzīvniekam pastiprinās priekškuņģa motorika.

ATGREMOŠANA

Barību atgremotāji pavirši sakošļā un ātri norij. Pēc tam, ēša-

nas pārtraukumā, norītā barība tiek atrīta mutes dobumā, pamatīgi

sakošļāta un pēc tam atkal norīta. Diennaktī ir 6
...

8 šādi atgremo-
šanas periodi. Barības atgremošana ilgst 40

. .. 60 minūtes. Atgre-
mošanai beidzoties, dzīvnieks pēc 15

...
20 minūtēm no jauna uzņem

barību. Naktī atgremošanas periodi notiek biežāk. Ja izēdina rupjo
barību, atgremošanas periodi ir ilgāki, nekā ja izēdina koncentrā-

tus. Govs diennaktī atgremo līdz 100 kg barības.

Atgremošanas process notiek šādi: sākumā rodas acekņa un tā

rievas papildu kontrakcijas, kuru rezultātā acekņa saturs paceļas
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līdz barības vada kardiālajai atverei. Vienlaikus ar acekņa kontrak-

cijām izelpas fāzē pārtraucas elpošana. Strauji pazeminās spiediens
krūšu dobumā, barības vada krūšu dala izstiepjas. Barības vadā

rodas negatīvs spiediens, un paplašinātajā barības vadā no spurekļa
priekštelpas ieplūst hīmuss (barības kumosss). Tad seko izelpa,
spiediens krūšu dobumā pieaug un izraisa spiedienu barības vada

krūšu daļā. Hīmuss kairina barības vada gļotādu, izraisa barības

vada slēdzēju kontrakciju un barības vada muskulatūras antiperis-

taltiku, kas barības kumosu nogādā mutes dobumā.

Kopā ar barības kumosu mutes dobumā no spurekļa nonāk arī

zināms daudzums šķidruma, kas tūlīt tiek norīts un nokļūst grā-
matniekā.

Teļiem atgremošana sākas tad, kad tie sāk ēst zaļbarību un

rupjo barību.

Barības atrīšana ir sarežģīts reflektorisks akts. To izraisa rupjās
barības daļiņas, kairinot acekņa, spurekļa priekštelpas un acekņa
rievas sienās esošos mehanoreceptorus. Grāmatnieka, glumenieka un

zarnu baroreceptoru kairinājumi rada atgremošanas kavēšanu.

Uzbudinājums no receptoriem pa centrtieces nerviem nonāk iega

rēnajās smadzenēs, kur atrodas atrīšanas centrs. No centra uzbudi-

nājums pa centrbēdzes nerviem nokļūst muskuļos, kas piedalās atrī-

šanas procesā. Atgremojot un košļājot barību, rupjo daļiņu dau-

dzums priekškuņģos samazinās, līdz ar to samazinās arī spurekļa

un acekņa mehanoreceptoru kairinājumi. Vienlaikus paātrinās hī-

musa pāreja no grāmatnieka glumeniekā, kur rodas pastiprināts

baroreceptoru kairinājums. Līdz ar to atgremošana pārtraucas.
Atrīšanas procesu regulē klejotājnervs. Pārgriežot šo nervu,

atgremošana pārtraucas.

GREMOŠANA GLUMENIEKĀ

Glumenieks ir īstais kuņģis. Tā gļotāda satur dziedzerus, kas

izdala kuņģa sulu. Kuņģa sula glumeniekā atdalās nepārtraukti. To

nodrošina hīmusa pastāvīga ieplūšana glumeniekā no priekškuņģa.
Kuņģa sula satur pepsīnu, himozīnu un lipāzi. Sālsskābes daudzums

kuņģa sulā atkarīgs no dzīvnieka vecuma. Teļiem sālsskābes kon-

centrācija ir relatīvi maza.

Glumenieka sekrēcijas regulācijā piedalās nervu sistēma un

ķīmiskie faktori. Izšķir reflektoro un neiroķīmisko sekrēcijas fāzi.

Glumenieka atdalītās gremošanas sulas daudzums un īpašības
atkarīgas no barības daudzuma un īpašībām.

GREMOŠANAS ĪPATNĪBAS JAUNDZĪVNIEKIEM

Teļi un jēri piedzimst ar nepilnīgi attīstītiem gremošanas orgā-
niem. Agrīnajā piena periodā, it sevišķi pirmajās dzīves dienās, kad

jaundzīvnieka gremošanas sulas satur maz fermentu, tie uzņem šos

fermentus ar mātes pienu.
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Pirmajās dzīves dienās atgremotāju mazuļu gremošanas procesi

maz atšķiras no vienkameras kuņģa dzīvnieku gremošanas procesiem.
Jaundzimušam teļam spureklis, aceknis un grāmatnieks kopā sa-

stāda pusi no glumenieka lieluma. Pirmajos dzīves mēnešos priekš-
kuņģis ātri aug, un jau 3 mēnešu vecumā tas ir apmēram 4 reizes

lielāks par glumenieku. Teļiem 6 mēnešu vecumā izveidojas pieau-

gušiem dzīvniekiem raksturīgs gremošanas tips.
Piena perioda teļiem uzņemtās barības vielas tiek pārstrādātas

glumeniekā un zarnu traktā gremošanas sulu fermentu ietekmē,

īpatnēji ir tas, ka teļiem kuņģa sula satur lielu daudzumu fermenta

himozīna. Piena periodā teļiem spureklis nefunkcionē un atraugāja-
mās gāzēs nav metāna.

Tas parādās tad, kad raciona pārsvara ir augu valsts barības

vielas.

Pārejas periodā no piena uz augu barību notiek ne tikai priekš-
kuņģa, bet arī pārējo gremošanas orgānu attīstība. Gremošanas

orgānu attīstību ietekmē barības devas savstarpējās attiecības: piena,

koncentrātu, sulīgās un rupjās barības attiecības.

Pārejas periodā apmēram 10 ... 20% no uzņemtajām barības

vielām tiek pārstrādāti priekškuņģī, vēlāk — jau 40... 50% barības.

Jāatzīmē, ka teļu pieradināšana pie augu valsts barības piena pe-

riodā veicina priekškuņģa attīstību.

īpatnība vēl ir tā, ka jaundzimušie teļi neatgremo. Atgremošana
sākas tikai trešajā dzīves nedēļā, kad pamazām tiek izēdināta rupjā
barība. Šajā laikā spureklī parādās mikroorganismi un pārkārtojas

pieauss siekalu dziedzeru darbība.

Tā kā teļiem piena periodā spureklis vēl nav pietiekami attīstī-

jies, barības uzņemšanas procesā liela loma ir acekņa rievai. Tā

sākas pie kardijas atveres un beidzas pie atveres starp acekni un

grāmatnieku. Tur, kā zināms, sākas arī ieeja glumeniekā. Acekņa
rievas malas var reflektoriski sakļauties un izveidot cauruli, pa kuru

šķidrums ieplūst tieši glumeniekā. Ja rievas malas pilnīgi nesakļau-

jas un norīts daudz šķidruma, tas var nokļūt priekškuņģos. Ja teļš

strauji dzer pienu no spaiņa, it īpaši, ja piens ir auksts, tas viegli

iekļūst spureklī un aceknī. Piena nokļūšana spureklī ir ļoti nevē-

lama. Glumeniekā piens kuņģa sulas fermentu ietekmē sarec un pēc
tam sagremojas. Turpretim priekškuņģī piens bieži vien sāk pūt un

izraisa dzīvnieka saslimšanu.

Teļiem pieaugot, acekņa rievas nozīme mazinās, rievas malas

kļūst rupjākas un pilnīgi nesakļaujas. Tā rezultātā, pieaugušiem
dzīvniekiem dzerot, šķidrums tikai daļēji nokļūst glumeniekā, lielā-

kais daudzums paliek spureklī.

GREMOŠANA TIEVAJĀ ZARNĀ

Tieva zarna sastāv no trim nodalījumiem: divpadsmitpirkstu
zarnas, tukšās zarnas un gūžu zarnas.
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Barības masa, kas daļēji sagremota kuņģī, pamazām, atsevišķām

porcijām pāriet zarnās, kur tā sajaucas ar aizkuņģa dziedzera,

zarnu sulām un žulti. Tievo zarnu siena sastāv no serozās, muskuļ-

apvalka un gļotādas. Zarnu sienas muskuļapvalks ir veidots no

2 kārtām — gareniskās un cirkulārās (gredzeniskās). Tievo zarnu

gļotāda veido krokas, un uz tās ir daudz bārkstiņu, kas palielina
zarnu uzsūkšanās virsmu. Aizkuņģa dziedzera sulas, zarnu sulas

un žults ietekmē tievajā zarnā notiek barības tālāka sagremošana

un uzsūkšana.

AIZKUŅĢA DZIEDZERA SULAS SASTĀVS

Aizkuņģa dziedzera sulu izstrādā aizkuņģa dziedzeris, un tā pa

izvadiem ieplūst divpadsmitpirkstu zarnā.

Tīra aizkuņģa dziedzera sula ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķid-
rums ar bāzisku reakciju. Tā satur 90% ūdens un 10% sausnas.

Sausnā ietilpst olbaltumvielas un minerālsāļi: nātrija hlorīds, kal-

cija hlorīds, nātrija hidrogēnkarbonāts un daudzas citas vielas. Aiz-

kuņģa dziedzera sula satur fermentus: tripsīnu, himotripsīnu, karb-

oksipolipeptidāzi, dipeptidāzi, elastāzi, protamināzi, lipāzi, amilāzi,

maltāzi, laktāzi, nukleāzi un invertāzi.

Tripsīns sadala olbaltumvielas līdz peptīdiem un aminoskābēm.

Tas izdalās neaktīvā tripsinogēna veidā, kas aktivējas īpaša fer-

menta — enterokināzes ietekmē. Himotripsīns izdalās neaktīvā

himotripsinogēna veidā, un to aktivizē tripsīns. Himotripsīns sašķeļ
olbaltumvielas un polipeptīdus līdz aminoskābēm. Karboksipolipepti-
dāze atšķeļ no polipeptīdiem aminoskābes. Dipeptidāze sašķeļ dipep-
tīdus brīvās aminoskābēs. Elastāze iedarbojas uz elastīnu un kola-

gēnu. Protamināze sašķeļ protamīnus. Nukleāze sadala nukleīnskā-

bes nukleotīdos. Amilāze sašķeļ cieti un glikogēnu līdz maltozei,
maltāze — maltozi līdz glikozei. Laktāze šķeļ piena cukuru laktozi

līdz glikozei un galaktozei, invertāze — saharozi glikozē un fruk-

tozē. Lipāze sadala taukus glicerīnā un taukskābēs.

AIZKUŅĢA DZIEDZERA SEKRETORĀS DARBĪBAS

IZMEKLĒŠANAS METODES

Aizkuņģa dziedzera sekrēciju var izmeklēt ar akūtiem un hro-

niskiem eksperimentiem. Akūtā eksperimentā dziedzera izvadā

ievada caurulīti, kas savienota ar reģistratoru. Tas dod iespēju no-

teikt sekrēta daudzumu. Bet ar šiem eksperimentiem nevar vispu-
sīgi iepazīt aizkuņģa dziedzera sekretoro darbību.

I. Pavlovs izstrādāja ilgstošu hronisko eksperimentu ar aizkuņģa
dziedzera izvada fistulas izveidošanu suņiem. Metodes būtība ir

šāda: sunim izgriež gabaliņu no divpadsmitpirkstu zarnas kopā ar

tur ieejošo aizkuņģa dziedzera izvadu. Zarnas sienu aizšuj, bet iz-

griezto gabaliņu iešuj ādā. Šīs metodes trūkums ir tas, ka aizkuņģa
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dziedzera sula nepārtraukti izdalās uz ārpusi un dzīvnieks drīz

aiziet bojā.
Uzlabots šāda veida eksperiments ir izstrādāts liellopiem, vien-

laikus izveidojot zarnas fistulu zemāk esošajā zarnas nodalījumā.
Eksperimentu starplaikā aizkuņģa dziedzera izvadkanāla fistulu un

blakus esošo zarnas fistulu savieno ar gumijas cauruli. Caur šo

cauruli zarnās ieplūst aizkuņģa dziedzera sula. Operētie dzīvnieki

dzīvo ilgi un ir pilnīgi veseli.

AIZKUŅĢA DZIEDZERA SEKRĒCIJAS

NEIRĀLĀ UN HUMORĀLĀ REGULĀCIJA

Uzņemot barību, aizkuņģa dziedzera sulas izdalīšanās sākas jau
2... 5 minūtes pēc barības uzņemšanas sākuma un atkarībā no

barības sastāva turpinās 6
...

14 stundas.

I. Pavlovs konstatēja, ka aizkuņģa dziedzera sekrēciju ietekmē

klejotājnervs.
Barībai kairinot mutes un rīkles dobuma receptorus, iestājas aiz-

kuņģa dziedzera reflektoriskā sekrēcija. Impulsi nokļūst iegarenajās

smadzenēs, bet no turienes uz aizkuņģa dziedzeri pa parasimpātisko
un simpātisko nervu šķiedrām tiek nosūtīti eferentie impulsi.

I. Pavlovs atklāja, ka aizkuņģa dziedzeri inervējošais klejotāj-
nervs satur divējādas nervu šķiedras: uzbudinātājas un kavētājas
šķiedras. Kavētājas nervu šķiedras var viegli uzbudināt reflekto-

riski, kairinot dažādus ķermeņa receptorus. Līdz ar to aizkuņģa
dziedzera sekretoro darbību var viegli kavēt.

Aizkuņģa dziedzera sula izdalās arī, dzīvniekam ieraugot barību.

Tātad aizkuņģa dziedzera sekrēciju izraisa nosacījuma un beznosa-

cījuma refleksi.

Bez reflektorās regulācijas pastāv arī humorālā regulācija.
I. Pavlovs novēroja, ka, ievadot divpadsmitpirkstu zarnā sālsskābi,

aizkuņģa dziedzera sekrēcija pastiprinās.
Angļu zinātnieki V. Beiliss un E. Starlings (1902) noskaidroja,

ka sālsskābes iedarbībā divpadsmitpirkstu zarnas gļotādas epitēlijā
izstrādājas īpaša viela — prosekretīns, kas kuņģa sulas sālsskābes

ietekmē pārvēršas aktīvā formā — sekretīnā. Uzsūcoties asinīs, sek-

retīns stimulē aizkuņģa dziedzera sekretorās šūnas, izraisot aiz-

kuņģa dziedzera sulas intensīvu atdalīšanos. Sekretīns ir polipeptīds,
kas sastāv no 27 aminoskābju atlikumiem. Fizioloģiski sekretīnam ir

hormona loma. Sekretīnā ietekmē veidojas liels daudzums aizkuņģa
dziedzera sulas, kura satur maz fermentu, bet ir piesātināta ar

sārmiem.

Divpadsmitpirkstu zarnā bez sekretīnā veidojas vēl viens hor-

mons — pankreozimīns, kas pastiprina fermentu veidošanos aiz-

kuņģa dziedzera sekretorajās šūnās. Aizkuņģa dziedzera sulas sek-

rēciju stimulē arī gastrīns, kas veidojas kuņģa piloriskās daļas

gļotādā.
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Sulas sekrēcijas raksturs ir atkarīgs no barības veida. Sunim

aizkuņģa dziedzera sula visintensīvāk atdalās, ēdot maizi, bet vis-

mazāk —, uzņemot pienu.

Izpētīts, ka ķīmiskās vielas uz aizkuņģa dziedzera sekretorajām
šūnām iedarbojas nevis tieši, bet caur simpātisko nervu sistēmu.

Tāpēc otro aizkuņģa dziedzera sekrēcijas fāzi var uzskatīt par neirāli

ķīmisku.

ŽULTS SASTĀVS UN VEIDOŠANĀS

Žults ir aknu sekrēcijas produkts, kas izdalās divpadsmitpirkstu
zarnā. Aknu šūnās žults veidojas nepārtraukti, bet divpadsmitpirk-
stu zarnā ieplūst tikai barības gremošanas periodā. Kad gremošana

nenotiek, žults sakrājas žultspūslī, veidojot pūšļa žulti. Gremoša-

nas procesa laikā divpadsmitpirkstu zarnā žults nokļūst no aknām

un no žultspūšļa.
Tātad izšķir divējāda veida žulti: aknu žulti un žultspūšļa žulti

(8. tabula). Aknu žults ir ūdeņains
L caurspīdīgs šķidrums. Tās blī-

vums ir 1,009... 1,013, pH — 7,5. Ūdens saturs tajā ir 96... 99%.

Žultspūšļa žults ir biezs, staipīgs, tumšs šķidrums. Tās blīvums ir

1,026... 1,048, pH — 6,8, ūdens saturs — 80... 86%. Žultspūšļa
žults satur gļotas, kuras izdala žultspūšļa gļotādas dziedzeri. Žults

krāsa zālēdājiem ir tumši zaļa, gaļēdājiem — sarkandzeltena. Žults

krāsa ir atkarīga no pigmentu daudzuma un veida tajā.
Žults sausnas sastāvā ietilpst žults pigmenti — biliverdīns un

bilirubīns, žultsskābju sāļi, mucīns, holesterīns, lecitīns, brīvie un

pārziepotie tauki. Bez tam žults satur olbaltumvielu noārdīšanās

produktus: urīnvielu, urīnskābi, kā arī nātrija, kālija, kalcija, mag-

nija hlorīdus, karbonātus un fosfātus. Tāpēc žults zināmā mērā ir

arī ekskrēts.

Žults pigments bilirubīns veidojas no hemoglobīna, kas atbrīvo-

jas, noārdoties eritrocītiem. Biliverdīns rodas bilirubīna oksidēšanās

8. tabula

Dzīvnieku žultspušļa žults sastāvs

Žults sastāvdaļas,
g/100 ml Govs Cūka Suns

Jdens 89,4
10,6

7,2
0,52

0,04

0,42

81,1 ...88,5
11,5

...
18,9

8,5 ... 12,0

1,2 ... 2,9
0,13... 0,18
0,28... 0,41

77,6 ...88,6
11,4 ...22,4

7,9
...

15,0

2,3 ... 7,0
0,08... 0,1

2,19... 0,52

>ausna

ultsskābju sāļi
.ecitīns

iolesterīns

Mbaltumvielas

mucīns)
hTirubīns

(galvenokārt

0,04 0,03... 0,06 0,09... 0,17
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rezultāta. Tas ir tumši zaļa krasa un vienmēr atrodams zaledaju
žults sastāvā.

Pie žultsskabem pieder holskabe, dezoksiholskabe un litohol-

skābe.

ŽULTS IZDALĪŠANĀS

Kad gremošanas process nenotiek, žults zarnās neizdalās, bet

uzkrājas žultspūslī. Zirgam žultspūšļa nav, tā funkciju izpilda
žultsvadi.

Divpadsmitpirkstu zarnā žults sāk izdalīties 5... 10 minūtes pēc
barības uzņemšanas, un šis process ilgst 6... 8 stundas. Sākumā

divpadsmitpirkstu zarnā ieplūst koncentrētākā žultspūšļa žults. Kad

zultspūlis iztukšojies, žults ieplūst tieši no aknām.

No žultspūšļa žults izdalās, kontrahējoties tā muskulatūrai un

vienlaikus atslābstot kopējam žultsvada slēdzējam. Žultspūšļa mus-

kulatūras kontrakcijas un kopējā žultsvada slēdzēja atslābumu

izraisa reflektoriskie un humorālie kairinātāji. Reflektora žults izda-

līšanās sākas, barībai nokļūstot kuņģī vai zarnu traktā vai dzīvnie-

kam ieraugot barību, t. i., nosacījuma reflektorisko kairinātāju iedar-

bības rezultātā. Reflektoriskais kairinājums tiek vadīts caur klejotāj-
nervu un simpātiskajiem nerviem. Klejotājnerva uzbudinājums
veicina žults izdalīšanos, bet simpātisko nervu uzbudinājums to

kavē.

Humorālais kairinātājs, kas izraisa žults iekļūšanu divpadsmit-
pirkstu zarnā, ir hormons holecistokinīns. Tas rodas divpadsmit-
pirkstu zarnas gļotādā kuņģa sulas sālsskābes, taukskābju un citu

vielu ietekmē.

Izdalītais žults daudzums un kvalitāte ir atkarīgi no barības.

Zirgam diennaktī kopējais izdalītais žults daudzums ir 6
... 7,2 /,

liellopiem — 7
...9,5 /, cūkām — 2,4 ...3,8 /.

ŽULTS NOZĪME GREMOŠANĀ

Žults nozīme gremošanas procesos ir ļoti daudzveidīga. Zults-

skābes emulģē taukus, veidojot vissīkākos pilieniņus, tādējādi pa-
lielina tauku un lipāzes saskares virsmu un veicina tauku šķelšanu.
Svarīga nozīme žultsskābēm ir augstāko taukskābju uzsūkšanās

veicināšanā. Žults stimulē aizkuņģa dziedzera sulas izdalīšanos un

inaktivē pepsīnu, pasargājot tripsīnu no tā iedarbības.

Žults iedarbības rezultātā paaugstinās lipāzes, amilāzes un pro-

teolītisko fermentu aktivitāte. Žultij piemīt baktericīdas un dezodorē-

jošas īpašības.
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TIEVĀS ZARNAS GREMOŠANAS PROCESU

IZMEKLĒŠANAS METODES

Lai izpētītu gremošanas sulu sekrēciju suņiem, Tirl un Velis

ieteica izveidot izolētu zarnu fistulu. Šādas fistulas izveidošanai

izvēlas 30... 40 cm garu tievo zarnu segmentu. Pārsien apzarņa

asinsvadus un pārgriež tos starp 2 ligatūrām. No izolējamā zarnu

segmenta uz abām pusēm izspiež visu tā saturu. Pārgriešanas vietās

uzliek zarnu saspiednes. Starp šim saspiednēm zarnu pārgriež. Zar-

nas caurejamību atjauno, sašujot tās brīvos galus. Izgrieztā zarnas

segmenta galus iešuj katru savā ādas brūcē. Šo metodi sauc par

TirI—Vella zarnu fistulas izveidošanas metodi. Tomēr visbiežāk lieto

Tirī—Pavlova fistulu, kas ir pilnīgāka un labāk atspoguļo sekretoros

procesus zarnās.

ZARNU SULAS SASTĀVS UN SEKRĒCIJA

Tievās zarnas gļotādā atrodas divējāda veida dziedzeri, kas ražo

un izdala zarnu sulu. Visā tievās zarnas garumā novērojami zarnu

dziedzeri, bet divpadsmitpirkstu zarnā — ari duodenālie dziedzeri.

Zarnu sula ir bezkrāsains, nedaudz duļķains šķidrums ar sār-

mainu reakciju (pH ir 8,2... 8,7). Zarnu sula satur gļotas, epitēlij-
šūnas, holesterīna kristālus, dažādus sāļus un fermentus.

Tā kā zarnu sula noslēdz barības ķīmisko apstrādi, tad tajā pār-
svarā ir fermenti, kas iedarbojas uz olbaltumvielu noārdīšanās

starpproduktiem un ogļhidrātiem (glikogēnu un cieti).
Zarnu sulā atrodas peptidāzes, kas sašķeļ peptīdus līdz amino-

skābēm, maltāze, invertāze, laktāze, kas pārvērš disaharīdus mono-

saharīdos.

Zarnu sulā atrodas arī tādi vājas darbības fermenti kā nukle-

āze, lipāze un amilāze, enterokināze un sārmainā fosfatāze, kas no-

drošina ogļhidrātu fosforilēšanās procesus.

Zarnu sulas sekrēcijas mehānisms. Zarnu dziedzeru sekrēciju
ierosina mehāniski un ķīmiski kairinātāji, kas iedarbojas uz zarnu

gļotādu. Zarnu gļotādu mehāniski kairina barības cietās daļiņas. Pie

ķīmiskajiem kairinātājiem pieder kuņģa sula, olbaltumvielu noārdī-

šanās produkti, taukskābes un to sāji, žultsskābes un citas vielas.

Šie kairinātāji darbojas uz zarnu trakta sekretoro daļu arī pēc kle-

jotājnerva un simpātisko nervu pārgriešanas, tātad neatkarīgi no

centrālās nervu sistēmas. Pastāv uzskats, ka mehāniskie un ķīmiskie

kairinātāji izsauc zarnu sulas sekrēciju, iedarbojoties uz īpašiem
nervu elementiem, kas atrodas zarnu sienā.

TIEVĀS ZARNAS KUSTĪBAS

Zarnu kustības notiek, kontrahējoties zarnu muskuļapvalkam.
Izšķir šādus kustību veidus: svārstveida, ritmiskās jeb segmentācijas
un peristaltiskās kustības (152. att.).
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Svārstveida kustības novēro atse-

višķā zarnu nodalījumā, kur zarna

gan saīsinās, gan pagarinās garenis-
kās muskujkārtas kontrakciju rezul-

tātā. Šādas kustības hīmusu pārvieto
uz priekšu un atpakaļ, labi sajauk-
damas to ar zarnu sulām.

Segmentācijas kustības notiek,

kontrahējoties gredzeniskajai mus-

kuļkārtai. Segmentācijas kustības iz

paužas tādējādi, ka zarnā pārmaiņus
rodas gredzenveida iežmaugas, kas

pēc tam atkal izzūd un veidojas citā

zarnas vietā. 'Šādas kontrakcijas ir

ilgstošas. Tās neizraisa hīmusa pār-
vietošanos uz priekšu, bet gan, tāpat
kā svārstveida kustības, veicina ba-

rības sajaukšanos.
Peristaltiskās kustības noris tā-

dējādi, ka zarnu sienas muskuļap-
valks atsevišķos nodalījumos ritmiski

saraujas un veido iežmaugu, bet bla-

kus nodalījumi šajā laikā atslābst.

Šīs kustības izraisa hīmusa virzīša-

nos pa zarnu traktu. Peristaltiskās

152. att. Zarnu kustību shēma:

A — ritmiskā segmentēšanās, B —

peristaltika (ar bultiņu parādits peri-
staltikas viļņa izplatīšanās virziens)

kustības seko viena otrai ar noteiktu ritmu un ātrumu, turklāt

hīmusa virzīšanās notiek tikai vienā virzienā.

Zarnu gludā muskulatūra atrodas pastāvīgā tonusā (sasprindzi-
nājumā). Zarnu tonuss nav nemainīgs, tas var paaugstināties vai

pazemināties atkarībā no zarnu pildījuma pakāpes.
Zarnām piemīt automātisms. Tās spēj kontrahēties pat tad, ja

zarnu traktā pārgriež nervu šķiedras.
Zarnu kustības ietekmē centrālā nervu sistēma, mehāniskie un

ķīmiskie kairinātāji, kā arī citu orgānu darbība un visa organisma
stāvoklis kopumā. Centrālā nervu sistēma regulē zarnu motoriku ar

klejotājnerva un simpātisko nervu starpniecību. Kairinot klejotāj-
nerva šķiedras, zarnu muskulatūras tonuss pieaug un zarnu kustības

pastiprinās, bet simpātisko nervu šķiedru kairinājums izsauc pre-

tēju efektu.

Zarnu motoriku ietekmē arī organisma emocionālais stāvoklis,

piemēram, bailes, dusmas, sāpes, kas parasti nomāc gremošanas
trakta darbību. Dažkārt stipras emocijas, piemēram, stipras bailes,
izraisa spēcīgu peristaltiku, radot neirālo caureju klejotājnerva uz-

budinājuma un pastiprinātās acetilholīna veidošanās rezultātā.

Zarnu muskulatūru uzbudina mehāniskie un ķīmiskie kairinātāji,
iedarbojoties uz zarnu sienā novietotajām muskuļapvalka nervu

pinuma šūnām. Zarnu muskulatūras mehāniskie kairinātāji ir hīmusa

cietās daļiņas. Pie ķīmiskajiem kairinātājiem pieder histamīns, ho-

līns, serotonīns un daži citi savienojumi. Zarnu motoriku pastiprina
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žults, ekstraktvielas, sārmi, skābes, sāļu šķīdumi un olbaltumvielu

pārstrādes produkti — polipeptīdi. Šo vielu iedarbības mehānisms

ir ļoti sarežģīts. Tās var iedarboties reflektori, uzbudinot zarnu gļot-
ādas ķimioreceptorus, vai arī stimulēt ķīmisko vielu veidošanos, ku-

ras, uzsūkušās asinīs, uz zarnu motoriku iedarbojas humorāli.

GREMOŠANA RESNAJĀ ZARNĀ

Pie resnās zarnas pieder aklā zarna, loka zarna un taisnā zarna.

Neuzsūkušās hīmusa daļiņas no tievās zarnas caur īliocekālo sfin-

kteru pāriet resnajā zarnā. Sfinkters atveras periodiski ik pēc 30 ...
G0 sekundēm, un hīmuss pa nelielām porcijām tiek iebīdīts aklajā
zarnā.

Resnās zarnas dziedzeri izdala nelielu daudzumu zarnu sulas,
kas satur tādus pašus fermentus, kā tievās zarnas sula, tikai niecīgā
daudzumā, tādēļ gremošanas norisēs tiem ir mazsvarīga nozīme.

Resnās zarnas sula satur daudz gļotu, ko izdala resnās zarnas gļot-
ādas kausveida šūnas.

Aklajā zarnā, kā arī loka zarnas sākuma posmā hīmusa reakcija
parasti ir sārmaina. Pārejot taisnajā zarnā, loka zarnas hīmusa

reakcija no sārmainās mainās līdz vāji skābai.

Resnajā zarnā ir ļoti daudz baktēriju (apmēram 15 miljardi uz

1 g hīmusa), kas izraisa ogļhidrātu rūgšanu un olbaltumvielu pū-
šanu. Baktēriju ietekmē no hīmusa barības pārpalikumiem veidojas
skābes un dažādi gāzveida savienojumi: sērūdeņradis, oglekļa diok-

sīds, metāns, ūdeņradis. Olbaltumvielu pūšanas procesā rodas daudz

organismam indīgu savienojumu: krezols, fenols, skatols, indols un

citas vielas, kuras tiek uzsūktas asinīs un atindētas aknās.

Mājdzīvniekiem aklajā zarnā un loka zarnā galvenokārt norisi-

nās ogļhidrātu rūgšana, bet taisnajā zarnā pārsvarā ir pūšanas

procesi.
Zirgam celuloze sagremojas aklajā zarnā un loka zarnā, kur

barības masa paliek vismaz 72 stundas. Šajā ziņā zirga aklās zar-

nasfunkcija ir analoga atgremotāju spurekļa funkcijai.
Ūdenim uzsūcoties, resnās zarnas saturs pakāpeniski sabiezē,

kļūst blīvāks, un veidojas izkārnījumi.
Resnās zarnas kustības ir tādas pašas kā tievajai zarnai, tikai

tās ir vājākas un ļoti lēnas. Resnajā zarnā ir labi izteikta anti-

peristaltika.

UZSŪKŠANĀS

Par uzsūkšanos gremošanas traktā sauc vielu iekļūšanu asinīs

vai limfa caur gļotādas bioloģiskajām membrānām. Dažādos gre-
mošanas trakta apvidos uzsūkšanās intensitāte nav vienāda. Tā

atkarīga no atsevišķu gremošanas trakta nodalījumu mikroskopiskās
uzbūves, barības uzturēšanās ilguma tajos, kā arī no barības vielu

sagremošanas pakāpes.
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Atgremotāju priekškuņģos no-

tiek intensīvs uzsūkšanās process.

Priekškuņģu gļotāda ir izklāta ar

daudzkārtainu epitēliju, kas cieši

saskaras ar biezo asinsvadu kapi-
lāru tiklu tajā. No priekškuņģiem
uzsūcas ne tikai ūdens, ārstniecis-

kās vielas, kālijs, nātrijs, hlorīdi,

amonjaks, pienskābe, gāzes, bet

arī gaistošās taukskābes, kas šeit

veidojas, rūgstot celulozei un ci-

tiem ogļhidrātiem.
Visintensīvāk barības vielas

uzsūcas tukšajā un gūžu zarnā.

Galvenais faktors, kas nodrošina

barības vielu intensīvu uzsūkšanos

tievajā zarnā, ir tievās zarnas

lielā uzsūcošā virsma. Uzsūkšanās

notiek caur bārkstiņām — pirkst-
veida gļotādas izaugumiem. Bārk-

stiņas daudzkārt (20 ...

25 reizes)

palielina zarnu uzsūkšanās vir-

smu. Govij kopējā bārkstiņu vir-

sma sasniedz 17 m
2, zirgam —

12 m
2,

sunim — 0,5 m
2.

Bārkstiņas ir mikroskopiski

veidojumi (153. att.). Tās sedz

vienkārtainais apmalotais epitēlijs,
uz kura atrodas liels skaits mikro-

bārkstiņu, kas katras bārkstiņas
uzsūkšanās virsmu vēl palielina
30 reizes. Katrā bārkstiņā atrodas

gludo muskuļaudu šūnas, asins

kapilāru tīkls, limfas dobums un

nervu šķiedras.
Uzsūkšanās mehānisms. Uz-

sūkšanās procesā notiek šādas pa-
rādības: filtrācija, difūzija un os-

moze. Filtrācijas līmeni ietekmē

hidrostatiskais spiediens zarnu

153. att. Zarnu bārkstiņas uzbū-

ves shēma:

1 —
mikrobārkstiņas, 2 — nervu šķied-

ras, 3 — artērijas, 4 — vēnas, 5 —

limfvadi, 6 —
gludie muskuļaudi

traktā. Paaugstinoties hidrostatiskajam spiedienam zarnu kanālā,

vielu uzsūkšanās intensitāte pastiprinās. Tomēr ar filtrācijas pa-

rādību nevar izskaidrot uzsūkšanās procesu, jo parasti hidrosta-

tiskais spiediens zarnu kanālā ir zemāks nekā asinsvadu kapi-
lāros.

Lielāka nozīme uzsūkšanās procesā ir osmozei un difūzijai. Pie-

mēram, pēc osmozes likumiem tiek izskaidrota ūdens uzsūkšanās no

hipotoniskiem šķīdumiem. Tomēr uzsūkšanās komplicēto raksturu

nevar izskaidrot arī ar osmozes un difūzijas likumiem, jo uz šiem
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likumiem pilnīgi attiecas tikai ūdens uzsūkšanās no hipotoniskiem
šķīdumiem.

Ar iezīmēto atomu metodi noskaidrots, ka ūdens no zarnu kanāla

uzsūcas 100 reižu ātrāk, nekā tas būtu parastās difūzijas un osmo-

zes gadījumā. Var secināt, ka uzsūkšanās process notiek zarnu gļot-
ādas epitēlijšūnu aktīvas darbības rezultātā. Uzsūkšanās ir saistīta

ar vielmaiņas procesiem zarnu epitēlijšūnās. Uzsūkšanās laikā tajās

pieaug skābekļa patēriņš un veidojas siltuma enerģija.
Uzsūkšanos zarnās veicina bārkstiņu kustības. Tukšā zarnu

traktā bārkstiņas ir nekustīgas. To kontrakcijas sākas, tiklīdz tās

saskaras ar barību. Kontrahējoties bārkstiņu muskuļšūnām, bārk-

•stiņa tiek saspiesta, no tās izspiežas asinis un limfa. Muskuļšūnām
atslābstot, limfas dobumā rodas negatīvs spiediens, un tā rezultātā

tiek uzsūktas hīmusa barības vielas.

Bārkstiņu kontrakcijas veicina dažādi kairinātāji. Starp tiem no-

zīmīgākās ir vielas, kas rodas zarnu traktā gremošanas procesa

laikā. Pie tādām pieder olbaltumvielu pārstrādes produkti (peptīdi
un aminoskābes), glikoze, žultsskābes, ekstraktvielas. Zarnu gļot-
ādā veidojas īpaša viela — villikinīns, kas uzbudina bārkstiņu mus-

kuļšūnas.
Olbaltumvielas uzsūcas aminoskābju veidā, bet daļēji arī poli-

peptīdu veidā. Polipeptīdi var veidoties no aminoskābēm zarnu

sieniņā un ieplūst asinīs.

Atgremotājiem daļēja aminoskābju uzsūkšanās notiek jau priekš-
kuņģos. Pārējiem dzīvniekiem aminoskābju uzsūkšanās norisinās

•galvenokārt tievajā zarnā.

Jaundzīvniekiem pirmpiena globulīni 6... 12 stundas tiek uz-

sūkti nesadalītā veidā, tādēļ teļa organisms var saņemt gatavas
imūnvielas.

Ogļhidrāti uzsūcas monosaharīdu, galvenokārt glikozes, galak-
tozes, fruktozes un mannozes veidā.

Dažādu monosaharīdu uzsūkšanās ātrums stipri atšķiras. Visāt-

rāk uzsūcas glikoze un galaktoze.
Monosaharīdi galvenokārt uzsūcas tievajā zarnā. Atgremotājiem

monosaharīdi un glikoze uzsūcas niecīgā daudzumā, jo to priekš-
kuņģos ogļhidrāti mikroorganismu ietekmē noārdās līdz gaistošām
taukskābēm un šādā veidā arī uzsūcas. Monosaharīdi uzsūcas tieši

asinsvadu kapilāros un pa vārtu vēnu nonāk aknās.

Tauki uzsūcas galvenokārt glicerīna un taukskābju veidā, maz-

liet — arī nesadalītā veidā. Tauku uzsūkšanās bez iepriekšējas sa-

dalīšanās ir iespējama tikai tad, ja tauki ir labi emuļģēti un veido

tauku lodītes, kuru diametrs ir mazāks par 0,5 pm.
Glicerīns labi šķīst ūdenī un tādēļ ātri uzsūcas. Taukskābes

ūdenī nešķīst, to uzsūkšanai nepieciešamas žultsskābes. Taukskābes

ar žultsskābēm veido viegli šķīstošus un labi uzsūcamus savieno-

jumus.
No taukskābēm un glicerīna bārkstiņu epitēlijā no jauna veido-

jas neitrālie tauki. Uzkrājoties zarnu epitēlijšūnu citoplazmā, šie

tauki veido vissīkākās tauku lodītes, kas pēc tam nokļūst bārkstiņu
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limfas dobumos vai arī tieši asinsvadu kapilāros. Resnajā zarnā

tauki uzsūcas galvenokārt emulsijas veidā.

Ūdens un minerālsāļu uzsūkšanās. Ūdens uzsūcas no visām gre-
mošanas trakta daļām. Kuņģī uzsūcas tikai neliels daudzums ūdens.

Visvairāk ūdens uzsūcas zarnu traktā.

Gremošanas traktā cirkulē liels ūdens daudzums. Govīm dien-

nakts laikā kopā ar gremošanas sulām izdalās 150
...

180 / ūdens,
kas gandrīz pilnīgi uzsūcas gremošanas traktā, jo ar fekālijām iz-

dalās aptuveni 10% ūdens. Ūdens uzsūkšanās ātrums mainās, ja
tas ir sajaukts ar sāļiem vai hīmusu. Ļoti intensīvi ūdens uzsūcas

no hipotoniskiem šķīdumiem, bet no hipertoniskiem šķīdumiem ūdens

neuzsūcas.

Minerālvielas galvenokārt uzsūcas tievajā zarnā. Visātrāk uzsū-

cas nātrija un kālija hlorīdi. Nātrija hlorīds visātrāk uzsūcas no

izotoniskiem šķīdumiem.
Kalcija sāļi zarnās uzsūcas, veidojot kompleksus savienojumus

ar taukskābēm un žultsskābēm.

Fosfors uzsūcas no organiskiem un neorganiskiem savieno-

jumiem.

Dzelzs, joda un dažu citu elementu saļi samēra atri uzsūcas

organisko savienojumu sastāvā.

IZKĀRNĪJUMU VEIDOŠANĀS

Resnās zarnas kaudālajā daļā ūdens uzsūkšanās rezultātā zarnu

saturs 15
...

20 reizes sabiezinās, un sākas izkārnījumu veidošanās.

Barības uzturēšanās ilgums gremošanas traktā dažādu sugu dzīv-

niekiem parādīts 9. tabulā.

9. tabula

Barības uzturēšanas ilgums gremošanas trakta

dažādu sugu dzīvniekiem

Apēstās
barības

izdalīšanas
stadija

Govs Cūka Zirgs Suns

akums apmēram pēc
25 stundām

(izdalās ap-

mēram 5%)

12... 13 stun-

das pēc rīta

barošanas un

13
...

18 stun-

das pēc va-

kara baroša-

pēc 21...

24 stun-

dām

20
...

28 stun-

das pec vien-

reizējas baro-

šanas

iaksimums apmēram pēc
90 stundām

(izdalās ap-

mēram 80%)

pec 12
...

13 die-

nas

apmēram pēc
24 stun-

dām

apmēram pēc
24 stundām

pēc 2... 12

stundām

eigas (no ba-

rības izvadī-

šanas sāku-

pēc 4
...

5 die- pēc 4
...

5

dienām
pēc 1

...
2 die-

nām nām nām

ma)
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Izkārnījumi sastāv no nesagremotām barības atliekām (kera-

tīna veidojumi, celuloze, nešķīstošie sāļi v. c), atmirušā gļotādas

epitēlija paliekām, gremošanas sulu sastāvdaļām (fermenti, gļotas,
žults pigmenti, žultsskābes v. c), baktērijām (tās sastāda 20...

30% no izkārnījumu masas) un citām vielām.

Izkārnījumu daudzums ir atkarīgs no barības veida un dau-

dzuma. Ēdot augu valsts barību, izkārnījumu ir vairāk, nekā ēdot

dzīvnieku valsts barību.

Govs diennaktī izdala līdz 40 kg izkārnījumu, zirgs — 17 kg,
aita — 3 kg.

DEFEKĀCIJA

Izkārnījumu masas sakrājas loka zarnas kaudālajā daļā pie pār-

ejas taisnajā zarnā. Defekācija ir izkārnījumu izvadīšana caur

ānusa atveri.

Taisnās zarnas izeju noslēdz iekšējais un ārējais ānusa slēdzējs.

lekšējais slēdzējs sastāv no gludās muskulatūras, bet ārējais slē-

dzējs — no šķērssvītrotās muskulatūras. Abi šie muskuļi ir pastā-

vīgā kontrakcijas stāvoklī, tādēļ arī nenotiek izkārnījumu nepār-
traukta izdalīšana.

Izkārnījumu masa, sakrājoties loka zarnas kaudālajā daļā,
kairina gļotādu un izraisa loka un taisnās zarnas muskulatūras

kontrakcijas un sfinktera atvēršanos.

Defekācija ir komplicēts reflektorisks akts, ko koordinē centrālā

nervu sistēma ar nosacījuma un beznosacījuma refleksiem. Defekā-

cijas centrs atrodas muguras smadzeņu jostas daļā. Prasība pēc
defekācijas rodas, kad tiek kairināti resnās zarnas pakaļējās daļas

receptori. Sie kairinājumi nonāk defekācijas centrā muguras sma-

dzenēs. Defekācijas aktu sekmē diafragmas un vēdera muskulatūras

kontrakcijas.

GREMOŠANA PUTNIEM

Putniem gremošanas sistēma pēc savas uzbūves un funkcijām ir

pielāgota augu un dzīvnieku valsts barības uzņemšanai un pār-
strādei.

Putniem zobu funkciju veic knābja asās malas. Zosīm un pīlēm
knābja malās ir raga plātnītes, kas noder barības satveršanai. Sa-

tverto barību putni nekošļā, bet ātri norij.
Vistai un tītaram norītā barība nonāk barības vada paplašinā-

jumā — guzā. Zosij un pīlei īstas guzas nav, to aizstāj barības

vada paplašinājums. Guzā barība sajaucas ar gļotām, ko izdala gu-

zas dziedzeri. Guzas gļotāda satur dziedzerus, kuru sekrēts atmiekšķē

uzņemto barību. Guzā norisinās arī barības vielu (galvenokārt ogļ-
hidrātu) noārdīšana barībā esošo fermentu ietekmē. Bez tam guzā
intensīvi darbojas mikroorganismi, kuru izdalītie fermenti piedalās
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barības vielu noārdīšana. Putnu siekalas neliela daudzuma satur

arī amilāzi.

Putnu kuņģis sastāv no divām daļām: dziedzerkuņģa un mus-

kuļkuņģa. Dziedzerkuņģis putniem ir neliels, tā gļotādā atrodas

30
...

40 dziedzeri, kas izdala kuņģa sulu. Kuņģa sulā ir sālsskābe

un proteolītiskie fermenti. Tomēr barība dziedzerkuņģī ilgi neuztu-

ras, bet pāriet muskuļkuņģī. Kuņģa sula no dziedzerkuņģa satek

muskuļkuņģī, kur notiek barības mehāniska un ķīmiska apstrāde.
Muskuļkuņģa muskulatūru veido gludās muskuļšūnas. Šeit no-

tiek intensīva olbaltumvielu, ogļhidrātu, bet vājāka tauku sadalīša-

nās. Olbaltumvielas muskuļkuņģī sašķeļas līdz aminoskābēm. Mus-

kuļkuņģī barība arī saberžas. Gremošanas aparāta normāla darbība

atkarīga no norīto akmentiņu daudzuma tajā.

Muskuļkuņģī vāji skābajā vidē saglabājas barības fermentu akti-

vitāte un attīstās baktērijas, kas pārstrādā visas barības vielas,

it īpaši cieti.

Kuņģa saturs pa atsevišķām sīkām porcijām pāriet divpadsmit-

pirkstu zarnā. Zarnu trakta antiper istaltisko kustību rezultātā ba-

rība sajaucas. Zarnās ieplūst arī aizkuņģa dziedzera sekrēts un

žults, kuri piedalās barības sagremošanā. Putnu zarnu trakts neiz-

dala fermentus celulozes sagremošanai. Celulozi sagremo mikro-

organismi aklajās zarnās (putniem ir 2 aklās zarnas), šeit nonāk

daļa hīmusa, kas satur sīkas barības daļiņas. Aklajās zarnās uzsū-

cas ūdens. Celulozes rupjās daļiņas nokļūst kloākā un ar izkārnīju-
miem tiek izvadītas ārā. Par kloāku sauc taisnās zarnas paplašināto
beigu daļu, kur atveras sēklvadi vai olvads un urīnvadi. Kloākā

veidojas izkārnījumu masa. Putniem izkārnījumi ir pašķidri, satur

74% ūdens.

Gremošana un uzsūkšanās putniem noris ļoti intensīvi. Zarnu

gļotādā ir daudz bārkstiņu un zigzagveida garenisku ieloku, kas pa-
lielina uzsūkšanās virsmu.

13. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: siekalu fermentatīvo īpašību noteikšana, kuņģa un aiz-

kuņģa dziedzera sulas fermentatīvās iedarbības noskaidrošana uz dažādām bari-

bas vielām, infuzoriju noteikšana atgremotāju priekškuņģu saturā.

Materiāls: cilvēka un govs siekalas, kuņģa sula, fibrīns, 0,5% sālsskābes šķī-

dums, nātrija hidrogēnkarbonāts, bromūdens, 1% vara sulfāta šķīdums, 10%

NaOH šķīdums, pankreatīns, 0,1 N NaOH šķīdums, fenolftaleīna šķīdums, ciete,

augu eļja.
Instrumenti: mēģenes, titrēšanas iekārta, ūdens vanna, kuņģa zonde, mikro-

skops, priekšmetstikliņi, segstikliņi.
Siekalu fermentatīvo īpašību noteikšana. Siekalās ir fermenti amilāze un

maltāze. Siekalu fermentatīvās īpašības vislabāk var noteikt cilvēka siekalās. Sa-

līdzināšanai var izmantot atgremotāju vai cūkas siekalas.

Darbam ņem 5 mēģenes. Mēģenē Nr. 1 ielej 1 ml cilvēka siekalu, pievieno

2 ml vārītas cietes klīstera, mēģenē Nr. 2 — 1 ml uzvārītu cilvēka siekalu un 2 ml
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vārītas cietes klīstera, mēģenē Nr. 3 — 1 ml govs siekalu un 2 ml vārītas cietes

klīstera, mēģenē Nr. 4 — 1 ml cilvēka siekalu, pieber 2 g cietes, mēģenē Nr. 5 —

to pašu, ko mēģenē Nr. 1. Pirmās 4 mēģenes nekavējoties ievieto uz 20 minūtēm

ūdens vannā, bet mēģeni Nr. 5 ievieto glāzē ar ledu. Pēc tam katras mēģenes

saturu sadala divās daļās: vienā daļā nosaka cieti, bet otrā daļā — cukuru

(glikozi).
Cieti var konstatēt ar joda šķīdumu, kas to nokrāso zilu. Katrā mēģenē iepi-

lina 2 vai 3 pilienus vājas koncentrācijas joda šķīduma. Ja mēģenes saturs no-

krāsojas zilā krāsā, tas nozīmē, ka mēģenē ir ciete.

Cukura noteikšanai izmanto Trommera reakciju. Mēģenes saturam pievieno

pusi tilpuma 10% KOH šķīduma un pāris pilienus 1% CuS0
4 šķīduma. Par

cukura klātbūtni mēģenē liecina tas, ka mēģenes saturs nokrāsojas brūnā krāsā.

Kuņģa sulas fermentatīvo īpašību noteikšana. Filtrēta un no gļotām atbrīvota

kuņģa sula ir caurspīdīgs, bezkrāsains šķidrums ar skābu reakciju.

Kuņģa sulas iedarbība uz fibrinu. Ņem 4 mēģenes. Mēģenē Nr. 1 ielej 2 ml

kuņģa sulas un ievieto fibrīna gabaliņus. Mēģenē Nr. 2 ielej 2 ml kuņģa sulas,

uzvāra, atdzesē un pēc tam ievieto fibrīna gabaliņu. Mēģenē Nr. 3 ielej 2 ml

kuņģa sulas, neitralizē to ar nātrija hidrogēnkarbonātu un tad ieliek fibrīna ga-

baliņu. Mēģenē Nr. 4 ielej 2 ml 0,5% sālsskābes šķīduma un ieliek fibrīna gaba-

liņu. Pēc tam visas mēģenes uz 30 min ievieto ūdens vannā 38...40°C tempe-

ratūrā, tad izņem no vannas un aplūko mēģeņu saturu.

Pirmajā mēģenē fibrīns ir pilnīgi sagremots, otrajā mēģenē tas ir mazliet

uzbriedis, jo vārot kuņģa sulas pepsīns zaudē savas īpašības. Trešajā mēģenē

izmaiņas nav notikušas, jo tika likvidēta skābā vide, kāda nepieciešama noārdī-

šanai, bet ceturtajā mēģenē sālsskābes ietekmē fibrīns ir uzbriedis.

Aizkuņģa dziedzera sulas fermentatīvo īpašību noteikšana. Laboratorijas dar-

bam izmanto pankreatīnu, ko gatavo no liellopu aizkuņģa dziedzeriem gaļas kom-

binātā un kas satur svarīgākos aizkuņģa dziedzera fermentus — tripsīnu, amilāzi

un lipāzi.

Aizkuņģa dziedzera sulas iedarbība uz olbaltumvielām. Vispirms pagatavo

pankreatīna šķīdumu, šim nolūkam 1...2 g pankreatīna izšķīdina 500 ml 0,3%

NaHC03 šķīduma.

Darbam ņem 3 mēģenes. Pirmajā mēģenē ielej 1 ml pankreatīna šķīduma un

ieliek gabaliņu fibrīna. Otrajā mēģenē ielej 1 ml pankreatīna šķīduma, uzvāra,

atdzesē un tad ieliek fibrīna gabaliņu. Trešajā mēģenē ielej 1 ml pankreatīna šķī-

duma, pievieno dažus pilienus sālsskābes līdz skābai reakcijai un tad ievieto

fibrīna gabaliņu. Visas trīs mēģenes ieliek ūdens vannā 38 ... 40 °C temperatūrā.

Tur 30 minūtes. Tad izņem no vannas, atdzesē, pielej bromūdeni. Konstatē, ka

pirmajā mēģenē šķidrums nokrāsojies sarkani violetā krāsā. Tas liecina, ka šķid-
rumā atrodas brīvas aminoskābes. Otrajā un trešajā mēģenē šķīdums nav nokrā-

sojies. Tas nozīmē, ka šajās mēģenēs fibrīns nav sagremots.

Aizkuņģa dziedzera sulas iedarbība uz cieti. Ņem 2 mēģenes. Mēģenē Nr. 1

ielej 1 ml pankreatīna šķīduma un pielej klāt 2 ml cietes klīstera, mēģenē Nr. 2 —

1 ml pankreatīna šķīduma, mazliet ieber cieti. Abas mēģenes 30 minūtes tur

ūdens vannā 38...40 °C temperatūrā. Pēc tam mēģenes izņem un atdzesē. Cietes

noteikšanai izmanto Trommera reakciju. Mēģenē Nr. 1 pielej 1,5 ml 10% KOH

šķīduma, tad pa pilienam pievieno 1% CuS0
4 šķīdumu. Tajā mēģenē, kurā ir

cukurs, saturs nokrāsojas brūnā krāsā. Cukura klātbūtne abās mēģenēs liecina,

ka aizkuņģa dziedzera sula sagremo kā vārītu, tā arī nevārītu cieti.
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Aizkuņģa dziedzera sulas iedarbība uz laukiem. Ņem 2 mēģenes. Mēģenē

Nr. 1 ielej 1 ml pankreatīna šķīduma, pievieno 0,2 ml žults un 2 ml augu eļļas.

Mēģenē Nr. 2 ielej 2 ml pankreatīna šķīduma un 2 ml augu ejļas. Abas mēģenes

ievieto ūdens vannā 38...40°C temperatūrā. Pēc tam izņem mēģenes no ūdens

vannas, titrē abu mēģeņu saturu ar 0,1 N NaOH šķīdumu. Pirms tam abās mē-

ģenēs iepilina 2 vai 3 pilienus fenolftaleīna šķīduma. Novēro, ka mēģenes Nr. 1

titrēšanai jāizlieto vairāk NaOH šķīduma nekā mēģenes Nr. 2 titrēšanai, jo žults

pastiprina fermenta lipāzes darbību.

Infuzoriju noteikšana atgremotāju priekškuņģa saturā. Infuzoriju konstatē-

šanai nepieciešams priekškuņģa saturs. To parasti iegūst, izmantojot kuņģa zondi

vai spurekļa fistulu. legūto spurekļa saturu filtrē caur 2 marles kārtām. Vienu

pilienu iiitrētā šķidruma uzpilina uz priekšmetstikliņa un pārsedz ar segstikliņu.

Priekšmetstikliņu novieto uz mikroskopa apsildāmā galdiņa. Mikroskopa redzes

laukā var labi saskatīt infuzorijas, kas aktīvi kustas.

12. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: dažādu lauksaimniecības dzīvnieku barības un ūdens uz-

ņemšanas, atgremošanas un spurekļa motorikas novērošana.

Materiāls: dažādi lauksaimniecības dzīvnieki.

Instrumenti: hronometrs, fonendoskops.
Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku barības un ūdens uzņemšanas novērošana.

Uzmanību pievērš barības satveršanai, sakošļāšanai, norīšanai, barības uzņem-

šanas ilgumam un biežumam.

Atgremošanas procesa novērošana. Novērot, cik ilgu laiku pēc ēšanas sākas

barības atgremošana, cik ilgi notiek atgremošana, kādas ir atgremošanas procesa

ārējās izpausmes. Saskaita, cik reizes barība tiek sakošļāta pēc atgremošanas.

Spurekļa motorikas novērošana. Vienkāršākās spurekļa motorikas pētīšanas

metodes ir auskultācija un palpācija. Spurekļa palpāciju izdara, spiežot dūri

3...5 minūtes kreisās puses vēdera dobuma sienā, t. s. tukšumos. Izplatoties

peristaltiskajam vilnim, spurekļa siena tiek izspīlēta. Rezultātā tiek izspīlēti arī

tukšumi, ko var sajust kā vieglu spiedienu uz dūri. Nosaka spurekļa kontrakciju
skaitu 2 minūtēs.

Spurekļa auskultāciju izdara ar fonendoskopu. Spurekli auskultējot, var uz-

zināt peristaltiskā viļņa izplatīšanās sākumu, kā arī aptuveni noteikt spēku, ar

kādu tiek sajaukts un pārvietots spurekļa saturs.

Izmantojot hronometru, var uzzināt peristaltiskā viļņa izplatīšanās ilgumu,

intervālus starp atsevišķiem viļņiem un spurekļa kontrakciju frekvenci.

VIELMAIŅA UN ENERĢIJAS MAIŅA

Vielmaiņa ir organisma dzīvības pamatnosacījums. Dzīvība, pēc
F. Engelsa izteiciena, ir olbaltumvielu ķermeņu eksistences veids,
kura būtiskākā sastāvdaļa ir pastāvīga vielmaiņa ar apkārtējo vidi.

Vielmaiņa dzīvniekiem sastāv no diviem savstarpēji saistītiem

procesiem: asimilācijas un disimilācijas.
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10. tabula

Olbaltumvielu, tauku, minerālvielu un ūdens saturs

dzīvnieku organismā, %

Asimilācija jeb anabolisms ir process, kura laikā organisms iz-

manto barības vielas, kas iekļūst organismā no apkārtējās vides.

Barības vielas, nokļuvušas organismā, pārvērtību rezultātā kļūst

organisma sastāvdaļas. Tās nodrošina šūnu un orgānu atjaunoša-
nos un veidošanos, hormonu un fermentu sintēzi. Barības vielas asi-

milējoties pārvēršas olbaltumvielās, taukos un ogļhidrātos, kas rak-

sturīgi organismam (10. tabula). Jāatzīmē, ka daudzas sarežģītās

bioķīmiskās pārvērtības notiek fermentu ietekmē.

Disimilācija jeb katabolisms ir process, kurā sadalās sarežģītās
organiskās vielas, vienlaikus atbrīvojot lielu daudzumu enerģijas.

Vielmaiņa un enerģijas maiņa ir vienots process. Organismā
ķimisko vielu potenciālā enerģija nepārtraukti pārvēršas siltuma un

mehāniskajā enerģijā. Sāda enerģijas maiņa ir obligāts priekšnotei-
kums normālai vielmaiņai, asimilācijai un disimilācijai.

Vielmaiņai un enerģijas maiņai piemīt zināmas īpatnības un

likumsakarības. Dažādiem lauksaimniecības dzīvniekiem ir katram

savs vielmaiņas tips, kas atkarīgs no vairākiem faktoriem: klimata,

barošanas, turēšanas apstākļiem, vecuma, sugas, kārtas, iedzimtām

īpašībām utt.

Vielmaiņu un enerģijas maiņu regulē nervu sistēma, galveno-
kārt lielo pusložu garoza un zemgaroza. Sevišķi svarīga nozīme ir

hipotalāmam, jo tieši tajā novietoti svarīgākie vielmaiņas un ener-

ģijas maiņas centri. Ar autonomās nervu sistēmas un iekšējās sekrē-

cijas dziedzeru starpniecību hipotalāms regulē un koordinē šūnu,
audu un orgānu dzīvības procesus.

Vielmaiņa iedalāma trijos etapos: 1) dažādu organisko un neor-

ganisko vielu iekļūšana organismā; 2) šo vielu pārmaiņas orga-

nismā; 3) vielmaiņas produktu izvadīšana no organisma.

VIELMAIŅAS PĒTĪŠANAS METODES

Vielmaiņas pētīšanai organismā un atsevišķos orgānos izstrādā-

tas daudzas metodes. Pēc vienas no visvecākajām metodēm nosaka

organismā iekļūstošo vielu daudzumu un pēc tam salīdzina to ar

izdalīto vielmaiņas produktu daudzumu. Šī metode deva interesan-

Dzīvnieks
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tus rezultātus, bet tomēr pēc tās

nevarēja spriest par sarežģīto

vielmaiņas ķīmisko pārvērtību

procesu organismā.
Vislielākā nozīme ir divām pē-

tīšanas metodēm: E. Londona an-

giostomijas metodei un iezīmēto

atomu metodei. E. Londona me-

tode balstās uz asins sastāva

pētīšanu jebkurā ķermeņa vietā,

izmantojot Londona caurulītes,
kas iestiprināmas asinsvados

(154. att.).
Pēdēja laika plaši izmanto

iezīmēto atomu metodi. lezīmētos

elementus (piemēram, fosforu,

sēru) pievieno parastajām barības

vielām un izbaro dzīvniekiem. Sos

154. att. Angiostomijas metodes

shēma aknu funkciju pētīšanā:

1 — vārtu vēna, 2 — aknu artērija,

3 —
aknu vēna, 4 — kaudālā dobā

vēna, 5 — kanulas (bultiņas norāda

asinsrites virzienu)

elementus var ievadīt arī subkutani vai asinīs. Ta ka šie elementi ir

radioaktīvi, tos var ērti konstatēt ar speciāliem aparātiem.

OLBALTUMVIELU MAIŅA

Olbaltumvielu fizioloģiskā nozīme. Dzīvnieka organisms ir sa-

režģīta bioloģiska laboratorija, kur ar milzīgu ātrumu notiek ķīmis-
kās reakcijas, noārdās un sintezējas daudz vienkāršu un sarežģītu

ķīmisku savienojumu.
Olbaltumvielas ir galvenās un svarīgākās šūnu un šūnstarpu

veidojumu uzbūves vielas. Olbaltumvielas nosaka visas svarīgākās
dzīves parādības. Visi fermenti, bez kuriem nevar notikt vielmaiņas

procesi, ir olbaltumvielu veidojumi.

Olbaltumvielas organisma tiek izmantotas audu un orgānu uz-

būvei, tās var būt enerģijas avots.

Olbaltumvielas ir elpošanas sistēmas komponents, jo, piemēram,
hemoglobīns ir oglekļa dioksīda un skābekļa pārnesējs organismā.

Olbaltumvielas ir specifiskas, tās ir atkarīgas no molekulu for-

mas, ko veido aminoskābju un polipeptīdu ķēdes dažādie novie-

tojumi.

Aminoskābes ir olbaltumvielu struktūrvienības. Patlaban pa-

zīstamas ļoti daudzas aminoskābes, bet svarīgākās no tām ir 20.

Aminoskābes ir organiski savienojumi, kas satur aminogrupas un

karboksilgrupas, tādēļ olbaltumvielas ir amfotēri savienojumi un

reaģē kā skābes (sārmainos šķīdumos) vai arī kā bāzes (skābos

šķīdumos).
Olbaltumvielu bioloģiskā vērtība nav vienāda. Tā atkarīga no

aminoskābju sastāva. Noskaidrots, ka no 20 aminoskābēm 8 ir neaiz-

vietojamās, 8 — aizvietojamās, 4 — daļēji aizvietojamās.
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Pie aizvietojamām pieder tās aminoskābes, kuras pietiekamā dau-

dzumā spēj sintezēties pašā organismā no citām aminoskābēm vai

organiskām vielām. Pie aizvietojamām aminoskābēm pieder alanīns,

asparaglns, glutamīns, glicīns, prolīns, serīns, asparagīnskābe un

glutamīnskābe.
Par neaizvietojamām sauc tādas aminoskābes, kas organismā

netiek sintezētas, bet ir nepieciešamas tā normālai augšanai un

attīstībai, lai uzturētu skābekļa līdzsvaru. Ja barībā trūkst kādas no

neaizvietojamām aminoskābēm, organismā tiek traucēti olbaltum-

vielu sintēzes un šūnu augšanas un atjaunošanās procesi, iestājas

anēmija, samazinās ķermeņa masa, organisms aiziet bojā. Tāpēc
šīs aminoskābes obligāti jāuzņem kopā ar barību. Pie neaizvietoja-
mām aminoskābēm pieder valīns, izoleicīns, leicīns, metionīns, treo-

nīns, lizīns, triptofāns un fenilalanīns.

Pie daļēji aizvietojamam aminoskābēm pieder arginīns, histidīns,
cisteīns un tirozīns.

Atgremotājiem visas neaizvietojamās aminoskābes spēj sintezēt

priekškuņģu baktērijas, izmantojot šim nolūkam citu aminoskābju
vai urīnvielas slāpekli. Olbaltumvielas, kurās ir visas neaizvietoja-
mās aminoskābes, sauc par pilnvērtīgām. Šādas olbaltumvielas

satur dzīvnieku valsts produkti — piens, gaļa, olas.

Vairumam augu valsts produktu olbaltumvielām ir relatīvi zema

bioloģiskā vērtība, jo trūkst daļas no neaizvietojamām aminoskā-

bēm. Šādas olbaltumvielas sauc par nepilnvērtīgām.
Svarīgi, lai organisms pastāvīgi uzņemtu pilnvērtīgas olbaltum-

vielas, jo no tām tas var brīvi sintezēt savas specifiskās olbaltum-

vielas. Lai nodrošinātu dzīvnieka organismu ar visām nepiecieša-

majām aminoskābēm, barības līdzekļu izvēlē jāievēro pēc iespējas
lielāka dažādība.

Slāpekļa maiņas bilance. Par slāpekļa bilanci sauc starpību
starp slāpekļa daudzumu, ko organisms uzņem ar barību, un slā-

pekļa daudzumu, kas tiek izdalīts ar ekskrētiem.

Uzņemtā slāpekļa daudzumu aprēķina, ņemot vērā, ka 100 g

barības olbaltumvielu vidēji satur 16% slāpekļa. Ar ekskrētiem iz-

dalītā slāpekļa daudzumu uzzina, nosakot, cik slāpekļa izdalās ar

urīnu, sviedriem un fekālijām. Lai pēc slāpekļa daudzuma aprēķi-
nātu olbaltumvielu daudzumu, iegūtais slāpekļa daudzums jāreizina
ar koeficientu 6,25 (100:16=6,25).

Pieaugušam dzīvniekam, kurš atrodas normālos ēdināšanas un

turēšanas apstākļos, ir slāpekļa līdzsvara stāvoklis, t. i., izvadītais

slāpekļa daudzums ir vienāds ar uzņemtā slāpekļa daudzumu.

Ja organismā uzņemtā slāpekļa daudzums pārsniedz tā patēriņu,
tad slāpekļa bilance ir pozitīva. Šāds stāvoklis var būt orga-

nisma augšanas laikā, kad pastiprināti tiek asimilētas olbaltumvie-

las, kā arī grūsnības laikā vai pēc slimības.

Ja organisms slāpekli izdala lielākā daudzumā, nekā tas tiek

uzņemts ar barību, tad organismā ir iestājusies slāpekļa negatīvā
bilance. Slāpekļa negatīvā bilance var iestāties ilgstošas bado-
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šanas laika, ja barība trūkst olbaltumvielu, ka arī smagas infekcijas
slimības laikā.

Olbaltumvielu normas barībā. Minimālo olbaltumvielu daudzumu,
kāds nepieciešams, lai uzturētu slāpekļa līdzsvaru, sauc par olbal-

tumvielu minimumu.

Lauksaimniecības dzīvniekiem ir noteikts olbaltumvielu mini-

mums: aitai un cūkai —1 g, zirgam — 0,7... 0,8 g, govij —1 g

olbaltumvielu uz 1 kg dzīvmasas. Barībā vienmēr ir nepieciešama
zināma olbaltumvielu rezerve, kuru organisms var izmantot, ja pa-

stiprinās fizioloģiskās funkcijas.

Aminoskābju maiņa. Aminoskābes, uzsūkušās asinīs un limfā,

pēc tam piedalās vairākos pārvērtību procesos. Lielākā daļa uz-

sūkto aminoskābju tiek izmantotas dažādu olbaltumvielu sintēzei.

Aminoskābes, kas netiek izlietotas šūnu olbaltumvielu, hormonu,
fermentu un citu specifisku vielu sintēzei, dezaminējas. Dezaminē-

šanās gala produkti var būt dažādas ketoskābes (pirovīnogskābe,
skābeņskābe v. c), oksiskābes (pienskābe v. c.) un amonjaks.

Visintensīvāk aminoskābju dezaminēšanās notiek aknās. Amino-

skābes molekulas bezslāpekļa sastāvdaļa, izejot cauri vairākām

starpreakcijām, pārvēršas glikozē vai arī oksidējas līdz C0
2 un H2O,

atbrīvojot noteiktu enerģijas daudzumu.

Aminoskābju dezaminēšanās rezultātā audos nepārtraukti veido-

jas amonjaks, oglekļa dioksīds un ūdens. Amonjaks ir toksiska viela,
tā sakrāšanās organismā izraisītu dzīvnieka bojāeju, ja vien tas

pastāvīgi netiktu aknās saistīts un pārvērsts organismam nekaitīgā
urīnvielā.

Urīnviela ir galvenais slāpekļa maiņas galaprodukts zīdītājdzīv-
niekiem. Putniem un rāpuļiem slāpekļa maiņas galaprodukts ir urīn-

skābe. Vēl pie slāpekļa maiņas galaproduktiem pieskaita hipurskābi
un kreatinīnu.

Olbaltumvielu maiņas galaproduktu izvadīšana no organisma no-

tiek galvenokārt caur nierēm, nedaudz arī caur sviedru dziedzeriem.

Olbaltumvielu maiņas regulācija. Olbaltumvielu maiņu regulē
centrālā nervu sistēma. Starpsmadzenēs hipotalāma apvidū ir spe-

ciāli centri, kas regulē olbaltumvielu maiņu. To ietekmē arī sma-

dzeņu lielo pusložu garoza. Centrālā nervu sistēma regulē olbaltum-

vielu maiņu ar iekšējās sekrēcijas dziedzeru (vairogdziedzera, virs-

nieru, hipofīzes) starpniecību. Vairogdziedzera hormons tiroksīns

pastiprina olbaltumvielu maiņas intensitāti. Hipofīzes augšanas

hormons un aizkuņģa dziedzera hormons insulīns stimulē olbaltum-

vielu sintēzes procesus. Virsnieru garozas hormoni pastiprina olbal-

tumvielu sairšanu.

Liela nozīme olbaltumvielu maiņa ir aknām un nierēm. No to

fizioloģiskā stāvokļa ir atkarīga slāpekļa maiņa.
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OGĻHIDRĀTU MAIŅA

Ogļhidrātu fizioloģiskā nozīme. Ogļhidrāti ir galvenais enerģijas
avots organismā. Izšķir vienkāršos un saliktos ogļhidrātus. Saliktie

ogļhidrāti jeb polisaharīdi sastāv no liela daudzuma vienkāršo ogļ-
hidrātu jeb monosaharīdu.

Bez enerģētiskās nozīmes ogļhidrātiem organismā ir arī plas-
tiska nozīme. Ogļhidrāti ietilpst sarežģītu ķīmisko savienojumu sa-

stāvā. Ogļhidrātiem ir liela nozīme muskuļu kontrakciju ķīmiskajā

procesā, kā arī vielmaiņas procesos centrālajā nervu sistēmā.

Galvenie organisma ogļhidrāti ir glikoze, kas cirkulē asinīs, Uti

giikogēns, kas veidojas un atrodas aknās un muskulatūrā. Daļa gli-
kozes no aknām nonāk lielajā asinsrites lokā un ar asiņu starp-
niecību tiek aiztransportēta uz orgāniem, kur notiek oksidēšanās

process. Neizmantotā glikozes daļa tauku depo pārvēršas trigli-
cendos.

Aknas regulē glikozes pastāvīgu koncentrāciju asinīs. Glikozes

koncentrācija asinīs govij ir 40
...

60 mg %, cūkai — 45... 75 mg %,

zirgam — 55
...

95 mg %, sunim — 60. ..

80 mg %. Ja organismā

nokļūst pārāk daudz ogļhidrātu, aknās sintezējas giikogēns, bet, ja

organismā trūkst glikozes, giikogēns aknās sašķeļas un atbrīvo gli-
kozi. Tādā veidā asinīs tiek uzturēts pastāvīgs glikozes līmenis. Šāds

glikozes sadalīšanās un sintēzes mehānisms notiek ne tikai aknās,
bet arī citos orgānos un audos.

Ogļhidrātu noārdīšanās organismā sākumā notiek anaerobos

apstākļos (glikolīze), pēc tam — aerobos apstākļos, kad ogļhidrātu
noārdīšanās starpprodukti oksidējas līdz oglekļa dioksīdam un

ūdenim.

Ogļhidrātu maiņu regulē centrālā nervu sistēma (CNS), pieda-
loties lielo pusložu garozai, hipotalāmam un autonomajai nervu sis-

tēmai. Simpātisko nervu šķiedras regulē glikogēna noārdīšanos līdz

glikozei, bet parasimpātisko nervu šķiedras — glikogēna veidošanos

no glikozes.
Liela nozīme ogļhidrātu maiņā ir iekšējās sekrēcijas dziedzeriem,

kas CNS kontrolē regulē ogļhidrātu asimilāciju un disimilāciju ar

hormonu palīdzību.
Svarīga nozīme ogļhidrātu maiņā ir virsnieru serdes hormonam

adrenalīnam un aizkuņģa dziedzera hormonam insulīnam. Adrena-

līns veicina glikogēna pārvēršanos glikozē un cukura daudzuma

palielināšanos asinīs.

Insulīns nodrošina glikozes pārvēršanos glikogēnā un glikozes
līmeņa samazināšanos asinīs. Ogļhidrātu maiņu ietekmē arī adeno-

hipofīzes augšanas hormons, kas paaugstina glikozes daudzumu

asinīs.

Ogļhidrātu maiņas īpatnības atgremotājiem. Atgremotāju orga-

nismā ir īpatnēja ogļhidrātu maiņa. Atgremotājiem barības ogļhid-
rāti priekškuņģos tiek pakļauti rūgšanas procesam. Šajā procesā

gandrīz visi barības ogļhidrāti tiek sašķelti līdz gaistošām tauk-
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skabem (etiķskābei, propionskabei, sviestskabei v. c.), kas intensīvi

uzsūcas asinīs.

Gaistošās taukskābes, it īpaši propionskābe, atgremotāju orga-

nismā iesaistās glikozes un glikogēna sintēzē. Daļa gaistošo tauk-

skābju tiek oksidēta, bet lielākā daļa tiek pārvērsta taukos, lai oksi-

dētos vēlāk.

LIPĪDU MAIŅA

Par lipīdiem sauc taukus un taukiem līdzīgas vielas. Lipīdī

sastopami visās dzīvās šūnās un pilda svarīgas funkcijas.
Izšķir divas lipīdu grupas: vienkāršos un saliktos. Vienkāršo

lipīdu molekulas izveidojas no spirtu (glicerīna, ciklisko spirtu v. c.)
atlikumiem un augstākām taukskābēm. Sai grupai pieder neitrālie

tauki, diolie lipīdi, sterīdi un vaski. Salikto lipīdu molekulas sastāv

no spirtu (glicerīna, inozīta v. c.) atlikumiem, augstākajām tauk-

skābēm un citām vielām (slāpekļa bāzēm, H2
S0

4,
H3

P0
4, ogļhidrā-

tiem un citām vielām). Saliktajiem lipīdiem pieskaita fosfatīdus,
glikolipīdus un sulfatīdus.

No sterīdiem nozīmīgākais ir holesterīns un tā derivāti — ho-

lesterīdi. No fosfolipīdiem var minēt lecitīnus un kefalīnus, bet no

glikolipīdiem — cerebrozīdus.

Tauku nozīme organismā. Tauki ir galvenais enerģijas avots

organismā. Salīdzinājumā ar citām vielām tauki satur visvairāk

potenciālās enerģijas. Sadegot 1 g tauku, izdalās 9,3 kcal enerģijas.
Zemādas tauki noder ne tikai kā rezerves tauki, bet ir arī labs sil-

tuma izolators.

Pēc oksidēšanās organismā tauki atbrīvo ne tikai enerģiju, bet

arī zināmu daudzumu ūdens. Tāpēc tauki kalpo arī kā ūdens avots

organismā.
Tauki piedalās taukos šķīstošo vitamīnu šķīdināšanā.
Taukaudi fiksē iekšējos orgānus, pasargā tos no mehāniskiem

triecieniem. Bez tam ādas tauku dziedzeru izdalītie tauki ir laba

ziede, kas pasargā ādu no izžūšanas un saplaisāšanas.
Tauki ietilpst arī šūnu membrānu sastāvā. Daudz salikto tauku

ir smadzenēs, nervaudos, virsnierēs. Tomēr lielākā tauku daļa neit-

rālo tauku veidā veido taukaudus.

Intermediārā tauku maiņa. Gremošanas traktā lipīdi tiek pakļauti
sarežģītai ķīmiskai apstrādei. Tauku sagremošanu veic fermenti lipā-

zes, kurus satur kuņģa, aizkuņģa un zarnu sulas. Uzņemtie tauki

gremošanas traktā sašķeļas glicerīnā un taukskābēs. Zarnu gļotādā
glicerīns un taukskābes no jauna sintezējas par taukiem. Tie nokļūst
limfā un daļēji vārtu vēnas kapilāru asinīs. Neliels tauku daudzums

uzsūcas tievajās zarnās emulsijas veidā nesašķelti. Tauki, kas no

zarnām nokļūst vārtu vēnas asinīs, paliek aknās. Tie tauki, kas

iekļuvuši limfā, aknās nogulsnējas tikai daļēji, bet galvenokārt no-

kļūst krūšu limfvadu asisnrites sistēmā, no kuras pāriet taukaudos.

Taukaudos tauki paliek 3
...

5 dienas, pēc tam pakāpeniski nonāk
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asinīs un tiek izlietoti audu enerģētiskajam vajadzībām, oksidejoties
līdz C02 un H2O.

Tauki, kas tūlīt pēc uzsūkšanās tiek aizturēti aknās, piedalās tur

notiekošos vielmaiņas procesos vai arī oksidējas.
Uzsūkto tauku vielmaiņā svarīga nozīme ir plaušām. Plaušās

ir īpašas šūnas — histiocīti, kuriem piemīt īpašība saistīt taukus.

Plaušas ir kā sūklis, kas, uzsūcot liekos taukus, pasargā arteriālo

asinsriti no tauku koncentrācijas pieauguma. Tam organismā ir liela

fizioloģiska nozīme, jo tauku koncentrācijas palielināšanās arteriā-

lajās asinīs var izraisīt sīku asinsvadu aizsprostojumu, kā arī pa-

lielināt asins sarecēšanas spējas. Plaušās notiek daļēja taukskābju

oksidācija. Radies siltums sasilda plaušās ieplūstošo auksto gaisu.
Rezerves taukus organisms izlieto enerģētiskām vajadzībām, un

tos nomaina citi tauki, ko uzņem ar barību. Daļa tauku un salikto

tauku — fosfatīdi, sterīni ietilpst citoplazmas un šūnapvalka sa-

stāvā. Rezerves tauku daudzums nav pastāvīgs. Tas atkarīgs no

dzīvnieku sugas, šķirnes, vecuma un citiem faktoriem.

Zālēdājiem un visēdājiem dzīvniekiem tauku rezerves var veido-

ties no ogļhidrātiem. Ja barībā ir lieks olbaltums, daļa olbaltuma

pārvēršas glikogēnā, bet giikogēns — taukos.

Tātad tauku maiņā piedalās arī ogļhidrāti un olbaltumvielas.

Lipīdu maiņu regulē centrālā nervu sistēma. Lipīdu regulācijas
centrs atrodas iegarenajās smadzenēs. Regulāciju, no vienas puses,

veic simpātiskā un parasimpātiskā nervu sistēma, no otras puses, —

iekšējās sekrēcijas dziedzeri.

Liela nozīme tauku maiņā ir tauku uzkrāšanās procesam tauk-

audos un to mobilizācijai. Ar muskuļu sprieguma palielināšanos,
negatīvām emocijām, bailēm uzbudināta simpātiskā nervu sistēma

sekmē tauku mobilizāciju. Un otrādi — vāji uzbudināta simpātiskā
nervu sistēma samazina tauku noārdīšanos un izraisa aptaukošanos.

Tauku maiņas hormonālajā regulācijā piedalās hipofīze, dzimum-

dziedzeri, vairogdziedzeris, aizkuņģa dziedzeris un virsnieres. Adeno-

hipofīzes augšanas hormons, kā arī dzimumhormoni un vairogdzie-
dzera hormons tiroksīns pastiprina tauku noārdīšanos.

Ogļhidrātu pārveidošanos taukos sekmē aizkuņģa dziedzera hor-

mons insulīns, kā arī adenohipofīzes hormons prolaktīns un tiamīns

(vitamīns Bi).
Salikto lipīdu maiņa, to nozīme organismā. Fosfatīdi ir svarīga

augu un dzīvnieku šūnu, it sevišķi nervu šūnu sastāvdaļa. Fosfatīdu

maiņa ir cieši saistīta ar tauku maiņu. Fosfatīdi sekmē tauku uz-

sūkšanos, piedalās to transportā ar asinīm, piena tauku sintēzē,

kā arī samazina tauku daudzumu aknās.

No sterīniem, ko uzņem ar barību, vislielākā nozīme ir holeste-

rīnam un tā esteriem — holesterīdiem.

Holesterīns ir svarīgs nervaudu un citu audu komponents. Tas

organismā var veidoties no ogļhidrātu maiņas starpproduktiem, kā

arī tikt uzņemts ar barību.

Holesterīns organismā piedalās virsnieru garozas hormonu, dzi-

mumhormonu, D 3 vitamīna un žultsskābju veidošanā.
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Holesterīna maiņas traucējumu rezultātā holesterīns var nogul-
snēties dažādos audos, it sevišķi artēriju sienās, izraisot ateroskle-

rozi. Ar holesterīna maiņas traucējumiem ir saistīta holesterīna ak-

meņu (žultsakmeņu) veidošanās žultspūslī.

ŪDENS MAIŅA

Dzīvības norisēs ūdenim ir Joti svarīga nozīme, jo tas ir ne vien

audu un šūnu sastāvdaļa, bet arī viela, kurā notiek ķīmiskās pār-
Ūdens ir visu vielu šķīdinātājs. Tas uzsūcas gremošanas

traktā. Ūdens nepieciešams tādām dzīvības norisēm kā elpošana,
asinsrite v. c.

Ūdens piedalās ķermeņa temperatūras regulācijā: iztvaikojot no

ķermeņa virsmas un caur plaušām, tas atvēsina ķermeni un paze-
mina tā temperatūru.

Ūdens organismā samazina locītavu, muskuļu un saišu berzi

un atvieglina to slīdēšanu.

Ūdenim ir galvenā loma vielu izvadīšanā no organisma.
Par ūdens nozīmīgumu organismā liecina tāds fakts, ka pilnīga

ūdens bada gadījumā trusis iet bojā 2. ...5., bet zirgs — 17.
...

18. dienā.

Ķīmiski tīra ūdens organismā nav. Tajā izšķīdinātas daudzas

vielas: olbaltumvielas, cukuri, vitamīni un liels daudzums dažādu

minerālsāļu. Tāpēc ūdens maiņa ir cieši saistīta ar minerālvielu

maiņu. Ūdens organismā iekļūst kopā ar dzeramo ūdeni un barību.

Nedaudz ūdens rodas pašā organismā.
Pieaugušu dzīvnieku ķermenis satur līdz 65% ūdens, jaundzīv-

niekiem — līdz 75%. Ūdens sadalījums pa audiem ir nevienmērīgs,
visvairāk tā ir galvas smadzenēs — no 70 līdz 80%, vismazāk kau-

los — 22%. Sūnās atrodas 71%, starpšūnu vidē — 19%, plazmas
un ļimfas sastāvā — 10% no visa ūdens daudzuma (11. tabula).

Ūdens vajadzība dažādiem dzīvniekiem ir atšķirīga. Tā atkarīga
no ēdināšanas tipa. Izēdinot sauso barību, nepieciešams daudz lie-

lāks ūdens daudzums, nekā izēdinot sulīgo barību. Atšķirīga ūdens

vajadzība ir arī dažādu sugu un dažāda vecuma dzīvniekiem. Uz

katru kilogramu barības sausnas cūka patērē 7
...

8 /, govs 4
...

6 /,

zirgs — 2
...

3 / ūdens.

Ūdens, kas nokļuvis organismā ar barību, uzsūcas gremošanas
traktā un pa vārtu vēnu nonāk aknās, bet pēc tam lielajā asinsrites

lokā. No kapilāriem ūdens pāriet audos, bet audi ūdeni izdala atpa-
kaļ asinsvadu sistēmā. Bez tam daļa ūdens no audu šūnām no-

nāk šūnstarpu telpā un tālāk pa limfātisko sistēmu attek atpakaļ
asinsritē.

Ūdens riņķošanā organismā liela nozīme ir asinsspiedienam ka-

pilāros, kā arī osmotiskajam un onkotiskajam spiedienam.
Ūdens izdalās no organisma ar urīnu, izkārnījumiem un svied-

riem, kā arī iztvaikojot caur plaušām un gļotādām.
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//. tabula

Ūdens saturs atsevišķos orgānos, audos

un bioloģiskos šķidrumos

Odens maiņas regulācija. Ūdens uzņemšanu un tā maiņu orga-

nismā regulē centrs, kas atrodas galvas smadzeņu garozā. Bez tam

ūdens maiņu ietekmē centrs, kas novietots hipotalāmā. Organisma
atūdeņošanas gadījumā šī centra neirocītos rodas hormons, kas no-

nāk hipofīzē, bet no turienes — asinīs un nierēs. Sī hormona ietekmē

samazinās diurēze, tāpēc to sauc par antidiurētisko hormonu.

Palielinoties asins osmotiskajam spiedienam vai arī samazinoties

ūdens saturam audos un asinīs, organismā rodas reflektoriskas pār-

maiņas, uzbudinās mutes un rīkles dobuma attiecīgie receptori, ';as

sūta impulsus ūdens uzņemšanas regulācijas centram un izraisa

slāpju sajūtu.
Ūdens maiņu ietekmē arī iekšējās sekrēcijas dziedzeri — vairog-

dziedzeris, dzimumdziedzeri, virsnieres un aizkuņģa dziedzeris.

Neirohipofizes hormonam vazopresīnam, virsnieru garozas hor-

moniem kortizonam, aldosteronam un aizkuņģa dziedzera hormonam

insulīnam piemīt antidiurētiska iedarbība, bet vairogdziedzera hor-

mons tiroksīns veicina ūdens izdalīšanos (it īpaši caur ādu).

MINERĀLVIELU MAIŅA

Minerālvielas ietilpst visu orgānu un audu sastāvā, un tām pie-
mīt liela loma vielmaiņas procesos. Lai organisms varētu normāli

augt un attīstīties, tam jāsaņem pietiekami daudz minerālvielu.

Minerālvielas organismā atrodas minerālsāļu un jonu veidā, kā

arī ietilpst dažu organisko savienojumu sastāvā. Visvairāk minerāl-

vielu ir kaulaudos. Minerālvielas kopā sastāda 3,5
... 4,5% no dzīv-

nieku masas (12. tabula).
Minerālvielas piedalās šādos fizioloģiskos procesos: normālas

ūdens bilances uzturēšanā un ūdens sadalīšanā organismā, asins

osmotiskā spiediena uzturēšanā, skābju un bāzu līdzsvara uzturē-

Audi, orgāni

un bioloģiskie šķidrumi

Ūdens

saturs, %

Audi, orgāni

un bioloģiskie
šķidrumi

Ūdens

saturs, %

Muskuļi
Vknas
3laušas

smadzenes (baltā viela)
smadzenes (pelēkā viela)
saistaudi

\auli

ikrimšjaudi
faukaudi
3 iens

75,0 ... 76,0

70,0

79,0
70,0

84,0

Nieres

Āda
Asinis

Eritrocīti

Asins plazma
Limfa

Urīns

Siekalas

Sviedri

Kuņģa sula

82,0

72,0
80,0

60,0

90,0 ... 92,0
94,0

...
96,0

95,0 ... 97,0
99 4

94,0..'. 99,5

97,5

60,0 .
..

80,0

22,0
55,0

8,0 ... 30,0
83,0 ... 89,0
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12. tabula

Vidējais minerālvielu saturs asins seruma

šanā, katalizatora lomā vairākās ķīmiskās reakcijās, tās ietekmē cen-

trālo nervu sistēmu, muskuļu uzbudināmību, asinsvadus.

Ja barībā nav pietiekami daudz minerālvielu, rodas fizioloģisko

procesu traucējumi organismā, kas izraisa jaundzīvnieku augšanas

traucējumus, osteomalāciju, osteroporozi un citas smagas slimības.

Makroelementu fizioloģiskā nozīme. Minerālvielas, kas orga-

nismā ir lielā daudzumā, sauc par makroelementiem. Sevišķi nozī-

mīgi lauksaimniecības dzīvniekiem ir nātrijs, kālijs, kalcijs, fosfors,

magnijs, sērs, hlors, dzelzs.

Nātrijs un kālijs organismā atrodas galvenokārt hlorīdu,

hidrogēnkarbonātu un fosfātu veidā. Nedaudz nātrija un kālija ir

saistīts ar olbaltumvielām un vielmaiņas produktiem — metabo-

lītiem.

Kālijs ietilpst galvenokārt šūnu sastāvā, bet nātrijs — šūnstarpu
vielā un audu šķīdumos.

Nātrijam ir svarīga nozīme asins plazmas un limfas osmotiskā

spiediena veidošanā.

Nātrija hlorīdam ir liela loma ūdens maiņā. Nātrija joni atrodas

asins bufersistēmu sastāvā un ietekmē fermentu aktivitāti. Nātrijs
palielina slāpekļa izmantošanu dzīvnieku organismā.

Kālija joni nepieciešami šūnu uzbūvei. Tie piedalās uzbudinā-

juma vadīšanā un acetilholīna veidošanā. Kālijam piemīt radioaktī-

vas īpašības. Kālija radioaktivitāte ietekmē sirdsdarbību, pazemina
muskuju tonusu un palēnina sirds kontrakciju ritmu.

Lauksaimniecības dzīvnieku prasība pēc vārāmā sāls atkarīga
no organisma fizioloģiskā stāvokļa un no barības sastāva. Dzīvnie-

kiem, kas ēd augu barību, vajadzība pēc nātrija ir lielāka nekā gaļ-
ēdājiem un visēdājiem, jo augi satur daudz kālija, bet organismā ir

nepieciešamas pareizas abu šo elementu attiecības. Govij uz 100 kg
dzīvmasas diennaktī jāsaņem 15... 20 g vārāmā sāls, zirgam —

15
...

30 g, cūkai — 5
...

7 g.
No organisma 90% kālija un 35% nātrija izdalās ar urīnu, bet

pārējā daļa — ar sviedriem un izkārnījumiem.
Kalcijs un fosfors. Kalcijs organismā tiek izmantots kā

plastiskais materiāls. Tas ietilpst galvenokārt neorganisko sāļu sa-

stāvā. Visvairāk kalcija satur kaulaudi
— apmēram 99%.

Makroelementi, mg% Mikroelementi, u.g%

Dzīvnieka

suga
Na Ca Mg Co Cu Zn

Zirgs
Govs

Aita

Cūka

Vista

320

330

325

335

375

18

19

19

20
22

12

11

11,5
12

20

12,5

11,0
11,5

10,0

33,0

2,5

3,5
2,5

3,0

2,2

2.0

2,5

2,7
3,5

2,5

85

60

220

60

4

5

4,5
5

150

90

6

6

5,3
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Kalcijs nepieciešams pārkaulošanās procesiem, asins sarecēšanai

U. c. Kalcijs samazina nervu sistēmas un muskuļu uzbudināmību,

paaugstina sirds muskuļu un asinsvadu tonusu. Kalcija joni pieda-
lās dažādos fermentatīvos procesos, veicina jaundzīvnieku augšanu
un attīstību, labvēlīgi ietekmē govju pienīgumu.

Dzīvniekiem vajadzība pēc kalcija diennaktī ir apmēram šāda:

govīm uz 100 kg dzīvmasas jāsaņem 5 g, bet jaundzimušiem te-

ļiem — 32 g, aitām — 3
...

10 g kalcija. Zirgiem atkarībā no dzīv-

masas un fizioloģiskā stāvokļa diennaktī jāuzņem 35. . . 100 g

kalcija.
Kalcija līmeni asinīs regulē epitēlijķermenīšu hormons parati-

rīns, kas paaugstina kalcija līmeni asinīs, un vairogdziedzera hor-

mons tireokalcitonīns, kas pazemina kalcija un fosfora līmeni asinīs.

Kalcijs no organisma izdalās caur nierēm, aknām, resnās zarnas

epitēliju. Govīm un sivēnmātēm tas galvenokārt izdalās ar pienu.
Fosfors atrodas ciešā savstarpējā saistībā ar kalciju (kaulau-

dos). Fosforskābes sāļi ir visu šūnu un starpšūnu vielu, olbaltum-

vielu, lipīdu, tauku, ogļhidrātu un vitamīnu sastāvā.

Diennaktī dzīvniekiem nepieciešams ar barību uzņemt šādu fos-

fora daudzumu: govīm uz 100 kg ķermeņa masas — līdz 3 g, te-

ļiem — 20
...

25 g, aitām — 2
...

5 g, zirgiem — līdz 60 g fosfora.

Neorganiskais fosfors no organisma izdalās ar urīnu un fekāli-

jām. Laktācijas periodā daudz fosfora izdalās ar pienu.
Ja ir traucēta kalcija un fosfora maiņa, attīstās slimības rahīts,

osteoporoze un osteomalācija.

Magnijs. Visvairāk magnija atrodas kaulaudos magnija fos-

fāta veidā. Muskuļaudos magnijs veicina aktīna un miozīna savie-

nošanos, tādējādi piedaloties muskuļu kontrakcijās. Mitohondrijos

magnijs ietekmē oksidatīvās fosforilēšanas procesus, kā arī aktivē

ATF sadalīšanos.

Magnija koncentrācijas palielināšanās asinīs izraisa kalcija pa-

stiprinātu izdalīšanu no organisma ar urīnu, nervu sistēmas uzbu-

dināmības pastiprināšanos un krampjus. Samazinoties magnija sa-

turam asinīs, pavājinās nervu sistēmas uzbudinātība un rodas

miegainība.

Magnija sāļi no organisma galvenokārt izdalās caur resnās

zarnas gļotādu (50... 80%) un caur nierēm.

Sērs. Galvenā sēra nozīme organismā ir tā, ka tas ietilpst olbal-

tumvielu (keratīna, mucīna), aminoskābju (metionīna, cistīna, cis-

terna) un citu bioloģiski aktīvu vielu (Bi vitamīna, hormonu) sa-

stāvā. Daudz sēra ir ragos un vilnā (keratīna veidā).

Organisms sēru uzņem galvenokārt ar barības olbaltumvielām.

Sērs organismā tiek izmantots, lai saistītu un padarītu nekaitīgus

indīgos vielmaiņas produktus — fenolu, indolu, skatolu v. c.

Lielākā daļa sēra no organisma izdalās sulfātu veidā ar urīnu.

Hlors ir visu organisma šķīdumu sastāvdaļa, kur tas atrodas

nātrija hlorīda veidā. Kuņģa sulā hlors ietilpst sālsskābes sastāvā.

Hlora joni uztur osmotisko spiedienu organisma šķīdumos, aktivē



355

dažus fermentus, sekmē nervu sistēmas funkciju normalizēšanos un

paaugstina dzīvnieku produktivitāti.
Dzelzs organismā nokļūst ar barību neorganisko savienojumu

veidā. Tā ietilpst hemoglobīna, mioglobīna, peroksidāzes un citu

fermentu sastāvā, kas piedalās oksidēšanās procesos. Sevišķi sva-

rīga nozīme dzelzij ir asinsradē. Lauksaimniecības dzīvniekiem uz

100 kg dzīvmasas ir 4
...

5 g dzelzs.

Dzelzs uzsūkšanās notiek tievajā zarnā. Nonākot zarnu sienā,

aknās, liesā un kaulu smadzenēs, dzelzs nogulsnējas feritīna veidā.

Feritīns ir dzelzs rezerves forma organismā.
Dzelzs trūkums organismā lada anēmiju un oksidēšanās procesa

traucējumus.

Diennaktī pieaugušam dzīvniekam ar barību jāuzņem 10. . .
30 mg dzelzs, jaundzīvniekam — 50 mg. īpaši svarīgi ir nodrošināt

pietiekamu dzelzs daudzumu sivēnu zīdīšanas periodā, jo tiem ir

mazas dzelzs rezerves.

Mikroelementu fizioloģiskā nozīme. Minerālvielas, kas audos ir

ļoti niecīgā daudzumā, sauc par mikroelementiem. Tie piedalās orga-

nisma augšanā un attīstībā, produktivitātes paaugstināšanā un

citās norisēs.

No mikroelementiem organismam visvairāk nepieciešami kobalts,

varš, mangāns, cinks, jods un fluors.

Kobaltam piemīt liela bioloģiska nozīme vielmaiņas procesos.
Tas aktivē vairākus fermentus, pastiprina slāpekļa asimilāciju un

maiņu, stimulē dzīvnieku augšanu un produktivitāti. Loti svarīga
nozīme kobaltam ir asinsrades procesos, jo kobalts ietilpst B

i2
vit-

amīna sastāvā.

Kobalts stimulē mikroorganismu vairošanos un to darbību atgre-

motāju priekškuņģī, tādēļ kobalta deficīta dēļ priekškuņģī samazi-

nās baktēriju skaits, tiek traucēti bakteriālās sagremošanas procesi.
Kobalta trūkums organismā izraisa smagu slimību akobaltozi

(nīkuļošanas kaiti), kurai raksturīga anēmija, progresējoša novā-

jēšana un gremošanas trakta darbības traucējumi.
Dzīvniekus pilnvērtīgi ēdinot, uz 1 kg barības sausnas jābūt

1 mg kobalta.

Lieli kobalta daudzumi var izsaukt dzīvnieku saindēšanos, ko

tomēr novēro reti.

Varš ir visu dzīvo šūnu nepieciešama sastāvdaļa. Tas ietilpst
olbaltumvielu un fermentu sastāvā. Visvairāk vara ir aknās un liesā.

Varš piedalās asinsrades procesā, hemoglobīna sintēzē, audu elpo-
šanas procesos, jo tas ietilpst dažu oksidācijas fermentu sastāvā un

piedalās skābekļa pārnešanā un saistīšanā.

Vara trūkums barībā dzīvniekiem izraisa anēmiju, sirds muskuļa

atrofiju, matu depigmentāciju, atražošanas traucējumus, jaundzīv-
niekiem — augšanas traucējumus.

Varš uzsūcas tievajā zarnā.

Galvenais vara izdai7šanās avots no organisma ir žults, daļēji
tas izdalās arī caur nierēm.
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Mangānu satur visi dzīvnieka audi un orgāni. Sevišķi daudz

tā ir kaulos, aknās un nierēs. Mangānam ir svarīga nozīme orga-

nisma augšanas, vairošanās un vielmaiņas procesos.

Mangāna trūkuma rezultātā rodas anēmija, aizkavējas augšana,
tiek traucētas vairošanās funkcijas (vīrišķiem dzīvniekiem atrofējas

sēklinieki). Var būt līdzsvara traucējumi, grīļojoša gaita. Kaulos

var rasties rahītam līdzīgas izmaiņas.
No organisma mangāns izdalās galvenokārt ar izkārnījumiem,

nelielā daudzumā — ar urīnu.

Cinks atrodas visos orgānos un audos. Visvairāk tā ir hipofīzē,
dzimumdziedzeros, aknās un muskuļos, spermā. Veciem dzīvniekiem

cinka saturs organismā ir lielāks nekā jauniem.
Cinkam ir svarīga nozīme elpošanas procesā, jo tas ietilpst fer-

menta karboanhidrāzes sastāvā (karboanhidrāze piedalās oglekļa
dioksīda izvadīšanā no organisma). Bez tam cinks ietilpst aizkuņģa
dziedzera hormona insulīna sastāvā, aktivē vairākus fermentus, kā

arī hipofīzes hormonus.

Nepietiekams cinka saturs barībā mazina barības sagremošanos
un uzsūkšanos, aizkavē dzīvnieka augšanu un traucē tā vairošanās

funkciju. Savukārt palielināts cinka daudzums barībā izraisa sain-

dēšanos.

Cinka lielākā daļa izdalās no organisma caur zarnām.

Jods ietilpst vairogdziedzera hormona tiroksīna sastāvā.

Joda trūkums organismā izraisa produktivitātes pazemināšanos,
palielinās jaundzimušo nobeigšanās. Sevišķi izteikti joda trūkums

parādās kalnu rajonos, kur novēro t. s. kāksli, kas ir endēmiska

slimība.

Jods un tā savienojumi galvenokārt uzsūcas tievajā zarnā, bet

izdalās no organisma ar urīnu, sviedriem, žulti, laktācijas periodā —

arī ar pienu.

Fluors atrodas visos orgānos un audos. Visvairāk fluora ir

kaulos, zobos un spermā. Ja barības sastāvā trūkst fluora, dzīvnie-

kiem attīstās zobu kariess. Daudz fluora ir jūras ūdenī.

No organisma fluors izdalās galvenokārt ar urīnu.

Stroncijs atrodas visos orgānos un audos. It sevišķi daudz

tā ir kaulos un zobos. Stroncija trūkums barībā izraisa zobu kariešu,

bet pārpalikums — rahītu. Šķīstošie stroncija sāļi viegli uzsūcas tie-

vajā zarnā. No organisma stroncijs izdalās ar urīnu un caur resnās

zarnas gļotādu.

Minerālvielu maiņas regulācija. Sāļu maiņa ir cieši saistīta ar

ūdens maiņu. Pastāvīgs minerālvielu depo ir āda, aknas, liesa, kaul-

audi v. c. Minerālvielu maiņu regulē hipotalāms, kas atrodas starp-
smadzenēs. Hipotalāmā ir speciālas osmoreceptorās nervu šūnas,
kas jutīgas pret elektrolītu koncentrācijas izmainām, šo šūnu uz-

budinājums izraisa reflektoras reakcijas, kuru rezultātā atjaunojas
asins osmotiskā spiediena pastāvīgums.

Bez tam liela nozīme minerālvielu maiņas regulācijā ir iekšējās
sekrēcijas dziedzeriem.
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VITAMĪNI

Par vitamīniem sauc bioloģiski aktīvus organiskos savienojumus,
kas jau ļoti mazā daudzumā nodrošina normālus bioķīmiskos un

fizioloģiskos procesus organismā.
Pašlaik ir pazīstami vairāk nekā 30 vitamīni, noskaidrota to

ķīmiskā struktūra.

Viena vai otra vitamīna pilnīga trūkuma gadījumā attīstās sli-

mības, ko sauc par avitaminozēm. Ja organismā trūkst vai-

rāku vitamīnu, rodas poliavitaminoze.
Kāda vitamīna daļēju trūkumu sauc par hipovitaminozi.

Tās simptomi ir vājāk izteikti nekā avitaminozēm.

Dažu sugu dzīvnieki, it sevišķi atgremotāji, paši sintezē vit-

amīnus. Piemēram, B grupas vitamīnus sintezē priekškuņģu baktē-

rijas, bet C vitamīns veidojas aknās.

Pēc fizikāli ķīmiskām īpašībām vitamīnus iedala divās grupās:
taukos šķīstošos vitamīnos un ūdenī šķīstošos vitamīnos.

Pie taukos šķīstošajiem vitamīniem pieder A, D, E un X vitamīni,
bet ūdenī šķīstošie vitamīni ir B grupas vitamīni, C vitamīns

un citi.

Taukos šķīstošie vitamīni. A vitamīnu grupā ietilpst Ai,
A

2 un A
3 vitamins. Šie ir antikseroftalmiskie vitamīni. Bioloģiski

aktīvākais un visvairāk izplatīts ir Ai vitamīns jeb retinols. Tas

sastopams tikai dzīvnieku valsts produktos — pienā, vistas olas

dzeltenumā, zivju eļļā un citur. Retinols dzīvnieku organismā (zarnu

sienā, asinīs, aknās) veidojas no karotīna un kriptoksantīna, tiem

sašķeļoties, tāpēc šos savienojumus apzīmē par A vitamīna provit-
amīniem. Jāatceras, ka gaļēdāju organismā A vitamīns no minēta-

jiem provitamīniem veidojas ļoti niecīgos daudzumos.

Ar karotīnu bagāti ir burkāni, āboliņš, lucerna un zaļbarība, bet

daudz kriptoksantīna ir dzeltenās kukurūzas šķirnēs.
A vitamīns nepieciešams šūnu augšanas un dalīšanās procesiem.

Tā fizioloģiskā nozīme izpaužas epitēlija normālā stāvokļa uzturē-

šanā ādā un visu orgānu gļotādās. A avitaminozes gadījumā kļūst
sausa āda un gļotādas un pastiprināti nolobās to epitēlija virs-

kārta. Visvairāk epitēlijs pārmainās asaru dziedzeros un konjun-
ktīvā. Attīstās radzenes sausums — kseroftalmija, vēlāk — kerato-

malācija. A hipovitaminozes gadījumā pavājinās redzes spēja vājā

apgaismojumā — izveidojas t. s. vistas aklums (hemeralopija), jo
rodopsīna sastāvā ietilpst A vitamīna aldehīds — retinēns.

Pret A vitamīna trūkumu ļoti jutīgi ir jaunlopi un jaunputni,
kuriem rodas vielmaiņas traucējumi, apstājas augšana. Dzimum-

gatavību sasniegušiem dzīvniekiem rodas dzimumdarbības traucē-

jumi, govīm palielinās ālavība.

Ja ir stipri izteikta A avitaminoze, tad centrālajā nervu sistēmā

rodas deģeneratīvas pārmaiņas, kas izraisa paralīzes, krampjus.
D vitamīnu grupā ietilpst D

2,
D

3,
D

4,
D

5,
D 6 vitamīns,

šos vitamīnus sauc arī par kalciferoliem jeb antirahītiskajiem vit-

amīniem.
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Liellopiem, aitām, cūkām un zirgiem nozīmīgi ir D 2 (ergokalci-
ferols) un D 3 (holikalciferols) vitamīni. Daudz D 2 vitamīna satur

raugs, kur tas rodas no provitamīna ergosterīna (ergosterola). Dzī-

vos augos D 2 vitamīns ir niecīgos daudzumos, bet saulē vītinātā

sienā tā daudzums ievērojami pieaug, jo ultravioleto staru ietekmē

provitamīni pārvēršas D 2 vitamīnā. Tomēr, ilgstoši kaltējot sienu

saulē, tajā D 2 vitamīns noārdās. Savukārt D 3 vitamīns sintezējas
dzīvnieku ādā ultravioleto staru ietekmē. Putniem D 3 vitamīns ir

30 reizes aktīvāks par D 2 vitamīnu. D 3 vitamīnu satur dzīvnieku

valsts produkti — piens, olas dzeltenums, sviests, aknas, zivju eļļa.
Ar barību uzņemtie D vitamīni uzsūcas tievajā zarnā.

D vitamīni piedalās minerālvielu un enerģijas maiņā, ietekmē

slāpekļa, ogļhidrātu, kalcija, fosfora izmantošanu organisma vaja-
dzībām.

D vitamīnu trūkums jaundzīvniekiem izraisa rah'tu, bet pieau-

gušiem dzīvniekiem — osteomalāciju un osteoporozi, kā arī ievēro-

jami pasliktina apaugļošanās spēju. Sakarā ar muskuļu un saišu

tonusa atslābšanu govis nevar piecelties, nepietiekamas minerālsāļu

asimilācijas rezultātā kļūst mīksti astes un krustu skriemeļi.

Teļiem ir svarīgi pirmajā dzīves stundā izbarot jaunpienu, jo
tas satur pietiekamā daudzumā A, D un E vitamīnus.

E vitamīnu (a, p\ y) grupu sauc par tokoferoliem. Biolo-

ģiski aktīvākais ir a tokoferols. E vitamīnam ir antioksidanta īpa-
šības, tāpēc tas veicina A grupas vitamīnu un karotīna saglabāša-
nos. E vitamīns piedalās arī tauku, ogļhidrātu un olbaltumvielu

maiņā (oksidēšanās un reducēšanās procesos), kā arī regulē dzi-

mumorgānu funkcijas.
E grupas vitamīni plaši sastopami augu valsts barības līdzekļos:

zaļbarībā, sienā, graudos, dīgstošos asnos, kā arī dzīvnieku valsts

baribas produktos: gaļā, pienā, olās.
E vitamīna trūkums rada spermatoģenēzes traucējumus, mātī-

tēm grūsnības laikā embriji iet bojā, tiek uzsūkti vai rodas aborts.

Laktējošiem dzīvniekiem stipri samazinās piena sekrēcija.
Hroniskos E avitaminozes gadījumos attīstās muskuļu distrofija,

tiek traucēta sirds muskuļu darbība. Cūkām rodas muskuļu un aknu

distrofija. Var izveidoties arī encefalomācija, ko pavada paralīzes
un krampji. Agrīns E hipovitaminozes simptoms ir eritrocītu iztu-

rības samazināšanās pret hemolīzi.

X vitamīnu grupu (Xi — fillohinons, K2
— farnahinons,

K3 — vikasols) sauc arī par antihemorāģiskajiem faktoriem jeb
asins sarecēšanas vitamīniem.

X vitamīniem ir svarīga nozīme asins sarecēšanas procesā.
X vitamīns piedalās fermenta protrombīna veidošanā.

Pieaugušiem dzīvniekiem K
2

vitamīnu sintezē zarnu baktērijas,

tādēļ šī vitamīna trūkums barībā tiem neizraisa avitaminozi.

Xi vitamīns, ko sintezē augu zaļās lapas, jāuzņem ar barību.

Ks vitamīns ir mākslīgi sintezēts produkts.
Putniem X vitamīns obligāti jāuzņem ar barību, jo putnu gre-

mošanas traktā X vitamīns veidojas ļoti niecīgā daudzumā.
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Dabā X vitamīns atrodas augu zaļajās daļās, kukurūzā, ķirbjos,
spinātos, kāpostos v. c. /

K 3 vitamīns (vikasols), ievadīts intramuskulāri vai intravenozi,
ātri aptur asiņošanu. Bez tam vikasolam piemīt pretiekaisuma dar-

bība. Tas paaugstina organisma izturību pret radioaktīvo starojumu.
Ūdenī šķīstošie vitamīni pa lielākai daļai ir termolabili, tos no-

ārda sārmi, bet tie ir izturīgi pret skābu vidi. Organisms neveido šo

vitamīnu rezerves.

C vitamīnu (askorbīnskābi) dažreiz apzīmē par pretcingas
vitamīnu. Askorbīnskābe ir plaši izplatīta augu valsts produktos,
sevišķi daudz tās ir citrusaugos, kāpostos, mežrozīšu paaugļos, upe-

nēs, kartupeļos un citur.

C vitamīnu savā organismā sintezē visu sugu dzīvnieki (cilvēks

nesintezē), tomēr cūkām, zirgiem un putniem var būt C hipovit-
aminoze.

Askorbinskābes fizioloģiskā nozīme organismā ir milzīga: tā pie-
dalās oksidēšanās un reducēšanās procesos, veicina glikogēna sin-

tēzi un nogulsnēšanos aknās, stimulē kuņģa dziedzeru sekrēciju,
ir nepieciešama dažu hormonu sintēzei.

Askorbīnskābe pastiprina organisma rezistenci pret infekcijas

slimībām, sekmē brūču sadzīšanu un samazina dažādu toksīnu un

ārstniecības vielu nelabvēlīgo ietekmi uz organismu.
C vitamīna trūkums izraisa cingu: palielinās asinsvadu sienu

caurlaidība, tā rezultātā rodas asinsizplūdumi zemādā, muskuļos,

smaganās un locītavās.

P vitamīns (citrīns) ir caurlaidības vitamīns. Tas ir pastā-

vīgs C vitamīna pavadonis. Citrīns un askorbīnskābe ir sinerģisti —

vielas, kas darbojas vienā virzienā. Abi kopā tie piedalās dažādos

vielmaiņas procesos.
P vitamīns aktivizē askorbīnskābes darbību un sekmē tās sagla-

bāšanu organisma audos. Tas labvēlīgi ietekmē asinsrades procesus,

normalizē asinsspiedienu un nomāc vairogdziedzera darbību tā

hiperfunkcijas gadījumā. P vitamīna trūkuma gadījumā ādā parā-
dās punktveida asiņojumi, īpaši tajās vietās, kas pakļautas spie-
diena iedarbībai.

B vitamīnu grupā ietilpst Bj, 82,B 2,
83,B 3,

84,B 4,
B

5 jeb PP vit-

amīns, 86,B6, H, 812, B
c vitamīns, paraaminobenzoskābe, mezoinozīts,

Bj 3
,

B
]s un citi vitamīni.

Bļ vitamīns (tiamīns) ir antineirītiskais vitamīns, jo tā trūkums

organismā rada nervu funkciju smagus traucējumus. Dabā Bj vit-

amīns plaši izplatīts. Daudz tā ir graudu apvalkos un dīgļos, bur-

kānos, bietēs, alus raugā. No dzīvnieku valsts produktiem visvairāk

Bi vitamīna ir pienā un olas dzeltenumā. Tiamīns aktīvi veidojas
atgremotāju un zirgu gremošanas traktā.

Bj vitamīnam ir būtiska nozīme ogļhidrātu un cita veida viel-

maiņas norisēs. Tas aktīvi ietekmē acetilholīnu — nervu impulsa

pārvadītāju —, nosaka tiamīna lielo lomu nervu sistēmas normālas
darbības uzturēšanā.
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Sevišķi jutīgi pret Bi vitamīna trūkumu ir putni, mazāk — cūkas,

teļi un jēri. Bi vitamīna trūkums izraisa ēstgribas zudumu, novā-

jēšanu, muskuļu kontraktūras, nervu sistēmas traucējumus un pa-

ralīzes.

Atgremotāji un zirgi ar Bj avitaminozi saslimst ļoti reti, jo

gremošanas trakta baktērijas sintezē pietiekamu daudzumu Bi vit-

amīna.

Tiamīna minimālā diennakts deva zirgiem ir 3... 5 mg, cūkām —

2
...4mg uz 100 kg dzīvmasas, dējējvistām — 60... 80 mg uz

100 g barības maisījuma.

B2 vitamīns (riboflavīns) ir plaši sastopams augu un dzīvnieku

organismos, kā arī mikroorganismos. Bagāti B2 vitamīna avoti ir

zāles zaļā masa, kāposti, raugs, aknas, olas un piens.

B2 vitamīna galvena bioķīmiska nozīme ir ta, ka tas nepiecie-
šams oksidēšanās-reducēšanās norisēs organismā.

Riboflavīns nodrošina redzes, dzimumorgānu un nervu sistēmas

normālu funkcionēšanu, augļa attīstību un hemoglobīna sintēzi. Tas

paaugstina organisma rezistenci pret infekcijas slimībām, īpaši pret
streptokokiem un stafilokokiem.

B2 vitamīna trūkums organismā izraisa ogļhidrātu maiņas trau-

cējumus, kavē glikogēna nogulsnēšanos aknās un oksidēšanās-redu-

cēšanās procesu norisi. Šis vitamīns nepieciešams arī olbaltumvielu

maiņā.
Ar B2 avitaminozi slimo putni, cūkas, retāk zirgi un teļi. Slimī-

bas simptomi ir konjunktivīts, keratīts, katarakta, mutes dobuma un

lūpu gļotādas iekaisums, gremošanas trakta darbības traucējumi,
ekstremitāšu paralīze un parēze.

Uz 1 kg barības vistām ir jāuzņem 4 mg, cāļiem — 3 mg B2 vit-

amīna.

B
3 vitamīns (pantotēnskābe) ir acetilkofermenta A (KoA) sastāv-

daļa, tāpēc tam svarīga nozīme intermediārajā vielmaiņā.
B

3 vitamīns ļoti plaši sastopams dabā. Diezgan daudz tā ir

raugā, kviešu klijās, pākšaugos, no dzīvnieku valsts produktiem —

aknās, virsnierēs, sirdī, olas dzeltenumā un nierēs. Tas sintezējas

gremošanas traktā.

B
3

vitamīns ka koferments piedalās olbaltumvielu maiņa, piro-

vīnogskābes pārveidošanā, nepieciešams acetilholīna sintēzei.

Cāļiem B
3

vitamīna deficīts aizkavē augšanu, izraisa dermatītu,

nervu sistēmas traucējumus. Sivēniem tā trūkums veicina gremoša-
nas trakta saslimšanu, dermatītus, kustību koordinācijas traucē-

jumus v. c.

Vistām uz 1 kg sausās barības jāsaņem 10 mg, sivēniem —

10 mg, teļiem — 9 mg B3 vitamīna.

Holins (vitamīns B 4 ) nepieciešams gandrīz visās intermediārās

vielmaiņas norisēs, bet sevišķi svarīga nozīme tam ir lipīdu maiņā.

Daudz holīna satur zaļas lapas, raugs, drabiņas, braga, aknas,

zivju un gaļas milti.
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Holīns aizkavē aknu taukaino deģenerāciju un paātrina tauku

uzsūkšanos. Tas piedalās acetilholīna veidošanā un ir zarnu trakta

motorikas uzbudinātājs.
Dzīvniekiem vajadzība pēc holīna ir atkarīga no metionīna dau-

dzuma barībā, kā arī no dzīvnieka nodrošinātības ar folijskābi un

ciānkobalamīnu. Dzīvniekiem organismā holīns sintezējas no metio-

nīna un kolamīna, tomēr dažreiz nepietiekoši, tāpēc tas jāuzņem ar

barību.

B
5 jeb PP vitamīns (nikotīnskābe, nikotīnskābes amīds) ietilpst

to kodehidrāžu sastāvā, kas katalizē oksidēšanās-reducēšanās reak-

cijas, tāpēc tam svarīga loma glikolīzes, proteolīzes norisēs un

hemopoēzē.
B

5
vitamīns nukleoproteīdu veidā ir plaši izplatīts kā augu, tā

arī dzīvnieku valsts produktu fermentu sastāvā. Bagātīgi šo vit-

amīnu satur raugs, aknas, gaļas un zivju milti. Dažiem dzīvniekiem

B 5 vitamīns sintezējas ķermeņa audos no triptofāna.
B

5 vitamīns veicina gremošanas sulu veidošanos kuņģī un aiz-

kuņģa dziedzerī, ietekmē sirds kontrakciju ritmu, paplašina perifēros
asinsvadus, stimulē eritrocītu veidošanos un regulē aknu funkcijas.

No mājdzīvniekiem ar B5 avitaminozi var saslimt cūkas, suņi,

putni. Šī vitamīna deficīts cilvēkam izraisa smagu slimību — pe-

lagru, kam raksturīgs dermatīts, stomatīts, caureja, centrālās nervu

sistēmas darbības traucējumi. Lauksaimniecības dzīvniekiem B
5

vit-

amīna trūkuma galvenās pazīmes ir līdzīgas pelagras pazīmēm —

attīstās dermatīts un stomatīts, izkrīt mati un spalvas, rodas caur-

eja, novājēšana.
Cūkām nepieciešami 10 mg B

5 vitamīna uz 100 kg dzīvmasas

diennaktī, cāļiem — 2,5 mg uz 100 g barības.

B6 vitamīns (piridoksīns) nepieciešams olbaltumvielu maiņā —

aminoskābju transaminēšanās un dekarboksilēšanās procesos, kā

arī glutamīnskābes un asparagīnskābes sintēzē un maiņā.

Sevišķi daudz B 6 vitamīna ir raugā, pupās, kviešu dīgļos, kar-

tupeļos.
B6 vitamīna trūkums barībā pasliktina barības olbaltumvielu

izmantošanu, izraisa anēmiju (samazinās eritrocītu un leikocītu

daudzums), dermatītu, paralīzes. Pieaugušiem putniem samazinās

dējība, sivēniem rodas aknu taukainā deģenerācija, zūd kustību koor-

dinācija, pasliktinās redze. Līdzīgi simptomi parādās arī teļiem.
Žurkām B 6 hipovitaminoze izsauc simetrisko dermatītu.

B
c vitamīns (folijskābe) ir vairāku fermentu koferments. Tas

katalizē dažādu tipu reakcijas, no kurām nozīmīgākā ir metilgrupu
veidošana.

Folijskābi bagātīgi satur augu zaļās lapas, ziedkāposti, raugs,

aknas, sēnes un soja. Bez tam folijskābe tiek sintezēta dzīvnieku

gremošanas traktā.

Folijskābes fizioloģiskā nozīme ir cieši saistīta ar Bi2
vitamīnu

(ciānkobalamīnu). Folijskābe veicina eritrocītu veidošanos un nor-

māla asins sastāva uzturēšanu. Tā pastiprina ciānkobalamīna dar-

bību. Folijskābe ir lipotrofais faktors, aizkavē aknu taukaino
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deģenerāciju, piedalās nukleīnskābju sintēzē, stimulē dzimumdzie-

dzeru darbību. Tā ir arī antianēmiskais un augšanas faktors.

Folijskābes deficīta gadījumā cāļiem attīstās anēmija un leiko-

pēnija, tie atpaliek augšanā. Cūkām novēro anēmiju, vispārēju

vājumu un saru izkrišanu.

H vitamīns (biotīns) ieiet vairāku fermentu sastāvā. Sie fermenti

saistīti ar olbaltumvielu, lipīdu un augstāko aminoskābju interme-

diāro vielmaiņu.
Biotīns dabā ir plaši izplatīts. To sintezē baktērijas dzīvnieku

gremošanas traktā. Bagātīgi biotīna avoti ir aknas, raugs, piens
un dārzeņi.

Biotīnam piemīt liela bioloģiskā aktivitāte.

Sī vitamīna avitaminoze izraisa ādas blaugznošanos, dermatītu,
ādas tauku pastiprinātu sekrēciju — seboreju.

B\2 vitamīns (ciānkobalamīns) ietekmē daudzus vielmaiņas pro-

cesus. 812B 12 vitamīna sastāvā ietilpst kobalts (4,5%) un CN grupa.

Tas ir vienīgais vitamīns, kura uzbūvē ieiet metāls.

Lielā daudzumā Bj 2 vitamīnu sintezē atgremotāju priekškuņģa
baktērijas.

Galvenie vitamīna avoti ir dzīvnieku valsts produkti — zivju
un gaļas milti, kaulu milti, piens, vājpiens.

Ciānkobalamīns piedalās nukleīnskābju, metoinīna un holīna sin-

tēzē, stimulē olbaltumvielu sintēzi. Bj2 vitamīns ir arī antianēmis-

kais faktors, stimulē eritropoēzi un hemoglobīna sintēzi. Vitamīnu

izmanto kā ārstniecības līdzekli asinsrades traucējumu, aknu un

nervu sistēmas slimību gadījumā.
Sevišķi labvēlīgi Bļ2 vitamīns iedarbojas uz sivēniem un cā-

ļiem, jo tiem gremošanas traktā veidojas ļoti maz šī vitamīna. Tāpēc

svarīgi putniem un cūkām barības devas papildināt ar dzīvnieku

valsts produktiem.
Raksturīgākais Bj 2 avitaminozes simptoms ir ļaundabīgā anē-

mija. Slimības gadījumā asinīs ir samazināts hemoglobīna dau-

dzums un eritrocītu skaits.

Paraaminobenzoskābes nozīme vielmaiņā ir daudzpusīga. Pie-

mēram, tā piedalās DNS un RNS sintēzē. Paraaminobenzoskābe ir

ļoti izplatīta kā augu, tā arī dzīvnieku valstī. Daudz tās ir raugā
un aknās. Paraaminobenzoskābe regulē matu, spalvu un ādas pig-

mentāciju, stimulē citu vitamīnu sintēzi gremošanas traktā. Vit-

amīna trūkuma gadījumā aizkavējas augšana un nosirmo mati. Sva-

rīgākā šī vitamīna nozīme ir tā, ka tas ietilpst ļoti svarīgā vit-

amīna — folijskābes sastāvā.

Paraaminobenzoskābi bagātīgi satur raugs, kartupeļi, kviešu

asni.

īnozita piedalīšanas mehānisms vielmaiņa vēl nav pilnīgi no-

skaidrots.

Inozīts plaši izplatīts augu un dzīvnieku valsts produktos. Gal-

venokārt tas atrodas lapās, augļos, raugā, nierēs, smadzenēs un

vairogdziedzerī. Inozītu spēj sintezēt arī gremošanas trakta bak-

tērijas.
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Inozīts stimulē taukskābju maiņu un novērš tauku uzkrāšanos

aknās. Tas piedalās arī trofiskos nervu procesos, kuņģa un zarnu

motorikas regulācijā. Inozits ietilpst šūnu membrānu uzbūvē.

Z?is vitamīns (pangāmskābe) veicina audu šūnu elpošanu, novērš

tauku uzkrāšanos aknās. Vitamīns spēj mazināt indīgo vielu tok-

siskumu.

815B
15

vitamīnu pašreiz izmanto aknu slimību, sirds un asinsvadu

sklerotisko izmaiņu, plaušu emfizēmas, pneimosklerozes ārstēšanā.

ANTIVITAMĪNI

Antivitamīni ir savienojumi, kas ķīmiski līdzīgi kādam vitamī-

nam, bet pēc darbības rakstura ir vitamīnu antagonisti.
levadīti organismā, antivitamīni traucē vitamīnu iesaistīšanos

kofermentos, tādējādi kavējot normālu vielmaiņas norisi. Tas var

radīt hipovitaminozi vai avitaminozi pat tad, ja organisms ar ba-

rību atbilstošo vitamīnu saņem pietiekamā daudzumā.

Antivitamīni jau atklāti gandrīz visiem vitamīniem.

Atsevišķus antivitamīnus izmanto ārstnieciskos nolūkos, piemē-
ram, X vitamīna antivitamīnu lieto tromboflebīta ārstēšanai. Folij-
skābes antivitamīni aminopterīns un ametopterīns audzēju šūnās

kavē DNS, olbaltumvielu un ATF sintēzi, tāpēc iespējama to lieto-

šana audzēju gadījumos.

AKNU NOZĪME VIELMAIŅĀ

Aknām ir svarīga nozīme gremošanas procesos, vielmaiņa, ka

ari clažadu vielmaiņas produktu izvadīšana no organisma. Ļoti sva-

rīga nozīme ir aknu barjerfunkcijai. Ja aknās ar asinīm nonāk kāda

inde vai mikrobu toksīni, tie tiek atindēti. Aknu kapilāru zvaigžņ-
veida šūnas spēj uztvert un padarīt nekaitīgus arī mikrobus, dažā-

dus sīkus svešķermeņus un svešu olbaltumvielu molekulas. Aknās

atindējas arī amonjaks (tas tiek pārvērsts urīnvielā) un indīgie
olbaltumvielu maiņas starpprodukti (indols, skatols, krezols, fenols),
kas veidojas zarnu traktā.

Nozīmīga loma aknām ir arī pigmentu maiņā. Aknu parenhīmas
šūnās no hemoglobīna noārdīšanās produktiem veidojas žults pig-
ments bilirubīns. Bilirubīns aknās rodas arī no urobilinogēna, kas

zarnās baktēriju darbības rezultātā sintezējas no bilirubīna un pa
vārtu vēnu nonāk aknās.

Viena no svarīgākajām aknu funkciju pētīšanas metodēm ir an-

giostomijas metode, kuras pamatā ir sistemātiska asiņu iegūšana
no vārtu un aknu vēnām. Bez tam tiek izmantota Eka—Pavlova fis-

tulas metode, ar kuru iespējams noteikt pienākošo un aizplūstošo

asiņu bioķīmisko sastāvu, kā arī A. Alijeva aknu asinsvadu katetri-

zācijas metode.
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Aknu biopsiju lieto aknu slimību diagnosticēšanai, kā arī saka-

rības starp aknu morfoloģiskiem un bioķīmiskiem procesiem pē-
tīšanai.

Visas vielas, kas uzsūcas gremošanas traktā, ar vārtu vēnas

asinīm ieplūst aknās, kur notiek dažādu organisko vielu sintēze. Ak-

nās sintezējas olbaltumvielas, tauki, giikogēns, urīnviela, fosfatīdi

un citas vielas.

No aminoskābēm, kas pieplūst ar asinīm, aknās sintezējas olbal-

tumvielas. Aknās sintezējas fibrinogēns un protrombīns, kas ir sva-

rīgi faktori asins sarecēšanas procesā, nepārtraukti notiek amino-

skābju reakcijas: dezaminēšanās, transaminēšanās, dekarboksilēša-

nās v. c.

Liela loma aknām ir ogļhidrātu maiņā. Glikoze, kas no gremo-

šanas trakta aknās iekļūst pa vārtu vēnu, aknās pārvēršas glikogēnā.
Aknās notiek svarīgākie taukskābju pārvērtību procesi, kuru

rezultātā sintezējas tauki, tauki sašķeļas glicerīnā un taukskābēs,
kas pēc tam noārdās līdz C02 un H2O. Nepieciešamības gadījumā
aknas glikozi spēj sintezēt arī no pienskābes.

Aknās notiek tauku un fosfatīdu sintēze, kuri, nokļuvuši asinīs,

tiek iznēsāti pa visu organismu.
Aknām ir galvenā loma holesterīna un to esteru sintēzē. Holes-

terīnam oksidējoties, aknās veidojas žultsskābes, kas tiek izvadītas

ar žulti un piedalās gremošanas procesos.
Aknas piedalās taukos šķīstošo vitamīnu maiņā. Tās ir galvenais

retinola un karotīna depo. Aknas spēj sintezēt ciānkobalamīnu.

Aknas var aizturēt sevī lieko ūdeni, kā arī uzkrāt minerālsāļus
un vitamīnus.

ENERĢIJAS MAIŅA

Organismā nepārtraukti norisinās viena enerģijas veida pārvēr-
šanās citos enerģijas veidos. Barības vielu potenciālā enerģija, kas

rodas bioķīmiskajās reakcijās, pārvēršas siltuma, mehāniskajā, elek-

triskajā enerģijā un citos enerģijas veidos.

Enerģijas maiņas gala rezultātā organismā rodas siltums.

Attiecību starp enerģijas daudzumu, kas organismā nokļūst ar

barību, un enerģijas daudzumu, ko organisms atdod apkārtējai videi

siltuma veidā, sauc par organisma enerģētisko bilanci. Or-

ganisma enerģētiskās bilances noteikšanai ir svarīga nozīme lauk-

saimniecības dzīvnieku ēdināšanā.

Organisma atdoto siltuma daudzumu mēra kalorijās.
Speciālā aparātā (Bertlo bumbā) nosaka siltuma daudzumu, kas

atbrīvojas, sadegot olbaltumvielām, taukiem un ogļhidrātiem. Tas

atbilst siltuma daudzumam, kas rodas, šīm vielām oksidējoties orga-

nisma šūnās. Zinot kaloriju daudzumu izēdinātājā barībā, var aprē-

ķināt, kāds enerģijas daudzums nonācis organismā. Organisma iz-

dalīto siltuma daudzumu var noteikt ar tiešās un netiešās kalori-

metrijas (izdalītā siltuma daudzuma mērīšanas) metodēm.
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155. att. Kalorimetriskas kameras shēma

Tiešās un netiešās kalorimetrijas metodes. Tiešā kalorimetrija
ir dzīvnieka izdalītā siltuma daudzuma tūlītēja izmērīšana. Dzīv-

nieku uz laiku ievieto kalorimetrijas kamerā (155. att.). šajā kamerā

ir caurules, pa kurām plūst ūdens, šo ūdeni sasilda dzīvnieka izdalī-

tais siltums. Zinot ietekošā un iztekošā ūdens temperatūru un caur-

plūstošā ūdens daudzumu, aprēķina siltuma daudzumu, ko izdalījis
dzīvnieks. Tas atbilst siltuma daudzumam, kas potenciālās enerģijas
veidā atrodas barībā. Šī metode praksē tiek maz lietota, jo ir teh-

niski grūta un prasa lielu laika patēriņu.
Praksē plašāk izmanto netiešo kalorimetrijas metodi. Metodes

pamatā ir organisko gāzu maiņas pētīšana, t. i., patērētā skābekļa

un izdalītā oglekļa dioksīda daudzuma noteikšana.

Lai noskaidrotu, kādas barības vielas organismā oksidējas, ap-

rēķina elpošanas koeficientu — attiecību starp izdalītā oglekļa diok-

sīda un patērētā skābekļa tilpumu. Šim nolūkam dzīvnieku ievieto

respirācijas kamerā. Organisma patērētās enerģijas daudzumu no-

saka pēc gāzu maiņas pētījumu rezultātiem. Eksperimenta laikā no

kameras nepārtraukti tiek izsūknēts gaiss, ko pēc tam atbrīvo no

oglekļa dioksīda un ūdens tvaikiem un ievada atpakaļ kamerā.

Elpošanas koeficients ir attiecība starp izdalītā oglekļa dioksīda

un tajā pašā laikā patērētā skābekļa tilpumu (^q2 ļ • Elpošanas

koeficients rāda, kādas barības vielas organismā oksidējas. Elpoša-
nas koeficients ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu oksidēšanas laikā

ir atšķirīgs. Oksidējoties glikozei, elpošanas koeficients ir 1, tau-

kiem — 0,7, olbaltumvielām — 0,8. Bez tam elpošanas koeficients
ir atkarīgs arī no citiem faktoriem.
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Pamatmaiņa ir svarīgs organisma enerģētisko procesu rādītājs.
Par pamatmaiņu sauc enerģijas daudzumu, ko organisms atbrīvo

pilnīgā muskuļu miera stāvoklī, kad nenotiek gremošanas process

un ir attiecīgās sugas dzīvniekiem optimāli apkārtējās vides tempe-
ratūras apstākļi.

Pamatmaiņas lielumu izteic kilokalorijās uz 1 kg dzīvmasas vai

uz 1 m 2ķermeņa virsmas vienā stundā vai vienā diennaktī.

Pamatmaiņas intensitāte ir atkarīga no dzīvnieka dzimuma, ve-

cuma, ķermeņa masas un auguma, produktivitātes.
Pamatmaiņas intensitātes noteikšana lauksaimniecības dzīvnie-

kiem ir saistīta ar zināmām grūtībām, jo tiem nekad pilnīgi neiztuk-

šojas gremošanas trakts, nekad nav pilnīgs muskuļu miera stāvoklis,

enerģija patērējas piena veidošanai, vilnas augšanai un citiem pro-

cesiem.

Pamatmaiņu nosaka ar tiešo un netiešo kalorimetrijas metodi

noteiktos apstākļos (pastāvīga apkārtējā temperatūra, pilnīgs mus-

kuļu miera stāvoklis) pēc 48 stundu badināšanas.

Enerģiju, kas dzīvnieka organismā tiek patērēta dažādu produk-
cijas veidu ražošanai, sauc par produktīvo maiņu. Tātad kopējo
organisma enerģētisko vajadzību veido enerģija, kas nepieciešama
dzīvības procesu uzturēšanai, kā arī produktivitātei un darba veik-

šanai.

Pamatmaiņas regulācija. Organisma vielmaiņa ir cieši saistīta

ar enerģijas maiņu. Šo savstarpējo saistību regulē centrālā nervu

sistēma. Galvenā loma enerģijas maiņas regulācijā ir lielo pusložu
garozai. Bez tam regulācijā piedalās arī autonomās nervu sistēmas

centri starpsmadzenēs. Liela nozīme enerģijas maiņas regulācijā ir

refleksiem, kas rodas dažādu interoreceptoru un eksteroreceptoru

kairinājumu rezultātā. Zināma ietekme uz enerģijas maiņas inten-

sitāti ir hipotalāmam.
Enerģijas maiņas regulācijā piedalās arī iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeri — hipofīze, vairogdziedzeris, aizkuņģa dziedzeris un virs-

nieres.

TERMOREGULĀCIJA

Pastāvīga ķermeņa temperatūra dzīvniekiem ir nepieciešams no-

sacījums vielmaiņas procesiem, kā arī visa organisma normāla

fizioloģiskā stāvokļa uzturēšanai kopumā. Un otrādi — no vielu un

enerģijas maiņas līmeņa ir atkarīga dzīvnieka ķermeņa temperatū-
ras pastāvība. Siltasiņu dzīvnieku ķermeņa temperatūras pastāvību
nodrošina nepārtrauktā siltuma ražošana šo dzīvnieku organismā
un siltuma atdošana apkārtējai videi.

Siltuma homeostāzi dzīvnieku organismā uztur sarežģīts mehā-

nisms, kas regulē siltuma veidošanos un atdošanu. Siltuma veido-

šanās ir ķīmisks process, bet atdošana — fizikāls process.
Dzīvniekus atkarībā no ķermeņa temperatūras iedala divās lielās

grupās. Pie vienas grupas pieder t. s. poikilotermie (aukstasiņu)
dzīvnieki, To ķermeņa temperatūra mainās atkarībā no ārējās vides
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13. tabula

Dzīvnieku ķermeņa temperatūra,
mērot taisnajā zarnā, °C

temperatūras izmaiņām. Pie šīs grupas pieder rāpuļi, abinieki, zivis,

kukaiņi v. c. Otru grupu veido siltasiņu jeb homeotropie dzīvnieki —

putni un zīditāji. Siem dzīvniekiem piemit spēja uzturēt stabilu ķer-
meņa temperatūru. Šādu pastāvīgu temperatūru sauc par izotermiju.

Ķermeņa temperatūras pastāvīgumu siltasiņu dzīvnieku orga-

nismā nodrošina nepārtraukti notiekošie un savstarpēji saistītie ter-

moregulācijas procesi, t. i., nervu sistēmas regulētā siltuma ražo-

šana un tā atdošana apkārtējai videi.

Ķermeņa temperatūra siltasiņu dzīvniekiem, kaut arī nav atka-

rīga no ārējās vides, tomēr svārstās plašās robežās — no 37,5 līdz

41,5° C (13. tabula). Ādas temperatūra ir nedaudz zemāka. Naktī

ķermeņa temperatūra ir zemāka nekā dienā. Vakarā ķermeņa tem-

peratūra ir augstāka nekā no rīta.

Ķermeņa temperatūra atkarīga no dzīvnieka vecuma, kārtas, orga-

nisma stāvokļa, diennakts laika. Jauniem dzīvniekiem tā ir augstāka
nekā veciem; tēviņiem salīdzinājumā ar mātītēm temperatūra ir aug-
stāka. Ķermeņa temperatūra ievērojami paaugstinās intensīvā mus-

kuļu darbā. To ietekmē arī tādi organisma fizioloģiskie stāvokļi kā

uzbudinājums, ovulācija, grūsnība, dzemdības.

Ķermeņa temperatūras ķīmiskā un fizikālā regulācija. Dzīvnieka

ķermeņa temperatūras pastāvīgums tiek nodrošināts ar ķīmisko un

fizikālo termoregulāciju.
Ķīmiskā termoregulācija ietver sevī fizioloģiskos pro-

cesus, kas nodrošina vielmaiņu un siltuma veidošanos dzīvnieka

organismā temperatūras un citu ārējās vides faktoru ietekmē. Tas

ir sarežģīts reflektorisks akts.

Siltuma ražošana norisinās visos orgānos un audos oksidēšanās

procesu rezultātā. Siltuma veidošanās notiek šūnu mitohondrijos.
Galvenā siltuma produkcijas vieta organismā ir skeleta muskuļi un

dziedzeri. Vairāk nekā 80% siltuma organismā veidojas muskuļos
fiziska darba laikā. No dziedzeriem visvairāk siltuma ražo aknas.

Vielu un enerģijas maiņu ietekme apkārtējas vides temperatūra.

Apkārtējās vides temperatūras pazemināšanās gadījumā vielmaiņas

Dzīvnieka suga Temperatūra

Zirgs
Govs

Aita

Kaza
Cūka

38,0 (37,5
...

38,5)

39,0 (37,5... 39,5)
40,0 (38,0... 41,0)
40,0 (37,6. . .41,0)
39,5 (38,0... 40,0)

38,5 (37,5... 39,0)

39,0 (38,0 ...39,5)
41,5 (40,8... 41,9)

Suns

Kaķis
V ista un pīle
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intensitāte palielinās, bet paaugstināšanās gadījumā — samazinās,
lai nepieļautu ķermeņa pārkāršanu.

Apkārtējās vides temperatūru, kuras gadījumā siltumregulācijas
mehānismi vairs nespēj uzturēt pastāvīgu ķermeņa temperatūru (un
siltuma produkcijai jāpieaug), sauc par kritisko temperatūru. Dažā-

diem dzīvniekiem šī temperatūra ir atšķirīga. No lauksaimniecības

dzīvniekiem viszemākā kritiskā temperatūra ir liellopiem un aitām,

tāpēc tie vislabāk var pārciest aukstumu.

Fizikālā termoregulācija ir fizioloģisko procesu ko-

pums, kas regulē siltuma izdalīšanu no organisma, tādējādi nodro-

šinot dzīvnieka ķermeņa temperatūras pastāvību.
Siltuma atdošana notiek siltuma vadīšanas un izstarošanas, kā

arī ūdens iztvaikošanas rezultātā. Zināms siltuma daudzums izda-

lās arī ar urīnu un izkārnījumiem.
Ūdens iztvaikošana notiek caur adu un elpošanas ceļiem. Iztvai-

kojot 1 g ūdens, organisms zaudē 2,4 kJ siltuma.

Siltuma vadīšanas (konvekcijas) rezultātā organisms zaudē sil-

tumu, sasildot apkārtējo gaisu, ūdeni vai priekšmetus, ar kuriem

tas saskaras. Siltums zūd, ari sasildot ieelpoto gaisu, uzņemto ba-

rību vai ūdeni. Siltuma atdošanu kavē matu un spalvu sega, zem-

ādas taukaudi.

Siltuma izstarošana (radiācija) notiek, ķermenim izstarojot
infrasarkanos starus. Jo augstāka ķermeņa temperatūra, jo intensī-

vāka ir izstarošana.

Dzīvniekiem, kuriem labi attīstīti sviedru dziedzeri (zirgam,

aitai), siltums no organisma izdalās ar sviedriem. Dzīvniekiem, ku-

riem sviedru dziedzeri attīstīti vāji (suns), siltuma atdošana notiek,

iztvaikojot siekalām no mēles virsmas un mutes dobuma pastipri-
nātas elpošanas laikā.

Termoregulācijas īpatnības dažādiem lauksaimniecības dzīvnie-

kiem. Aukstasiņu dzīvniekiem ir nepietiekama termoregulācija: pa-

augstinoties apkārtējās vides temperatūrai, vielmaiņa, piemēram,

vardei, pastiprinās, bet, temperatūrai pazeminoties, — pavājinās.

Siltasiņu dzīvniekiem termoregulācijas mehānisms izveidots labāk.

Siltuma atdošanas procesā, pazeminoties gaisa temperatūrai, sama-

zinās sviedru izdalīšanās, sašaurinās ādas asinsvadi, daži dzīvnieki

ieņem pozu, kas samazina ķermeņa virsmu (saritinās kamolā), pa-

lielinās zemādas tauku daudzums.

Putni ir izturīgāki pret aukstumu nekā zīdītājdzīvnieki. Putniem

nav sviedru dziedzeru. Karstā laikā siltums tiek atdots, paplašino-
ties mutes dobuma un barības vada asinsvadiem. Aukstā laikā putni
kļūst nekustīgi un sabožas.

13. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: lauksaimniecības dzīvnieku ķermeņa temperatūras no-

teikšana.

Materiāls: dažādi lauksaimniecības dzīvnieki.
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Instrumenti: termometri, vate, vazelīns.

Dažādās ķermeņa vietās temperatūra ir atšķirīga. Tas atkarīgs no orgāna

novietojuma un tā asinsapgādes. Visaugstākā temperatūra ir aknās, viszemākā —

plaušās. Stipri nevienāda ir arī dažādu ādas apvidu temperatūra. Tādējādi izšķir

ķermeņa virspuses (ādas) temperatūru un ķermeņa temperatūru, ko merī tais-

najā zarnā.

Dzīvnieku ķermeņa temperatūras mērīšanai lieto veterināro vai medicīnisko

termometru, kā arī elektrotermometru. Termometru pirms lietošanas pārbauda un

noregulē, lai dzīvsudraba stabiņš rezervuārā noslīdētu līdz atzīmei 34... 35 °C.

Termometru notīra ar spirtu un ieziež ar vazelīnu. Turot termometru labajā rokā,

pieiet dzīvniekam klāt no kreisās puses, ar kreiso roku paceļ asti. Asti pabīda

uz labo pusi un stingri piespiež pie krustiem. Ar vieglām rotējošām kustībām

ievada termometru taisnajā zarnā, piestiprina turētāju pie astes saknes. Pēc

10 minūtēm termometru uzmanīgi izņem, ar vati notīra un nolasa temperatūru.

IZDALĪŠANĀS PROCESI

IZDALĪŠANĀS UN TĀS NOZĪME

Pēdējais vielmaiņas etaps ir disimilācijas produktu izdalīšana

no organisma. Ekskrēti jeb izdalītās vielas ir dažādi gāzveida sa-

vienojumi, šķīdumi un citas vielas. Izdalīšanās procesiem ir Joti liela

nozīme organisma homeostāzes uzturēšanā.

Zīdītājdzīvnieku izdalīšanas orgāni jeb izvadorgāni ir nieres,

āda, plaušas, gremošanas trakts v. c. Svarīgākais no izvadorgāniem
ir nieres. Caur nierēm izdalās olbaltumvielu maiņas galaprodukti —

urīnviela, urīnskābe, amonjaks, kreatinīns un citas slāpekli saturo-

šas vielas, pienskābe, p-oksisviestskābe, acetetiķskābe, acetons, mine-

rālvielas, indīgās un ārstniecības vielas, ar barību uzņemtās augu

indes. Izvadot indes, minerālvielas un skābes, nieres regulē ūdens-

sāju maiņu, uztur iekšējās vides pastāvīgo osmotisko spiedienu. Bez

tam izvadorgāni piedalās pastāvīgas asins reakcijas uzturēšanā fizi-

kālās termoregulācijas procesos.

URĪNA VEIDOŠANĀS

Urīns veidojas nieru komplicētas darbības rezultātā divās fāzēs.

Urīna veidošanās pirmajā jeb filtrācijas fāzē notiek asins plazmas

filtrācija no- asinsvadu kamoliņa asinsvadiem kamoliņa kapsulas
dobumā.

Asinsvadu kamoliņa asinsvados ir augsts asinsspiediens. Nieru

artērija atzarojas no vēdera aortas, tādēļ asinis ieplūst nierēs zem

liela spiediena. Asinsvads, kas aizvada asinis no asinsvadu kamo-

liņa, ir daudz tievāks nekā pievadošais asinsvads, tādēļ asins izplū-
šana no asinsvadu kamoliņa ir kavēta.
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Asins plazmas filtrācijai nepieciešams, lai asinsspiediens asins-

vadu kamoliņos pārsniegtu asins plazmas onkotisko spiedienu, jo
tas kavē filtrāciju. Filtrējoties plazma zaudē olbaltumvielas un asins

šūnas un ar tajā izšķīdušajām vielām iziet cauri bioloģiskajai bar-

jerai (filtram), veidojot pirmurīnu.
Urīna veidošanās otrā jeb reabsorbcijas fāze notiek nefrona

proksimālā nodalījuma kanāliņos, kur uzsūcas ūdens, sāļi, glikoze
un aminoskābes. No pirmurīna, tam plūstot pa nefrona proksimālo
daļu, nefrona cilpu, nefrona distālo daļu un savācējcaurulītēm, vei-

dojas galīgais jeb definitīvais urīns, kas tiek izvadīts no organisma.
Visu urīna sastāvdaļu reabsorbcijas intensitāte nav vienāda. Hlo-

rīdi pāriet atpakaļ asinīs ļoti ātri. Ļoti vāji reabsorbējas urīnviela,

nemaz netiek reabsorbēti sulfāti.

Līdztekus reabsorbcijai notiek sintēzes un sekrēcijas procesi. Tā,

piemēram, nieru kanāliņu epitēlija šūnās no benzoskābes un gli-
kola veidojas hipurskābe. Šeit sintezējas arī amonjaks un kreati-

nīns. Sekrēcijas procesi notiek galvenokārt savācējcaurulīšu tumša-

jās šūnās.

Diurēzi (urīna veidošanos) ietekmē dažādi faktori. Izdalītā urīna

daudzums atkarīgs no diennakts laika: dienā tā ir vairāk nekā naktī,

jo naktī vielmaiņas intensitāte ir samazināta. Diurēze palielinās pēc
sulīgās barības un šķidruma uzņemšanas. Diurēzi palielina arī olbal-

tumvielām bagāta barība, jo olbaltumvielu noārdīšanās produkti
(urīnviela, urīnskābe v. c.) ir nieru darbības stimulatori.

Izdalītā urīna daudzums samazinās svīšanas laikā, jo tad ūdens

no organisma izdalās caur sviedru dziedzeriem.

Diennaktī izdalītā urīna daudzums ir ļoti mainīgs. Zirgs dien-

naktī izdala 3
...

10 /, govs — 6
...

12 /, aita — 1
...

1,5 /, cūka —

2
...

4 /, suns — 0,5
...

1 / urīna.

URĪNA FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Dzīvnieku urīns ir caurspīdīgs, šķidrs, dzeltens. Urīna krāsa

atkarīga no tajā esošajiem pigmentiem: urohroma, urobilīna, augu

valsts pigmentiem, kā arī no urīna daudzuma un koncentrācijas.

Pastiprinoties ūdens izdalīšanai caur nierēm, urīna krāsa kļūst gai-
šāka, diurēzei samazinoties, — tumšāka.

Viennadžiem urīns ir gļotains, tumši zaļā krāsā, jo satur sīkus

kalcija karbonāta kristālus.

Urīna blīvums svārstās no 1,018 līdz 1,040. Tas ir atkarīgs no

urīnā izšķīdušo vielu koncentrācijas.
Urīna osmotiskais spiediens ir 23

...
30 mm Hg. Tas ir ļoti svār-

stīgs, jo ar urīnu no organisma tiek izdalītas osmotiski aktīvas

vielas.

Urīna reakcija ir atkarīga galvenokārt no barības rakstura un

sastāva. Izēdinot ar dzīvnieku valsts olbaltumvielām bagātu barību,

urīna reakcija kļūst skāba. Tādēļ gaļēdāju urīnam gandrīz vienmēr

ir vāji skāba reakcija. Augu valsts barība sastāv galvenokārt no
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ogļhidrātiem, kuriem oksidējoties veidojas bāziskie karbonāti. Tādēļ
zālēdāju urīnam ir sārmaina reakcija.

Lauksaimniecības dzīvnieku urīns satur aptuveni 96% ūdens un

4% sausnas.

Sausnas sastāvā ietilpst visdažādākie organiskie un neorganiskie
savienojumi. No organiskajām vielām galveno vietu ieņem slāpekļa
savienojumi (urīnviela, urīnskābe), purīna bāzes (adenīns, guanīns,
ksantīns, hipoksantīns), keratīns, hipurskābe, olbaltumvielu pūšanas
produkti (indols, fenols, skatols, krezols). Normāla urīna sastāv-

daļa ir pigmenti — urohroms un urobilīns.

No neorganiskajiem savienojumiem urīnā ir nātrija hlorīds, kā-

lija sāļi, fosfāti un sulfāti.
Vesela dzīvnieka urīnā nav olbaltuma, jo normāli funkcionējošas

nieres to nelaiž cauri savam filtram. Olbaltumvielu parādīšanās
urīnā liecina par nieru iekaisumu vai traucētu nieru apasiņošanu.
Olbaltumvielu izvadīšanu ar urīnu sauc par albuminūriju, asiņu iz-

dalīšanu — par hematūriju.

NIERU DARBĪBAS NEIRĀLĀ

UN HUMORĀLĀ REGULĀCIJA

Nieru funkcijas intensitāti ietekmē kā neirāli, tā humorāli faktori.

Nieres inervē gan simpātiskie, gan arī parasimpātiskie nervi,

kuru šķiedras atrodas nieru asinsvadu sienās un nieru kanāliņu epi-

tēlijā. Autonomā nervu sistēma var ietekmēt nieru darbību, sašau-

rinot vai paplašinot asinsvadus, kas izraisa asinsspiediena izmaiņas.
Ceturtā smadzeņu dobuma dibenā atrodas urīna veidošanās regu-

lācijas centrs, kura funkcijas pakļautas galvas smadzeņu garozas

ietekmei.

Nieru darbību ietekmē virsnieru serdes hormons adrenalīns. Tas

sašaurina nieru kamoliņa pievadošos asinsvadus, līdz ar to diurēze

pavājinās, bet, tā kā adrenalīna ietekmē paaugstinās vispārējais

organisma asinsspiediens, tad pirmurīna filtrācija un līdz ar to ari

diurēze pieaug. Tātad adrenalīna iedarbības mehānisms ir kompli-
cēts. Lielas adrenalīna devas diurēzi pārtrauc.

Liela nozīme nieru darbības hormonālajā regulācijā ir arī neiro-

hipofizes antidiurētiskajam hormonam (vazopresīnam). Vazopresīns

pastiprina ūdens, bet pavājina nātrija un kālija jonu absorbciju
nieru kanāliņos, tādējādi samazinot diurēzi.

Nieru darbību ietekmē arī urīnviela, purīna bāzes, nātrija hlorīds

un citas slāpekli saturošas vielas. So vielu mākslīga ievadīšana asi-

nīs palielina urīna izdalīšanos.

URĪNA IZVADĪŠANA

Nieru darbība noris nepārtraukti, bet urīna izvadīšana ir perio-
diska. Urīns, izejot caur nieru izvadkanāliņiem, satek nieres bļodiņā,
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kas piepildoties kontrahējas, un urīns ietek urīnvada. Urīnvada

peristaltika urīnu ar ātrumu 2
...

3 cm/s novada urīnpūslī.

Urīnpūšļa un urīnkanāla slēdzējmuskuļi noslēdz urīnkanāla at-

veri un neļauj urīnam nepārtraukti izdalīties no urīnpūšļa. Urīnpūsli

un tā slēdzējmuskuļi inervē simpātiskie un parasimpātiskie nervi.

Parasimpātisko nervu uzbudinājums rada urīnpūšļa sienas musku-

latūras kontrakciju un slēdzējmuskuļa atslābumu. Urīnpūslis iz-

tukšojas.
Simpātisko nervu šķiedru uzbudinājums izsauc urīnpūšļa sienu

tonusa atslābšanu, bet abi sfinkteri šajā momentā paliek kontrahētā

stāvoklī, un urīns nevar tikt izdalīts.

Urīna izvadīšanas vajadzība saistīta ar uzbudinājumu lielo pus-

ložu garozas noteiktos apvidos, šajā laikā reflektoriski paaugstinās
urīnpūšļa sienu muskulatūras tonuss un atslābst abi slēdzējmuskuļi.
:šo refleksu centri atrodas muguras smadzeņu krustu daļā un iega-

renajās smadzenēs.

URĪNA ATDALĪŠANĀS PUTNIEM

Putnu nierēm nav nieru bļodiņas. Putniem nav arī urīnpūšļa,
urīnvadi atveras kloākā. Putnu urīnā ir daudz urīnskābes. Līdz no-

nākšanai kloākā urīns ir šķidras konsistences. Kloākā plēsīgajiem
putniem tas sajaucas ar izkārnījumiem, izveidojot pārslveida masu,

bet graudēdājiem putniem veido aplikumus baltā krāsā. Šie aplikumi
sastāv no urīnskābes kristāliem, kas savā starpā saistīti ar gļotām.

Putnu urīna reakcija ir no skābas līdz sārmainai. Tā atkarīga
no barības rakstura.

ĀDA UN TĀS FUNKCIJAS

Ada aizsargā organismu no mehāniskiem bojājumiem. Caur ve-

selu ādu nevar iekļūt mikroorganismi. Āda ir viens no galvenajiem
ķermeņa temperatūras regulatoriem. Bez tam āda piedalās vielmai-

ņas produktu izvadīšanā no organisma un siltuma atdošanas re-

gulācijā.
Ādu bagātīgi caurauž asinsvadi. Tas nodrošina ādas normālu

barošanos un spēju deponēt asinis, minerālsāļus un ūdeni. Ādā vei-

dojas D 3 vitamīns.

Ādas sekretorā funkcija. Ādā veidojas un izdalās sviedri un ādas

tauki.

Sviedru sekrēcija. Sviedri ir sviedru dziedzeru sekrēcijas
produkts. Tie veidojas sviedru dziedzeru secernējošā epitēlija šūnās.

Sviedru dziedzeri zirgam un aitai ir izkaisīti pa visu ķermeni, bet

govīm un cūkām tie atrodas galvenokārt galvas rajonā. Gaļēdājiem
sviedru dziedzeri novietoti tikai uz pirkstu spilventiņiem. Visintensī-

vāk sviedru dziedzeri funkcionē zirgam un aitai. Cūkai un gaļēdā-
jiem sviedru sekrēcija ir vāja.



373

Sviedri ir ūdeņains šķidrums, kura blīvums 1,005... 1,021. Svied-

riem ir vāji sārmaina reakcija un sāļa garša.
Sviedru organisko vielu sastāvā ietilpst olbaltumvielas, urīn-

viela, urīnskābe, kreatinīns, amonjaks, gaistošās taukskābes, pig-
menti, vitamīni. No neorganiskajām vielām sviedri satur vārāmo

sāli un citus hlorīdus, kā arī fosfātus, sulfātus.

Zirga sviedri satur albumīnus, tāpēc, izdaloties lielā daudzumā,
tie puto. Raksturīgo smaržu sviedriem dod gaistošās taukskābes.

Sviedru atdalīšanai ir liela nozīme termoregulācijā. Dzīvniekiem

ar ierobežotu sviedru dziedzeru daudzumu (cūkām, suņiem) siltuma

atdeve notiek galvenokārt pa elpošanas ceļiem, bet zirgiem un atgre-

motājiem — lielā mērā caur ādu.

Izdalīto sviedru daudzums ir nevienāds un atkarīgs no vairākiem

faktoriem: apkārtējās vides temperatūras, muskuļu darba intensi-

tātes utt.

Sviedru dziedzerus inervē simpātiskie un parasimpātiskie nervi.

Sviedru atdalīšanos izraisa reflektoriskie kairinātāji. Sviedru atda-

līšanās refleksa loks sākas ar ādas termoreceptoriem, ko uzbudina

paaugstināta ārējās vides temperatūra. Termoreceptoros radies uz-

budinājums pa muguras smadzeņu nervu dorsālajām saknītēm no-

nāk muguras smadzeņu laterālajos ragos, kas satur simpātiskos
centrus. No šejienes pa ventrālajām saknītēm attiecīgie impulsi aiz-

iet uz sviedru dziedzeriem.

Sviedru atdalīšanās centrs atrodas iegarenajās smadzenēs.

Sviedru atdalīšanos var izraisīt un pastiprināt alkaloīds pilokarpīns.
Sviedru atdalīšanas regulācijā piedalās arī galvas smadzeņu

garoza.
Ādas tauku sekrēcija. Tauku dziedzeri ādā ir novietoti

seklāk par sviedru dziedzeriem. Adas tauku dziedzeru izvadkanāli

atveras matu maisiņos. Tauku dziedzeri pieder holokrino dziedzeru

tipam, tāpēc to šūnas sekrēcijas procesā iet bojā, pārvēršoties tau-

kos. Bojā gājušo šūnu vietā izaug jaunas šūnas. Adas tauki sastāv

no nepiesātinātajiem glicerīdiem un holesterīna esteriem. Izdalīšanās

momentā ādas tauki ir šķidri, bet vēlāk tie sabiezē.

Ādas taukiem ir dažāda nozīme. Tie aizsargā ādas epidermu no

izžūšanas un saplaisāšanas, padara ādu mīkstu un elastīgu. Auglim
biezais ādas ietaukojums novērš ķermeņa piesūcināšanos ar augļa

segu šķidrumu.
Ja ādā palielinās vielmaiņas intensitāte, ādas tauku izdalīšanās

pastiprinās.
Tauksviedri, ko novēro aitām, ir ādas tauku un sviedru maisī-

jums, kas padara aitas vilnu mīkstu un izturīgu, pasargā to no

mitruma un putekļiem. Tauksviedri salipina vilnas matiņus blīvos

kūlīšos. Izdalīto tauksviedru daudzums ir atkarīgs no dzīvnieka

šķirnes, individuālajām īpatnībām, klimata, ēdināšanas un citiem

apstākļiem. Tauksviedri sastāv no dažādiem ķīmiskiem savienoju-

miem, kurus var iedalīt divās grupās: savienojumos, kas šķist ūdenī

un satur kāliju, un taukveida savienojumos, kas ūdenī nešķīst. Tauk-

sviedru sastāvā ietilpst palmitīnskābe, kapronskābe un citas skābes,
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kā arī holesterīna esteri. Attīrītus tauksviedrus sauc par lanolīnu.

Tas ir vērtīgs izejmateriāls kosmētisko izstrādājumu izgatavošanā,
kā arī farmaceitiskajā rūpniecībā.

Putniem, sevišķi ūdensputniem, pie astes saknes atrodas īpaši
tauku dziedzeri, kuru sekrēts izdalās ādas virspusē pa platiem iz-
vadkanāliem. Putni ar knābi satver šo tauku dziedzeru sekrētu un

ietauko spalvas.

DZīVNIEKU MATU SEGA

Matu sega dzīvniekiem pārklāj visu ķermeni, izņemot cietos ādas

veidojumus. Mati sāk attīstīties jau embrionālajā periodā. Postem-

brionālajā periodā notiek matu augšana un veidošanās.

Dzīvnieka matu garums un biezums ir atkarīgi no šķirnes, ve-

cuma, individuālām īpašībām, turēšanas apstākļiem.
Matu augšana atkarīga no barībā esošo olbaltumvielu dau-

dzuma, it sevišķi no aminoskābes cistina satura, jo cistīns ietilpst
matu olbaltumvielu sastāvā.

Jauniem dzīvniekiem mati aug ātrāk nekā veciem. Matu augšanu
ietekmē arī klimata apstākļi. Apgabalos, kur ir auksts klimats, dzīv-

nieku matu sega ir biezāka nekā apgabalos ar siltu klimatu. Ja

dzīvniekus pārvieto no dienvidu rajoniem uz ziemeļu rajoniem, tiem

ziemā izaug biezāks apmatojums.

Matu augšanu ietekmē iekšējās sekrēcijas dziedzeri. To veicina

vairogdziedzera un hipofīzes hormoni.

Matu maiņa. Ar laiku mati noveco un pakāpeniski atdalās no

matu maisiņa epitēlija. Šo matu barošanās un augšana pārtraucas,
tie izkrīt. To vietā izaug jauni mati, t. i., notiek matu maiņa.

Matu maiņa var būt pastāvīga jeb nepārtraukta un sezonāla jeb
periodiska. Visiem jauniem dzīvniekiem pirms dzimumgatavības
iestāšanās novērojama t. s. juvenilā matu maiņa. Kumeļiem tikai

pēc šīs matu maiņas izveidojas pastāvīga apmatojuma krāsa.

Pastāvīgā matu maiņā matu sega nomainās pakāpeniski visa

gada laikā. To novēro smalkvilnas aitām.

Sezonālajā matu maiņā īsā laikā pilnīgi nomainās visa matu

sega. Kažokzvēriem, zirgiem un rupjvilnas aitām matu maiņa no-

tiek divas reizes gadā — pavasarī un rudenī. Govīm matu maiņa
notiek tikai pavasarī.

IEKŠĒJĀ SEKRĒCIJA

Par iekšējās sekrēcijas jeb endokrīniem dziedzeriem sauc tādus

dziedzerorgānus, kam nav izvada un kuru izdalītās bioloģiski aktī-

vās vielas nokļūst tieši asinīs vai limfā.

lekšējās sekrēcijas dziedzeri kopā ar nervu sistēmu regulē dzī-

vības procesus, uzturot organisma homeostāzi optimālā līmenī.
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lekšējas sekrēcijas dziedzeri ir neliela izmēra, bagātīgi apasiņoti
un labi inervēti.

lekšējās sekrēcijas dziedzeriem pieskaita hipotalāma sekretoros

kodolus, hipofīzi, epifīzi, vairogdziedzeri, epitēlijķermenīšus, virs-

nieres, aizkuņģa dziedzera endokrīno daļu, dzimumdziedzeru endo-

krīnās šūnas, kā arī citas dziedzeršūnas, kas izkaisītas dažādos

orgānos un audos.

lekšējās sekrēcijas dziedzeru uzbūvi, funkcijas un patoloģiju
pēta zinātnes nozare — endokrinoloģija. Endokrinoloģijas attīstības

sākumā iekšējās sekrēcijas dziedzerus klasificēja pēc to attīstības.

Tomēr izrādījās, ka kopēja attīstība nebūt nenozīmē arī vienādu

lomu organisma funkciju regulācijā.
Pašreiz iekšējās sekrēcijas dziedzerus klasificē pēc to funkcionā-

lās pakārtotības, saistības ar nervu sistēmu un savstarpējās mijie-
darbības. Vispirms izšķir centrālo dziedzeru posmu un perifēro
posmu, bet pēc tam dziedzerus šķiro divās grupās atkarībā no tā,

vai dziedzera funkcija ir atkarīga no adenohipofīzes vai nav.

IEKŠĒJĀS SEKRĒCIJAS DZIEDZERU KLASIFIKĀCIJA

I. Centrālais posms

1. Hipotalāma neirosekretorie kodoli

2. Hipofīze:
a) adenohipofīze,
b) neirohipofīze

3. Epifīze

11. Perilerais posms

A. No adenohipofīzes atkarīgie dziedzeri

1. Vairogdziedzeris (tirocīti)
2. Virsnieru garoza
3. Dzimumdziedzeri:

,

a) sēklinieki,

b) olnīcas

B. No adenohipofīzes neatkarīgie dziedzeri

1. Virsnieru serde

2. Epitēlijķermenīši
3. Vairogdziedzera X šūnas (izdala kalcitonīnu) un putnu

ultimobronhiālie ķermenīši
4. Neendokrīno orgānu hormonus ražojošās šūnas:

a) kuņģa-zarnu trakta enterocīti un aizkuņģa dziedzera

saliņu šūnas,

b) citu neendokrīno orgānu (elpošanas aparāta, uroģeni-
tālā aparāta, tīmusa dziedzera) hormonus producējošās
šūnas
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IEKŠĒJĀS SEKRĒCIJAS DZIEDZERU

PĒTĪŠANAS METODES

Viena no vecākajām iekšējās sekrēcijas dziedzeru pētīšanas me-

todēm ir ekstirpācijas (izoperēšanas) metode. Izoperējot atsevišķi
kādu no iekšējās sekrēcijas dziedzeriem, iespējams novērot radušās

pārmaiņas organismā.

lekšējās sekrēcijas dziedzeru transplantācijas (pārstādīšanas)
metodei ir vairāki veidi. Autotransplantācijā iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeri pārstāda no vienas ķermeņa vietas uz citu. Homotransplantā-
cijā viena dzīvnieka iekšējās sekrēcijas dziedzeri pārstāda citam

tās pašas sugas dzīvniekam. Heterotransplantācijā viena dzīvnieka

iekšējās sekrēcijas dziedzeri pārstāda citas sugas dzīvniekam. Visla-

bākos rezultātus dod autotransplantācijā. Homotransplantācijā pār-
stādītais orgāns tiek uzsūkts. Pārstādīts heterotransplantācijas veidā,

iekšējās sekrēcijas dziedzeris ātri tiek sagrauts un uzsūcas.

Vel tiek lietota iekšējas sekrēcijas dziedzeru ekstraktu un hor-

monu ievadīšana organismā.

Interesanta ir parabiozes metode, kad saaudzē divus dzīvniekus,

izveidojot tiem kopēju asinsrites sistēmu.

Pēdējā laikā iekšējās sekrēcijas funkciju pētīšanai lieto iezīmēto

atomu metodi, fluorogrāfijas metodi, fluorescējošo antivielu me-

todi v. c.

HORMONI, TO ĪPAŠĪBAS UN DARBĪBAS MEHĀNISMS

lekšējās sekrēcijas dziedzeru sekrētus sauc par hormoniem. Hor-

moniem ir liela nozīme organisma dzīvības procesa norisēs. lekļūs-
tot asinīs, hormoni tiek iznēsāti pa visu organismu. Hormoni pie-
dalās vielmaiņas procesos, regulē organisma augšanu un attīstību.

Bez tam hormoni ļoti spēcīgi ietekmē asinsrites, gremošanas, urīna

veidošanās, piena sekrēcijas un izvadīšanas, dzimumvairošanās un

citas funkcijas.
Pec ķīmiskas struktūras vairums hormonu ir olbaltumvielu dabas

savienojumi (proteīni un glikoproteīdi).
Hormonu darbībai ir specifisks raksturs. Noteikts hormons regu-

lējoši iedarbojas uz noteiktu procesu. Tā antidiurētiskais hormons,

ko izdala neirohipofīze, pastiprina ūdens atpakaļuzsūkšanos nieru

kanāliņos. Insulīns pazemina glikozes koncentrāciju asinīs utt.

Hormoniem piemīt augsta bioloģiskā aktivitāte, un tie iedarbojas

loti mazās devās. Hormonu molekulu nelielais izmērs ļauj tām viegli
iziet cauri kapilāru endotēlijam un šūnu membrānām.

Hormonu darbību regulē nervu sistēma — ka centrāla, ta ari

autonomā.

Pedeja laika noskaidrota hormonu ietekme uz hromosomām un

to loma ģenētiskās informācijas pārraidē.
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HIPOTALĀMA NEIROSEKRETORIE KODOLI

Hipotalāms aizņem starpsmadzeņu bazālo daļu, norobežojot trešo

smadzeņu dobumu no apakšpuses. Trešais smadzeņu dobums iedo-

das piltuvē (infundibulum), kuras siena savienojas ar hipofīzi, vei-

dojot tās kājiņu. Izšķir priekšējo, vidējo un kaudālo hipotalāma daļu.

Hipotalāma pelēkajā vielā ir vairāk nekā 30 kodolu pāru, starp
kuriem ir arī neirosekretorie kodoli.

Hipotalāma priekšējā daļā atrodas supraoptiskie un paraventri-
kulārie kodoli, ko veido lielas holīnerģiskās neirosekretorās šūnas.

Šo šūnu neirīti pa hipofīzes kājiņu nokļūst neirohipofīzē, kur beidzas

uz kapilāriem. Abu kodolu neirosekretorās šūnas izstrādā neirohor-

monus vazopresīnu (antidiurētiskais hormons) un oksitocīnu.

Vazopresīns regulē ūdens maiņu, osmotisko līdzsvaru un,

sašaurinot asinsvadus, paaugstina arteriālo spiedienu.
Oksitocīns stimulē dzemdes gludās muskulatūras savilkša-

nos un laktāciju. Tā ietekmē izraisās dzemdību sāpes un augļa iz-

stumšana. Oksitocīns pastiprina arī pirmurīna reabsorbiju nefronā.

Hipotalāma vidējās daļas neirosekretorie kodoli (infundibulārais
un ventromediālais) izstrādā hipotalāmiskos adenohipofizotropos

oligopeptīdus— liberīnus un statiņus, kas regulē adenohipo-
fīzes hormonu veidošanu. Liberīni šo procesu veicina, bet statīni

kavē. Minēto kodolu neirosekretoro šūnu neirīti beidzas uz hipofi-
zārās kājiņas vārtu vēnu primārajiem kapilāriem, kas lokalizējas me-

diālās eminencijas apvidū. Cauri kapilāru sienām liberīni un statiņi

nokļūst asinīs un pa hipofīzes kājiņas vārtu vēnu nokļūst adeno-

hipofīzē (156. att.). Vēl jāatzīmē, ka hipotalāma vidējās daļas ko-

dolos blakus sekretorajiem neironiem atrodas arī parastie adrener-

ģiskie neironi. Tā kā daļa nervu šķiedru no šiem neirocītiem aiziet

uz muguras smadzenēm, tad to impulsi var sasniegt perifēros iekšē-

jās sekrēcijas dziedzerus un regulēt to darbību, apejot hipofīzi.
Savukārt hipotalāma neirosekretorās funkcijas regulē serotonīns,

ko izstrādā limbiskā sistēma (mandeļveida kodoli un hipokamps),
un noradrenalīns, ko ražo vidussmadzeņu retikulārā formācija. Hipo-
talāma neirosekretoro darbību ietekmē arī impulsi, kas nāk no kakla

simpātiskajiem ganglijiem.

HIPOFĪZE

Ar piltuves sienu (hipofīzes kājiņu) hipofīze ir saistīta ar hipo-
talāmu. Hipofīze sastāv no adenohipofīzes un neirohipofizes.

Adenohipofīze producē vairākus hormonus. Tīrā veidā ir izdalīti

6 hormoni: 1) somatotropais jeb augšanas hormons (STH), 2) adre-

nokortikotropais hormons (AKTH), 3) tireotropais hormons jeb

tireotropīns (TTH), 4) folikulotropais hormons (FTH), 5) luteinizē-

jošais hormons (LTH), 6) laktotropais hormons jeb prolaktīns.

Augšanas hormons ir olbaltumviela. Tas regulē dzīvnieku

augšanu un attīstību. Šis hormons ļoti spēcīgi iedarbojas uz
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156. att. Hipotalama saistības ar hipofīzi shēma:

1 — neirohipofīze, 2 un 3 — adenohipofīze, 4 — aizvadošās vēnas, 5 — se-

kundārais kapilāru tīkls adenohipofīzē, G
— portālās vēnas, 7 — primārais

kapilāru tīkls, 8 — hipofīzes artērijas. 9 — redzes nervu krustojums. 10 —

hipotalāma supraoptiskais kodols, 11 — paraventrikulārais kodols, 12 —
tubc-

rālais kodols, 13 — mamilārais kodols
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kaulaudiem un skrimšļaudiem, stimulē arī iekšējo orgānu mgšanu.

Augšanas hormons ietekmē ogļhidrātu maiņu, paātrina epifizāro
skrimšļu augšanu, stimulē olbaltumvielu uzkrāšanos audos.

Adrenokortikotropais hormons uzbudina virsnieru

garozu, sekmējot glikokortikoīdu sintēzi un sekrēciju. Bez tam šis

hormons nedaudz ietekmē vielmaiņu, pastiprina tauku sadalīšanos

organismā.

Tireotropais hormons stimulē vairogdziedzera darbību.

Tas sekmē joda uzkrāšanos dziedzera šūnās, veicina hormonu sintēzi.

Laktotropais hormons jeb prolaktīns stimulē piena sek-

rēcijas procesu un dzimumfunkcijas.
Folikulotropais un luteinizējošais hormoni

ietekmē vīrišķos un sievišķos dzimumdziedzerus un tāpēc tiek saukti

par hipofīzes gonadotropajiem hormoniem. Mātītēm folikulotropais
hormons stimulē folikulu augšanu un nogatavošanos, bet luteotro-

pais hormons veicina dzeltenā ķermeņa attīstību un progesterona
veidošanos. Tēviņiem folikulotropais hormons veicina sēklas kanā-

liņu attīstību un spermioģenēzi. Luteotropais hormons stimulē sēkli-

nieku intersticiālo audu attīstību un vīrišķā dzimumhormona testo-

sterona sintēzi.

Adenohipofīzes starpdaļas šūnas ražo un izdala intermedīnu jeb
melanoforo hormonu, kas pēc ķīmiskās uzbūves pieder pep-
tīdiem. Uzskata, ka intermedīns piedalās pigmentu veidošanā un pa-

augstina acs tīklenes jutību.
Neirohipofīzē no hipotalāma akumulējas divi hormoni — oksito-

cīns un vazopresīns. Tātad neirohipofīzē nav dziedzeris, bet hipo-
talāma palīgorgāns (neirohemāls orgāns).

HIPOTALĀMA-HIPOFIZĀRĀ

NEIROSEKRETORĀ SISTĒMA

Apskatot hipotalāma neirosekretoro kodolu funkcijas un hipofīzes
darbību, bija redzams, ka starp abiem šiem orgāniem ir cieša saikne

un tie veido hipotalāma-hipofizāro neirosekretoro sistēmu, kurā va-

došā loma ir hipotalāmam. Hipotalāma vidējās daļas kodolu (infun-
dibulārā un ventromediālā) izdalītie liberīni un statiņi ietekmē

adenohipofīzes tropo hormonu izstrādi, bet hipotalāma priekšējās

daļas sekretoro kodolu (supraoptisko un paraventrikulāro) izstrā-

dāto oksitocīnu un vazopresīnu akumulē neirohipofīzē.

EPIFĪZE JEB ČIEKURVEIDA DZIEDZERIS

Epifīze ir iekšējās sekrēcijas dziedzeris, kas atrodas galvaskausa
dobumā un ir starpsmadzeņu veidojums. Epifīze pēc formas līdzīga
priedes čiekuram, tāpēc to sauc arī par čiekurveida dziedzeri.

Epifīzes fizioloģiskā nozīme nav pilnībā noskaidrota. Uzskata,

ka, dzīvniekam pieaugot, notiek epifīzes involūcija.
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Epifīzes izoperēšana putniem un zīdītājdzīvniekiem izraisa pār-

agru dzimumnobriešanu, sēklinieku masas palielināšanos un sekun-

dāro dzimumpazīmju pastiprinātu attīstīšanos. Mātītēm palielinās
dzemdes masa, paildzinās dzeltenā ķermeņa darbība.

Kastrācija izraisa epifīzes pastiprinātu attīstību. Epifīze satur

īpašu vielu — melatonīnu, kas kavē adenohipofīzes gonado-

tropo hormonu darbību.

Epifīze satur arī citas bioloģiski aktīvas vielas: adrenoglo-

merulotropīnu, kas stimulē aldosterona sintēzi, un sēroto-

nīnu, kura ietekmē sašaurinās lielākā daļa organisma asinsvadu

un paaugstinās asinsspiediens.
Noskaidrots arī, ka epifīze vienlaikus ar hipotalāma-hipofizāro

kompleksu piedalās iekšējās sekrēcijas dziedzeru funkciju un to vis-

cerālo funkciju regulēšanā, kas saistītas ar ritmisku darbibu, īpaši

ar diennakts jeb cirkādo ritmiku, jo epifīzes hormonu sekrēcija iz-

mainās sakarā ar gaismas un tumsas maiņu.

VAIROGDZIEDZERIS

Vairogdziedzeris izdala vairākus hormonus — tiroksīnu, trijod-
tironīnu un tireokalcitonīnu. Šie hormoni veidojas no aminoskābes

tirozīna un joda. Folikulos tie atrodas savienojumā ar olbaltum-

vielu — tireoglobīna veidā.

Tiroksīns un trijodtironīns stimulē oksidēšanās pro-

cesus audos, pastiprina pamatmaiņas intensitāti un skābekļa patē-

riņu, stimulē olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un minerālsāļu maiņu.
Tireokal c i ton ī n s darbojas pretēji parathormonam (epitēlij-

ķermenīšu hormons) un samazina kalcija daudzumu asinīs.

Tas veidojas vairogdziedzera X šūnās, kas atrodas starp foliku-

liem. Koloīdā šī hormona nav. Tireokalcitonīns ir polipeptīds. To

uzskata par hormonu, kas organismā sargā kalcija rezerves, paze-

mina kalcija un fosfora līmeni asinīs. Tireokalcitonīns nomāc osteo-

klastu funkciju, kas noārda kaulaudus, un aktivizē osteoblastu fun-

kciju, kuri veido kaulaudus.

Vairogdziedzera hormoni piedalās arī priekškuņģa rūgšanas pro-

cesu regulācijā, palielina piena producēšanu un paaugstina piena
tauku saturu. Tie ietekmē ādas, kaulu un nervu audu attīstību. Dzīv-

niekiem vairogdziedzera maksimālā aktivitāte izpaužas ziemā, mini-

mālā — vasarā.

Vairogdziedzera fizioloģisko hiperfunkciju novēro grūsnības un

laktācijas laikā, it sevišķi augstproduktīvām govīm. Patoloģiskā
hiperfunkcija dzīvniekiem gandrīz nav sastopama. Vairogdziedzera
fizioloģiskā hipofunkcija novērojama dzīvniekiem ziemas guļas laikā.

Vairogdziedzera hipofunkcija cilvēkam un dzīvniekiem samērā

bieži sastopama tajos apgabalos, kur dzeramajā ūdenī un barībā

nepietiek joda. Tad izveidojas endēmiskais kākslis — vairogdziedze-
ris palielinās un izspiežas uz āru.
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Vairogdziedzera funkciju regulācija. Vairogdziedzera darbību

regulē centrālā nervu sistēma: pa eferentajiem nerviem un caur

hipofīzi.
Vairogdziedzeri inervē simpātiskās un parasimpātiskās šķiedras:

simpātisko nervu impulsi pastiprina vairogdziedzera funkcijas, bet

parasimpātiskie nervi tās pavājina.
Liela loma vairogdziedzera funkciju regulācijā ir arī retikulā-

rajai formācijai un hipotalāmam, kas stimulē dziedzera darbību, sū-

tot impulsus pa simpātiskajām nervu šķiedrām un tādējādi pastip-
rinot dziedzera funkcijas.

EPITĒLIJĶERMENĪŠI

Epitēlijķermenīši ir nelieli ovālas vai apaļas formas orgāni, kas

atrodas vairogdziedzera tuvumā.

Epitēlijķermenīšu galvenās šūnas producē paratirīnu (pa-
rathormonu). Tas ietekmē kalcija un fosfora maiņu, regulējot to

daudzumu asinīs un audos. Paratirīns pazemina fosfātu saturu asi-

nīs, pastiprinot to izvadīšanu ar urīnu. Samazinoties fosfātu kon-

centrācijai asinīs, tiek mobilizēts kalcijs un fosfors no kauliem. Bez

tam paratirīns pastiprina kalcija uzsūkšanos no zarnu trakta un tā

reabsorbciju nieru kanāliņos, kas veicina kalcija koncentrācijas pa-
lielināšanos asins plazmā.

Paratirīna veidošanos un izdalīšanos asinīs nosaka kalcija jonu
koncentrācija asins plazmā. Kalcija koncentrācijas pieaugums asi-

nīs kavē epitēlijķermenīšu funkcijas, bet tā satura samazināšanās

dziedzera funkcijas pastiprina.
Pēc epitēlijķermenīšu izoperēšanas paaugstinās nervu sistēmas

uzbudināmība, iestājas krampju lēkmes. Krampju cēlonis pēc epi-

tēlijķermenīšu izoperēšanas ir paaugstināta visas nervu un muskuļu
sistēmas uzbudināmība, kas ir fosfora un kalcija maiņas traucējumu
sekas (asins plazmā fosfora daudzums pieaug, bet kalcija daudzums

samazinās). Ja krampju lēkmes laikā asinīs ievada kalciju, krampji
pāriet.

VIRSNIERES

Virsnieres ir pāra dziedzeri, novietoti nieru kraniomediālajā
malā. Katra virsniere sastāv no diviem slāņiem: garozas un serdes.

Virsnieru garoza producē kortikosteroīdus. Pēc fiziolo-

ģiskās iedarbības virsnieru garozas hormonus iedala trijās grupās:

1) glikokortikoīdos, kas galvenokārt ietekmē ogļhidrātu maiņu;

2) mineralokortikoīdos, kas ietekmē ūdens un minerālvielu maiņu;

3) dzimumhormonos — androgēni, estrogēni un progesterons.
Spilgts mineralokortikoīdu grupas pārstāvis ir aldosterons. Al-

-dosterons piedalās ūdens un sāļu maiņas regulācijā, pastiprina

nātrija reabsorbciju no pirmurīna, kā arī kālija, ūdeņraža un
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amonija jonu izdalīšanos urīna. Bez tam aldosterons piedalās skabju-
sārmu līdzsvara uzturēšanā.

Pie glikokortikoīdiem pieder kortizols (hidrokortizons), kor-

tizons un kortikosterons. šie hormoni nepieciešami normā-

lai ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku maiņai.
Trešās grupas hormoni ietekme dzimumfunkcijas.
Virsnieru serdes hormoni ir adrenalīns un noradrenalīns. To iz-

izdalīšanos regulē simpātiskā nervu sistēma.

Noradrenalīns sašaurina asinsvadus un līdz ar to paaug-

stina asinsspiedienu.
Adrenalīna spēja sašaurināt asinsvadus ir vājāka, muskuļu

asinsvadus tas pat paplašina. Bez tam adrenalīna ietekmē atslābst

zarnu, žultspūšļa, bronhu un urīnpūšļa muskulatūra. Adrenalīns

palielina sirds minūtes tilpumu, sekmē glikogenolīzi (glikogēna sa-

dalīšanos par glikozi) aknās un muskuļos, paaugstina glikozes kon-

centrāciju asinīs, kā arī vielmaiņu un ķermeņa temperatūru.
Adrenalīns asinīs pāriet nepārtraukti, nelielām porcijām. Asinīs

nokļuvušo adrenalīnu ļoti ātri sašķeļ ferments aminooksidāze, tādēļ
tā darbība ir īslaicīga.

Virsnieru funkciju regulācija. Virsnieru funkcijas regulē nervu

sistēma, hipofīze un hipotalāms.
Virsnieru serdes hormonu izdalīšanos stipri ietekmē galvas sma-

dzenes, kā arī simpātiskā nervu sistēma, tāpēc visi kairinājumi, kas

ierosina simpātisko nervu sistēmu (spraigs fiziskais darbs, satrau-

kums, bailes, sāpes v. c), aktivē arī virsnieru serdes šūnas.

Virsnieru serdes slāņa funkcijas stimulē neirohipofīzē, bet adeno-

hipofīzes adrenokortikotropais hormons pastiprina virsnieru garozas
darbību.

Adrenalīna un noradrenalīna sekrēciju regulē hipotalāms, kurā

atrodas augstākie veģetatīvie centri. Impulsi no hipotalāma tiek

pārraidīti simpātiskajiem nerviem, kas inervē virsnieru serdes slāni.

Sūnas, kas secernē kādu no šiem hormoniem, inervē īpašas nervu

šķiedras, kuras nodrošina viena hormona neatkarīgu izdalīšanos.
Virsnieru hormoni un stress. Stresa ietekmi uz dzīvnieku orga-

nismu pētījis kanādiešu zinātnieks H. Selje. Viņš atklājis, ka stresa

laikā galvas smadzeņu lielo pusložu garoza reflektori sūta impulsus
uz retikulāro formāciju un hipotalāmu. Tiek uzbudināta simpātiskā
nervu sistēma, un no virsnieru serdes slāņa asinīs ieplūst adrena-

līns un noradrenalīns. To ietekmē hipotalāmā palielinās kortikotro-

pīna — atbrīvotājfaktora veidošanās. Tas sekmē adrenokortikotropā
hormona un glikokortikoīdu sintēzi. Adrenokortikotropais hormons

un glikokortikoīdi pastiprina organisma rezistenci pret jebkura
stresa faktora iedarbību, tāpēc tos sauc par adaptācijas hormoniem.

AIZKUŅĢA DZIEDZERA IEKŠĒJĀ SEKRĒCIJA

Aizkuņģa dziedzeris ir gan arējas, gan arī iekšējas sekrēcijas
dziedzeris. Kā ārējās sekrēcijas dziedzeris tas pieder pie gremoša-
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nas sistēmas. Aizkuņģa dziedzeris secernē trīs hormonus: insulīnu,
glikagonu un lipokaīnu. Aizkuņģa dziedzera endokrīno funkciju veic

īpašas šūnu grupas — aizkuņģa dziedzera saliņas, kas sastāv no

a, 13 un y šūnām.

Insulīnu ražo p šūnas. Pēc uzbūves tas ir olbaltumviela un

sastāv no divām peptīdu ķēdēm. Galvenā insulīna fizioloģiskā no-

zīme ir tā, ka tas veicina glikozes izmantošanu audos, pastiprina
asimilācijas procesus organismā un aktivē fermentu glikokināzi, ku-

ras ietekmē notiek glikozes fosforilēšanās.

Insulīns ir galvenais hormons, kas samazina cukura līmeni asi-

nis. Tas ietekmē arī tauku un olbaltumvielu maiņu.
Glikagons veidojas aizkuņģa dziedzera saliņu a šūnās. Tas

ierosina aknās glikogenolīzi (glikogēna sadalīšanos par glikozi),
normalizējot asinīs glikozes daudzumu un aktivizējot fermentu fos-
forilāzi. Glikagons ietekmē arī tauku maiņu. Pēc uzbūves tas ir

polipeptids.

Lipokaīns veidojas aizkuņģa dziedzera sīko izvadkanālu epi-
tēlijā. Tas aktivizē fosfatīdu veidošanos, stimulē taukskābju oksidē-
šanos un fosfolipīdu maiņu, līdz ar to pasargājot aknas no taukai-

nās distrofijas.
Aizkuņģa dziedzera iekšējās sekrēcijas regulācija. Aizkuņģa dzie-

dzeru hormonu sekrēciju regulē nervu sistēma ar klejotājnerva un

simpātisko nervu starpniecību, bet galvenokārt — glikozes koncen-

trācija asinīs. Paaugstināta glikozes koncentrācija sekmē insulīna

sekrēciju, bet kavē glikagona izdalīšanos. Glikagona darbība ir pre-

tēja insulīna darbībai: glikagons glikozes daudzumu asinīs palie-
lina, bet insulīns, veicinot glikozes saistīšanu un izmantošanu audu

šūnās, to samazina. Tādējādi abi hormoni regulē glikozes daudzumu

asinīs.

DZIMUMDZIEDZERU IEKŠĒJĀ SEKRĒCIJA

Dzimumdziedzeri (sēklinieki un olnīcas) bez dzimumšūnām pro-

ducē arī dzimumhormonus, kam ir liela nozīme organisma dzimum-

funkcijās un vielmaiņā. Kā vīrišķo, tā sievišķo dzimumhormonu sin-

tēzes avots ir holesterīns.

Sēklinieku iekšējā sekrēcija. Visus vīrišķos dzimumhormonus

sauc par androgēniem (no vārda andros — vīrietis). Viens no sva-

rīgākajiem vīrišķajiem dzimumhormoniem ir testosterons. Tas

stimulē dzimumorgānu augšanu un attīstību, sekundāro dzimumpa-

zīmju izveidošanos un dzimumtieksmi. Bez tam testosterons veicina

olbaltumvielu un minerālsāju aizturēšanu un uzkrāšanos audos. Bez

testosterona vēl ir androsterons, dehidroandrosterons

un adrenosterons. Tie ir testosterona maiņas produkti un iz-

dalās ar urīnu.

Vel nav pilnīgi noskaidrots, vai vīrišķos dzimumhormonus pieau-

gušiem indivīdiem sintezē tikai sēklinieku intersticiālās šūnas vai
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šajā procesā piedalās arī barotājšūnas un spermiogēnais epitēlijs.
Dzīvniekiem, kuri vēl nav sasnieguši dzimumgatavību, vīrišķos dzi-

mumhormonus secernē virsnieru garoza. Vīrišķie dzimumhormoni

ietekmē arī centrālās nervu sistēmas funkcijas un vielmaiņu. Pēc

kastrācijas (dzimumdziedzeru izoperēšanas) tēviņiem krasi tiek trau-

cēta augstākā nervu darbība, piemēram, nosacījuma refleksu izstrā

dāšana, dzīvnieki kļūst mierīgāki, labāk uzkrāj taukaudus (kastrētie
kuiļi) un tos vieglāk izmantot darbā (zirgi, buļļi).

Olnīcu iekšējā sekrēcija. Olnīcās sintezējas vairāki stereoīdie hor-

moni: 1) estrogēni jeb sievišķie dzimumhormoni, 2) gestagēni —

dzeltenā ķermeņa hormoni un 3) androgēni.
Sievišķie dzimumhormoni, tāpat kā vīrišķie dzimumhormoni, sin-

tezējas no holesterīna (2. shēma). Estrogēno hormonu grupā ietilpst
estradiols un tā pārvērtību produkti — estrons un estri-

ol s. Tos izdala olnīcas folikulu šūnas un nedaudz arī sēklinieki.

Estradiols un estrons veicina meklēšanos un dzimumtieksmi, iz-

raisa dzemdes gļotādas proliferāciju, stimulē piena dziedzeru aug-
šanu un pastiprina dzemdes gļotādas sekrēciju.

No dzeltenā ķermeņa hormoniem — gestagēniem — pazīstamā-
kais ir progesterons. Dažiem dzīvniekiem grūsnības periodā
progesterons veidojas arī placentā. Progesterons kavē folikulu no-

gatavošanos, nomāc meklēšanos un dzimumtieksmi. Tas sagatavo
dzemdes gļotādu, lai tajā varētu implantēties apaugļotā olšūna, aiz-

kavē dzemdes muskulatūras kontrakcijas, sekmē tesmeņa augšanu.
Dažreiz dzeltenā ķermeņa nepārtrauktas funkcionēšanas rezul-

tātā iestājas neauglība. Tad normāla meklēšanās, ovulācija un ap-

augļošanās iespējama tikai pēc dzeltenā ķermeņa operatīvas iz-

ņemšanas.

2. shēma



385

Olnīcās bez estrogēniem un gestagēniem sintezējas arī vīrišķie
dzimumhormoni — androgēni. Tos producē kā olnīcu intersticiā-

lās, tā arī folikulārās šūnas. Testosterons piedalās folikula dobuma

veidošanā un stimulē ovulācijas procesu.

Pie sievišķajiem dzimumhormoniem pieskaita arī relaksīnu,
kas veidojas kā dzeltenajā ķermenī, tā arī endometrijā un placentā.
Asinis ši hormona koncentrācija maksimumu sasniedz pirms dzemdī-

bām. Relaksīns sagatavo dzemdību cejus dzemdībām — mīkstina

bļodas simfīzi, saites un sekmē dzemdes kakla atvēršanos.

PLACENTAS HORMONI

Grūsnības laikā placenta pilda ļoti svarīgu funkciju — placentā
attīstās auglis, bet tajā pašā laikā placentā sintezējas arī hormoni

kas nepieciešami normālai grūsnības norisei un augļa attīstībai.

Placenta asinīs izdala estrogēnus, progest c r o nu, re-

laksīnu un horiongonadotropīnu. Horiongonadotropīns
novērš abortus, jo veicina progesterona sintēzi. Progesterona veido-

šanās placentā īpaši nozīmīga tiem dzīvniekiem, kam dzeltenais

ķermenis šo hormonu izstrādā tikai grūsnības sākumā.

FIZIOLOĢISKO PROCESU IZMAIŅAS

DZĪVNIEKU ORGANISMĀ PĒC KASTRĀCIJAS

Dzīvnieku kastrēšana atvieglo to saimniecisko izmantošanu. Kas-

trētu dzīvnieku gaļa ir smalkšķiedraināka un garšīgāka. Kastrēta

dzīvnieka organismā samazinās oksidēšanās procesu intensitāte, pa-

stiprināti nogulsnējas tauki. Tam hipertrofējas virsnieru garozas

slānis, samazinās nervu sistēmas uzbudināmība un izzūd dzimum-

instinkts. Tēviņiem izzūd dzimumrefleksi un atrofējas papildu dzi-

mumdziedzeri. Mātītēm iestājas dzemdes, maksts un piena dziedzeru

involūcija.
Kastrētie ērzeļi kļūst paklausīgāki.
Pēc jaunu dzīvnieku kastrācijas tiem neizveidojas sekundārās

dzimumpazīmes, strauji aug garumā stobrkauli, mainās ķermeņa
proporcijas.

TĪMUSS JEB AIZKRŪTS DZIEDZERIS

Tīmuss ir limfoepiteliāls orgāns. Pēdējo desmit gadu laikā no-

skaidrota tā nozīmīgākā loma organisma aizsargreakcijās: tīmusā

attistās T limfocīti, kā arī veidojas antivielas pēc dzīvnieku vakci-

nācijas pret baktēriju un vīrusu ierosinātām slimībām. Tajā pašā
laikā tīmuss izdala arī īpašu hormonu — timozīnu, kas stimulē

limfoīdo šūnu attīstību, imunitātes veidošanos un nervu impulsu pār-
vadi no kustību nerviem uz muskuļiem.
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Tīmuss ir jutīgs pret citu endokrīno dziedzeru hormoniem. Vai-

rogdziedzera hormoni palielina tīmusa masu un stimulē limfātiskās

sistēmas attīstību. Tīmusam ir arī funkcionāls sakars ar dzimum-

dziedzeriem, hipofīzi un virsnierēm.

PROSTAGLANDĪNI

Prostaglandīni ir bioloģiski aktīvas vielas, kas veidojas visos

dzīvnieka audos, vietēji iedarbojoties uz šūnu. Prostaglandini
ietekmē adenozīnmonofosfāta sintēzi, veicina kalcija jonu izkļūšanu

un nātrija jonu iekļūšanu šūnā.

Prostaglandīnu ietekme uz dzīvnieku audiem ir ļoti daudzvei-

dīga un pretrunīga. Dzemdē prostaglandīnu daudzums palielinās
pirms dzeltenā ķermeņa involūcijas. Tāpēc prostaglandīniem ir sva-

rīga loma dzimumcikla regulēšanā. Sintētiskos F
2 prostaglandīnus

izmanto dzimumcikla sinhronizācijai un dzimumsistēmas aktivācijai.

14. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: novērot adrenalīna ietekmi uz izolētu vardes sirdi, noskaid-

rot insulīna ietekmi uz cukura daudzumu asinīs.

Materiāls: vardes, trusis, adrenalīna šķidums, insulīna šķīdums, reaģentu

komplekts cukura noteikšanai asinīs, 20% glikozes šķīdums.

Instrumenti: preparēšanas adata, pincete, šķēres, termometrs.

Adrenalīna ietekme uz izolētu vardes sirdi. Vardei iznīcina galvas un mugu-

ras smadzenes. Ar anatomisko pinceti satver aortu, pace| to uz augšu un ar

grieznēm izgriež sirdi kopā ar venozo sīnusu, ko novieto uz priekšmetstikliņa ar

Ringera šķīdumu. Saskaita sirds kontrakciju skaitu minūtē un novērtē kontrakciju

spēku. Ar pipeti uzpilina sirdij adrenalīna šķīdumu. Pēc dažām minūtēm konstatē,

ka sirds kontrakcijas k|ūst biežākas — adrenalīna ietekmē palielinās sirdsdaibības

frekvence un sirds kontrakciju spēks.
Insulīna ietekme uz cukura daudzumu asinīs. Trusim subkutāni ievada 3 vai

4 vienības insulīna uz 1 kg dzīvmasas. Pēc pusotras, divām stundām dzīvnieks

kļūst nemierīgs, tam pazeminās ķermeņa temperatūra, cukura koncentrācija 100 g

asiņu samazinās no 100 mg (norma) līdz 45 mg, novēro muskuļu raustīšanos

un krampjus. Dzīvnieka nomierināšanai un krampju likvidēšanai vairākās vietās

zemādā ievada pa 10 ml 20% glikozes šķīduma.

VAIROŠANĀS

Vairošanās ir svarīga bioloģiskā parādība, kas nodrošina sugas

turpināšanos. Zīdītājiem, tajā skaitā arī lauksaimniecības dzīvnie-

kiem, tas ir ļoti sarežģīts process, kurā svarīga loma ir īpašiem vai-

rošanās orgāniem (dzimumorgāniem).
Visiem augstākajiem dzīvniekiem pēcnācēji piedzimst ar nepil-

nīgi attīstītiem dzimumorgāniem. Liellopiem, kazām un aitām vai-
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rošanās orgāni sāk funkcionēt no 6
...

10, cūkām — no 5
...

8, bet

zirgiem — no 16
...

18 mēnešu vecuma, šajā vecumā mātīšu olnīcās

sāk periodiski attīstīties folikuli, nobriest olšūna, notiek meklēšanās,
bet tēviņiem sēkliniekos sāk veidoties spermiji. Šo periodu sauc par

fizioloģiskās dzimumgatavības iestāšanās periodu.
Dzimumgatavības iestāšanās laiks ir atkarīgs no ēdināšanas un

turēšanas apstākļiem. Dzimumgatavības iestāšanos stipri aizkavē

nepietiekama un nepilnvērtīga ēdināšana, kā arī dzīvnieku turēšana

nepiemērotās telpās, pastaigu trūkums un slimības.

Dzimumgatavība iestājas daudz agrāk nekā vispārējais nobrieša-

nas periods. Izmantojot dzīvniekus vaislai tūlīt pēc fizioloģiskas

dzimumgatavības iestāšanās, tiek aizkavēta dzīvnieka organisma
vispārējā attīstība, pēcnācējs parasti ir sīks un mazproduktīvs. Tā-

dēļ nozīmīga ir t. s. saimnieciskā vaislas gatavība,
kad dzīvnieka organisms ir pietiekami nobriedis un attīstījies. Saim-

nieciskā vaislas gatavība telēm iestājas 16
...

18 mēnešu vecumā,

aitām — 12
...

13 mēnešu, cūkām — 8... 11 mēnešu, ķēvēm —

3.. 4 gadu vecumā. Dzīvniekus vaislai var izmantot tikai pēc šī

vecuma sasniegšanas.

VĪRIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU

DZIMUMORGĀNU FIZIOLOĢIJA

Vīrišķie dzimumorgāni sastāv no sēkliniekiem, sēklinieku piedēk-

ļiem un sēklvadiem, vīrišķā urīnkanāla, papildu jeb akcesoriskajiem

dzimumdziedzeriem, sēklinieku maisiņa, dzimumlocekļa un prepūcija.
Sēkliniekos attīstās vīrišķās dzimumšūnas — spermatozoīdi, kā

arī dzimumhormoni, kas nosaka sekundāro dzimumpazīmju attīstību.

Sēkliniekiem ir olveida forma, no sāniem tie ir nedaudz saplacināti.

SPERMIOĢENĒZE

Spermioģenēze ir vīrišķo dzimumšūnu attīstība. Šis process no-

tiek sēklinieka līkumotajos kanāliņos un sākas pēc dzimumgatavības
sasniegšanas. Spermatozoīda attīstībā izšķir četrus periodus: vairo-

šanās, augšanas, nobriešanas un pārveidošanās.
Vairošanās periodā notiek spermatogoniju intensīva mitotiska

dalīšanās un savairošanās.

Augšanas periodā spermatogoniji ātri aug un pārvēršas I pakā-

pes spermatocītos. Augšanas perioda beigās notiek I pakāpes sper-

matocītu sagatavošanās mejozei.
Nobriešanas periodā notiek I pakāpes spermatocītu mejotiskā

dališanās. Pēc I mejozes izveidojas II pakāpes spermatocīts ar

haploīdu hromosomu skaitu. II mejozē katrs spermatocīts dalās, iz-

veidojot 2 spermatīdus.
Pārveidošanās periodā spermatīdi pakāpeniski pārveidojas par

spermatozoīdiem.
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Visā spermioģenēzes procesā liela nozīme ir barotājšūnām, kas

atrodas līkumoto kanāliņu sienās.

Gatavie spermatozoīdi izdala fermentu hiāiuronidāzi, kuras dar-

bības rezultātā tie iegūst kustīgumu. Pēc tam spermatozoīdi nokļūst

taisnajos sēklas kanāliņos, sēklinieka tiklā, sēklas izvadkanāliņos

un uzkrājas sēklinieka piedēklī.
Sēklinieka piedēkli nosacīti iedala trijās dajās. Sākuma daļu

veido piedēkļa galviņa, vidusdaļu — piedēkļa ķermenis, beigu
daļu — piedēkļa aste.

Spermatozoīdu virzīšanās pa sēklvada piedēkļa kanālu notiek,

spermatozoīdiem kustoties. Kustības izraisa kontraktilie elementi, kas

atrodas spermatozoīda astē. Sēklinieka piedēklī spermatozoīdi iegūst

negatīvu lādiņu, kas pasargā tos no aglutinācijas.
Sēkliniekos un sēklinieka piedēklī temperatūra ir par 3...5°C

zemāka nekā pārējos ķermeņa orgānos. Tas nodrošina spermato-
zoīdu veidošanos un saglabāšanos.

No sēklinieka piedēkļa spermatozoīdi tiek izvadīti pa sēklvadu.

Sēklvadi atveras vīrišķajā urīnkanālā.

SPERMATOZOĪDU RAKSTUROJUMS

Spermatozoīds sastāv no galviņas, kakliņa (savienojošās daļas),

ķermeņa un astītes. Spermatozoīdu garums lauksaimniecības dzīv-

niekiem ir 0,06
.. . 0,07 mm. Spermatozoīda galviņa veido apmēram

!/• no visa tā garuma, tajā sakopota ģenētiskā informācija. Kakliņš,

ķermenis un aste ir spermatozoīda kustību aparāts.

Spermatozoīdi satur ap 25% sausnas un 75% ūdens. No sausnas

85% ir olbaltumvielas, 13,2% — lipīdi un 1,8% — minerālvielas. Tie

satur arī daudz fosfora (ap 2,7%), sevišķi daudz fosfora ir sperma-

tozoīdu galvā.

Pārējās spermatozoīda ķermeņa daļas (kakliņš, ķermenis un

aste) sastāv no olbaltumvielām, lipīdiem un sāļiem. Spermatozoīdi
satur arī fermentus, kas piedalās oksidēšanās procesos pašā sper-

matozoīdā.

Spermatozoīdu dzīvotspēja ir atkarīga no apkārtējās vides tem-

peratūras un šķidruma, kurā tie atrodas. Viskustīgākie tie ir 37 . .>
39°Ctemperatūrā, t. i., ķermeņa temperatūrā. Ja ir pazemināta tem-

peratūra, spermatozoīdi nonāk anabiozes stāvoklī, ja paaugsti-
nāta, — tie iet bojā. Spermatozoīdu aktivitātes samazināšanos

izraisa arī ūdeņraža jonu koncentrācijas pieaugums.
Dzīvības procesiem un kustībām nepieciešamā enerģija sperma-

tozoīdos rodas divējādi: aerobās oksidēšanās (elpošanas) un anae-

robās oksidēšanās (glikolīzes) rezultātā. Buļļa un teķa spermato-
zoīdos galvenokārt novēro glikolīzes procesus, bet kuiļa, ērzeļa un

gaļēdāju spermatozoīdos — aerobo oksidēšanos, turklāt galvenokārt
tiek izmantota fruktoze, nedaudz arī lipoīdi. Ērzelim enerģijas
veidošanai tiek izmantotas arī olbaltumvielas.
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SPERMAS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS

Sperma sastāv no diviem komponentiem — spermatozoīdiem un

šķidruma jeb plazmas, kas ir papildu dzimumdziedzeru sekrētu sa-

jaukums. Buļļu un teķu sperma satur daudz olbaltumvielu, kuiļa
un ērzeļa spermā to ir daudz mazāk. No minerālvielām sastopams
kālijs, nātrijs, hlors, fosfors un mikroelementi. Bez tam spermas

plazma satur glikozi, fruktozi, lipīdus, askorbīnskābi, fosfatāzi, pro-
teolitiskos fermentus, prostaglandīnus, vazoglandīnus un citas vie-

las. Prostaglandīni un vazoglandīni izsauc gremošanas trakta un

dzemdes kontrakcijas. Glikoze, fruktoze un lipīdi veido spermato-
zoīdu barības vidi.

Vienā reizē izdalīto spermas daudzumu sauc par ejakulātu. At-

gremotājiem ejakulāta apjoms ir 1
...

6 ml, ērzelim — 50 . . . 120 ml,
kuilim— 150... 300 ml (14. tabula).

14. tabula

Ejakulata daudzums un spermatozoīdu koncentrācija

PAPILDU DZIMUMDZIEDZERU FUNKCIJAS

Pie papildu dzimumdziedzeriem pieder pūslīšveida dziedzeri,

priekšdziedzeris un sīpolveida dziedzeri.

Papildu dzimumdziedzeri izdala sekrētu (spermas plazmu), kas

satur barības vielas un veicina spermatozoīdu pārvietošanos mātītes

dzimumceļos. Šo dziedzeru sekrēts veidojas nepārtraukti, bet ejaku-

lācijas laikā sekrēcija ievērojami pastiprinās.

Papildu dzimumdziedzeri dažādiem mājdzīvniekiem atšķiras gan

pēc lieluma, gan pēc uzbūves un ražotā sekrēta daudzuma.

VĪRIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU DZIMUMREFLEKSI

Tēviņiem dzimumreflekss ir sarežģīts ķēdes veida reflekss, jo
sastāv no vairākām savā starpā saistītām reakcijām. Dzimumref-

leksi ir iedzimti jeb beznosacījuma refleksi, kas parādās kopā ar

dzimumgatavības iestāšanos.

Dzīvnieks
Vidējais ejakulāta

apjoms, ml

Vidējā spermatozoīdu

koncentrācija,
miljardos

1 ml

Vidējais

spermatozoīdu
daudzums,

miljardos

Ērzelis
Bullis

Kuilis

Teķis

50... 100

4...5

200...400

1 ...2

0,08 ... 0,2
1

..
.2

0,1 ...0,2
2...5

4
...

20

4... 10

20
...

80

2
...

10
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Vaisliniekiem ir šadi refleksi: 1) erekcijas, 2) koitalais un 3) sper-

mas izdalīšanas jeb ejakulācijas.
Ar ožu, redzi un dzirdi uztvertie kairinājumi tiek novadīti uz

muguras smadzeņu krustu daļu, kur atrodas erekcijas centrs. Tā

uzbudinājuma ietekmē uz dzimumorgāniem tiek raidīti impulsi, kas

paplašina dzimumlocekļa artērijas. Dzimumlocekļa briedumķermenis

piepildās ar asinīm un uzbriest. Asiņu aizplūšanu no dzimumlocekļa
kavē sēžas kavernozais muskulis, kurš kontrahējoties saspiež vēnas.

Koitālais reflekss izpaužas ar dzimumlocekļa ievadīšanu mātītes

makstī un berzēšanās kustībām, kas sagatavo spermas izsviešanu.

Berzēšanās kustību rezultātā tiek kairināti dzimumlocekļa galviņas
receptori, no kuriem uzbudinājums pa nervu šķiedrām tiek novadīts

uz ejakulācijas centru. No tā uzbudinājums nonāk dzimumdziedze-

ros. Rezultātā sperma ar ritmiskām viļņveidīgām kontrakcijām tiek

izsviesta makstī — notiek ejakulācija.

VĪRIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU DZIMUMFUNKCIJU REGULĀCIJA

Dzimumfunkciju regulācijā piedalās centrālā un autonomā nervu

sistēma. Lielo pusložu garoza, summējot ārējās vides un analizatoru

kairinājumus, vada impulsus uz zemgarozas dzimumcentriem —

starpsmadzenēm un hipotalāmu. No turienes impulsi tiek noraidīti uz

erekcijas un ejakulācijas centriem. Šie centri atrodas muguras sma-

dzeņu kaudālāko jostas un krustu segmentu apvidū un ir saistīti ar

hipotalāmu, smadzeņu lielo pusložu garozu, kā arī ar receptoriem,
kas atrodas dzimumorgānos. Smadzeņu garozas, zemgarozas un

spinālie dzimumfunkciju regulācijas centri atrodas pastāvīgā sav-

starpējā saistībā. Tādējādi dzimumfunkciju regulācijas centri ir sa-

režģīta, dinamiska, vienota funkcionējoša sistēma, jo uzbudinājums
tiek pārvadīts arī pretējā virzienā — no dzimumorgānu receptoriem
uz augstākajiem regulācijas centriem.

Bez neirālajiem faktoriem vīrišķo dzīvnieku dzimumfunkciju re-

gulācija notiek arī humorāli ar hormoniem. Šajā procesā nozīmīgi
ir adenohipofīzes gonadotropie hormoni, kā arī neirosekrēti (oksito-

cīns) un hipotalāma liberīni un statīni, kas savukārt ietekmē hipo-
fīzes darbību.

SIEVIEŠU KĀRTAS DZĪVNIEKU

DZIMUMORGĀNU FIZIOLOĢIJA

Pie sievišķajiem dzimumorgāniem pieder olnīcas (producē olšū-

nas un dzimumhormonus), olvadi (tur notiek apaugļošanās),
dzemde (augļa attīstības vieta), maksts ar klitoru un ķaunuma

lūpas, kas kalpo dzimumaktam.
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OVOĢENĒZE

Par ovoģenēzi apzīmē olšūnas veidošanās un nobriešanas pro-

cesu. Šis process notiek olnīcā un olvados. Atšķirībā no spermioģe-
nēzes ovoģenēzē izšķir tikai 3 periodus: vairošanās, augšanas un

nobriešanas.

Vairošanās periods. Olšūnas attīstās no ovogonijām. Olšūnas

attīstība sākas jau embrionālajā laikā. Ovogonijām savairojoties, iz-

veidojas primārie folikuli. Tie sastāv no centrā esošās ovogonijas,
ko apņem folikulāro šūnu slānis. Augšanas periodā no ovogonijām
attīstās I pakāpes ovocītas, kas sagatavojas mejozei un dzeltenuma

uzkrāšanai. Sagatavošanās mejozei notiek tāpat kā spermioģenēzē.
Attīstoties I pakāpes ovocītai, primārais folikuls pārvēršas par se-

kundāro folikulu un tā folikulārās šūnas novietojas vairākās kārtās

un izveido tā saucamo graudaino slāni. Ap pašu ovocītu izveidojas
caurspīdīgais apvalks (zona pellucida).

Augšanas periods. No saistaudu šūnām, kas apņem sekundāro

folikulu, attīstās folikula apvalks (theca folliculi). Tālākā folikula

attīstībā graudainā slāņa šūnas sāk vairoties un producēt folikula

šķidrumu. Folikulā rodas dobums, kas ātri piepildās ar šķidrumu,
pakāpeniski palielinās, bet apkārt ovocītai izveidojas starainais

vainags (corona radiata), kas sastāv no folikulārajām šūnām. Kad

folikuls augot sasniedz maksimālo lielumu, to sauc par pūslīšveida
folikulu (foliculus ovaricus vesiculosus). Ovulācijas laikā folikuls

plīst un I pakāpes ovocītas, ko klāj starainais vainags, nonāk olvadā.

Nobriešanas periods norisinās olvadā. Sī perioda gaitā hromo-

somu skaits samazinās uz pusi un kļūst haploīds. Tas notiek I un

II mejozē. I pakāpes ovocītai daloties, rodas viena liela šūna jeb
II pakāpes ovocīta un otra maza šūna — pirmais polārais ķerme-
nītis. Otrreiz daloties, II pakāpes ovocīta dod ovotīdu, kas pārvei-
dojas par olšūnu, un otru mazu šūnu — otro polāro ķermenīti.

II mejozē olšūna zaudē centrosomu.

Folikuli attīstoties pamazām tuvojas olnīcas virsmai un izspiežas
uz āru. Olnīcā vienlaikus izveidojas daudz folikulu, bet pilnīgi no-

gatavojas tikai daži. Pārējie folikuli dažādās attīstības stadijās sa-

plok un uzsūcas — tiek pakļauti artrēzijai.
Dažādu sugu dzīvniekiem folikulu skaits un izmēri atšķiras. Go-

vīm un ķēvēm nogatavojas tikai viens, retāk divi folikuli. Aitām

atkarībā no sugas vienlaikus nobriest viens vai divi folikuli. Cūkām

vienlaikus abās olnīcās nogatavojas 15 ... 20, pat līdz 40 folikulu,
kuru izmērs diametrā ir 0,8

...

1 cm.

Govs nogatavojies folikuls sasniedz 1
...

1,5 cm diametru.

OVULĀCIJA

Nobriedis folikuls plīst, un ovocīta nokļūst olvadā. Šo procesu
sauc par ovulāciju. Ovulācija ir sarežģīta reakcija uz iekšējiem un

ārējiem kairinātājiem, tās mehānisms vēl pilnībā nav izpētīts.
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Uzskata, ka folikula plīšana notiek šķidruma sakrāšanās un līdz

ar to spiediena pieauguma rezultātā. Folikulārā šķidrumā sakrājas
proteolītiskie fermenti, kas noārda folikula sienu un sagrauj sīkos

kapilārus.
Ovulācijas laikā palielinās asins piegāde olvadiem, sasprindzinās

to muskuļšķiedras, paplašinās olvada piltuve. Tas atvieglina olšū-

nas nokļūšanu olvadā.

Olvada muskulatūrai peristaltiski kustoties, olšūna pārvietojas
dzemdes virzienā.

DZELTENĀ ĶERMEŅA IZVEIDOŠANĀS

Olvados olšūna var apaugļoties. Neapaugļojusies olšūna iet bojā
dažu dienu laikā. Plīsušā folikula vietā izveidojas t. s. dzeltenais

ķermenis, kas darbojas kā iekšējās sekrēcijas dziedzeris (izdala hor-

monu progesteronu, arī estrogēnus). Dzeltenais ķermenis sastāv no

saistaudiem un šūnām, kas satur lipīdus un pigmentu (krāsvielu), —

luteīnšūnām. Ja apaugļošana ir notikusi un iestājusies grūsnība,
dzeltenais ķermenis saglabājas visu grūsnības laiku, un to apzīmē
par grūsnības dzelteno ķermeni.

Ja apaugļošanās nenotiek, dzeltenais ķermenis uzsūcas, tā audi

pamazām izzūd un izveidojas rēta. Sādu dzelteno ķermeni sauc par

meklēšanās dzelteno ķermeni.

DZIMUMCIKLS

Fizioloģisko un morfoloģisko procesu kopumu, kas notiek mātītes

organismā periodā no vienas meklēšanās līdz otrai, apzīmē par
dzimumciklu. Atkarībā no mātītes uzvedības dzimumciklu lauksaim-

niecības dzīvniekiem iedala divās pamatstadijās: pirmā ir dzimum-

uzbudinājuma un meklēšanas stadija, otrā — fizioloģiskā līdzsvara

stadija.
Dzimumcikla un tā atsevišķo stadiju ilgums dažādu sugu dzīv-

niekiem ir atšķirīgs. Meklēšanās ilgums govij ir 10
...

20 stundas,

ķēvei — 96 ... 168 stundas, cūkai — 48
...

72 stundas. Govīm dzi-

mumcikls ir 19... 21 dienu, ķēvēm — 20... 22 dienas, cūkai —

20
...

21 dienu garš.

Dzimumuzbudinājuma periodā hormonu ietekmē paplašinās dzi-

mumceļu asinsvadi. Tā rezultātā dzemdē un makstī iestājas hiper-

ēmija. Dzemdes muskulatūras kontrakcijas pastiprinās, dzemde pa-
lielinās apjomā.

Estrogēno hormonu ietekmē dzemdes dobums un maksts piepil-
dās ar caurspīdīgām, staipīgām gļotām, kas redzami izdalās uz

āru (it sevišķi govīm un telēm).
Dzimumcikla neirāli humorālā regulācija. Dzimumcikla regulā-

cijā vadošā loma ir centrālajai nervu sistēmai, kas regulē arī hor-

monu sekrēciju un darbību. Sīs regulācijas centri atrodas hipota-
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lāmā. Ārējās vides kairinājumi centros nonāk caur analizatoriem

(redzes, ožas, dzirdes, jušanas, garšas), bet iekšējie kairinātāji —

hormoni — signalizē par dzīvnieka iekšēju gatavību vairošanās pro-

cesam. Galvas smadzenes integrē pienākošo informāciju. Nervu

impulsi hipotalāmā pārvēršas humorālajos faktoros, kas veicina hipo-
fīzes hormonu izdalīšanos. Viens no hormoniem (folikulostimulējo-

šais) stimulē folikulu augšanu un attīstību, otrs (luteinizējošais) —

ovulāciju un dzeltenā ķermeņa veidošanos.

Pirms meklēšanās asinīs izdalās ļoti daudz folikulostimulējošā
hormona. Vēlāk, pēc folikula nobriešanas, palielinās luteinizējošā
hormona izdalīšanās. Olnīcu producētie estrogēni un progesterons
ietekmē ne tikai dzimumorgānus, bet arī centrālo nervu sistēmu.

Rezultātā iestājas dzemdes hiperēmija un citas ar meklēšanos sais-

tītas parādības.

Hipotalāms ar retikulārās formācijas starpniecību spēj izraisīt

uzbudinājumu atsevišķos centrālās nervu sistēmas rajonos. Izvei-

dojas t. s. dzimumdominante jeb folikulārā fāze, kad mātītēm iestā-

jas dzimumrefleksi.

Savukārt pēc ovulācijas progesterona ietekmē iestājas dzimum-

cikla luteālā fāze. Progesterons aktivizē nervu centrus, kas saistīti

ar mātes jūtu attīstību. Tā rezultātā mainās mātītes uzvedība: bei-

dzas meklēšanās, mātīte vairs nepielaiž tēviņu.
Mūsu lauksaimniecības dzīvniekiem dzimumcikli notiek regulāri

visu gadu. Tos ietekmē ārējās vides faktori: temperatūra, ēdināšana,
turēšana. Aukstā ziemas laikā daudzām govīm un ķēvēm folikulu

attīstība notiek lēni, arī meklēšanās ir ilgstošāka nekā vasaras ga-

nību periodā.

Savvaļas dzīvnieku meklēšanās parasti ir sezonāla un var nori-

sināties dažādā laikā. Vairumam dzīvnieku dzemdības notiek pava-

sarī, kad to mazuļiem ir vislabvēlīgākie apstākļi augšanai un

attīstībai.

Mājdzīvniekiem atražošanas process ir saistīts ar saimnieciskiem

apsvērumiem. Govis parasti apsēklo visu gadu, lai atnešanās ganām-
pulkā norisētu nepārtraukti.

APLECINĀŠANA (APSĒKLOŠANA) UN SPERMATOZOĪDU PĀRVIETOŠANĀS

MĀTĪTES DZIMUMORGĀNOS

Izšķir divus apsēklošanas tipus. Atgremotājiem un trušiem ir

maksts tipa apsēklošana — sperma pēc ejakulācijas nokļūst makstī.

Ķēvēm, cūkām un kucēm ir dzemdes tipa apsēklošana. Dzīvniekiem

ar maksts tipa apsēklošanu ir īsa ejakulācija, neliela apjoma ejaku-
lāts un stipri koncentrēta sperma.

Dzīvniekiem ar dzemdes apsēklošanas tipu ir gara dzemde, liels

ejakulāta apjoms un ilgs dzimumakts.

Spermatozoīdu pārvietošanas pa dzemdes kaklu, ķermeni un

ragiem uz olvadiem notiek galvenokārt dzemdes muskulatūras
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kontrakciju rezultātā. Dzemdes muskulatūras kontrakcijas veicina

oksitocīns un prostaglandīni.
Spermatozoīdi koncentrējas dzemdes kaklā un dzemdes ragos.

Olvados tie nokļūst nelielām porcijām. Govīm spermatozoīdi olvados

var nonākt 4 minūtes pēc apsēklošanas.
Tie spermatozoīdi, kas nesastop savā ceļā olšūnu, nokļūst vēdera

dobumā, kur tiek uzsūkti. Makstī palikušie spermatozoīdi iet bojā
dažās stundās, jo maksts sārmainā reakcija tiem ir ļoti-kaitīga.

Mātītes dzimumorgānos spermatozoīdi nodzīvo ne vairāk kā

48 stundas. Jo ilgāk spermatozoīdi atrodas mātītes dzimumorgānos,
jo vājāka kļūst to apaugļošanas spēja.

Govis parasti aplecina 10. stundā pēc meklēšanās sākuma, ai-

tas — 4.
...

20. stundā. Cūkas nepieciešams aplecināt divas reizes:

pirmo reizi — ne vēlāk kā 15.
...

20. stundā pēc meklēšanās sākuma,
otru reizi — 20. stundā pēc pirmās aplecināšanas.

MĀKSLĪGĀ APSĒKLOŠANA

Mākslīgā apsēklošana ir mātītes apsēklošana bez aplecināšanas
ar tēviņu. Apsēklojot mākslīgi, viena vaislinieka spermu var izman-

tot daudzām mātitēm. Tādējādi mākslīgā apsēklošana dod iespēju
ātri uzlabot lopu oiltsīpašības.

Visplašāk praksē tiek lietota govju un aitu cervikālā mākslīgās

apsēklošanas metode. Pēc šīs metodes sperma tiek ievadīta dzemdes

kakla kanālā tādā daudzumā, kādā tā iekļūst no maksts dabiskās

apsēklošanas laikā. Govij ievada 200. . . 300 miljonus, aitai —

100 miljonus spermatozoīdu.

APAUGĻOŠANĀS

Apaugļošanas ir fizioloģisks process, kura notiek spermatozoīda
iekļūšana olšūnas citoplazmā un zigotas izveidošanās.

Apaugļošanās process notiek olvada priekšējā trešdaļā. Tur no-

kļuvušie spermatozoīdi sastop olšūnu un noārda tās staraino vai-

nagu. Tas notiek spermatozoīdu izdalītā fermenta hiāluronidāzes un

proteāzes ietekmē. Spermatozoīdi nokļūst olšūnas caurspīdīgajā ap-
valkā un citoplazmā, taču olšūnā iekļūst tikai viena spermatozoīda
galviņa. Spermatozoīda astīti un ķermeni olšūna asimilē.

Spermatozoīda galviņa pārvēršas par vīrišķo pronukleusu un

saplūst ar olšūnas kodolu (sievišķo pronukleusu), izveidojot jaunu
šūnu — zigotu. Tālāk notiek zigotas drostalošanās, kuras rezultātā

rodas blastomēri. Zigota pamazām dodas dzemdes virzienā. Cūkas

dzemdē tā nokļūst pēc 3
...

4 diennaktīm, govs un aitas dzemdē —

4. ... 5., ķēves dzemdē —5.
...

7. diennaktī pēc ovulācijas.
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GRŪSNĪBA

AUGĻA ATTĪSTĪBA UN BAROŠANA

Grūsnlba ir fizioloģisks process, kura rezultātā mātītes orga-
nismā no zigotas attīstās auglis.

Zīdītāju zigotā, kas atrodas morulas stadijā, izšķir divu veidu

šūnas — gaišās un tumšās. Gaišās šūnas veido ārējo slāni, tumšās

šūnas — iekšējo. Gaišajām šūnām ir zināma nozīme dīgļa baro-

šanā — tās sauc par trofoblastiem. Pats auglis attīstās no

tumšajām šūnām — embrioblastiem. Morulas šūnu tālākās dalīšanās

rezultātā izveidojas dīgļa pūslītis jeb blastocista. Tā pakāpeniski
palielinās.

Līdz ar nabas jeb dzeltenuma pūšļa veidošanos sāk attīstīties

augļa segas: ūdens sega jeb amnijs, urīna sega jeb alantojs un

bārkstainā sega jeb horijs. Ārējais apvalks — horijs — saistās ar

dzemdes gļotādas kriptām, izveidojot placentu.
Grūsnības sākumā embrijs barībai izmanto dzemdes pienu (dzem-

des dziedzeru sekrētu, asins un limfas transudātu, leikocītus, eritro-

cītus un audu sabrukuma elementus). Sādu barošanos sauc par
embriotrofo barošanos.

Dzīvnieka embrionālo attīstību iedala trīs periodos: dīgļa pe-

riodā, kura laikā izveidojas blastocista, trofoblasts, dīgļa un augļa
segu aizmetņi; pirmsaugļa periodā — pāreja no dīgļa uz

augļa periodu, kurš beidzas trešajā grūsnības mēnesī un kurā izvei-

dojas visi orgāni; augļa periodā — no pirmsaugļa perioda bei-

gām līdz dzimšanas brīdim, šajā laikā turpina augt un attīstīties

visi orgāni un augļa organisms iegūst līdzību ar vecāku organismu.
Kamēr apaugļotā olšūna virzās pa olvadu, dzemdē nekādas re-

dzamas izmaiņas nenotiek. Tiklīdz olšūna nonāk dzemdē, dzemdes

gļotāda pārmainās, paplašinās asinsvadi, izmainās endometrijs.
Kad auglim attistās asinsrites sistēma, tas saņem sev nepiecie-

šamās barības vielas un skābekli no mātes asinīm caur placentu.
Caur placentu auglis saņem barības vielas, skābekli, atbrīvojas no

oglekļa dioksīda un vielmaiņas galaproduktiem. Augļa barošanās

caur placentu ir sarežģīts bioķīmisko un fermentatīvo reakciju kom-

plekss. Dažādu vielu pāriešana no mātes asinīm augļa asinīs nori-

sinās stingrā atlases veidā. Minerālvielu (kalcija, nātrija un kālija
sāļu) saturs augļa un mātes asinīs ir dažāds. Sevišķi liela starpība
ir dzelzs satura ziņā, jo auglis no mātes asinīm dzelzi uzņem daudz

vairāk, nekā spēj to patērēt. Tāpēc jaundzimuša dzīvnieka organisms
satur dzelzs rezerves, kuras tas izlieto piena periodā, jo piens tikpat
ka nesatur dzelzi.

Augstmolekulāros olbaltumvielu savienojumus mātes asinīs fer-

menti sašķeļ līdz albumozēm; nokļuvušas augļa organismā, tās sin-

tezējas no jauna.
Placentā uzkrājas vitamīni: retinols, tiamīns un askorbīnskābe.

Placenta viegli laiž cauri hormonus, dažas antivielas (ne visiem

dzīvniekiem), ko izstrādā mātes organisms, bet nelaiž cauri
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15. tabula

Dzīvnieku grūsnības ilgums, dienas

mikroorganismus un parazītus, dažādas indes. Tā ir placentas
barjerfunkcija.

Augļa plaušas embrionālajā periodā nefunkcionē, tāpēc embrija
asinsrites sistēma būtiski atšķiras no pieaugušu dzīvnieku asins-

rites. Embrijam izveidojas placentārā asinsrites sistēma.

Asimilācijas procesi auglī ir pārsvarā pār disimilācijas proce-
siem. Tas nodrošina embrija augšanu. Augļa enerģijas patēriņš ir

minimāls, jo tā iekšējie orgāni, izņemot sirdi, tikpat kā nefunkcionē.

Auglis norij augļa ūdeņus. Tie uzsūcoties un sabiezējot veido

t. s. zarnu piķi jeb mekoniju, kas sastāv no žults, epidermas šūnām

un citām vielām. Žulti izstrādā aknas, kuras sāk funkcionēt jau ag-

rās attīstības stadijās. Mekonijs sakrājas augļa taisnajā zarnā un

pēc piedzimšanas izdalās ārā.

Grūsnības ilgums galvenokārt ir atkarīgs no dzīvnieku sugas,
bet to ietekmē arī dzīvnieku šķirne, vecums, turēšanas un ēdinā-

šanas apstākļi (15. tabula).

PĀRMAIŅAS MĀTES ORGANISMĀ GRŪSNĪBAS LAIKĀ

Līdz ar grūsnības iestāšanos mātītes organismā notiek daudzu

orgānu funkciju izmaiņas. Endokrīno dziedzeru darbības mehānisms

šajā periodā ir ļoti sarežģīts un vēl pilnīgi nenoskaidrots.

Grūsnības sākumā hipertrofējas dzemdes sienas: tās palielinās
pat vairāk kā 10 reizes. Dzemde no bļodas dobuma ieslīd arvien

dziļāk vēdera dobumā. Šajā laikā visi vēdera dobuma orgāni tiek

atbīdīti uz priekšu, līdz ar to tie spiež uz diafragmu un apgrūtina
elpošanu un asinsriti. Elpošanas tips mainās no kostoabdominālā

uz kostālo.

Grūsnības periodā pastiprinās iekšējās sekrēcijas dziedzeru, it

sevišķi vairogdziedzera un hipofīzes darbība. Dzeltenais ķermenis
izdala hormonu progesteronu. Šis hormons aizkavē ovulāciju un

visā grūsnības laikā pazemina dzemdes jutību pret dažādiem kairi-

nātājiem, sekmē embrija augšanu un attīstību.

DzEvnieka

suga
Vidēji Svārstības

Ķēve
Govs

Aita, kaza

Cūka

340

285

150

114

62

58

30

307
...

412

240
..

.310

140...160

110...140

59...65

55
...

60

28
...

33

Kuce

Kaķene
Trusene
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Grūsnības laikā pārmaiņas notiek arī asinsrites sistēmā. Palie-

linās kopējais asins daudzums un asins recētspēja, paātrinās eritro-

cītu grimšana, var nedaudz palielināties leikocītu daudzums. Sakarā

ar kopējā asins daudzuma un dzemdes palielināšanos, pastiprinātu
dzemdes asinsapgādi un placentārās asinsrites rašanos palielinās
sirds slodze.

Šajā laikā uzlabojas ēstgriba un barības izmantošana, mātītes

kļūst mierīgākas. Aknās uzkrājas giikogēns, asinīs palielinās neit-

rālo tauku, lipīdu un holesterīna daudzums. Mainās tesmeņa fun-

kcijas.

DZEMDĪBAS

Dzemdības ir sarežģīts fizioloģisks process, kura beigās auglis
(pēc tam arī placenta) tiek izvadīts no dzemdes. Tas ir dabisks

grūsnības noslēgums. Jau grūsnības pēdējās nedēļās notiek pār-
maiņas, kas norāda uz dzemdību tuvošanos un sagatavo to norisi.

Trīs četras nedēļas pirms dzemdībām ķēvēm un govīm attīstās tes-

meņa tūska un palielinās tesmeņa apmēri. Nedēļu pirms dzemdībām

piebriest audi, kas aptver dzemdes kaklu, maksti un kaunumu. Sākas

jaunpiena sekrēcija, iekrīt tukšumi.

Tuvojoties dzemdībām, mainās iekšējās sekrēcijas dziedzeru dar-

bība: palielinās estrogēnu daudzums un samazinās progesterona
līmenis. Rezultātā pastiprinās dzemdes jutība pret mehāniskiem kai-

rinājumiem. Dzemdes muskulatūras saraušanos veicina tādas fizio-

loģiski aktīvas vielas kā acetilholīns un oksitocīns, kā arī vitamīni,
it sevišķi B grupas vitamīni. Svarīga nozīme dzemdību izraisīšanā

ir pārmaiņām centrālajā nervu sistēmā: konstatēts, ka galvas sma-

dzeņu ierosināmība pirms dzemdībām samazinās, bet muguras sma-

dzeņu ierosināmība palielinās.

Dzemdību izraisīšanā nozīme ir arī augļa radītajam dzemdes

muskulatūras reflektorajam kairinājumam.

Izšķir trīs dzemdību periodus: dzemdes kakla atvēršanās periodu,

augļa izstumšanas periodu un placentāro periodu.
Dzemdes kakla atvēršanās periodā notiek dzemdes muskulatūras

ritmiskas kontrakcijas, dzemdes kakls pamazām izlīdzinās un atve-

ras, plīst augļa ūdensapvalks, iztek augļa ūdens. Dzemdību ceļi
kļūst slideni un valgi.

Augļa izstumšanas periods sākas tūlīt pēc pirmā perioda. Šajā
periodā saraujas ne tikai dzemdes muskulatūra, bet arī vēdera sie-

nas un starpenes muskuļi. Šī perioda ilgums dažādu sugu dzīvnie-

kiem ir atšķirīgs. Govīm tas ilgst no 20 minūtēm līdz 1
...

2 stun-

dām, ķēvēm — 5
...

20 minūtes, aitām — līdz 2 stundām, cūkām —

4
...

5 stundas un ilgāk.
Placentārais periods sākas pēc mazuļa piedzimšanas. Atjaunojas

dzemdes muskulatūras kontrakcijas, placenta atslāņojas no dzemdes

un izdalās ārā. Govīm tas notiek 8. .. 10 stundas pēc augļa
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izstumšanas, ķevem — pusstundu, aitām un kazām 5
...

6 stundas

pēc augļa izstumšanas.

Pēcdzemdību perioda notiek dzeltena ķermeņa atrofija un dzem-

des gļotādas un muskulatūras involūcija.

PUTNU VAIROŠANĀS

Pieaugušām putnu mātītēm normāli ir attīstīta un funkcionē

kreisā olnīca un olvads. Labā olnīca un olvads nav attīstīti.

Vistām ovulācija parasti iestājas tad, kad olšūna sasniedz 35...

40 mm diametru.

Olšūnas lielāko daļu aizņem barības dzeltenums. No ārpuses
olšūnu apņem dzeltenuma (caurspīdīgais) apvalks.

Olšūna pēc folikula pārplīšanas ieslīd olvadā. Apaugļošanās no-

tiek olvada piltuvē. Olvads, peristaltiski saraujoties, virza olšūnu uz

kloāku. Virzoties olas dzeltenums rotē ap garenisko asi, un pama-

zām to apņem četri olbaltumvielu slāņi, ko izdala olvada dziedzeri.

Pēc tam izveidojas zemčaulas (šķiedrainais) apvalks un čaumala.

Zemčaumalas apvalks sastāv no divām lapām — ārējās un iekšējās,
kas olas platākajā galā attālinās un veido gaisa kameru. No ārpu-
ses olas čaumalu pārklāj kutikulārā plēve, kas olu pasargā no

mikroorganismu iekļūšanas. Čaumalā ir daudz poru, caur tām iz-

tvaiko ūdens un notiek gāzu apmaiņa embrija attīstības laikā. Pir-

mais olbaltumvielu slānis, kas apņem olas dzeltenumu, olai grie-
žoties ap savu garenisko asi, izveido spirālveidīgi savītas aukliņas

jeb halazas.

Tēviņiem sēklinieki atrodas vēdera dobumā blakus virsnierēm.

Sēklvadi atveras kloākā, pa kuriem dzimumakta laikā spermatozoīdi
tiek ievadīti mātītes dzimumceļos. Spermatozoīdi iekļūst olšūnā caur

dzeltenuma plēvi. Embrijs attīstības sākumā barībai izmanto olas

dzeltenumu, bet ar 12. dienu — arī olas baltumu. Embrija skābekļa
avots sākumā ir olas dzeltenums, vēlāk — gaisa kamera un caur

olas porām iekļuvušais skābeklis.

Optimālā temperatūra inkubācijai ir 37...40°C. Inkubācijas pe-

rioda ilgums cāļiem ir 21 diena, tītarēniem — 28. ..

29 dienas,

pīlēniem — 28 dienas, zoslēniem — 29
...

30 dienas.

Sākoties spalvu mešanai, kā arī ļoti zemā temperatūrā olu dē-

šana tiek pārtraukta.

Dējība ir atkarīga arī no vecuma — jaunās vistas ir dējīgākas
nekā vecās. Labos ēdināšanas un turēšanas apstākļos vistas sāk

dēt jau 4
...

6 mēnešu vecumā.

Tāpat kā zīdītājiem, arī putniem adenohipofīze izdala asinīs

gonadotropo hormonu, kas stimulē folikulu nobriešanu. Hipofīze sin-

tezē luteinizējošo hormonu, kura ietekmē notiek ovulācija. Olnīcā

notiek hormonu veidošanās.

Olu dēšanu regulē centrāla nervu sistēma, tadeļ, vistu sabaidot,
dēšanas akts var tikt pārtraukts.
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Dēšanas periodu var pagarināt, ja paildzina telpas apgaismo-

jumu. Tas saistīts ar gaismas ietekmi uz hipofīzi, kā arī ar to, ka

gaišā laikā vista uzņem vairāk barības, tāpēc organismā nokļūst
vairāk barības vielu.

15. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: olšūnas uzbūves izpēte; iepazīšanās ar apaugļošanās agrām

stadijām.
Materiāls: truša olšūnas preparāti.

Instrumenti: bioloģiskais mikroskops, krāsainie zīmuļi, zīmēšanas burtnīca.

Olšūnas uzbūve. Preparātu vispirms apskata mikroskopa mazajā palielinā-

jumā. Redzamas daudzas olšūnas (faktiski I pakāpes ovocīti) un folikuli dažādās

attīstības stadijās. Jāatrod tāds folikuls, kurā griezums gājis cauri olšūnai, tāpēc

jāapskata viss preparāts. Kad vajadzīgais folikuls atrasts, olšūnu iecentrē redzes

lauka vidū un uzzīmē lielajā palielinājumā.

lepazīšanās ar apaugļošanās agrām stadijām. Šim nolūkam vislabāk izman-

tot zirga cērmes dzemdes griezumus. Izvēlas tādus griezumus, kur vairāk oliņu

atrodas kodolu kopulācijas stadijā.

Preparātā redzamas daudzas oliņas, ko apņem biezs apvalks. Starp apvalku

un zigotu novērojama plata sprauga — piedzeltenuma telpa. Vienā zigotas polā
redzami abi reduktīvās dalīšanās ķermenīši. Sākumā jāsameklē zigota ar diviem

pronukleusiem. Tālāk atrod zigotu, kas atrodas mitozes profāzē. Pēc tam sameklē

olšūnas ar 2, 4, 6 blastomēriem.

LAKTĀCIJA

Par laktāciju sauc piena veidošanās, uzkrāšanās un izdalīšanās

procesu. Piena dziedzeri sintezē specifisku olbaltumvielu kazeīnu,
kā arī piena cukuru laktozi, taukus, vitamīnus un citas vielas, kas

nepieciešamas mazuļu augšanai un attīstībai.

PIENA DZIEDZERI, TO AUGŠANA UN ATTĪSTĪBA

Piena dziedzeri ir simetriski ādas veidojumi. Tie sastāv no alve-

olām, no kurām atiet piena izvadkanāli. Sākumā tie ir šauri, bet

tālāk, savā starpā savienojoties, izveido lielākus piena kanālus un

pāriet piena ejās, kas atveras piena krātuvē. No turienes piens no-

kļūst pupā un zīšanas vai slaukšanas laikā izdalās pa pupa kanālu.

Cūkai, kucei, kaķenei, trusenei ir no 4 līdz 7 piena dziedzeriem,
kas novietoti vēdera apakšējā malā abās pusēs baltajai līnijai. At-

gremotājiem un ķēvei piena dziedzeri veido tesmeni un atrodas

cirkšņu apvidū.
Govs tesmenis (über) sastāv no 4 labi attīstītiem piena dzie-

dzeriem (mamma), kas cits ar citu nesavienojas. Piena alveolas ir

0,1
... 0,8 mm diametrā. No iekšpuses tās izklāj vienkārtainais



400

dziedzerepitēlijs, bet no ārpuses — mioepiteliālās šūnas, kuru kon-

trakcijas izraisa hormons oksitocins.

Govij labāk attīstīti pakaļējie piena dziedzeri. Liela piena dau-

dzuma saturēšanu tesmenī nodrošina pupa kanāla slēdzējmuskulis
(sfinkters), kā arī īpatnēja piena vadu uzbūve (piena vadi gan

sašaurinās, gan paplašinās, izveidojot nesimetrisku sazarojumu).
Tesmeni bagātīgi apasiņo ārējā kaunuma artērija, bet inervē

ārējais sēklnervs, kā ari paslēpeņu un cirkšņa nervs.

Piena dziedzeru attīstība sākas jau agri — embrionālajā laikā,
bet 6 mēnešus vecai telei tesmenis vēl ir vāji attīstīts orgāns. lestā-

joties dzimumgatavībai, sāk pastiprināti augt tesmeņa parenhīma.
Telei tesmenis visintensīvāk aug grūsnības laikā. Grūsnības otrajā

pusē sāk funkcionēt sekretorais epitēlijs, palielinās nervu šķiedru
un asinsvadu daudzums.

Piena dziedzeru intensīva funkcionēšana — laktācija — sākas

tūlīt pēc dzemdībām. Šajā laikā alveolas sasniedz maksimālu ap-

mēru, bet piena dziedzeru augšana un attīstība turpinās vēl vairākus

gadus.
Pēc desmit laktācijas mēnešiem izdalītā piena daudzums pakā-

peniski samazinās, līdz laktācija pilnīgi beidzas līdz nākamajām
dzemdībām. Sākas cietstāvēšanas periods, kas ilgst apmēram divus

mēnešus. Šajā laikā alveolas samazinās apmēros, atrofējas piena

kanāli, notiek tesmeņa involūcija.

Involūcija sākas jau tad, kad vēl norisinās piena sekrēcija, un

tā grūsnai govij cietstāvēšanas periodā turpinās apmēram divas ne-

dēļas, pēc tam atkal sākas tesmeņa dziedzerkanālu reģenerācija.
Tesmeņa attīstību izsauc estrogēnie hormoni, kas stimulē piena

eju augšanu, un dzeltenā ķermeņa hormons progesterons, kas sekmē

piena dziedzeru sekretorā epitēlija attīstību. Bez tam piena dziedzeru

veidošanos veicina hipofīzes somatotropais (augšanas) hormons,

vairogdziedzera hormoni un virsnieru garozas hormoni.

Piena dziedzeru sekretoro funkciju ietekmē arī organisma ener-

ģijas maiņas līmenis, elpošana, asinsrite. Liela slodze laktācijas
periodā ir sirdij, jo, lai izveidotos 1 / piena, caur tesmeni jāiziet
500 / asiņu.

Svarīga nozīme piena dziedzeru augšanas un attīstības regulā-
cijā ir nervu sistēmai. ledarbojoties uz piena dziedzeru receptoriem

un caur tiem uz centrālo nervu sistēmu (piemēram, tesmeņa ma-

sāža), var pastiprināt piena dziedzeru augšanu.

PIENS UN TĀ SASTĀVS

Piens ir bioloģisks šķidrums, kas sastāv no plazmas un tajā

izšķīdušajām vielām. Tas satur ap 100 dažādu vielu, tajā skaitā

vairāk nekā 30 taukskābes, 20 aminoskābes, 40 dažādas minerāl-

vielas, 16 vitamīnus, daudz fermentu un citas vielas (16. tabula).
Govs piens sastāv no 83... 88% ūdens un 11... 18% sausnas,

kuras sastāvā ietilpst 3,8... 6% tauku, 2 ... 5% slāpekļvielu, 4...
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16. tabula

Dažādu dzīvnieku piena ķīmiskais sastāvs, %

5% piena cukura (laktozes), 0,6... 0,8% minerālvielu, 0,1... 0,2%
citronskābes. No slāpekli saturošām vielām pienā ir 2... 4% ka-

zeīna, ne mazāk kā 0,1% piena globulīna, 0,2... 0,6% piena albu-

mīna un 0,005
...

0,2% citu savienojumu.
Piena olbaltumvielās ir visas dzīvībai nepieciešamās aminoskā-

bes. Svarīgākā govs piena olbaltumviela ir kazeīns. Ir četri kazeīna

veidi. Galvenā kazeīna fizioloģiskā nozīme ir tā, ka tas satur fos-

foru, kas nepieciešams skeleta un centrālās nervu sistēmas attīs-

tībai un funkcijām.
Laktalbumīns ir sēru saturoša olbaltumviela. Pienā laktalbumīna

ir maz, daudz tā ir jaunpienā (10... 12%).
Laktglobulīns organismā izpilda aizsargfunkcijas. Pienā tā dau-

dzums ir neliels, bet jaunpienā tā ir 8 .. . 15%.
Piens satur arī olbaltumvielu maiņas produktus — urīnvielu,

pienskābi, purīna atvasinājumus un kreatinīnu.

Piena fermentiem piemīt spēja stearīnskābi pārvērst oleīnskābē,
kā arī sintezēt laktozi. Svarīgākie piena fermenti ir peroksidāze,
lipāze, fosfatāze, laktāze.

Pienā ir 2,5.
.. 6% tauku. Tie satur šādas taukskābes: sviest-

skābi, kapronskābi, kaprilskābi un kaprīnskābi. Tauki pienā atrodas

emulsijas veidā. Tauku lodītes noteiktos apstākļos uzpeld, izveidojot
piena krējuma kārtu. Šo lodīšu diametrs ir 0,5 .. . 10 pm.

Pie piena ogļhidrātiem pieder laktoze, kas piešķir tam saldenu

garšu. Laktoze ir disaharīds, kas sastāv no glikozes un galaktozes.
Tās saturs pienā ir apmēram 4,5%.

Piens laktācijas pirmajās 5... 8 dienās, t. i., pirmpiens, ievēro-

jami atšķiras no parastā piena (17. tabula). Govs pirmpienā ir

daudz vairāk olbaltumvielu (līdz 15%) un minerālvielu nekā pa-

rastajā pienā. Bez tam pirmpienā ir daudz vitamīnu, imūnvielu

un fermentu. Pirmpiens satur īpašu vielu — lizocīmu, kam

Dzīvnieku

suga
Sausna Tauki

Olbal-

tum-

vielas

Ka-
zeīns

Lak-

toze Pelni

Blīvums

20 °C tem-

peratūrā

Skā-
bums,

°T

LlOVS

Kaza

Aita

Zebu

Jaks

Ķēve
Ēzelis

Cūka
Trusis

Ziemeļbriedis
Delfīns

Zilais valis

13,0

13,4

18,5

15,9
17,8

10,7

9,9

17,4
30,5

33,8
51,2

54,3

3,7

4,3

7,2

7,0
6,8

1,8

1,4
5,9

10,5

18,7
43,7

40,0

3.3

3,6

5,7

4,5
5,0

2,1

1,9

6,2
15,5

10,0
5,6

12,0

2,8

3,0
4,5

3,7
2,9

1,2

1,0

4,8

4,5
4,6

3,5

5,0
6,4

6,2

4,0
2,0

3,6

1,4
1,1

0,7

0,85

0,9
1,5

0,9

0,35
0,5

1,1

1,0
1,4

0,9
1,2

1,029

1,030

1,034

1,032
1,011

1,021
1,019

1,018

1,001

17,0

17,0
25,0

6,5

6,0

9,3

8,7
12,0

12,0

8,7
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17. tabula

Govs piena un pirmpienā

ķīmiskais sastāvs, %

jaundzimušā dzīves pirmajās dienās piemīt liela aizsargnozīme. Tas

noārda kuņģa un zarnu traktā iekļuvušos mikroorganismus. Tā kā

pirmpienā ir paaugstināts minerālsāļu saturs, pirmpiens pastiprina

gremošanas trakta peristaltiku, līdz ar to sekmējot zarnu kanāla

atbrīvošanu no mekonija (zarnu piķa).

Pirmpienā ir augsta imunoglobulīnu koncentrācija, kam ir ievē-

jojama loma jaundzimušā imunitātes veidošanā.

PIENA SEKRĒCIJA

Piens veidojas alveolu epiteliālajās un piena kanālu sekretorā

epitēlija šūnās. Piens tiek sintezēts no asiņu organiskajām vielām.

Šajā sintēzē piedalās fermenti un hormoni.

Piena olbaltumvielas sintezējas no asins aminoskābēm un plaz-
mas olbaltumvielām.

Piena tauki sintezējas no glicerīna un taukskābēm. Atgremo-
tājiem piena tauku avots ir zemmolekulārās taukskābes, it īpaši

etiķskābe, kas rodas priekškuņģī. Tāpēc, jo vairāk etiķskābes ir arte-

riālajās asinīs, Jo vairāk pienā ir piena tauku. Oleīnskābe, palmitīn-
skābe un stearīnskābe tesmenī nokļūst ar asinīm.

Piena cukurs — laktoze — veidojas no asins ogļhidrātiem. Lak-

tozes sintēze notiek epiteliālajās šūnās, piedaloties fermentiem. Gli-

koze savienojas ar fosforilēto galaktozi, izveidojot laktozi. Piena

sintēzes procesā piedalās gan šūnas citoplazma, gan arī tās kodols.

Piena sekrēcija galvenokārt notiek pēc merokrīnā sekrēcijas tipa,
t. i., bez šūnas citoplazmas noārdīšanās. Šāda sekrēcija norisinās

intensīvas laktācijas periodā. Pastāv uzskats, ka pirmpienā periodā
piena sekrēcijā ir apokrīnais tips, t. i., sekretorās šūnas apikālās
(galotnes) daļas noārdīšanās. Laktācijas perioda beigās pārsvarā
ir holokrīnās sekrēcijas tips, kad sekretorā šūna noārdās pilnīgi,
pārvēršoties piena sekrētā.

Piena veidošanās procesā daļa tā elementu tiek pakļauti fermen-

tatīvai sašķelšanai un atpakaļuzsūkšanai (reabsorbcijai) asinīs, kas

savukārt stimulē piena sekrēciju.

Vielas Piens

Pirmās

dienas
pirmpiens

Ūdens

Olbaltumvielas

Tauki

Minerālvielas
Laktoze

87,5

3,3

3,8

0,7
4,7

75,42

15,08

5,40

1,20

1,31
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157. att. Piena atdeves refleksa neiro-

humorālās regulācijas shēma:

1 — lielo smadzeņu garoza, 2 — hipotalāms.
3 —

hipofīze, 4 — iegarenās smadzenes, 5 —

spinālais ganglijs, 6 —
aferentie vadītājceli,

7 —
eferentie vadītājceli, 8 — mioepitēlijs,

9 _ oksitocins, 10 — prolaktīns, 11 —
izvadu

gludā muskulatūra, 12 — pupa receptori

Piena sekrēciju regulē nervu sistēma kompleksā ar adenohipofī-

zes, virsnieru, olnīcu, vairogdziedzera, epitēlijķermenīšu, aizkuņģa
dziedzera un citiem hormoniem. Sevišķi svarīga nozīme ir prolaktī-
nam, kas piena sekrēciju notur zināmā līmenī. Tāpat svarīgi ir

estrogēni, kas stimulē piena dziedzeru darbību. Piena sekrēcijas
regulācijas shēma parādīta 157. attēlā.

PIENA IZVADĪŠANA

Piena veidošanās notiek nepārtraukti. Piens piepilda alveolas un

piena ejas, bet pēc tam saplūst piena cisternās. Tesmeņa piepildī-
šanās ar pienu notiek, paaugstinoties spiedienam piena dziedzerī.

Spiediens tesmenī atkarīgs no izveidotā piena daudzuma un tes-

meņa gludās muskulatūras tonusa. Zīšanas vai slaukšanas laikā

spiediens tesmenī paaugstinās alveolu, piena eju un piena izvad-

kanāli! kontrakciju rezultātā. Slaukšanas beigās spiediens tesmenī

Krītas. Pastāv cieša sakarība starp piena produktivitāti un tesmeņa

tilpumu. Ķēvēm optimālais tesmeņa tilpums ir 1
... 1,5 /, maksimā-

lais — 2
...

2,5 /, govīm maksimālais tilpums ir no 18 līdz 25 /. At-

sevišķām govīm rekordistēm tesmeņa tilpums sasniedz 40
...

50 /.

Zīšanas vai slaukšanas procesā pupa slēdzējmuskulis (sfinkters)
atslābst un piena strūklas ietekmē atveras.

Piena cisternālo porciju var iegūt, ievadot pupā katetru.

Piena cisternā sakrājas neliels daudzums piena. Lai iegūtu piena
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158. att. Govs tesmeņa inervācija:

1 — pirmais jostas skriemelis. 2 — krustu

kauls, 3 — paslēpenes nervs, 4 — dzi-

mumorgānu-ciskas nervs, 5 — cirkšņa
nervs, 6 — dzimumorgānu-ciskas nerva

kraniālais zars, 7 — dzimumorgānu-ciskas
nerva kaudālais zars, 8 — starpenes nervs,

9 — simpātiskais stumbrs, 10 — jušanas

nervu gali pie pupu pamatiem

alveolāro porciju, nepiecie-
šama slaukšana ar mašīnu vai ro-

kām, lai izraisītu piena dziedzeru

mioepitēlija un tesmeņa gludās
muskulatūras kontrakcijas.

Piena izdalīšana ir sarežģīts

reflekss, kurš notiek nervu, endo-

krīnās un asinsrites sistēmas dar-

bības rezultātā. No tesmeņa pa

centrtieces nerviem aferentie im-

pulsi nokļūst muguras smadzeņu

aferentajos neironos (158. att.).
No tiem pa eferentiern nerviem

tiek noraidīti atbildes impulsi uz

tesmeņa muskulatūru. Tesmenī sa-

mazinās gludās muskulatūras to-

nuss, atveras pupa sfinkters. Uz-

budinājuma impulsi, kas slaukša-

nas un zīšanas laikā rodas pupu

un tesmeņa ādas receptoros, tiek

novadīti arī uz galvas smadzenēm,

hipotalāmu un hipofīzi. Šie impulsi ietekmē neirohipofizes hormona

oksitocīna izdalīšanos. Oksitocīns stimulējoši ietekmē alveolu mio-

epitēliju, kas sāk ātri kontrahēties un saspiest no ārpuses alveolas.

Rezultātā sākas piena izdalīšanās process. Piena atdevi ietekmē ari

otrs neirohipofizes hormons — vazopresīns, kā arī mediators —

acetilholīns.

Pec slaukšanas tesmenī tomēr paliek neliels daudzums piena.
Tas ir atlikušais piens.

Masāža, pareiza slaukšana un labvēlīgi apkārtējās vides ap-

stākļi izraisa pilnvērtīgu piena atdeves refleksu, kura laikā tiek izda

lits pietiekams oksitocīna daudzums.

SLAUKŠANAS FIZIOLOĢIJA

Slaukšanas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik pilnīgi un

pareizā laikā iestājas piena atdeves reflekss. Piena atdeves refleksa

iestāšanās atkarīga no daudziem faktoriem — no apiešanās ar dzīv-

nieku, tesmeņa masāžas, apmazgāšanas, slaukšanas aparāta parei-
zas uzlikšanas utt.

Slaukšana jāsāk tad, kad tesmenis un pupi ir kļuvuši spraigi,
t. i., kad iestājies piena atdeves reflekss. Slaukšana jāizdara ātri

un enerģiski, kamēr ir šīs pazīmes. Piena atdeves reflekss govij

iigst 4
...

7 minūtes, tikpat ilgi izdalās un darbojas oksitocīns, tāpēc

šajā laikā govs jāizslauc. Tikai dažām govīm oksitocīns izdalās

10
...

12 minūtes.
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Mehanizētās slaukšanas laikā zem pupa kanāla sfinktera rodas

vakuums. Vispirms iztukšojas piena krātuves un lielās piena ejas,
pēc tam piens sāk izdalīties no alveolām.

Slaucot ar rokām, vienlaikus slauc divus tesmeņa dziedzerus, bet,
slaucot ar slaukšanas aparātu, — visus četrus. Slaukšana ar apa-
rātu ir daudz mērķtiecīgāka, jo viena vai divu pupu kairinājums iz-

raisa reflektoru piena atdevi no visiem četriem piena dziedzeriem.

Organizējot govju slaukšanu, jāzina, ka pirmajā laikā pēc atne-

šanās izslaukumi kāpj, bet, sākot ar 2. ...3. laktācijas mēnesi, sāk

pazemināties vidēji par 5... 8% mēnesī.

Govīm laktācijas periods ilgst 240
...

305 dienas, ķēvei — 270,
cūkai — 60... 70, kazai — 240 ... 300, bet aitai — 130.'.. 150 dienas.

Slaukšanas reižu skaits dienā jāizvēlas atkarībā no laktācijas
stadijas, pienīguma, piena atdeves intensitātes. Piena ieguve trīsrei-

zējas slaukšanas gadījumā ir augstāka nekā tad, ja govis slauc

divas reizes dienā.

Optimālo vakuumu slaukšanas aparātiem var aprēķināt pec for-

mulas:

Rvak=~2 60 (mm Hg), kur

Rvak — spiediens zempupa kamerā, mm Hg;
R — atmosfēras spiediens, mm Hg.

Optimālais vakuums pēc instrukcijas ir 360
...

380 mm Hg. Pa-

lielināts vakuums slaukšanas aparātā ir kaitīgs — rada tesmeņa

parenhīmas asiņošanu un tesmeņa iekaisumu attīstību.

16. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: piena tauku satura noteikšana cisternālaja, alveolārajā un

atlikušajā pienā; tauku lodīšu saskaitīšana pienā.

Materiāli: sērskābe, izoamilspirts, destilētais ūdens, piens.

Instrumenti: butirometrs, pipetes, ūdens vanna, termometrs (100°C), 250 ml

mērkolba, bioloģiskais mikroskops, centrifūga, Gorjajeva kamera.

Piena tauku satura noteikšana. Ar pipeti butirometrā ielej 10 ml koncentrētas

sērskābes, pēc tam uzmanīgi pielej 11 ml piena un 1 ml izoamilspirta. Butiro-

metru aiztaisa ar sausu gumijas aizbāžņi un sakratot rūpīgi sajauc tā saturu.

levieto butirometru ūdens vannā ar aizbāžņi uz leju un silda 5 minūtes 60...

70 °C temperatūrā. Pēc tam butirometru ievieto centrifūgā tā, lai šaurais gals
būtu vērsts uz centrifūgas iekšpusi. Centrifugē 5 minūtes ar ātrumu 1000 apgr./min.
Tad to uz 5 min ievieto ūdens vannā 60...70°Ctemperatūrā, izņem no vannas

un nosaka tauku saturu.

Virza gumijas aizbāžņi uz augšu vai leju, tādējādi nostādot tauku stabiņa

apakšējo robežu uz kādas no skalas lielajām iedalām, no kuras pēc tam saskaita

iedaļas līdz tauku stabiņa līmeņa apakšējam meniskam. Butirometrs parāda piena

tauku daudzumu gramos 100 ml piena. Butirometrā skalas 10 mazo iedaļu vai

vienas lielās iedaļas tilpums atbilst 1 g tauku 100 ml piena.
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Pēc šādas metodes nosaka piena tauku saturu katram piena veidam.

Tauku lodīšu saskaitīšana pienā. Pienu rūpīgi sajauc, ar pipeti paņem 1 ml

piena un ielej mērkolbā, pielej 250 ml destilēta ūdens, sajauc. Atšķaidītā piena

pilienu uzpilina uz Gorjajeva skaitāmās kameras tīkla, pārklāj ar segstikliņu, ko

rūpīgi pieslīpē pie tīkla malām. Kameru novieto zem mikroskopa, skaita tauku

lodītes, tāpat kā eritrocītus asinīs.

14. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: cisternāla, alveolārā un atlikuša piena pareiza iegūšana;

spiediena noteikšana tesmenī.

Materiāli: sterils pupa katetrs, trauki piena savākšanai, pituitrīna šķīduma.
Instrumenti: injekcijas šļirce ar adatu, manometrs.

Cisternāla, alveolārā un atlikušā piena pareiza iegūšana. Govij pēc tesmeņa

apmazgāšanas un apslaucīšanas dezinficē pupu galus un pēc tam pupa kanālā

ievada sterilu katetru. legūto pienu savāc atsevišķā traukā un izmēra tā dau-

dzumu.

Alveolāro piena porciju iegūst, izdarot tesmeņa masāžu un pēc tam izslau-

cot pienu.

Atlikušā piena iegūšanai intravenozi govij ievada 5... 6ml pituitrīna šķī-

duma (var arī subkutāni ievadīt 9... 10 ml). Pēc šādas injekcijas atlikušais piens

strauji izdalās pa katetriem. Pienu savāc traukā, nosaka tā daudzumu.

Spiediena noteikšana tesmenī. Spiedienu tesmenī mēra ar atsperes vai ūdens

manometru. Dzīvnieku fiksē, sagatavo tesmeni slaukšanai. Vienā pupa kanālā

ievada katetru, ko savieno ar gumijas cauruli un manometru. Piens ieplūst ka-

tetrā un, spiežot uz gaisu, kas piepilda gumijas cauruli, vienlaikus spiež arī uz

manometra atsperi vai uz manometra ūdens stabu. Pēc manometra atsperes no-

virzes vai ūdens staba līmeņa celšanās nosaka spiedienu tesmenī.

MUSKUĻU UN NERVU FIZIOLOĢIJA

UZBUDINĀMO AUDU VISPĀRĒJĀ FIZIOLOĢIJA

Pastāv uzskats, ka nervu un muskuļu audi var atrasties trijos

pamatstāvokļos — fizioloģiskā miera, uzbudinājuma un kavēšanas

stāvokli.

Fizioloģiskais miers ir tāds stāvoklis, kad audos vai

orgānā nav konstatējamas darbības pazīmes. Piemēram, ja musku-

lis nekontrahējas, uzskata, ka tas atrodas fizioloģiskā miera stā-

voklī. Miera stāvoklis ir visai nosacīts, jo muskuļos, tāpat kā citos

audos, nepārtraukti notiek sarežģīti vielmaiņas procesi.

Uzbudināmība, t. i., spēja kairinājuma ietekmē nonākt uz-

budinājuma stāvoklī, piemīt visiem dzīvnieku audiem. Šajā procesā
šūnu membrānās rodas elektriskā lādiņa izmaiņas, mainās viel-

maiņa.

Uzbudinājums pa šunu membrānu izplatās viļņveidīgi. Radies

vienā šūnas vietā, tas pārņem visu šūnu un pāriet uz citām šūnām.
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Uzbudinājuma izplatīšanos izsauc šūnas membrānas jonu pārvieto-
šanās (depolarizācija) un darbības potenciāla rašanās.

Kavēšana ir aktīva reakcija uz kairinātāja iedarbību, kas

līdztekus ar uzbudinājumu nodrošina organisma pielāgošanos ap-

kārtējai videi.

Kairinātāji ir ārējās vai organisma iekšējās vides aģenti, kas,

iedarbojoties uz šūnām, audiem, orgāniem un organismu kopumā,
izraisa dzīvo audu uzbudinājumu. Kairinātājus pēc to enerģētiskās
dabas iedala mehāniskajos, termiskajos, elektriskajos, gaismas, ska-

ņas, radioaktīvajos (a, p un y staros un rentgenstaros) un ķīmiska-
jos (hormoni, skābes, sārmi, sāļi, indes utt.)

•

Pēc bioloģiskās nozīmes kairinātāji parasti ir adekvāti, t. i., at-

tiecīgais orgāns tiem ir pielāgots (piemēram, acs tīklene gaismai).
Tomēr uzbudinājumu var izraisit ari neadekvāti kairinātāji, kam

orgāns nav pielāgots (piemēram, mehānisks nerva kairinājums).
Visus kairinātājus pēc to stipruma iedala sliekšņa, zemsliekšņa

un virssliekšņa kairinātājos.

Sliekšņa kairinātāji rada minimālu kairinājumu, kas

spēj izraisīt atbildes reakciju. Par zemsliekšņa kairinā-

tāju sauc tādu kairinātāju, kura stiprums nav pietiekams, lai iz

raisītu muskuļu kontrakciju. Visus kairinātājus, kuru stiprums pār-
sniedz sliekšņa kairinātāja stiprumu, sauc par virssliekšņa
kairinātājiem.

Lai radītu uzbudinājumu, ir vajadzīgs ne tikai attiecīgs kairinā-

juma stiprums, bet arī noteikts laiks, kurā šim kairinājumam jāie

darbojas, un noteikts kairinātāja spēka pieaugšanas ātrums.

Kairinātāja spēka pieaugšanas ātrumu sauc par uzbudinā-

juma gradientu jeb gradienta likumu. Lai rastos uzbudina

jums, kairinātāja spēkam jāpieaug pietiekami ātri. Ja šis spēka

pieaugšanas ātrums netiek sasniegts, uzbudinājums neiestājas. Pie-

mēram, ja, uz muskuļa un nervu preparātu iedarbojoties ar elektrisko

strāvu, tās stiprumu palielina ļoti lēni līdz pat uzbudinājuma sliek-

snim, uzbudinājums neiestāsies. Ja strāvas stiprumu palielina mo-

mentāni vai ļoti ātri, uzbudinājums iestāsies, jo tiek ievērots gra-

dienta likums.

Bioelektriskās parādības audos. Uzbudinājuma rašanās un iz-

platīšanās ir saistīta ar elektriskā lādiņa izmaiņām kā šūnas

iekšienē, tā arī uz šūnas membrānas virsmas. Sūnas membrāna

miera stāvoklī no ārpuses ir lādēta pozitīvi, bet no iekšpuses — ne-

gatīvi. Potenciālu starpību starp ārējo un iekšējo membrānas virsmu

sauc par miera potenciālu.

Visas uzbudināmo audu šūnas, ja uz tām iedarbojas pietiekami

stiprs kairinātājs, spēj uzbudināties. Kairinājuma ietekmē audu

šūnas membrānas lādiņš ātri samazinās līdz nullei, bet pēc tam

parādās no jauna, tikai ar pretēju zīmi. Sādu strauju potenciālu

svārstīšanos, kas rodas īslaicīgas membrānas lādiņa maiņas rezul-

tātā ar atgriešanos pie sākuma lādiņa, apzīmē par darbības

potenciālu (159. att.).
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159. att. Miera potenciāla, darbības potenciāla un to izcelšanās mehā-

nismi:

mV — milivolti, Us —
uzbudināmības slieksnis, Mp —

miera potenciāls, Dp —

darbības potenciāls; 1 — depolarizācija, 2 — reversija (membrānas pārlādēša-

nās), 3 — repolarizācija, 4 — seku depolarizācija, 5 — seku hiperpolarizācija;
a — membrāna, b — citoplazma. Taisnās bultas norāda pasīvo X* un Na* jonu

pārvietošanos uz koncentrācijas gradientu, bet bultiņas ar ripulīšiem — aktīvo

jonu kustību pret koncentrācijas gradientu (nātrija-kālija sūknis)

Uzbudinājuma vadīšana. Darbības potenciāls, kas radies kādā

nervu šūnas iecirknī, nervu šķiedrā vai muskuļšķiedrā, ātri izplatās
pa visu šķiedru. Pēc stipruma darbības potenciāls 5... 10 reizes

pārsniedz uzbudinājuma slieksni. Potenciāla izplatīšanos veicina

loka strāvas, kas rodas potenciālu starpības rezultātā. Loka strāva,

tāpat kā jebkura elektriskā strāva, kairina šūnu neuzbudinātos

iecirkņus, palielina šūnas membrānas caurlaidību un izraisa poten-
ciālu rašanos šajā iecirknī. Tajā šūnas iecirknī, kas bija uzbudināts

iepriekš, atjaunojas potenciāls miers. Sis process bezgalīgi atkār-

tojas, nodrošinot uzbudinājumu impulsa izplatīšanos visā membrā-

nas garumā.
Šķērssvītrotajā muskulatūra uzbudinājuma vilnis izplatās ar

ātrumu 12
...

15 m/s, bet gludajos muskuļos — 2
...

15 m/s.

DZĪVO AUDU PAMATĪPAŠĪBAS

Dzīvo audu pamatīpašības ir uzbudināmība, labilitate un pa-
rabioze.

Kairinamība ir katras dzīvas šūnas spēja reaģēt uz kairinā-

jumu ar vielmaiņas un enerģijas izmaiņām. Kairināmība piemīt kā
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dzīvnieku, tā ari augu valsts augstākajiem un zemākajiem pārstāv-

jiem, tātad arī muskuļu un nervu audiem.

Uzbudināmība ir muskuļaudu īpašība atbildēt uz kairinātāju
iedarbību ar darbības potenciāla, t. i., uzbudinājuma veidošanos.

Lai iestātos muskuļu un nervu uzbudinājums, kairinātāja stipru-
mam jāsasniedz sliekšņa līmenis un kairinātājam jādarbojas no-

teiktu minimālo laika sprīdi. Vismazāko laika sprīdi, cik ilgi jāie-
darbojas sliekšņa kairinātājam, lai iestātos uzbudinājums, sauc par

noderīgo laiku. Vismazāko laika sprīdi, kad uzbudinājumu
izsauc divkāršots sliekšņa kairinātājs, apzīmē par hronaksi j v

un to izsaka milisekundēs (ms).

Jāatzīmē, ka uzbudinājuma rašanās un attīstības gaitā notiek

audu uzbudināmības izmaiņas (160. att.). Depolarizācijas laikā īsu

brīdi uzbudināmība pieaug, bet, kad uzbudinājums sāk izplatīties,
audu uzbudināmība strauji samazinās. Audu stāvokli, kad tie īslai-

cīgi nereaģē uz atkārtotu jebkāda spēka kairinātāju, sauc par ab-

solūto refraktaritāti. Sirds muskulī tā ilgst 300 ... 400 ms.

Pēc absolūtās refraktaritātes audu uzbudināmība pakāpeniski atjau-

nojas līdz sākuma līmenim. Pavājinātās uzbudināmības periodu ap-

zīmē par relatīvo refraktaritāti. Šim periodam īsu brīdi

seko eksaltācijas periods (muskuļos 20 ms, nervos 90 ms), kad audu

uzbudināmība ir palielināta. Eksaltācijas fāzei seko gara subnor-

malitātes fāze, kad audu uzbudināmība salīdzinājumā ar normu ir

nedaudz pazemināta.
Dzīvās sistēmas (nerva, muskuļa v. c.) spēju tikt uzbudinātai ar

noteiktu, tai raksturīgu kairinājuma viļņu frekvenci N. Vedenskis

nosaucis par fizioloģisko
kustīgumu jeb labilitāti.

Somatisko nervu šķiedras uz-

budinājumu vada ātrāk nekā sim-

pātiskās šķiedras. Tāpēc somatis-

kajām nervu šķiedrām ir lielāka

labilitāte. Pa šīm nervu šķiedrām
vienā sekundē var iziet 2000 im-

pulsu, tātad to labilitāte ir 2000.

Ir ieviests īpašs labilitātes

mērs — maksimālais uzbudināju-
ma impulsu skaits, kas rodas

vienā sekundē uz tādu pašu mak-

simālu kairinātāju skaitu.

Labilitāte organisma augšanas
un attīstības periodā palielinās,
bet novecošanās laikā samazinās.

Parabioze (para — ap, bios —

dzīvība) raksturo nerva stāvokli,
kad izzudušas tā funkcionālās

spējas, kuras var atjaunot, ja no-

vērš apstākļus, kas tās rada.

160. att. Nervu šķiedras darbības

potenciāla un nervu šķiedras uzbu-

dināmības izmaiņas:

A — nervu šķiedras darbības poten-
ciāls, B — nervu šķiedras uzbudinā-

mība; 1 — vidējais depolarizācijas po-

tenciāls, 2 — potenciāla maksimums,

3 — seku depolarizācija, 4 — seku

hiperpolarizācija. 5 — vietējās uzbudi-
nāmības paaugstināšanās, 6 — abso-

lūtā refraktaritāte. 7 — relatīvā refrak-

taritate. 8 — eksaltācijas fāze, 9 —

subnormalitātes fāze; a — miera po-
tenciāls, b — uzbudināmības izejas

līmenis
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N. Vedenskis uz vardes nervu-muskuļu preparātu iedarbojās ar

ēteri, hloroformu, kālija hlorīdu, siltumu, aukstumu un stipru elek-

trisko strāvu. Sie dažādie kairinātāji izraisīja labilitātes samazinā-

šanos nervā. Ja pēc tam šim nervu apvidum laiž cauri strāvu, var

novērot nervu darbības funkcionālas pārmaiņas, kas notiek trijās

stadijās.
Pirmajā stadijā kā uz stipriem, tā vājiem kairinājumiem mus-

kulis reaģē ar vienādi stiprām kontrakcijām. šo stadiju apzīmē par

izlīdzinošo jeb transformācijas stadiju. Pēc tam sākas

otrā stadija, kuras laikā muskulis reaģē ar spēcīgām kontrakcijām
uz vājiem kairinājumiem, — un otrādi. Šo stadiju N. Vedenskis no-

sauca par paradoksālo stadiju. Nākamā ir kavēšanas

stadija, kurā uzbudinājums nerada muskulī nekādus kairināju-
mus. Šīs stadijas beigās rodas stāvoklis, kura laikā uzbudināmība

un vadāmība nav novērojama — iestājas parabioze. Kā jau iepriekš
minēts, parabiozes stāvoklis izzūd, ja novērš kairinātājus, kas

to rada.

KAIRINĀJUMA SPĒKA UN RITMA

OPTIMUMS UN PESIMUMS

N. Vedenskis atklāja, ka, iedarbojoties uz nerva-muskuļa pre-

parāta nervu ar retiem kairinājumiem, muskulis atbild ar maksi-

mālu kontrakciju un ātru, pilnīgu atslābšanu. šāds kairinājumu
ritms tika nosaukts par kairinājuma stipruma optimumu.

Ja kairinājumi ir ļoti bieži, muskuļa kontrakcijas samazinās vai

pat pilnīgi izbeidzas. To N. Vedenskis nosauca par kairinājuma
stipruma pesimumu.

Optimuma un pesimuma parādības ir vispārbioloģiskas īpašības,
kuras novēro dzīvajos audos kā atbildes reakciju uz jebkuru fizi-

kālu vai ķīmisku iedarbību. Konstatēts, ka mērena stipruma kairi-

nātāji izraisa optimālu kairinājumu, bet ļoti stipri ilgas iedarbības

kairinātāji — pesimālu (kavējošo) iedarbību uz dažādu orgānu
reakciju. Optimuma un pesimuma parādības novēro ne tikai kus-

tību reakcijās, bet arī sekretoro orgānu un asinsrites sistēmas re-

akcijās.
N. Vedenskis pierādīja, ka pastāv cieša sakarība starp ārēji

diviem pretējiem stāvokļiem — uzbudinājumu un kavēšanu. Uzbu-

dinājums var pāriet kavēšanā — un otrādi. Uzbudinājums un ka-

vēšana ir dažādas audu reakcijas uz kairinājumu, kura iznākums

atkarīgs no labilitātes līmeņa. Lielas labilitātes gadījumā uzbudinā-

jums tiek vadīts bez izmaiņām, labilitātes samazināšanās aiztur

impulsu vadīšanu un rodas kavēšana.

MUSKUĻU FIZIOLOĢIJA

Augstākajiem dzīvniekiem izšķir triju veidu muskuļaudus —

skeleta, sirds un gludo muskulatūru, šeit apskatīsim tikai skeleta

un gludās muskulatūras īpašības.



411

Skeleta muskulis sastāv no muskuļšķiedru kūlīšiem. Katru mus-

kuļšķiedru klāj apvalks — sarkolemma. Tās iekšpusē ir sarkoplazma
ar miofibrillām. Miofibrillas sadalītas sarkomēros.

Katra miofibrilla sastāv no tievām un resnām protofibrillām.
Resnās protofibrillas veidotas no olbaltumvielas miozīna, bet tie-

vās — no aktīna. Šķērssvītrotās muskulatūras miofibrillas sastāv no

pamīšus sakārtotiem gaišākiem izotropiem diskiem un tumšiem ani-

zotropiem diskiem. Tas ir slaistīts ar dažādo gaismas staru laušanu.

Anizotropā laukuma vidū resnās un tievās protofibrillas nepārklāj
viena otru (t. s. H zona). Aktīna protofibrillas piestiprinātas pie sar-

komēra membrānas. Tumšajos laukumos atrodas resnās miozīna

protofibrillas.

SKELETA MUSKUĻU ĪPAŠĪBAS

Muskuļiem piemīt uzbudināmība, kas tomēr ir vājāka nekā ner-

viem. Pie tam uzbudinājums nepāriet no vienas muskuļšķiedras uz

citu. Nervu-muskuļu sinapses galvenokārt izvietotas muskuļšķied-
ras centrā, tāpēc uzbudinājums izplatās uz abām pusēm un, ātri pār-
ņemot visu muskuli, izsauc vienlaicīgu visu tā daļu kontrakciju.
Skeleta muskulatūrai piemīt spraigums — tonuss, kas nodrošina

muskuļu izstiepjamību, elastību un plastiskumu.
Ja muskulim pievieno smagumu, muskulis izstiepjas.

Muskuļu spēju atjaunot sākotnējo formu (garumu) pēc deformē-

jošas iedarbības sauc par elastību. Tomēr muskulim nepiemīt

pilnīga elastība, jo pēc deformējošā spēka noņemšanas muskulis

vairāk vai mazāk pagarinās.
Plastiskums ir ķermeņa spēja paturēt tam piešķirto formu.

Dabiskos apstākļos skeleta muskuļu plastiskums ir niecīgs. Dažādām

skeleta muskuļšķiedrām ir atšķirīgs plastiskums. Vislabāk tas iz-

teikts gludajiem muskuļiem, tāpēc dobo orgānu (piemēram, kuņģa)
sienas pielāgojas pildījumam.

161. att. Skeleta muskuļu kontrakcijas dažāda lieluma kairinā-

tāju gadījuma:

A — atsevišķa kontrakcija, B — zobainais tetānuss. C — gludais

(pilnais) tetānuss: M — mehanogramma, Dp —
darbības potenciāls:

1 —
kontrakcijas fāze, 2 — atslābšanas fāze
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Muskuļu kontrakciju veidi (161. att.). Muskuļaudu raksturīga
īpašība ir to kontrahēšanās spēja. Izšķir atsevišķu kontrakciju un

tetānisku kontrakciju. Ja muskuli kairina ar vienu īslaicīgu kairinā-

tāju, muskulis ātri saraujas. To sauc par atsevišķu kontrak-

ciju. Reģistrējot šīs kontrakcijas ar īpašu aparātu — kimogrāfu,
var izšķirt trīs periodus: latento periodu (laiks no kairinājuma sā-

kuma līdz kontrakcijas sākumam), muskuļu kontrakcijas periodu un

muskuļu atslābšanu.

Muskuļu atsevišķās kontrakcijas ilgums dažādiem muskuļiem

nav vienāds. Muskuļu kontrakcijas spēks noteiktā pakāpē ir atkarīgs
no kairinājuma stipruma, kā arī no uzbudināto muskuļšķiedru dau-

dzuma.

Ja uz muskuļaudiem iedarbojas vairāki atsevišķi kairinājuma

impulsi, tad tā atsevišķās kontrakcijas summējas. Rezultātā iestājas

ilgstoša un spēcīga muskuļaudu kontrakcija. Šādu ilgstošu muskuļa

kontrakciju sauc par tetānisku kontrakciju jeb tetānusu.

Tetānisku kontrakciju var izraisīt, ja nervu kairina tik bieži, ka

laiks starp atsevišķiem kairinājumiem ir mazāks par atsevišķas

kontrakcijas laiku. Tāpēc katrs nākamais kairinājums tiek izdarīts

tad, kad iepriekšējā kairinājuma izraisītā kontrakcija vēl nav bei-

gusies.

Tetānuss var būt pilnīgs jeb gludais un nepilnīgs jeb zo-

ba i n a is. Ja kairinājumu frekvence ir tik liela, ka tie iedarbojas
uz muskuli, pirms vēl tas ir sācis atslābt, tad muskulis ilgstoši
atrodas kontrakcijas stāvoklī un izveidojas gludais tetānuss. Biežu

kairinājumu gadījumā katrs uzbudinājuma impulss iedarbojas uz

muskuli tajā momentā, kad tas jau sācis atslābt. Tad novēro ne-

pilno jeb zobaino tetānusu.

N. Vedenskis pierādīja, ka muskuļu kontrakcijas frekvence tetā-

nusa gadījumā ir atkarīga no kairinājuma ritma, kā arī no uzbudi-

nāmības un labilitātes, kuri muskuļa darbības laikā mainās. N. Ve-

denskis konstatēja, ka vislielāko tetānusu rada ritmiski kairinā-

jumi, jo katrs nākamais kairinājums iekrīt paaugstinātas uzbu-

dināmības jeb eksaltācijas fāzē, ko izraisījis iepriekšējais kairinā-

jums.

Ķīmiskie un enerģētiskie procesi muskuļos kontrakciju laikā.

Muskuļu kontrakcijas notiek uz ķīmiskos procesos atbrīvojušās ener-

ģijas rēķina divās fāzēs: anaerobajā (bez skābekļa piedalīšanās)

un aerobajā (skābekļa klātbūtnē).

Anaerobajā fāzē notiek adenozīntrifosforskābes (ATF) sa-

šķelšana adenozīndifosforskābē (ADF), adenilskābē un fosforskābē.

Aktomiozīnam piemīt fermentatīvās īpašības — tas sašķeļ ATF un

atbrīvo enerģiju, kas nodrošina muskuļu kontrakciju.

Otrs anaerobās fāzes etaps ir kreatīnfosfāta sašķelšanās krea-

tīnā un fosforskābē. Enerģija un fosforskābe, kas atbrīvojas šī

ķīmiskā procesa rezultātā, tiek izlietota ATF resintēzei no ADF un

adenilskābes.
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Trešajā etapā fosforskābes savienojums ar glikozi — heksozo-
fosfāts — sašķeļas pienskābē un fosforskābē. Atbrīvojusies enerģija
tiek izmantota kreatīnfosfāta un ATF resintēzei.

Tālākajam reakcijām, kas norisinās muskulī, nepieciešams skā-

beklis.

Aerobajā fāzē notiek pienskābes oksidēšanās līdz oglekļa
dioksīdam un ūdenim. Tomēr aerobās fāzes laikā oksidējas tikai
!/s pienskābes, pārējās % pārvēršas glikozē un pēc tam glikogēnā.

Tādējādi muskuļu kontrakcijām nepieciešamās enerģijas avots

ir tikai ATF. Pārējās ķīmiskās reakcijas, kas notiek aerobajā un

anaerobajā fāzē, ir ATF atjaunošanās avoti.

Glikogēna nepietiekamības gadījumā muskulis savam darbam

izmanto enerģiju, kas atbrīvojusies tauku un olbaltumvielu oksidē-

šanās laikā. Ķīmisko procesu laikā rodas milzīgs enerģijas dau-

dzums, no kura 30% pārvēršas mehāniskajā enerģijā, bet pārējais
izdalās siltuma veidā.

Muskuļu kontrakcijas teorija. Zinātnieki V. Engelharts un M. Ļu-
bimovs konstatēja, ka miofibrillu strukturālajai olbaltumvielai mio-

zīnam piemīt fermenta adenozīntrifosfatāzes īpašības — spēja sa-

šķelt adenozīntrifosfātu (ATF), atbrīvojot ļoti daudz ķīmiskās ener-

ģijas, kura izraisa pašu sīkāko miofibrillu saīsināšanos un līdz ar

to visas muskuļšķiedras saraušanos (162. att.). Katra miofibrilla

sastāv no ļoti daudziem segmentiem. Jebkuru segmentu veido res-

nāki miozīna un tievāki aktīna pavedieni. Katra kustību nerva

šķiedra beidzas ar īpašu veidojumu muskuļšķiedras virsmā — gala

plātnīti. Pa šīm šķiedrām no nervu centriem plūst nervu impulsi.
Ja šo impulsu ir pietiekami daudz, gala plātnītē atbrīvojas acetil-

holīns. Tas no plātnītes difundē muskuļšķiedras membrānā, izraisot

uzbudinājuma vilni, kas aktivē bioķīmiskos procesus miofibrillās,
ierosina ATF šķelšanu un enerģijas atbrīvošanu. Tāpēc starp resnā-

kajiem pavedieniem un tievākajiem pavedieniem izveidojas īslaicīgi
fizikāli ķīmiski tiltiņi, kas saīsinādamies it kā ievelk tievāko pave-

dienu, tuvinot posma galus, šādām norisēm summējoties, visa mus-

kuļšķiedra saraujas.
Pēc Dēvisa hipotēzes, tiltiņi starp miozīna un aktīna pavedie-

niem veidoti no miozīna molekulas peptīda ķēdītēm, kas savītas spi-
rālē. Miera stāvoklī ķēdīte un tiltiņš ir izstiepti. To nosaka negatī-
vais elektrostatiskais lādiņš, kas piemīt tiltiņa pamatnei un ir sais-

tīts ar adenozīntrifosfatāzi; otrs lādiņš atrodas tiltiņa augšpusē un

ir saistīts ar ATF molekulu.

Uzbudinājuma laikā muskuļšķiedrā ieplūst kalcija joni, veidojot
saikni starp ADF molekulu, kas atrodas uz aktīna pavediena, un

ATF molekulu, kas novietota tiltiņa augšpusē, tādējādi neitralizējot
negatīvo lādiņu. Elektrostatiskā lādiņu atgriešanās beidzas, un spi-
rāles sagriešanās rezultātā tiltiņš saīsinās. Aktīna pavediens pavir-
zās tuvāk miozīna pavedienam. ATF molekula, kas atradās tiltiņa

augšpusē, pārvietojas uz tiltiņa pamatni, kur atrodas adenozīntri-

fosfatāze, un sašķeļas ADF molekulā un fosforskābē, kas sarauj
saikni starp aktīnu un miozīnu. Pēc tam cikls sākas no jauna.
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Muskuļa spēks. Muskuļa saraušanās spēks kontrakcijas laikā ir

atkarīgs no kairinājuma stipruma, muskuļa morfoloģiskām īpatnī-
bām un fizioloģiskā stāvokļa. Muskuļa spēks atkarīgs no visu tajā

ietilpstošo muskuļšķiedru šķērsgriezuma. Jo vairāk šķiedru ietilpst
muskulī, jo lielāks ir tā spēks.

Muskuļa spēku nosaka pēc maksimālā sprieguma, kuru tas spēj
attīstīt izometrisku kontrakciju apstākļos vai maksimāla smaguma

pacelšanas laikā. Izometriski kontrahējoties, muskulis attīsta mak-

simālu spriegumu, ko sauc par muskuļa maksimālo spēku.

162. att. Miofibrillas kontrakcijas mehānisms:

A — atslābināta miofibrilla, B —
kontrahējusies miofibrilla, C —

miozina pavediena tiltiņu izmaiņas shēma; a — aktīna pavediens,
b — miozina pavediens, c — tiltiņš: 1 — miera stāvoklis, 2 — Ca**

ADF un ATF savstarpējā iedarbība, 3 — tiltiņa saīsināšanās un

ATF sašķelšanās par ADF. 4 — jaunas ATF molekulas piesaistīša-

nās, tiltiņa pagarināšanās un tā gatavība jaunam ciklam (bultas

norāda savstarpējo aktīna un miozīna pārvietošanos)



415

Tas ir atkarīgs no muskulšķiedru daudzuma, kas veido muskuli, un

no to resnuma.

Muskuļa spēku, kas izteikts kilogramos uz muskuļa vienu fizio-

loģiskā šķērsgriezuma kvadrātcentimetru (šķērsgriezuma laukums

perpendikulāri visām muskuļa šķiedrām), sauc par muskuļa rela-

tīvo jeb īpatnējo spēku.
Muskuļiem, kuru šķiedras iet paralēli vai vārpstveidīgi, fiziolo-

ģiskais šķērsgriezums sakrīt ar anatomisko šķērsgriezumu. Tomēr

vairumam muskuļu šķiedru virziens ir sarežģītāks, tāpēc arī fiziolo-

ģiskais šķērsgriezums ir lielāks nekā anatomiskais šķērsgriezums.
Attiecību starp muskuļa maksimālo spēku un tā fizioloģisko šķērs-

griezumu sauc par muskuļa absolūto spēku.
Muskuļu darbs. Kontrahējoties muskulis saīsinās, veicot darbu.

Muskuļa darbu, kura laikā notiek pieliktās masas pārvietošana un

kaulu kustība locītavās, sauc par dinamisku. Ja muskuļa dar-

bība notiek, tam nesaīsinoties (piemēram, noturot masu), tad tādu

darbu sauc par statisku. Muskuļu veikto darbu var aprēķināt,
reizinot pacelto masu P ar pacelšanas augstumu h un izsakot kilo-

grammetros (kgm): A =P-h.

Muskuļu spēks, to mehāniskā darba lielums atkarīgs no vairā-

kiem faktoriem: no muskuļa biezuma, no muskulšķiedru daudzuma

muskulī, no muskuļa garuma.

Noslogojot izolētu muskuli, var konstatēt, ka muskulis var veikt

lielāku darbu, kad paceļ vidēji lielu masu. Palielinot muskuļa noslo-

gojumu, muskuļa veiktais darbs samazinās.

Muskuļu darbībai nepieciešams, lai organisms regulāri pietie-
kamā daudzumā uzņemtu barības vielas un vitamīnus. Muskuļu
darba spējas atkarīgas no visu organisma sistēmu stāvokļa, bet it

sevišķi — no nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa.

Muskuļu nogurums ir muskuļa darbaspēju īslaicīga samazināša-

nās tā darbības rezultātā. lestājoties nogurumam, pazeminās mus-

kuļa funkcionālās spējas: uzbudināmība, labilitāte un kontrakcijas

spēja.
Skeleta muskuļi nogurst atrak neka gludie muskuļi. Muskuļu

noguruma izskaidrošanā ir vairākas teorijas, tomēr šis jautājums
vēl līdz galam nav izzināts. Pēc vienas no teorijām, pieņem, ka

nogurums iestājas, izsīkstot enerģētiskajam materiālam muskulī —

glikogēnam. Pēc citas teorijas, nogurumu izraisa vielmaiņas pro-
duktu (pienskābes, fosforskābes) uzkrāšanās muskulī.

Tālāka noguruma iestāšanās problēmu pētīšana pierādīja, ka

nogurušā muskulī parādās vielmaiņas produkti, samazinās gliko-
gēna, ATF, kreatīnfosfāta daudzums. Nogurušā muskulī mainās tā

ķīmiskais sastāvs, tiek traucēta ATF darbība.

N. Vedenskis noskaidroja, ka nogurums vispirms iestājas nervu

sinapsēs. Organismā refleksa loka dažādos posmos nogurums pir-
mām kārtām iestājas nervu centros, it sevišķi smadzeņu lielo pus-
ložu garozas šūnās. Aferentie centri nogurst ātrāk nekā eferentie.

Muskuļu funkcionālo stāvokli organismā ietekmē centrālā nervu

sistēma, it sevišķi smadzeņu lielo pusložu garoza ar somatisko nervu,
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autonomās nervu sistēmas un iekšējās sekrēcijas dziedzeru starp-
niecību. Pa kustību nerviem muskulī nokļūst nervu impulsi. Tie iz-

sauc muskuļu kontrakciju, kuras laikā izmainās muskuļa funkcio-

nālais stāvoklis un fizikāli ķīmiskās īpašības. Caur autonomo nervu

sistēmu notiek trofiska ietekme uz muskuļiem. Trofiskie impulsi, kas

muskulī nokļūst pa simpātiskajiem nerviem, pastiprina vielmaiņas

procesus muskulī un paaugstina tā darba spējas. Piemēram, nogu-
ruša muskuļa kontrakcijas pastiprinās, ja kairina to inervējošo sim-

pātisko nervu. Tādu pašu reakciju izraisa adrenalīns.

Noguruma iestāšanos aizkavē muskuļa treniņš. Treniņš sekmē

nervu centru darbību, uzlabo asinsriti un elpošanu. Treniņu rezul-

tātā palielinās muskuļu apjoms (muskuļšķiedras aug un paresninās),
pieaug muskuļu izturība. Muskulī pieaug glikogēna, ATF, kreatīn-

fosfāta daudzums, paātrinās vielmaiņas procesi. Treniņa rezultātā

palielinās skābekļa izmantojamības koeficients muskuļa darba laikā,

aktivizējas fermentatīvās sistēmas, samazinās enerģijas patēriņš.

Muskuļu tonuss. Skeleta muskuļiem piemīt spēja retu kairinā-

jumu ietekmē ilgstoši atrasties sasprindzinātā stāvoklī. To sauc par

muskuļu tonusu.

Elektrofizioloģiskos pētījumos pierādīts, ka skeleta muskulatūras

tonuss ir saistīts ar vienmērīgu, retu nervu impulsu plūsmu mus-

kulī, kuru rezultātā muskuļšķiedras uzbudinās pārmaiņus, nomainot

viena otru. Sie impulsi nāk no muguras smadzeņu motoneirocītiem,

kuru aktivitāti savukārt uztur no augstākajiem nervu centriem nā-

koši impulsi.

Izpētīts, ka zīdītājdzīvniekiem pastāv specializēti refleksa loki,
no kuriem viens nodrošina tetāniskas kontrakcijas, bet otrs — mus-

kuļu tonusu.

Muskuļu tonusam ir svarīga nozīme ķermeņa noturēšanā noteiktā

stāvoklī telpā, kā arī kustību aparāta darbībā. Toniskas muskuļu

kontrakcijas nepatērē papildu enerģiju, tās ir ekonomiskas, tāpēc
arī tonusa stāvoklī muskuļi maz nogurst.

GLUDO MUSKUĻU ĪPAŠĪBAS

Gludā muskulatūra augstāk attīstītajiem dzīvniekiem atrodas

iekšējos orgānos, ādā un asinsvadu sieniņās. Gludie muskuļi salī-

dzinājumā ar šķērssvītrotajiem kontrahējas lēnāk un ilgstošāk, ilgu
iaiku var palikt kontrakcijas stāvoklī.

Ir vairāki gludo muskuļu veidi. Vieni muskuļi spēj kontrahēties

ar noteiktu spēku, un tiem nepiemīt spontāna aktivitāte (urīnpūšļa,
asinsvadu muskulatūra). Citiem muskuļiem piemīt spontāna, auto-

mātiska, ritmiska aktivitāte, kas izmainās kustību nervu ietekmē

(kuņģa-zarnu trakta, urīnvadu un dzemdes muskulatūra).
Gludos muskuļus inervē simpātiskie un parasimpātiskie nervi.

Gludajiem muskuļiem piemīt mazāka uzbudināmība nekā skeleta

muskuļiem, bet ir augstāks kairinājuma slieksnis un garāka hron-
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aksija. Gludo muskuļu uzbudināmība ir viļņveidīga. Lēna viļņvei-
dība piemīt muskuļiem ar spontānu, automātisku aktivitāti.

Uzbudinājuma vadīšana gludajās muskuļšūnās notiek tāpat kā

skeleta muskuļos — lokālas lokveida strāvas ietekmē. Bez tam uz-

budinājums, kas radies vienā šūnā, izplatās uz blakus esošajām
šūnām. Uzbudinājuma vadīšana gremošanas traktā notiek ar āt-

rumu 1 cm/s, bet dzemdē — 18 cm/s. Gludie muskuļi satur olbal-

tumvielas tropomiozīnu un troponīnu, kas piedalās muskuļu kontrak-

cijā. Kontrakcijas procesā tiek izmantota ATF un kreatīnfosfāta

enerģija. Latentais periods gludajiem muskuļiem ir garāks, un arī

uzbudinājumu tie vada lēnāk nekā skeleta muskuļi. īpaši lēni no-

tiek gludo muskuļu atslābšana. Ilgstoši atrodoties kontrahētā stā-

voklī, tiem enerģijas resursu patēriņš tomēr ir neliels, tāpēc gludie
muskuļi patērē salīdzinoši maz skābekļa.

Viens no gludo muskuļu adekvātiem kairinātājiem ir to izstiep-
šana. Tā izraisa muskuļa kontrakciju. Gludo muskuļu īpašībai reaģēt
uz izstiepšanu ar muskuļu kontrakciju piemīt liela nozīme daudzu

orgānu (piemēram, zarnu trakta, urīnvadu) fizioloģisko funkciju
norisē.

Gludajiem muskuļiem piemīt īpašība retu kairinātāju ietekmē

ilgstoši atrasties sprieguma stāvoklī. Šo muskulatūras darbības

veidu apzīmē par tonusu. Gludo muskuļu tonusam raksturīgs

ļoti zems enerģētiskās maiņas līmenis, kas ir simts reižu mazāks

nekā tetāniskām skeleta muskuļu kontrakcijām. Gludo muskuļu ilg-
stošas toniskas kontrakcijas īpaši izteiktas dobajos orgānos un

asinsvadu sieniņās.

Gludajiem muskuļiem atšķirībā no skeleta muskulatūras piemīt

automātijas spēja, t. i., tie var periodiski spontāni kontrahēties bez

ārēja kairinātāja ietekmes, to kontrakcijas var izraisīt impulsi, kas

rodas attiecīgā orgāna muskuļu un nervu elementos. Automātiju
regulē nervu elementi, kuri atrodas gludo muskuļu veidoto orgānu
sieniņās.

Gludajiem muskuļiem ir labi izteikts plastiskums. Tam ir liela

nozīme dobo orgānu normālā darbībā. Piemēram, tā kā urīnpūšļa

sieniņu gludā muskulatūra ir plastiska, dažādas piepildījuma pa-

kāpes gadījumā spiediens tajā gandrīz nemainās. Gludajiem mus-

kuļiem piemīt mazāks elastīgums nekā skeleta muskuļiem, tomēr

tie var ļoti spēcīgi izstiepties.

NERVU FIZIOLOĢIJA

Visu dzīvības procesu norisi, audu un orgānu darbību, kā arī

organisma saistību ar ārējo vidi regulē nervu sistēma.

Nervu sistēmas struktūras pamatelements ir neirocīts. Neirocīts

sastāv no ķermeņa ar kodolu un izaugumiem — dendrītiem un nei-

rīta. Neirīti un dendrīti veido nervu šķiedras
:

Nervu šķiedru galvenā funkcija ir uzbudinājuma vadīšana.
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Izšķir mielinizetas nervu šķiedras un bezmielīna nervu šķiedras.
Mielinizēto nervu šķiedru diametrs ir 1

...
25 pm, bezmielīna —

0,5 ...
2 Lim.

Mielinizētās un bezmielīna nervu šķiedras veido kūlīšus, vairāki

kūlīši savukārt izveido nervu. Tās nervu šķiedras, kas impulsus vada

no perifērijas (muskuļiem, dziedzeriem, ādas) uz nervu centriem,

sauc par aferentajām. Nervu uzbudinājumu no centra uz peri-
fēriju vada eferentās nervu šķiedras. Nervu sastāvā parasti

ietilpst kā aferentās, tā arī eferentās nervu šķiedras.
Ja nervu šķiedru pārgriež, tās perifērā daļa atmirst, bet tā dala,

kas palikusi savienota ar neirocīta ķermeni, reģenerējas (ataug).
Reģenerācijas process ir Joti lēns. Bojā gājušie neirocīti parasti

neatjaunojas.

NERVU ŠĶIEDRU FUNKCIJAS

Nervu šķiedrai piemīt uzbudināmība. Mielinizētām šķiedrām tā

ir lielāka nekā bezmielīna nervu šķiedrām.
Mielinizētajām nervu šķiedrām piemīt labi izteikta labilitāte. šīs

šķiedras 1 s spēj pārvadīt 500 impulsu. Bezmielīna šķiedrām labili-

tāte ir ļoti zema.

Lai gan nervs sastāv no daudzām nervu šķiedrām, uzbudinājuma
impulsi izplatās tikai pa vienu noteiktu nervu šķiedru, nepārejot
uz citām nervu šķiedrām. Izolētu uzbudinājuma vadīšanu nodrošina

apvalki, kas aptver neirītus un dendrītus. Jo ātrāk notiek impulsu
vadīšana, jo apvalks ir biezāks. Bezmielīna šķiedrās uzbudinājuma
vadīšana noris daudz lēnāk nekā mielinizētajās nervu šķiedrās. Im-

pulsa vadīšanas ātrums atkarīgs arī no šķiedru resnuma — resnā-

kās šķiedrās ātrums ir lielāks.

Uzbudinājuma impulsu vadīšana var notikt tikai pa veselu nervu

šķiedru. Ja nervu pārgriež vai saspiež, uzbudinājuma vadīšana kļūst

neiespējama.
Nervu šķiedra uzbudinājumu spēj vadīt abos virzienos ar vie-

nādu ātrumu. To apzīmē par uzbudinājuma divvirzienu

vadīšanu.

Uzbudinājuma vadīšana pa nervu šķiedru norit lokveida strāvas

ietekmē.

Vielmaiņas intensitāte nervā ir ļoti niecīga. Par vielmaiņas dina-

miku var spriest pēc siltuma producēšanas, skābekļa patērēšanas un

oglekļa dioksīda izdalīšanas. Uzbudinājuma laikā vielmaiņas inten-

sitāte pastiprinās, pieaug skābekļa patēriņš un oglekļa dioksīda iz-

dalīšanās. Miera stāvoklī nervā notiek galvenokārt glikozes, ne-

daudz — tauku un olbaltumvielu sašķelšanās.

Nervs praktiski ir nenogurdināms. To pierādīja N. Vedenskis eks-

perimentā ar nervu-muskuļu preparātu. Nerva nenogurdināmība, ko

nosaka tā zemais vielmaiņas līmenis un augstā labilitāte, ir svarīga
nervu šķiedras īpašība, kas rada labvēlīgus apstākļus nervu impulsu
pārvadei.
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UZBUDINĀJUMA PĀRVADE SINAPSĒS

Kontakta vietu starp divām nervu šūnām, kur impulss no vienas

nervu šūnas tiek nodots otrai, sauc par sina p s i. Uzbudinājumu
no nervu šķiedras uz muskuli pārvada nervu-muskuļu sinapses.

Ar elektronmikroskopu konstatēts, ka nervu-muskuļu sinapses
(līdzīgi nervu sinapsēm) sastāv no trim pamatelementiem: presinap-
tiskās membrānas, postsinaptiskās membrānas un sinaptiskās
spraugas (163. att.).

Presinaptisko membrānu veido mielīna apvalku zaudējušo sīko

nervu galu membrāna. Postsinaptiskās membrānas lomu veic sakro-

kotā muskuļšķiedras membrāna. Sinaptiskā sprauga atrodas starp

presinaptisko un postsinaptisko membrānu.

Uzbudinājums caur sinapsi iet tikai vienā virzienā.

Sinapsēs veidojas mediators (starpnieks) — acetilholīns, kas

caur presinaptisko membrānu nokļūst sinaptiskajā spraugā. Media-

tors tālāk difundē postsinaptiskajā membrānā, kurā atrodas īpašs
olbaltums — receptors, ko apzīmē par holinoreceptoru. Acetilholīna

savienošanās ar holinoreceptoru izraisa postsinaptiskās membrānas

caurlaidības palielināšanos nātrija joniem. Caur sinaptisko spraugu

tie iekļūst muskuļšķiedras iekšienē un izsauc postsinaptiskās mem-

brānas depolarizāciju un elektriskās strāvas rašanos. Uzbudinājumu
caur sinapsēm pārvada šī elektriskā strāva.

Sinapses postsinaptiskajā membrānā atrodas ferments holīnes-

terāze, kas ātri sašķeļ izdalījušos acetilholīnu. Acetilholīns atseviš-

ķām nelielām porcijām izdalās arī miera stāvoklī. Šī procesa rezul-

tātā notiek postsinaptiskās membrānas depolarizācija.

163. att. Sinapses funkcionēšanas shēma:

A — uzbudinošā sinapse, B — bremzējošā sinapse; 1 — mediatora pūslīši,

2 — presinaptiskā membrāna, 3 — postsinaptiskā membrāna, 4 — sinaptiskā

sprauga; Vp — vietējais potenciāls, UPSP — uzbudinošais postsinaptiskais poten-

ciāls Dp — darbības potenciāls, Kd — kritiskais depolarizācijas līmenis
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17. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: nervu-muskuļu preparāta pagatavošana, preparāta reakcijas

novērošana uz dažādiem kairinātājiem, kairinājuma sliekšņa noteikšana, muskuļa

atsevišķās un tetāniskās kontrakcijas novērošana.

Materials: vardes, sals kristaliņi, fizioloģiskais sals šķīdums.
Instrumenti: miogrāfs, kimogrāfs, indukcijas strāvas avots.

Nervu-muskuļu preparāta pagatavošana. Vardi fiksē kreisajā rokā. Ar labo

roku muguras smadzeņu kanālā ievada zondi un vispirms iznīcina galvas sma-

dzenes, bet pēc tam — muguras smadzenes, padarot vardi nekustīgu. Tad nogriež

galvaskausa sejas dalu 1 cm aiz acu lokiem, virs krustu kaula pārgriež ādu vis-

apkārt ķermenim un ar pinceti novelk ādu no ķermeņa pakaļdaļas. Nomazgā

instrumentus, kas bijuši saskarē ar vardes ādu, jo tā izdala kaitīgas gļotas. Pēc

tam vardei izgriež kloāku un abās pusēs simfīzei pārgriež vēdera sānu sienu, ar

pinceti izvelk vēdera dobuma orgānus un atdala tos no ķermeņa. Priekškāju
līmenī atdala ķermeņa augšdaļu. Sagatavoto ķermeņa kaudālo daļu noskalo ar

fizioloģisko sāls šķīdumu, pārgriež gareniskā virzienā uz pusēm un no katras

puses izveido nervu-muskuļu preparātu. To izdara šādi. Izgriež nelielu mugur-

kaula gabalu, no kura atiet sēžas nerva pinums, atpreparē sēžas nervu līdz ceļa

locītavai. Ciskas muskuļus atvelk uz sāniem. Sēžas nervs atrodas rievā starp div-

galvaino ciskas un pusplēvaino muskuli.

Ar stikla irbulīti uzmanīgi izvelk sēžas nervu, pārraujot saistaudus. Tad

atpreparē ciskas muskuļus, kas atrodas virs ce]a locītavas, nogriež ciskas kaula

augšējo trešdaļu. Atpreparē ikru muskuli kopā ar tā stiegru. Stiegras distālo

galu nosien ar ligatūru un zem tās stiegru nogriež. Ar slīpu griezienu atdala

ikru muskuļu stiegru tā, lai pie ikru muskuļa paliktu lielākā stiegras daļa. Tad

pārgriež ceļa locītavas somiņu un saites, tādējādi atdalot liela kaulus un pēdu.

legūtais nervu-muskuļu preparāts sastāv no ikru muskuļa ar tā stiegru, ciskas

kaula daļas un sēžas nerva ar mugurkaula krustu segmentiem. Preparātu noskalo

ar fizioloģisko sāls šķīdumu.

Preparāta reakcijas novērošana uz dažādiem kairinātājiem. Pagatavoto nervu-

muskuļu preparātu kairina ar elektrisko strāvu. Šim nolūkam preparātu nostip-

rina miogrāfā. Muskuļa piestiprināšanas vietā miogrāfam piekarina atsvaru, lai

muskuļa kustībām piešķirtu inerci. leslēdz miogrāfu. Muskuli kairina ar atseviš-

ķiem indukcijas strāvas impulsiem. Atbildot uz izdarīto kairinājumu, muskulis

kontrahējas.
Muskuli var kairināt arī ar vārāmā sāls kristāliņiem. Lai paātrinātu atbildes

reakcijas iestāšanos, atpreparē muskuļa fasciju un perimīziju un sāls kristālus

uzliek uz kailām muskuļšķiedrām.

Kairinājuma sliekšņa noteikšana. Nervu-muskuļu preparātu nostiprina mio-

grāfā tāpat kā iepriekšējā darbā. Sekundāro spoli atbīda 50 cm attālumā no pri-

mārās spoles. Strāvu ieslēdz un izslēdz ar 10 s starplaiku. Pakāpeniski tuvina

sekundāro spoli primārajai, atrodot to attālumu starp spolēm, pie kura strāva

izraisa muskulī visvājāko kontrakciju. Strāvas sliekšņa stiprumu izsaka centimet-

ros (attālums starp spolēm).

Muskuļa atsevišķās un tetāniskās kontrakcijas novērošana. Nervu-muskuļu

preparātu nostiprina miogrāfā tāpat kā aprakstīts iepriekš. Kairina muskuli ar

atsevišķiem strāvas impulsiem. Atrod kairinājuma slieksni. Sekundāro spoli tuvina

primārajai spolei, pārmaiņus ieslēdzot un izslēdzot strāvu. Atrod spoļu pozīciju,
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kad ieslēgšanas un izslēgšanas kairinājums izraisa kontrakcijas ar vienādam

amplitūdām. legūto kontrakciju reģistrē uz kimogrāfa cilindra.

Tetānusa iegūšanai palielina kairinājuma frekvenci. legūst augstu un zobainu

kontrakciju pieraksta līkni — zobaino tetānusu. Musku|a gludā tetānusa iegūša-
nai miogrāfā komutatoru pārslēdz tā, lai muskuli varētu kairināt ar indukcijas

spoles strāvas pārtraucēju, līdz ar to palielinot kairinājumu frekvenci un iegūstot

augstu, gludu līkni.

CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS FIZIOLOĢIJA

CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS

VISPĀRĒJĀ FIZIOLOĢIJA

Centrālā nervu sistēma (CNS) organismā nodrošina visu fun-

kciju precīzu regulāciju, to koordināciju un integrāciju. Centrālās

nervu sistēmas darbības ietekmē visi orgāni funkcionē saskaņoti un

pats organisms ir kā vienots vesels. Bez tam CNS uztur pastāvīgus

organisma sakarus ar ārējo vidi.

Mugurkaulnieku CNS veido milzīgs daudzums neirocītu, kas savā

starpā ir cieši saistīti. Tomēr, neskatoties uz to, neirocīts ir patstā-

vīga vienība. Vienas nervu šūnas aksons (neirīts) saskaras ar citas

šūnas dendritiem vai ķermeni. Divu neironu kontakta vieta veido

sinapsi. CNS ir daudz šādu sinapšu.
Pēc funkcionālās nozīmes neirocītus iedala trīs pamatklasēs:

1) jušanas jeb aferentajos neirocītos, 2) kustību jeb eferentajos nei-

rocītos, 3) starpneirocītos jeb interneirocītos.

Aferentie neirocīti vada uzbudinājumu no receptoriem uz CNS.

Šo neirocītu ķermeņi atrodas muguras un galvas smadzeņu nervu

ganglijos. Sie neirocīti no citiem atšķiras ar to, ka tiem ir divi gari

izaugumi, no kuriem viens ir receptors. Receptoros neirocītus ap-

zīmē par jušanas jeb sensoriem neirocītiern, jo tie uz CNS vada

impulsus, kas izraisa dažādas sajūtas.
Eferentie neirocīti vada uzbudinājumu no CNS uz orgāniem —

efektoriem. No šiem neirocītiern uzbudinājums tiek vadīts uz perifē-
riju pa garajiem aksoniem (neirītiem). Tos eferentos neirocītus, kas

sūta impulsus skeleta muskulatūrai, sauc par kustību neirocītiern.

To ķermeņi atrodas muguras smadzeņu ventrālajos ragos, iegarena-

jās smadzenēs un vidussmadzenēs.

Starpneirocītu grupa ir skaitliski vislielākā. Sie neirocīti nodro-

šina sakarus starp receptorajiem un efektorajiem neirocītiern. Atka-

rībā no iedarbības tos iedala uzbudinošajos un kavējošajos.

STARPNEIRONU SINAPŠU UZBŪVE UN KLASIFIKĀCIJA

Par starpneironu sinapsi sauc kontakta vietu starp aksona beigu
daļu un citas nervu šūnas ķermeni vai izaugumu. Ja aksons beidzas

uz citas nervu šūnas ķermeņa, tad sinapse būs aksosomatiska, ja
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beidzas uz dendrītiem, — aksodendrītiska, ja beidzas uz akso-

niem, — aksoaksonāla sinapse.

Sinapses svarīgākās sastāvdaļas ir 1) presinaptiskā membrāna,
kas sedz aksona beigu daļu, 2) sinaptiskā sprauga un 3) postsinap-
tiskā membrāna, ko veido blakus esošā nervu šūna.

Pēc funkcionālās nozīmes izšķir uzbudinošās un kavējošās sinap-
ses. Uzbudinošās sinapses ir aksodendrītiskas. Tām raksturīga ļoti

plata sinaptiskā sprauga un bieza postsinaptiskā membrāna. Kavē-

jošām sinapsēm sinaptiskā sprauga ir šaura, postsinaptiskā mem-

brāna — plāna.
Abu veidu sinapsēs darbojas mediatori. Uzbudinošajās sinapsēs

kā mediators darbojas acetilholīns. Kavējošās sinapsēs mediatora

lomu veic aminoskābe, glicīns vai v-aminosviestskābe.
Uzbudinājuma pārvades mehānisms CNS sinapsēs ir šāds. Nervu

impulsu ietekmē izdalās acetilholīns, kas difundē caur presinap-
tisko membrānu sinaptiskajā spraugā, bet pēc tam piestiprinās pie
postsinaptiskās membrānas receptorajiem iecirkņiem. Šeit mediators

iedarbojas uz olbaltumvielu-lipoīdu kompleksu. Rezultātā paplašinās
membrānas poras un tādējādi palielinās postsinaptiskās membrānas

caurlaidība nātrija joniem, kuri virzās no sinaptiskās spraugas uz

postsinaptisko membrānu. Notiek postsinaptiskās membrānas depo-
larizācija. Ferments holīnesterāze acetilholīnu sadala holīnā un etiķ-
skābē. Tāpēc katra mediatora porcija, kas izdalījusies presinaptis-

kajā membrānā, darbojas ļoti īslaicīgi, paspējot izsaukt tikai vienu

impulsu. Tūlīt pēc impulsa rašanās postsinaptiskās membrānas poru

diametrs samazinās un nātrija joni vairs neieplūst šūnā, bet kālija
joni brīvi izplūst sinaptiskajā spraugā. Tā loti īsā laikā atjaunojas

postsinaptiskās membrānas polaritāte un ieslēdzas nātrija-kālija
sūknis.

REFLEKSI, REFLEKSA LOKS

CNS darbības pamatā ir reflekss. Par refleksu sauc organisma
atbildes reakciju uz kairinājumu, kas notiek ar CNS līdzdalību.

Reflekss var notikt tāpēc, ka uzbudinājums veic noteiktu ceļu —

refleksa loku. Jebkurš reflekss sākas ar receptora kairinā-

jumu. Ir daudz receptoru, kuri dažādo kairinātāju enerģiju pārvērš

uzbudinājuma enerģijā. Nervu impulss no receptora pa centrtieces

nervu šķiedrām dodas uz aferento neirocītu. Tad pa starpneirocitiem

impulss nonāk līdz centrbēdzes (motorajam) neirocītam un dodas

uz efektoru (muskuli vai dziedzeri). Uzbudinātais muskulis kontra-

hējas, dziedzeris izdala sekrētu. Tādējādi refleksa loks sastāv no

5 komponentiem: 1) receptoriem, 2) jušanas jeb aferentā neirocīta,

3) starpneirocīta, 4) eferentā neirocīta, 5) efektora.

Atkarībā no neirocītu skaita refleksa lokus iedala vienkāršos un

komplicētos. Vienkāršais refleksa loks sastāv tikai no diviem nei-

rocītiern — receptorā un efektorā, starp kuriem izveidojas viena

sinapse. Tādu refleksa loku sauc arī par divneirocītu jeb
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monosinaptisko loku. Organismā šādi refleksa loki ir reti

sastopami. Kā piemēru var minēt muskuļa izstiepšanas refleksu.

Vairums refleksa loku sastāv no daudziem neirocītiern: aferentā

neirocīta, viena vai vairākiem starpneirocītiem un efektorā neirocīta.

Tādus refleksa lokus sauc par daudzneirocītu jeb poli-
sinaptiskiem lokiem. Vienkāršākais šāda veida refleksa

loks sastāv no trim neirocītiern un divām sinapsēm.

Citos polisinaptiskajos lokos eferentais neirocīts var būt saistīts

ar vairākiem starpneirocītiem, no kuriem katrs veido sinapses uz

vairākiem vai viena un tā paša efektorā neirocīta. Polisinaptiskie
refleksa loki var būt ļoti sarežģīti.

Atkarībā no receptoru lokalizācijas izšķir eksteroreceptīvos ref-

leksus (t. i., refleksus no eksteroreceptoriem), interoreceptīvos ref-

leksus (t. i., refleksus no iekšējiem orgāniem) un proprioreceptīvos
refleksus (rodas muskuļa un stiegru kairinājuma rezultātā).

Bez tam refleksi rodas daudzu to receptoru kairinājumu rezul-

tātā, kuri novietoti noteiktā ķermeņa daļā. Ķermeņa daļu, kuras

kairināšana izsauc noteiktu refleksu, sauc par attiecīgā refleksa

refleksogēno zonu jeb receptīvo lauku. Tāpēc arī refleksa

loks būtībā sastāv no ļoti daudziem aferentiem neirocītiern, starp-
neirocītiem un efektoriem neirocītiern.

ATGRIEZENISKA AFERENTĀ SAIKNE

Jēdziens atgriezeniskā saikne jeb atgriezeniskā aferentācija no-

zīmē to, ka tūlīt pēc kāda orgāna darbības uz CNS dodas impulsi,
kas paziņo par attiecīgā orgāna stāvokli. Pēc tam CNS notiek salī-

dzināšana starp to, kam vajadzēja notikt orgānā, un to, kas ir no-

ticis. Pamatojoties uz šo pārbaudi, centrs sūta attiecīgus labojošus
signālus uz orgānu.

Vēl precīzāka fizioloģisko procesu regulācija tiek panākta tādē-

jādi, ka no CNS signāli dodas uz refleksa loka sākumu — recep-

toriem.

Pēc atgriezeniskās saites principa tiek uzturēta pastāvīga ķer-

meņa temperatūra, cukura līmenis asinīs, asinsspiediens un citi

homeostāzes rādītāji.

NERVU CENTRI UN TO ĪPAŠĪBAS

Tos neirocītu grupējumus CNS, kas piedalās kādas organisma

funkcijas regulācijā, sauc par nervu centriem. Ir elpošanas, asins-

rites, siekalu atdalīšanas, rīšanas, mirkšķināšanas un citi centri.

Centru skaits atbilst reflektoro aktu skaitam. Nervu veidojumi, kas

saistīti ar to vai citu funkciju, var atrasties dažādās CNS daļās. Tā,

piemēram, muguras smadzeņu kakla daļā ir lokalizēts diafragmas
kustību centrs, bet elpošanas nervu centri atrodas muguras
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smadzenes, iegarenajās smadzenes, vidussmadzenes un lielo pusložu
garozā.

Nervu centriem piemīt vairākas īpašības. Viena no tām ir uzbu-

dinājuma vienpusēja vadīšana, kura izpaužas tādējādi,
ka centrālajā nervu sistēmā uzbudinājuma impulsi tiek vadīti

tikai vienā virzienā: no aferentā neirocīta uz eferento. Šo likumu

1823. gadā atklāja divi zinātnieki — C. Bells un F. Mažandi, tāpēc
tas ieguvis Bella—Mažandi likuma nosaukumu. Likumu izskaidro pēc
sinaptiskās pārvades ķīmiskās dabas: mediatorus izdala tikai aksona

gali, turklāt presinaptiskā membrāna ir jutīga tikai pret elektrisku

impulsu, bet postsinaptiskā membrāna — pret mediatoru. Tādā

veidā uzbudinājums izplatās no aksona gala uz postsinaptisko mem-

brānu. Pretējā virzienā nervu impulsu pārvade nav iespējama.
Uzbudinājuma vadīšanas aizture sinapsēs. Uzbudinājuma im-

pulsi sinapsēs tiek vadīti lēnāk nekā nervu šķiedrās, jo enerģija tiek

patērēta šādiem procesiem: 1) mediatora izdalīšanai un atbildei uz

pienākošo impulsu, 2) mediatora difūzijai caur sinaptisko spraugu

un postsinaptisko membrānu, 3) uzbudinošā postsinaptiskā poten-
ciāla rašanās procesam. Impulsa lēna vadīšana caur sinapsi ir cēlo-

nis lēnai nervu impulsa pārvadei nervu centros.

Refleksam piemīt latentais periods, t. i., laiks no receptora uz-

budinājuma momenta līdz atbildes reakcijas izpausmei. Šajā laika

intervālā notiek šādi procesi: 1) receptoru uzbudināšana, 2) uzbu-

dinājuma vadīšana pa aferentajām nervu šķiedrām uz eferentajiem

neirocītiern, 3) uzbudinājuma pāreja no aferentajiem neirocītiern uz

cierentajiem caur vienu vai vairākām sinapsēm, 4) uzbudinājuma
vadīšana pa centrbēdzes nervu šķiedrām, 5) uzbudinājuma pāreja
no nerva uz efektoru (darba orgānu) un tā darbības latentais pe-
riods. Tātad refleksa darbības laiks ir visu minēto procesu ilgumu

summa.

Refleksa ilgums atkarīgs no kairinātāja spēka un organisma
fizioloģiskā stāvokļa. Palielinoties kairinātāja spēkam, refleksa

ilgums saīsinās.

Uzbudinājuma iradiācija ir uzbudinājuma izplatīšanās no viena

nervu centra uz citiem. Uzbudinājuma iradiācija atkarīga no kairi-

nātāja stipruma. Ļoti stiprs kairinājums rada paaugstinātu uzbu-

dināmību un ierosina visa organisma reakciju.
Nervu impulsu cirkulācija pa noslēgtu neirocītu ķēdi ir viena no

nervu centru uzbudinājuma vadīšanas īpatnībām. Nervu impulss no

uzbudinātā neirocīta tiek nodots citiem neirocītiern ar aksonu kolate-

rāļu starpniecību. Tādējādi uzbudinājums kādā nervu centrā pastāv
tik ilgi, līdz iestājas kavēšana.

Inertums, t. i., spēja sevī ilgstoši saglabāt uzbudinājuma pēdas,
ir nervu centriem piemītoša īpašība. Pēc I. Pavlova domām, iner-

tums nosaka atmiņu un ieradumus.

Uzbudinājuma impulsu summācija. Nervu centru impulsu sum-

māciju atklāja I. Sečenovs 1886. gadā. Eksperimentos ar vardi tika

pierādīts, ka viens zemsliekšņa kairinājums nespēj izraisīt atbildes

reakciju, bet ātri viens otram sekojoši vairāki zemsliekšņa kairinātāji
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spēj izraisīt atbildes reakciju. Šo parādību apzīmēja par uzbudinā-

juma impulsu summāciju. Izšķir divu veidu impulsu summāciju:
1) secību summāciju, kas rodas viena un tā paša aferentā

nerva kairināšanas rezultātā, un 2) telpisko summāciju,
kad impulsi, kas nāk no vairākām nervu šķiedrām, spēj summēties

nerva centrā.

Pēcdarbība ir viena no nervu centra raksturīgākajām ipašībām.
Pēcdarbība izpaužas tādējādi, ka reflektoriskais akts ilgst vēl kādu

laiku pēc kairinātāja darbības izbeigšanās. Tas notiek tāpēc, ka

nervu impulsi aferentos neirocītus nesasniedz vienlaikus. Tie im-

pulsi, kas pārvietojas pa taisnāku ceļu, tiek pārvadīti ātrāk nekā

pārējie impulsi. Šie lēnāk pārvadītie impulsi uztur uzbudinājumu at-

tiecīgajā nervu centrā.

Impulsu spēka un ritma transformācija. Nervu centriem piemīt
īpašība transformēt pienākošo impulsu ritmu citā — «centrālajā
ritmā». Tādējādi nervu centros impulsu ritms, kas nāk no perifēri-
jas, tiek paaugstināts vai pazemināts. Vājie impulsi var tikt pastip-

rināti, bet spēcīgie — pavājināti.

Vieglināšana arī ir viena no nervu centru īpašībām. Pēc katra,

pat ļoti vāja kairinājuma uzbudināmība nervu centrā paaugstinās.
Atkārtotu kairinājumu gadījumā izsauktais efekts ir daudz lielāks,

jo tiek atvieglota uzbudinājuma impulsu vadīšana.

Vielmaiņa nervu centros. Nervu centros atšķirībā no nervu šķied-
ras ir augsta vielmaiņas intensitāte. Salīdzinājumā ar miera stāvokli

nervu centru darbības laikā skābekļa patēriņš pieaug 3... 4 reizes.

Bez tam pastiprinās arī oglekļa dioksīda izdalīšana un pieaug gli-
kozes patēriņš.

Nervu centru tonuss ir ilgstošs nervu centru uzbudinājums, ko

uztur nepārtraukta impulsu plūsma. Vājais uzbudinājums no nervu

centriem tiek pārvadīts uz muskuļiem, kuri tāpēc vienmēr atrodas

tonusa stāvoklī.

Nervu centru plastiskums. Nervu centru funkcijas spēj piemēro-
ties apstākļu maiņai, t. i., tiem piemīt plastiskums. Nervu centru

funkciju maiņa notiek tādā gadījumā, ja izpildes orgānu, ar kuru

dotais nervs saistīts, aizstāj ar citu. Attiecīgie nervi spēj pielāgoties
citu funkciju veikšanai.

Dominante ir īslaicīgs, diezgan noturīgs nervu centra uzbudinā-

jums, ja šis centrs valda pār citām nervu sistēmas daļām. Nervu

centrs spēj pastiprināt, uzkrāt sevī uzbudinājumu pat uz to impulsu
rēķina, kas adresēti citiem centriem. Tāpēc dominantā centra uzbu-

dinājums kļūst arvien spēcīgāks, bet pārējās reakcijas izpaužas vāji.

Tipiska dominantes parādība ir apkampšanās reflekss vardēm pa-

vasarī vairošanās periodā. Šī refleksa centrs vardēm dotajā gadī-

jumā ir dominantes stāvoklī, tādēļ, kairinot pakaļkāju ādu, tas vel

vairāk pastiprinās.

Mācību par dominanti izstrādājis A. Uhtomskis.
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KAVĒJUMA PROCESI CENTRĀLAJĀ NERVU SISTĒMĀ

Ja uzbudinājuma vadīšana no viena neirocīta uz otru netiktu

ierobežota, tad uzbudinājums pārņemtu visu centrālo nervu sistēmu

un reflekss nebūtu kā noteikts ierobežots darbības akts, bet noritētu

haotiska un vienlaicīga visu muskuļu un dziedzeru darbība. Reflekss

var notikt tikai izolētas uzbudinājuma vadīšanas gadījumā CNS. Tas

tiek sasniegts ar kavējuma procesiem.
Kavējuma process ir jebkādas darbības pavājināšanās vai pil-

nīga pārtraukšana. lekšējā kavēšana ir līdzīga nogurumam, tomēr

tie ir pilnīgi atšķirīgi procesi. Nogurums ir ilgstošs stāvoklis, kas

pamazām pastiprinās un atstāj dziļas sekas. Kavēšana ir nevis

darbaspēju pazemināšanās, bet gan aktīvs neirāls process, kura

rezultātā rodas uzbudinājuma aizture (ierobežošana).
Kavēšanas procesus CNS pirmais atklāja I. Sečenovs. Viņš eks-

perimentā vardei izoperēja galvas smadzeņu lielās puslodes. Vienu

no vardes ekstremitātēm iegremdēja skābē un noteica ekstremitātes

kontrakcijas refleksa laiku. Pēc tam redzes pauguru apvidū uzkai-

sīja dažus vārāmā sāls kristālus. Minūti pēc tam minētā refleksa

iestāšanās laiks pagarinājās — novēroja kavēšanu.

I. Sečenovs pieņēma, ka CNS ir speciāli kavēšanas centri un

viens no tiem atrodas redzes pauguros. Spēcīgs šī centra uzbudinā-

jums ar vārāmā sāls kristāliem izraisa muguras smadzeņu kustību

centru kavēšanu.

KAVĒŠANAS VEIDI UN TO RAKSTUROJUMS

Patlaban centrālajā nervu sistēmā izšķir divus dažādus kavēša-

nas veidus: 1) kavēšanu, kas rodas speciālu kavēšanas neirocītu

darbības rezultātā (pirmējā kavēšana); 2) kavēšanu, kas iestājas
bez kavēšanas neirocītu līdzdalības tajos pašos neirocītos, kuros

rodas uzbudinājums (otrējā kavēšana). Savukārt pirmējo kavēšanu

iedala presinaptiskajā un postsinaptiskajā, bet postsinaptisko — vēl

virzošajā un atgriezeniskajā. Otrējā kavēšana var būt pesimāla un

parabiotiska, kā arī kavēšana tūlīt pēc uzbudinājuma.

Pirmējā kavēšana. Postsinaptiskā kavēšana ir kavē-

šana, kas rodas uz postsinaptiskās membrānas kavēšanas sinapse.
Rezultātā paaugstinās postsinaptiskās membrānas elektriskās pola-

rizācijas līmenis, tādējādi samazinot uzbudināmību vai pārtraucot

jau notiekošos uzbudinājuma procesus. Kavēšanu ierosina īpaši ka-

vēšanas mediatori (glicīns, Y-aminosviestskābe), kas izraisa kālija

jonu izkļūšanu un hlora jonu iekļūšanu membrānā. Līdz ar to pozi-
tīvais lādiņš membrānas ārpusē un negatīvais lādiņš membrānas

iekšpusē palielinās, iestājas hiperpolarizācija.
Virzošā postsinaptiskā kavēšana koordinē uzbudinājuma un ka-

vējuma procesus starp nervu centriem.

Viena no raksturīgākajam postsinaptiskās kavēšanas īpatnībām
ir tā, ka to var nomākt ar strihnīnu un stingumkrampju toksīnu,
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lai gan uzbudinājuma procesus šīs vielas neietekmē. Postsinaptis-
kās kavēšanas nomākšanas rezultātā tiek izjaukta uzbudinājuma

reakcija CNS, uzbudinājums izplatās ar plašu vilni un iestājas
krampji.

Presinaptiskā kavēšana iestājas presinaptiskajā ap-
vidū — aksonu sazarojumos. Presinaptiskā depolarizācija iestājas

lēni, bet pastāv ilgstoši pat pēc viena aferenta impulsa.
Presinaptiskā kavēšana būtiski atšķiras no postsinaptiskās ka-

vēšanas arī farmakoloģiskā ziņā. Strihnīns un stingumkrampju tok-

sīns to neietekmē. Spēcīgu pastiprinošu un pagarinošu ietekmi iz-

raisa narkotikas (hloraloze, nembutāls).

Jāatzīmē, ka presinaptiskā kavēšana pirmām kārtām bloķē vājus
asinhronus aferentos signālus, bet laiž cauri spēcīgus signālus. Tā-

tad presinaptiskā kavēšana ir mehānisms, kas no kopējās plūsmas
izdala spēcīgākos aferentos signālus. Tam ir liela nozīme, jo no

visas aferentās impulsācijas, kas dodas uz nervu centriem, tiek

atlasīta svarīgākā. Tādējādi CNS atbrīvojas no mazāk svarīgas
informācijas pārstrādes.

Otrējā kavēšana rodas tajos pašos neironos, kur uzbudinājums.
Pesimālā kavēšana rodas tajās nervu struktūrās, kurām

pienāk ļoti bieži un spēcīgi impulsi, kas pārsniedz struktūru funkcio-

nālās iespējas un labilitāti. Kā pesimālās kavēšanas piemērs var

būt ieelpas centra kavēšana, kad ieelpa sasniedz maksimumu. Šajā
momentā uz elpošanas centra neirocītiern no izstiepto plaušu recep-

toriem pa klejotājnerva centrtieces šķiedrām dodas daudzi spēcīgi
impulsi, kuri pārsniedz šī centra labilitātes iespējas, tādēļ uzbudinā-

juma vietā tajā rodas kavēšana. Izelpas centra neirocītiern piemīt

augstāka labilitāte, kura atbilst šim biežajam uzbudinājuma ritmam,

tāpēc ieelpai seko izelpa.
Parabiotiskā kavēšana attīstās patoloģiskos stāvokļos,

kad pazeminās CNS labilitāte vai arī notiek ļoti spēcīgs, vienlaicīgs
daudzu aferento šķiedru uzbudinājums (piemēram, traumatiskā šoka

gadījumā).
Kavēšana pēc uzbudinājuma ir trešais otrējās kavēša-

nas veids, kurš rodas neirocītos pēc uzbudinājuma izbeigšanās mem-

brānas stipras hiperpolarizācijas gadījumā.

NERVU CENTRU DARBĪBAS KOORDINĀCIJA

Uzbudinājums vienā refleksa lokā parasti izraisa kavēšanu citā

refleksa lokā. Tā tas parasti notiek centrālajā nervu sistēmā. Kavē-

juma parādības var izmantot organisma aizsargrefleksa pavājinā-

šanai. Tā, piemēram, bullim aizsargrefleksus var kavēt, ieverot de-

guna dobuma starpsienā metāla gredzenu, zirgam — uzliekot virs-

lūpai spīli.
Šie procesi, kad viena centra uzbudinājums izraisa kavēšanu

citā centrā, spilgti izpaužas t. s. antagonistiskajos refleksos, piemē-

ram, ekstremitāšu saliekšanas un izstiepšanas refleksos dzīvnieka
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siaigāšanas laikā. Kustību laikā viena ekstremitāte atgrūžas no ze-

mes, saliecas, otra tajā pašā laikā iztaisnojas un atbalstās pret zemi.

Muskuļi antagonisti netraucē viens otru. Tie funkcionē atbilstoši sa-

skaņotai muskuļu centru darbībai. Šī likumsakarība ieguva nosau-

kumu reciprokā jeb savstarpēji saistītā koordi-

nācija. Reciprokās koordinācijas mehānisma pamatā ir virzošā

postsinaptiskā kavēšana.

lepriekš aprakstītajos gadījumos muskuļu antagonistu savstar-

pēji saskaņotajā inervācijā izpaužas tāda parādība kā vienlai-

cīgā indukcija. Tai raksturīgi, ka uzbudinājums, kurš rodas

vienā centrā, izsauc kavēšanu citā centrā. Piemēram, saliecēju mus-

kuļu centra uzbudinājums izsauc izstiepēju kavēšanu, rīšanas centra

uzbudinājums kavē ieelpas centru utt.

Bez vienlaicīgās indukcijas CNS ir arī secīgā indukcija, kad ka-

vēšanas procesus noteiktā neirocītu grupā nomaina uzbudinājums —

un otrādi, — uzbudinājums mainās ar kavēšanu. Ja kavēšana pāriet

uzbudinājumā, tad novēro pozitīvo indukciju, bet, ja uzbudināju-

mam seko kavēšana, indukcija ir negatīva. Secīgā indukcija konsta-

tējama, dzīvniekam staigājot.
Tātad jebkura koordinētā darbība, jebkurš refleksa akts notiek

tāpēc, ka CNS ir pastāvīgi saskaņoti kavējuma un uzbudinājuma
procesi. Šīs koordinētās attiecības ir attīstījušās un nostiprinājušās

evolūcijas procesā daudzu tūkstošu gadu laikā.

CENTRĀLĀS NERVU SISTĒMAS

SPECIĀLĀ FIZIOLOĢIJA

MUGURAS SMADZENES

Filoģenētiski muguras smadzenes ir visvecākā CNS daļa. Mugu-
ras smadzenes lokalizētas mugurkaulāja kanālā, tās piedalās dau-

dzās organisma reflektoriskajās reakcijās. Muguras smadzeņu pe-
lēkā viela, ko veido nervu šūnas, atrodas centrā, tai apkārt ir baltā

viela, ko veido neirocītu izaugumi. Augšējos pelēkās vielas izvirzī-

jumus sauc par dorsālajiem ragiem, bet apakšējos — par ventrā-

lajiem ragiem.

Muguras smadzeņu dorsālajos ragos ieiet dorsālās saknītes, ku-

rās ir aferentās nervu šķiedras. Impulsiem, kuri nāk no receptoriem

pa aferentajām šķiedrām uz muguras smadzenēm, ceļā ir nervu

gangliji. Gandrīz visas organisma eferentās šķiedras sākas muguras
smadzenēs. Tās iznāk no ventrālajiem muguras smadzeņu ragiem

pa ventrālajām saknītēm. Ārpus muguras smadzenēm dorsālās un

ventrālās saknītes savienojas, izveidojot spinālos nervus.

Muguras smadzenes veic divas funkcijas: reflektoro un vadīša-

nas funkciju. Ar reflektoro funkciju saprot piedalīšanos daudzu ref-

leksu izpildē, ar vadīšanas funkciju — impulsu vadīšanu divos pre-

tējos virzienos: pa augšupejošiem (jušanas) ceļiem uzbudinājums

pārvietojas no muguras smadzeņu segmentiem uz augstāk stāvošām
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centrālās nervu sistēmas daļām, pa lejupejošiem (kustību) ceļiem —

no augstākstāvošām daļām uz muguras smadzeņu segmentiem.
Vadīšanas ceļi atrodas smadzeņu baltajā vielā. Baltās vielas

nervu šūnu izaugumi, apvienojušies kūlīšos, funkcionāli veido vadī-

tājceļus (traktus), pa kuriem impulsi plūst centrtieces vai centr-

bēdzes virzienā.

Muguras smadzeņu reflektorā funkcija. Muguras smadzenēs at-

rodas daudzu refleksu centri. Dažādos tās līmeņos (kakla, krūšu,

jostas) novietoti centri, kas piedalās galvas, kakla, vidukļa un eks-

tremitāšu kustību regulācijā.
111 un IV kakla skriemeļa apvidū atrodas diafragmas nerva

centrs, krustu apvidū lokalizēti defekācijas un uroģenitālo refleksu

centri. No muguras smadzenēm atiet daļa parasimpātisko nervu un

visi simpātiskie nervi, tāpēc tās piedalās iekšējo orgānu, asinsvadu

tonusa, vielmaiņas, acu zīlīšu paplašināšanas un sviedru izdalīšanas

procesu regulācijā.

GALVAS SMADZENES

Galvas smadzenes ir svarīgākā nervu sistēmas daļa, kura ietver

a) rombveida smadzenes (iegarenās smadzenes un pakaļējās sma-

dzenes); b) vidussmadzenes (četrkalne, sarkanais kodols, melnā

substance); c) smadzenītes; d) starpsmadzenēs (talāms, hipotalāms)
un c) smadzeņu lielās puslodes.

Rombveida smadzenes, vidussmadzenes un starpsmadzenēs sauc

par smadzeņu stumbru, kurā atrodas liels daudzums kodolu, augšup-

ejošo un lejupejošo vadītājceļu.
legarenās smadzenes ir muguras smadzeņu turpinājums. Tāpat

kā muguras smadzenes, tās izpilda divas galvenās funkcijas: reflek-

toro un vadīšanas funkciju. legareno smadzeņu eferentie neirocīti

un starpneirocīti atrodas iegareno smadzeņu pelēkajā vielā, bet afe-

rento nervu šķiedru šūnas — ārpus iegarenajām smadzenēm. Pe-

lēkās vielas veidojumi iegarenajās smadzenēs ir mēles-rīkles nerva,

klejotājnerva, papildnerva un zemmēles nerva kodoli. legarenajās
smadzenēs atrodas elpošanas, sirdsdarbības, asinsvadu motoriskais

(vazomotoriskais), rīšanas, vemšanas, siekalu atdalīšanas, klepo-
šanas centrs. Tāpēc iegareno smadzeņu bojājumi rada smagus elpo-
šanas un sirdsdarbības traucējumus, kas var kļūt par nāves cēloni.

legarenajām smadzenēm ir liela nozīme muskuļu tonusa regulā-

cijā. Galvas stāvokļa maiņa telpā izraisa uzbudinājuma impulsus
kakla muskuļu interoreceptoros. Šie impulsi tiek pārvadīti uz iega-
reno smadzeņu centriem, bet no tiem — uz ekstremitāšu muskuļiem,

un dzīvnieks ieņem noteiktu pozu.

Tilts izpilda galvenokārt funkciju, saistot CNS aug-

stākās un zemākās daļas savā starpā un ar smadzenītēm. Tiltā

atrodas pneimotakses centrs, kas piedalās elpošanas regulācijā.
Vidussmadzenes zīdītājiem sastāv no divām daļām: dorsālās un

bazālās. Dorsālajā daļā ietilpst vidussmadzeņu jumts, kurā atrodas
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redzes un dzirdes refleksu centri. Rostrālajos pauguriņos novietoti

nervu centri, kas regulē dzīvnieku orientēšanās reakcijas uz gais-

mas kairinātājiem: acu kustibas, acs zīlītes sašaurināšanos un pa-

plašināšanos. Kaudālajos pauguriņos novietoti centri, kas regulē
orientēšanos uz akustiskiem kairinātājiem, piemēram, galvas pa-

griešanu skaņas virzienā v. c.

Vidussmadzeņu bazālo daļu veido vidussmadzeņu kājiņu pārsegs
un smadzeņu kājiņas, kas savienojas ar smadzeņu lielajām puslo-
dēm. Tām cauri iet jušanas nervu šķiedras, kas nāk no iegarenajām

un muguras smadzenēm un iet uz augstākajām smadzeņu daļām,
kā arī kustību nervu šķiedras, kas iet pretējā virzienā. Vidussma-

dzeņu kājiņu pārsegā ir vairāki kodoli. Te atrodas arī t. s. sarkanais

kodols. Sarkanais kodols izraisa kavējošu darbību uz iegarenajām
smadzenēm un ir viens no automātisko kustību centriem. Sarkanais

kodols regulē skeleta muskulatūras tonusu un piedalās līdzsvara

un normālas ķermeņa pozas noturēšanā.

Smadzeņu stumbra toniskie refleksi ir smadzeņu stumbra gal-
venā funkcija, šos refleksus izpētīja un klasificēja holandiešu zināt-

nieks P. Magnuss. Viņš visus refleksus iedalīja divās grupās:
1) statiskos refleksos un 2) statokinētiskos refleksos.

Statiskie refleksi izpaužas, dzīvniekam mierīgi stāvot

vai guļot dažādās pozās, šos refleksus savukārt iedala divās grupās:

a) stāvokļa jeb pozas refleksos un b) iztaisnojošos refleksos, šajā

gadījumā reflektorā reakcija notiek, mainoties ķermeņa stāvoklim

dzīvniekam, kas nepārvietojas.
Statokinētiskos refleksus novēro dzīvniekam, kas

atrodas kustībā.

Pozas refleksi nosaka ekstremitāšu muskuļu tonusu, ja tiek mai-

nīts galvas stāvoklis un kairināti kakla muskuļu, saišu un vestibu-

lārā aparāta receptori. šie refleksi nodrošina ķermeņa līdzsvara sa-

glabāšanu. Pozas refleksu realizēšanā piedalās muguras un iegareno

smadzeņu centri. Augstāk stāvošie CNS centri tos vairāk vai ma-

zāk kavē.

Pozas refleksus dabā dzīvniekam var novērot, kad tas sniedzas

pēc lapām kokā. Tad priekšējās ekstremitātes vienmēr ir izstieptas,
bet pakaļējās — saliektas, galva — pacelta. Ja dzīvnieks galvu no-

liec, tad saliecas priekšējās ekstremitātes, bet pakaļējās iztaisnojas.
Pagriežot galvu, tās puses ekstremitātes, uz kuru pagriežas galva,
iztaisnojas, bet pretējās puses ekstremitātes saliecas. Visi šie refleksi

palīdz saglabāt ķermeņa līdzsvaru un ir vērsti uz to, lai noturētu

līdzsvaru smaguma spēka ietekmē.

Iztaisnojošie refleksi sekmē normālas ķermeņa pozas atgūšanu,

ja tā ir izjaukta. Sevišķi spilgti tas izpaužas grauzējiem. Lai kādā

pozā atrastos jūrascūciņas ķermenis, tās galva vienmēr būs vērsta

ar pauri uz augšu. Lai gan jūrascūciņa un pele nevar saritināties

kā kaķis, arī kaķim piemīt iztaisnojošie refleksi. Ja kaķi apgāž uz

muguras, tas izdarīs vairākas kustības, kamēr nostāsies kājās.

Iztaisnojošie refleksi nepiemīt tiem dzīvniekiem, kuriem iegarenās
smadzenes mākslīgi atdalītas no augstāk stāvošajiem centriem. No-
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guldot tādu dzīvnieku uz muguras, tas nevar piecelties kājās. Bet,

ja dzīvniekam atdala smadzeņu nodalījumus, kas atrodas uz priekšu
no vidussmadzenēm, tad tas, noguldīts uz muguras, spēj piecelties.
Tas liecina, ka šo refleksu centri atrodas vidussmadzenes.

Saskaņā ar Magnusa pētījumiem statokinētiskie refleksi sākas

no iekšējās auss pusloku kanālu receptoriem. Tāpēc arī pēcrotācijas
acs nistagmu (gribai nepakļauta, ātra, ritmiska acu ābolu raustīša-

nās) izmanto kā vestibulārā aparāta uzbudināmības rādītāju. Stato-
kinētisko reakciju centrs atrodas vidussmadzenēs sarkanajā kodolā.

Augstākie dzīvnieki, kuriem ir labi attīstīta lielo pusložu garoza,

spēj ieņemt dažādas pozas: gulēt uz sāniem, muguras, vēdera. To

nodrošina CNS augstāko daļu — smadzenīšu, retikulārās formāci-

jas, talāma. zemgarozas kodolu un lielo pusložu garozas — kavējošā
iedarbība uz smadzeņu stumbra toniskajiem refleksiem. Jo vairāk

attīstīta lielo smadzeņu pusložu garoza, jo brīvākas un daudzveidī-

gākas ir kustības.

Smadzenīšu funkcija ir muskuļu tonusa un kustību koordinācijas
regulācija. Smadzenīšu dalību kustību regulācijā nosaka ciešā

saikne starp smadzenītēm un lielo pusložu garozu, jo abas viena

otru ietekmē. Jo vairāk attīstīta garoza, jo labāk attīstītas smadze-

nītes. Tāpēc smadzenītes var uzskatīt par lielo pusložu garozas pa-

līgu kustību regulācijā. Smadzenīšu impulsi, kavējot muguras sma-

dzeņu, iegareno smadzeņu un vidussmadzeņu refleksus, nodrošina

lielo pusložu impulsu vispilnīgāko iedarbību.

Bez tam smadzenītes ietekmē organisma veģetatīvo funkciju
regulāciju. Izpētīts, ka ilgstoša smadzenīšu kairināšana izraisa sim-

pātiskas darbības efektus: zīlīšu paplašināšanos, arteriālā spiediena

paaugstināšanos, pulsa paātrināšanos, nogurdināto muskuļu darba

spēju atjaunošanos. No tā var secināt, ka smadzenītēs atrodas sim-

pātiskās un parasimpātiskās inervācijas centri.

Izoperējot smadzenītes, dzīvniekam novēro muskuļu tonusa iz-

maiņas, ataksiju, astāziju un astēniju. Tūlīt pēc operācijas muskuļu
tonuss samazinās, bet pēc tam tas spēcīgi pieaug, izsaucot galvas
atliekšanu un ekstremitāšu ekstensiju. Pēc 10. . .

12 dienām muskuļu

tonuss kļūst normāls. Ataksija izpaužas tādējādi, ka dzīvniekam pa-

rādās nekoordinētas kustības — tas pārāk augstu ceļ kājas, ar trie-

cienu atspiežas pret zemi utt. Astāziju raksturo parādība, ka dzīv-

nieks nevar nostāvēt mierīgi — tas nepārtraukti kustas uz sāniem,

uz priekšu un atpakaļ. Astēnija izpaužas muskuļu ātrā noguršanā.

Starpsmadzenēs sastāv no talāma, epitalāma un hipotalāma.
Talāms jeb redzes pauguri aizņem starpsmadzeņu lielāko

daļu. Tajos pārslēdzas visi uz lielo pusložu garozu ejošie aferentie

signāli. Talāma kodolos nonāk informācija no dažādiem receptoriem:

taktilajiem, proprioceptīvajiem, temperatūras, sāpju, garšas. Zem-

pauguru kodolos, kuri funkcionāli ietilpst redzes pauguru sastāvā,
nonāk impulsi no redzes un dzirdes orgānu receptoriem. Tādējādi
visi jušanas impulsi, izņemot daļu no ožas impulsiem, lielajā pus-

ložu garozā nokļūst caur redzes pauguriem. Tieši tāpēc šo veidojumu
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bojājuma sekas ir ne vien jutības zudums, bet arī paralīze, kustību

koordinācijas traucējums utt.

Jāatzīmē, ka talāms ir ne tikai aferento impulsu pārraides sta-

cija, bet tajā notiek arī dažādo sensoro impulsu analīze un sintēze.

Tomēr šī analīze ir diezgan «rupja», jo tikai lielo pusložu garoza

spēj veikt pilnīgu analīzi.

Talāms piedalās arī muskuļu tonusa regulācijā.
Epita 1 ā m ā atrodas ožas centrs un iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeris — epifīze jeb čiekurveida dziedzeris.

Hipotalāms jeb zempauguru apvidus ir viens no senākajiem

galvas smadzeņu veidojumiem. Tas sastopams visiem hordaiņiem,
attīstīts zivīm, rāpuļiem un putniem, bet sevišķi labi — zīdītājiem.

Hipotalāms sastāv no ļoti daudziem kodoliem. Zīdītājiem vislabāk

izveidots pelēkais kodols.

Hipotalāms ir cieši saistīts ar pārējām nervu sistēmas dalām:
eferentie impulsi no tā dodas uz redzes pauguriem un hipofīzi, vidus-

smadzenēm, muguras un iegarenajām smadzenēm. Aferentie impulsi
hipotalāma kodolos nokļūst galvenokārt no redzes pauguriem, caur

kuriem zempauguros nonāk nervu šķiedras no smadzeņu garozas

ožas, motorajām un kustību zonām. lespējams, ka hipotalāmam ir

tieši sakari ar lielo pusložu garozu, it sevišķi ar tās ožas daivām.

Zempauguri ir starpposms starp redzes pauguriem un smadzeņu ga-

rozu, no vienas puses, un autonomo nervu sistēmu, no otras puses.

Tāpēc arī zempauguru apvidus ir galvenais organisma veģetatīvo

funkciju regulācijas centrs. No hipotalāma nepārtraukti notiek im-

pulsu plūsma uz autonomās nervu sistēmas perifērajām daļām. Tieši

nipotalāmā notiek autonomās nervu sistēmas darbības koordinācija,
endokrīno dziedzeru funkciju saskaņošana un neirohumorālo mehā-

nismu apvienošana.

Hipotalāms piedalās termoregulācijā. Tas regulē vielmaiņu:
olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu un ūdens-minerālsāļu maiņu.

Morfoloģiski un funkcionāli hipotalāms ir saistīts ar hipofīzi gan

ar nervu, gan asinsvadu starpniecību.
Bazālie jeb zemgarozas kodoli ir galvas smadzeņu pelēkās vielas

sakopojumi, kas novietoti baltajā vielā starp lielo pusložu garozu

un redzes pauguriem. Tie ir svītrainais ķermenis, baltais ķermenis
un astainais kodols.

Zemgarozas gangliji ir augstākie kustību regulācijas centri. Tiem

ir nozīme instinktu (barības, aizsardzības, dzimuminstinktu v. c.)

izpausmē. Instinktu fizioloģiskais pamats ir sarežģīti beznosacījuma
ķēdes refleksi, kuru centri atrodas svītrainajā ķermenī un starpsma-

dzeņu kodolos. Zemgarozas centru darbību regulē galvas smadzeņu
lielo pusložu garoza.

Retikulārā formācija ir difūzs funkcionāli daudzveidīgu neirocītu

un nervu šķiedru tīklveida sakopojums galvas smadzeņu stumbra

daļā un muguras smadzenēs (164. att.).

Elektrofizioloģiskos pētījumos noskaidrots, ka jebkurš šīs sistē-

mas neirocīts var atbildēt uz visdažādādo receptoru kairinājumiem
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164. att. Lielo smadzeņu pusložu garozas un retikulārās for-

mācijas attiecību shēma:

1 — talāma kodoli, 2 — atvieglojošās zonas, 3 — retikulārās formā-

cijas bremzējoša zona, 4 — aferentie vadītājceļi, 5 — augšupejošā
retikulārā ietekme, 6 — garozas ietekme uz retikulāro formāciju

(redzes, dzirdes, taktilajiem, temperatūras v. c.), jo šīs sistēmas

neirocītu reakcija ir nespecifiska.
Retikulārā formācija sastāv no divām daļām: lejupejošās un

augšupejošās. Pa retikulārās formācijas lejupejošiem ceļiem, kuri

iet no vidussmadzenēm un iegarenajām smadzenēm uz muguras

smadzeņu motorajiem neirocītiern, tiek sūtīti impulsi, kas aktivē vai

kavē skeleta muskuļu funkciju. Lejupejošā sistēma ietekmē ne tikai

skeleta muskulatūru, bet arī iekšējos orgānus caur autonomās nervu

sistēmas neirocītiern. īpaša nozīme ir retikulārās formācijas iedar-

bībai uz endokrīno dziedzeru sekrēciju, it sevišķi uz hipofīzi. Vidus-

smadzeņu un starpsmadzeņu tīklveida veidojuma uzbudinājums pa-

stiprina hormonu izdalīšanos no adenohipofīzes. Tātad visi veģeta-
tīvie procesi atrodas retikulārās formācijas kontrolē.

Pa retikulārās formācijas augšupejošiem ceļiem tiek vadīti akti-

vējošie impulsi uz lielo pusložu garozu. Tātad bez jau pazīstamās
klasiskās aferentās sistēmas, kura vada impulsus uz smadzeņu ga-

rozu, eksistē otra aferentā sistēma — retikulārās formācijas augšup-
ejošā daļa. Klasisko sistēmu sauc par specifisko, retikulāro — par
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nespecifisko. Specifiskai sistēmai ir tikai stingri lokāla ietekme, bet

nespecifiskā sistēma garozu ietekmē difūzā veidā, jo tās neirocītu

izaugumi izkaisīti pa visu garozu.

Eksperimentāli noskaidrots, ka retikulārās formācijas pilnīga
pārgriešana dzīvniekiem izraisa komu un pēc tam nāvi. Ja retikulāro

formāciju pārgriež daļēji, attīstās miegainība.

Retikulārajā formācijā atrodas ļoti daudz sekretoro nervu šūnu,
kas atbilstoši augstākās nervu sistēmas pašregulācijas vajadzībām
pa aksonu kanāliņiem apkārtējos nervaudos vai attālajās neirālajās
struktūrās, piemēram, smadzeņu garozā, izdala īpašas vielas —

mediatorus (piemēram, adrenalīnu, noradrenalīnu, serotonīnu).
Izdalītie mediatori stimulē, kavē vai stabilizē nervu šūnu akti-

vitāti.

Ar retikulāro formāciju saistīta dažādu emociju (baiļu, šausmu,

patikas v. c.) izpausme. Retikulārā formācija ir ļoti jutīga pret far-

makoloģiskām vielām (aminazīnu, rezerpīnu, narkotikām, miega
līdzekļiem), kas bloķē šo formāciju, un tiek izslēgti impulsi, kas ak-

tivē garozu.

letekmējot lielo pusložu garozu, retikulārā formācija pati atro-

das pastāvīgā garozas ietekmē. Smadzeņu garozā atklāti punkti,
kuru uzbudinājums izsauc noteiktu retikulārās formācijas daļu fun-

kciju kavēšanu. Tāpēc garozā nenonāk nevajadzīgi impulsi, tie tiek

bloķēti retikulārajā formācijā. Tas dod iespēju ekonomiski izmantot

nervu enerģiju.
Limbiskā sistēma ir galvas smadzeņu garozas un zemgarozas

veidojumi, kas atrodas lielo pusložu mediālajās pusēs un pamatnē.
Galvenie veidojumi, kas pieder pie limbiskās sistēmas, ir hipokamps,
mandeļveidīgais komplekss, zirņveida ķermenis, velve un priekšējie
redzes pauguru kodoli.

Limbiskās sistēmas funkciju noskaidrošanā liela nozīme bija
mikroelektrodu un mikrocaurulīšu ievadīšanai šis sistēmas neiro-

cītos.

Limbiskā sistēma piedalās autonomo (veģetatīvo) procesu regu-

lācijā. Tajā nonāk aferentie impulsi no visiem iekšējiem orgāniem.
Uz iegūtās informācijas bāzes caur hipotalāmu un autonomās nervu

sistēmas perifērajām daļām limbiskā sistēma regulē un koordinē

iekšējo orgānu darbību, vielmaiņas procesus, endokrīno dziedzeru

funkcijas, veicina homeostāzes uzturēšanu.

Limbiskajā sistēmā, hipotalāmā un retikulārajā formācijā no-

vietoti centri, kas regulē emocijas. Turklāt limbiskajā sistēmā ir kā

negatīvo, tā arī pozitīvo emociju centri. Šie centri atrodas ļoti tuvu

viens pie otra. Ja kairinošo elektrodu pārvieto tikai par 0,5 mm, kai-

rinājuma efekts spēcīgi izmainās: prieka emocijas nomaina paniskas
bailes utt.

Ar limbisko sistēmu saistīts arī barības izraisītais uzbudinājums
un dzimumuzbudinājums. Klīniskie un eksperimentālie novērojumi

parādījuši, ka hipokampa un citu limbiskās sistēmas struktūru bojā-
jums izraisa atmiņas zudumus.
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AUTONOMĀ NERVU SISTĒMA

AUTONOMĀS NERVU SISTĒMAS

VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Visas centrbēdzes nervu šķiedras iedala divās lielās grupās. Pie

pirmās grupas pieder skeleta muskuļu kustību nervu šķiedras, kuras

apzīmē par somatiskajām nervu šķiedrām, jo tās ir saistītas ar dzīv-

nieka kustību funkcijām. Otru grupu veido pārējās nervu šķiedras,
kuras sauc par autonomajām nervu šķiedrām, jo tās regulē gremo-

šanas, elpošanas, asinsrites, izvadīšanas, vairošanās un citu iekšējo
orgānu darbību, kā arī vielmaiņu.

Autonomajā nervu sistēmā izšķir parasimpātisko daļu un simpā-
tisko daļu. Autonomajai nervu sistēmai piemīt vairākas strukturālas

un funkcionālas īpatnības:

1) autonomās nervu sistēmas kodoli novietoti nevis visā centrā-

lajā nervu sistēmā, bet tikai noteiktās tās daļās. Parasimpātisko
nervu šķiedras sākas vidussmadzenēs, iegarenajās smadzenēs, kā

arī atiet no II ... IV muguras smadzeņu krustu segmentiem. Simpā-
tisko nervu šķiedras sākas no muguras smadzeņu laterālajiem ra-

giem krūšu un jostas apvidos.
Somatisko nervu kodoli izplatīti samērā vienmērīgi pa visām

CNS daļām;

2) autonomo nervu šķiedras ir ļoti smalkas (5... 7pm dia-

metrā), un to lielākajai daļai nav mielīna apvalka;
3) autonomajiem nerviem ir mazāka uzbudināmība nekā somatis-

kajiem nerviem un lēnāka impulsu vadīšana;

4) autonomās nervu šķiedras, izejot no CNS, izplatās simetriski

abās ķermeņa pusēs. Savā ceļā uz orgāniem un audiem autonomās

nervu šķiedras tiek pārtrauktas autonomās nervu sistēmas ganglijos.
Ganglijos atrodas otrie neirocīti, kuru šķiedras sasniedz attiecīgo

orgānu un tiek sauktas par postganglionārajām šķiedrām. Nervu

šķiedras, kas no CNS stiepjas līdz autonomajiem ganglijiem, sauc

par preganglionārajām šķiedrām.

AUTONOMĀS NERVU SISTĒMAS

SIMPĀTISKĀ UN PARASIMPĀTISKĀ DAĻA

Autonomās nervu sistēmas abas daļas — simpātiskā un parasim-

pātiskā — atšķiras viena no otras pēc vairākām pazīmēm:

1) abu sistēmu centri lokalizēti atšķirīgās CNS daļās;

2) simpātiskie gangliji atrodas tālu no inervējamajiem or-

gāniem;
3) simpātiskā nervu sistēma ir universāla, jo inervē visus orgā-

nus un audus bez izņēmuma. Parasimpātisko nervu nav skeleta mus-

kulatūrā, ādas asinsvados, urīnvados, liesā, virsnierēs, sviedru un

tauku dziedzeros, piena dziedzerī, matu maisiņa;
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4) simpātiskajā nervu sistēmā postganglionāro šķiedru ir daudz

vairāk nekā preganglionāro šķiedru. Uzbudinājums pa simpātiska-

jām nervu šķiedrām izplatās difūzi, aptverot lielus rajonus. Para-

simpātiskajā sistēmā uzbudinājums ir lokāla rakstura;

5) uzbudinājuma vadīšanā pa simpātiskajām postganglionāra-
jām nervu šķiedrām to sinapsēs izdalās mediators noradrenalīns,
bet parasimpātiskās sistēmas mediators ir acetilholīns. Bez tam

acetilholīns izdalās arī simpātiskās nervu sistēmas preganglionāro
šķiedru sinapsēs, skeleta muskuļu asisnvadu un sviedru dziedzeru

somatisko nervu galos;
6) parasimpātisko nervu sistēmu iespējams paralizēt ar atro-

pīnu, bet simpātisko sistēmu bloķē ergotoksīns.
Simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas ietekme uz da-

žādu orgānu funkcijām bieži vien ir pretēja. Tomēr šāda abu atse-

višķo autonomās nervu sistēmas daļu ietekme nodrošina orgānu
koordinētu darbību un regulāciju.

Simpātiskie nervi paātrina sirdsdarbību, paplašina acu zīlītes,
sašaurina asinsvadus, samazina dziedzeru sekrēciju, pavājina zarnu

peristaltiku. Simpātisko nervu ietekmē palielinās skeleta muskuļu
tonuss, paaugstinās muskuļu vielmaiņas līmenis un to uzbudināmība

(18. tabula).

18. tabula

Autonomas nervu sistēmas uzbudinājuma efekti

Uzbudinājuma efekts

Orgāni
simpātiskā da)a parasimpātiskā daja

Acs zīlīte

Asaru dziedzeri

Siekalu dziedzeri

paplašinās

sekrēcijas pastiprināšanās
biezu, staipīgu siekalu sek-

rēcija
kontrakciju pastiprināšanās

un to frekvences palieli-
nāšanās

sekrēcijas pavājināšanās
kontrakciju pavājināšanās

un tonusa samazināšanas

sašaurinās

sekrēcijas pastiprināšanās
šķidru, ūdeņainu siekalu

sekrēcija
kontrakciju frekvences sa-

mazināšanās

Sirds

Kuņģa dziedzeri

Kuņģa un zarnu

gludā muskula-
tūra (izņemot
ileocekālo slē-

dzējmuskuli)
Aizkuņģa dziedze-

ris

Aknas

Zultspūslis
Urīnpūslis
Ādas sīkās artēri-

jas
Koronārie asins-

vadi

Sviedru dziedzeri

sekrēcijas pavājināšanās

sekrēcijas pastiprināšanās
kontrakciju pastiprināšanās

un tonusa palielināšanās

sekrēcijas pastiprināšanas

glikogenolīze

kontrakciju pavājināšanās
kontrakciju pavājināšanās
sašaurinās

pastiprina aknu darbību

kontrakciju pastiprināšanās

kontrakciju pastiprināšanās

paplašinās

paplašinās sašaurinās

sekrēcijas pastiprināšanas
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Parasimpātiskie nervi sašaurina acu zīlītes, palēnina sirds kontr-

akcijas, aktivizē kuņģa dziedzeru un aizkuņģa dziedzera sekrēciju,
palielina gludās muskulatūras tonusu, pastiprina zarnu peristaltiku,
sašaurina bronhus.

Autonomas nervu sistēmas darbību, tāpat ka parejo nervu sis-

tēmas daļu funkcijas, regulē galvas smadzeņu garoza.

NERVU SISTĒMAS TROFISKĀ FUNKCIJA

Nervu sistēmas trofiku pētījis I. Pavlovs. Viņš norādīja, ka jeb-
kuru orgānu inervē trejādas nervu šķiedras: neirofunkcionālās,
vazomotorās (asinsvadu) un trofiskās. Neirofunkcionālās nervu

šķiedras regulē orgānu darbību, vazomotorās — asinsapgādi, tādē-

jādi regulējot barības vielu piegādi orgāniem un audiem, trofiskās —

barības izmantošanu audos.

I. Pavlova skolnieki atklāja, ka simpātiskajiem nerviem piemīt
trofiskās īpašības. Kairinot simpātisko nervu, kurš inervē muskuli,
mainās muskuļa elastīgums, pieaug skābekļa patēriņš, palielinās
ATF, kreatīnfosfāta un glikogēna daudzums tajā.

Ja audu un orgānu trofiskā inervācija ir traucēta, attīstās dažā-

das patoloģiskās pārmaiņas: rodas pārmaiņas ādā, izkrīt mati, kļūst
trausli kauli, atrofējas muskuļi.

18. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: muguras smadzeņu refleksa novērošana, refleksa laika no-

teikšana, iepazīšanās ar muguras smadzeņu refleksu kavēšanu.

Materials: vardes, H2SO4 šķīdums, filtrpapīrs, ūdens.

Instrumenti: skalpelis, pincete, grieznes, statīvs, glazē ar 0,3... 1 % H
2
S0

4

šķīdumu, hronometrs

Muguras smadzeņu refleksa novērošana. Izgatavo spinālo vardi: ar grieznēm

nogriež augšžokli virs acīm, vardi pakar uz statīva āķa aiz apakšžokļa. Pēc

2
...

3 minūtēm varde nomierinās.

Spinālajai vardei uz apakšstilba ādas uzliek papīriņu, kas samitrināts 0,3
...

1% sērskābes šķīdumā. Pēc neilga laika kāja kontrahējas. Papīriņu noņem un

kāju noskalo ūdenī. Pakaļkājas muskulī iekniebj ar pinceti. Novēro aizsargāšanās

refleksu: vardes pakaļkāja saliecas un pievelkas pie ķermeņa.

Refleksa laika noteikšana. Spinālo vardi pakar uz statīva āķa aiz apakšžokļa.
Vardes pakaļkāju iegremdē glāzē, kurā atrodas 0,1% sērskābes šķīdums. Pēc

hronometra nosaka laiku, kāds paiet no pakaļkājas iegremdēšanas brīža līdz

momentam, kad varde sāk izvilkt kāju no glāzes. Izdara analogus mēģinājumus
ar 0,5% un 1% sērskābes šķīdumu. Pēc katra mēģinājuma vardes kāju noskalo

ūdenī un eksperimentu uz pāris minūtēm pārtrauc.

lepazīšanās ar muguras smadzeņu refleksu kavēšanu. Spinālo vardi uzkarina

statīvā, iegremdē vienu pakaļkāju glāzē ar sērskābes šķīdumu, bet otru vienlaikus

spēcīgi saspiež ar pinceti vai arī pārsien to pie locītavas ar diegu. Novēro, ka

varde neizrauj pakaļkāju no šķīduma tik ilgi, kamēr spiež tās otru kāju vai arī

nenoņem apsieto diegu.
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15. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: novērot lauksaimniecības dzīvniekiem šādus refleksus —

ceļgala, plakstiņu mirkšķināšanas, skausta refleksu; pārbaudīt kavējuma iestāša-

nos, zirgam uzliekot žņaugu uz augšlūpas un govij ieliekot deguna stangas.
Materials: govs un zirgs.

Instrumenti: perkusijas āmuriņš, augšlūpas žņaugs, deguna stangas.
Refleksu novērošana. Lai dzīvniekam novērotu ceļgala refleksu, noguldītam

zirgam vai govij (bet labāk mazam dzīvniekam) ar perkusijas āmuriņu uzsit pa

ceļa locītavas taisnajām saitēm. Pēc uzsitiena dzīvnieka pakaļējās ekstremitātes

distālā daļa izraujas uz priekšu. Visvieglāk šo refleksu nodemonstrēt sēdošam

cilvēkam ar sakrustotām kājām.

Plakstiņu mirkšķināšanas reflekss parādās, pieskaroties ar pirksta galu dzīv-

nieka radzenei.

Skausta refleksu vislabāk novērot govij. Lai to izdarītu, ādu virs skausta

strauji saņem ar abām rokām. Govs momentāni ieliec muguru. So refleksu iz-

manto, lai diagnosticētu svešķermeņa izduršanos caur kuņģa sienu govij.

Kavējuma iestāšanās pārbaude. Lai nodemonstrētu kavējuma iestāšanos pēc

augšlūpas žņauga uzlikšanas, jāiedur ekstremitātes ādā ar adatu pirms un pēc

žņauga uzlikšanas. Pirms žņauga uzlikšanas zirgs strauji atrauj kāju, bet pēc

žņauga uzlikšanas var iedurt ādā un dzīvnieks to nejūt. Par to liecina kājas neat-

raušana. Līdzīgi var pārbaudīt arī deguna stangu uzlikšanas efektu govīm.

AUGSTĀKĀ NERVU DARBĪBA

Augstākās nervu darbības fizioloģija apskata tos galvas sma-

dzeņu darbības mehānismus, kas nosaka dzīvnieku uzvedību. Izšķi-
rošā nozīme šajos procesos ir galvas smadzeņu garozai, kas ir viena

no smadzeņu lielo pusložu sastāvdaļām. Garoza ir filoģenētiski vis-

jaunākā lielo pusložu daļa. Garozā izšķir senās garozas daļu, kas

atrodas tuvāk ožas smadzenēm, un jauno garozu, kas aizņem pā-

rējo daļu. Galvas smadzeņu garoza parādās abiniekiem kā viena

šūnu kārta uz lielo pusložu sānu virsmām. Arī rāpuļiem un putniem

garozai vēl ir vienkārša uzbūve, bet tā jau pārklāj puslodes arī no

augšas. Vissarežģītāk galvas smadzeņu garoza veidota zīdītājiem,

īpaši primātiem, kam jau ir labi attīstītas pusložu krokas un rievas.

Zīdītāju garozā var izšķirt 6 šūnu slāņus.

GAROZAS FUNKCIJU PĒTĪŠANAS METODES

Garozas funkciju pētīšanai lieto vairākas metodes.

Dzīvnieku uzvedības novērošanas metode ir visvecākā un vis-

vienkāršākā metode. Novērojot dzīvnieku dažādos apstākļos un stā-

vokļos, var gūt zināmu priekšstatu par dzīvnieka augstāko nervu

darbību. Metodes trūkums ir tās subjektivitāte, tāpēc šo metodi lieto

tikai kopā ar citām metodēm.
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Garozas kairināšanas metodes būtība ir tāda, ka narkotizētam

dzīvniekam operācijas ceļā noņem galvaskausa attiecīgu daļu ar

smadzeņu apvalkiem un ar elektrisko strāvu vai ķīmiskām vielām

kairina dažādus garozas apvidus, vērojot atbildes reakcijas. Lietojot
šo metodi dažādiem dzīvniekiem, tika noteikta garozas motorā zona.

Lai izslēgtu narkozes ietekmi, izmanto hroniskus izmēģinājumus.
Šajos gadījumos kairinājumu izdara pēc brūces sadzīšanas.

Garozas dažādu apvidu izoperēšanas metode dod iespēju no-

skaidrot dažādu garozas apvidu nozīmi augstākajā nervu darbībā.

Piemēram, ja sunim izoperē garozas pakauša daivu, tas vairs nepa-

zīst savu saimnieku, nereaģē uz bēgošu kaķi. Noskaidrots, jo aug-
stāk attīstīts dzīvnieks, jo smagākas pārmaiņas tā uzvedībā un

funkcijās rada kāda garozas apvidus vai visas garozas izoperēšana.
Garozas biostrāvu pierakstīšanas metodi loti plaši izmanto zināt-

niskajos pētījumos un praktiskajā medicīnā. To sauc par elektro-

•encefalogrāfiju, bet pierakstīto līkni — par elektroencefalogrammu
(165. att.). Līkņu pierakstīšanai lieto elektroencefalogrāfu.

Nosacījuma refleksu metodi izstrādājis I. Pavlovs. Šī metode

devusi ļoti nozīmīgu ieguldījumu augstākās nervu darbības izpētē.
Tā dod iespēju garozā notiekošos procesus pētīt objektīvi un izskaid-

rot zinātniski. Šīs metodes būtība izklāstīta turpmāk.
Pēdējos desmit gados garozas funkciju izpētē lieto arī kibernē-

tikas metodes un modelēšanu.

I. Sečenova un I. Pavlova loma smadzeņu pusložu funkciju iz-

pētē. Galvas smadzeņu garozas funkciju izpēte ir ļoti sarežģīta,

tāpēc ilgi, gandrīz līdz 20. gadsimta sākumam, tā palika neizpētīta.
Galvas smadzeņu garozas funkciju izskaidrojums ilgi bija fiziolo-

ģiskā ideālisma rokās un nemateriālās «dvēseles» patvērums. Bet

I. Pavlovs ar saviem līdzstrādniekiem, ieviešot garozas funkciju iz-

pētē nosacījuma refleksu metodi, radīja zinātnisku pamatu augstā-
kās nervu darbības izskaidrošanai no materiālistiskām pozīcijām.
I. Pavlovs savos rakstos atzīst, ka viņu dziļi ietekmējušas I. Seče-

nova idejas par to, ka galvas smadzeņu augstāko nodalījumu fun-

kcijas var izpētīt uz refleksu bāzes. I. Pavlovs ir zinātniskas mācī-

bas par augstāko nervu darbību nodibinātājs.

165. att. Elektroencefalogrammas pamatritmi:

1 — αritms, 2 — β ritms, 3 — τ ritms
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NOSACĪJUMA REFLEKSI

Nosacījuma refleksus atklāja I. Pavlovs, pētot siekalu atdalīša-

nos suņiem. Viņš konstatēja, ka nosacījuma refleksi attīstās kā pa-

gaidu sakari starp diviem uzbudinātiem galvas smadzeņu garozas

apvidiem. Vienu no tiem — spēcīgāk uzbudināto apvidu — radījis
beznosacījuma kairinātājs, bet otru — vājāko — nosacījuma kairi-

nātājs. Kad šāds pagaidu sakars izveidojies, tad uzbudinājums, ko

radījis nosacījuma kairinātājs, pāriet uz beznosacījuma refleksa

zonu. Piemēram, sunim zvana iedarbināšana vienlaikus ar barošanu;

pēc zināma atkārtojumu skaita zvana ieskanēšanās izsauc siekalu

izdalīšanos.

Visa augstākā nervu darbība un dzīvnieka uzvedība balstās uz

nosacījuma refleksiem.

Atšķirība starp nosacījuma un beznosacījuma refleksiem. Visi

beznosacījuma refleksi ir iedzimti un tiek nodoti nākamajām pa-

166. att. Nosacījuma refleksa iz-

veidošanās shēma:

1 — garozas redzes centrs, II — garo-
zas barības centrs; 1 — aferentie ceļi
no redzes receptora cauri zemgarozas

centriem uz garozas redzes centru,

2 — aferentais ceļš no mutes dobuma

gļotādas receptora uz iegareno sma-

dzeņu siekalu atdalīšanās centru (4),

3 — aferento ceļu turpinājums no mu-

tes dobuma gļotādas receptoriem uz

garozas barības centru (II), 4 — ceļš
no garozas barības centra uz siekalu
atdalīšanās centru (5), 5 — siekalu

atdalīšanās centrs, 6 — siekalu dzie-

dzeris, 7 — receptors mutes dobuma

gļotādā, 8 — redzes receptors (acs),

9 — zemgarozas redzes centri, 10 —

eferentais ceļš no siekalu atdalīšanās

centra iegarenajās smadzenēs uz sie-

kalu dziedzeri, 11 — jaunizveidojies
nosacījuma sakars starp garozas re-

dzes un barības centru

audzēm. Piemēram, tikko dzimis

telēns drīz meklē mātes pupu un

sāk zīst, bet cālēns — knābāt ba-

rību. Tas ir iedzimts barības mek-

lēšanas reflekss. Beznosacījuma
reflekss piemīt visiem vienas su-

gas normāli attīstītiem indivīdiem.

Piemēram, visi eži briesmu gadī-
jumā saraujas kamolā. Beznosacī-

juma refleksi saglabājas arī pēc

garozas izoperēšanas. Tas liecina,

ka to veidošanā piedalās CNS ze-

mākās daļas.

Nosacījuma refleksi atšķirībā
no beznosacījuma refleksiem nav

iedzimti, bet veidojas dzīvnieka

dzīves laikā. Piemēram, ja kucē-

nus baro tikai ar pienu, tad uz

maizi tie nereaģē ar siekalu izda-

līšanu. Nosacījuma refleksi nav

visai sugai raksturīgi, bet ir indi-

viduāli, piemēram, suns atsaucas

tikai uz savu vārdu, citi suņi uz

to nereaģē.
Ja izoperē garozu, nosacījuma

reflekss izzūd. Tas nozīmē, ka to

veidošanā piedalās galvas sma-

dzeņu augstākais nodalījums —

garoza.

Nosacījuma refleksu izstrādā-

šanas metodika. Izstrādājot nosa-

cījuma refleksu dzīvniekiem, vis-

pirms jāiedarbojas ar nosacījuma
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kairinātāju, bet pēc tam — ar beznosacījuma kairinātāju. Tas nozīmē,
ka vispirms jāiededzina spuldze vai jādod cits signāls, bet pēc tam

jāpasniedz barība. Nosacījuma refleksa izstrādei nepieciešama

daudzreizēja nosacījuma un beznosacījuma kairinājuma atkārto-

šanās.

Sākumā lampas iededzināšana dzīvniekam izsauc tikai orientē-

šanās refleksu «kas tas ir?» un rada garozā zināmu uzbudinājumu,
kam ir noteikta nozīme nosacījuma refleksa izveidē, jo paaugstina

garozas šūnu aktivitāti. Nostiprinoties nosacījuma refleksam, orien-

tēšanās reflekss izzūd.

Jaunizveidotais nosacījuma reflekss sākumā ir nenoturīgs, bet

vēlāk tas nostiprinās.
Nosacījuma refleksa izveidošanās mehānisma pamatā ir jau

iepriekš aprakstītā pagaidu sakara nodibināšanās starp diviem ga-
rozas uzbudinātiem apvidiem (punktiem), ko radījuši nosacījuma un

beznosacījuma kairinātāji (166. att.).

Nosacījuma refleksu bioloģiskā nozīme ir liela. Nosacījuma ref-

leksi veidojas jau zivīm un amfībijām, tikai tām pagaidu sakari

rodas starp diviem vidussmadzeņu vai smadzenīšu punktiem. Rā-

puļiem un putniem tie izveidojas starp galvas smadzeņu pusložu

punktiem, un tikai zīdītājiem nosacījuma refleksu darbība saistīta

ar garozu.

Nosacījuma refleksiem vispirms nozīme ir dzīvnieka sakaros ar

ārējo vidi — tie palīdz iegūt barību, aizsargāties, izdzīvot mainīgos

ārējās vides apstākļos. Jāatzīmē, ka ar nosacījuma refleksiem dzīv-

nieki nodod informāciju no paaudzes uz paaudzi (apmācības veidā).
Jo bagātāki nosacījuma refleksi vecajai paaudzei, jo vairāk infor-

mācijas tie nodod nākamajai paaudzei.

KAVĒJUMA VEIDI GALVAS SMADZENĒS

Galvas smadzeņu garozas funkcijas notiek, pastāvot divu pro-

cesu — uzbudinājuma un kavējuma — mijiedarbībai. Arī nosacī-

juma refleksu veidošanās ir saistīta ar šiem procesiem.

Izšķir divus kavējuma veidus — beznosacījuma un nosacījuma.

Beznosacījuma kavējums nosacījuma refleksiem veidojas ātri,
bet noturas īsu laiku. Beznosacījuma kavējumu iedala ārējā kavē-

jumā un pārmēra kavējumā.
Ārējais kavējums izveidojas vienmēr, kad garozā rodas

jauns uzbudinājuma punkts. Cēlonis šim kavējumam var būt kā

iekšējs, tā ārējs. Piemēram, sunim izstrādāts nosacījuma reflekss

uz zvanu. Siekalas neizdalīsies, ja zvanīšanas laikā dzīvniekam pa-

rādīs kaķi (ārējs cēlonis). Tāpat siekalas neizdalīsies, ja sunim būs

pārpildīts urīnpūslis (iekšējs cēlonis).
Pārmēra kavējums attīstās, ja paildzina vai pastiprina no-

sacījuma kairinājumu. Piemēram, ja sunim ir izveidots nosacījuma
reflekss uz zvana skaņu, tad, zvanot pārāk ilgi vai pastiprinot

skaņu, siekalas neizdalīsies. Šāds kavējums izveidojas tāpēc, ka
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nervu šūnām ir noteiktas darba spējas. Pārsniedzot tās, iestājas ka-

vējums, lai šūnas nenogurdinātu. Tādēļ arī pārmēra kavējumu sauc

par aizsargkavējumu.
Beznosacījuma kavējums piemīt ne tikai garozai, bet arī CNS

zemākiem nodalījumiem.

Nosacījuma kavējums jeb iekšējais kavējums ir raksturīgs tikai

galvas smadzeņu garozas šūnām. Šis kavējuma veids izstrādājas

lēni, bet saglabājas ilgi. Tas rodas tad, ja nosacījuma kairinātāju
sistemātiski nepastiprina beznosacījuma kairinājums. Kavējums šajā

gadījumā rodas ne no ārpuses, bet pašā nosacījuma refleksa centrā,

tāpēc to arī apzīmē par iekšējo.
Atkarībā no tā, kā tiek pastiprināts nosacījuma kairinātājs, no-

sacījuma jeb iekšējam kavējumam ir četri veidi: nodzišana, diferen-

cēšana, nosacītās bremzes un aizkavēšanās. Nodzišanu novēro

tad, ja nosacījuma kairinājumu, piemēram, spuldzes iedarbināšanu,
vairākas reizes nepastiprina ar beznosacījuma kairinātāju — ba-

rību. Diferencēšanas kavējums rodas, lietojot nosacījuma
kairinātājam līdzīgu kairinātāju (90 metronoma sitienu vietā 80) un

šos sitienus nepastiprinot ar barošanu. Nosacītās bremzes

attīstās, ja nosacītajam kairinātājam pievieno vēl otru kairinātāju,
bet šo kombināciju nepavada beznosacījuma kairinātājs (barošana).
Nokavēšanās novērojama tad, kad beznosacījuma kairinātājs
seko nosacījuma kairinātājam ar 2

...
3 minūšu nokavēšanos.

Uzbudinājuma un kavējuma attiecības galvas smadzeņu garozā
ir iradiācija, koncentrācija un indukcija.

Iradiācija ir galvas smadzeņu garozas kavējuma vai uzbudinā-

juma procesu izplatīšanās no izcelšanās punkta uz pārējiem garozas

apvidiem.

Koncentrācija ir tāda parādība, kuras laikā kavējuma vai uzbu-

dinājuma procesi, kas iradiācijas dēļ aptvēruši plašus garozas ap-

vidus, var atgriezties, tas ir, koncentrēties iepriekšējā uzbudinājuma
punktā.

Indukcija ir uzbudinājuma un kavējuma noteiktas attiecības ga-

rozā. Izšķir pozitīvo un negatīvo indukciju. Pozitīvo indukciju no-

vēro tad, kad koncentrētais kavējuma apvidus apkārtējā garozā
izraisa uzbudinājumu. Negatīvā indukcija ir tad, ja koncentrēts uz-

budinājums blakus apvidos izsauc kavējumu. Negatīvo indukciju
novēro ārējā kavējuma gadījumos.

GALVAS SMADZEŅU ANALIZĒJOŠĀ

UN SINTEZĒJOŠĀ DARBĪBA

Dzīvnieka nervu sistēma visu laiku ar eksteroreceptoru (maņu

orgānu) un interoreceptoru starpniecību saņem visdažādākos kairi-

nājumus, šo kairinājumu vispilnīgākā jeb augstākā analīze notiek

galvas smadzeņu garozā. Analīze izpaužas garozas spējā izšķirt
(diferencēt) atsevišķus kairinājumus.
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Elementāro analīzi jeb zemāko analīzi spēj veikt arī analizatoru

receptori, piemēram, suns var izšķirt dažāda augstuma toņus, bet

pilnvērtīgu priekšstatu par skaņu rada tikai garoza.
Galvas smadzeņu garozas analītisko spēju pamatā ir kavējums,

kas ierobežo uzbudinājuma iradiāciju.

Galvas smadzeņu garoza spēj arī apvienot kairinājumus vienā

veselā, t. i., tai piemīt sintēzes spēja. Tā vislabāk izpaužas, veido-

joties nosacījuma refleksiem.

Analīze un sintezē galvas smadzeņu garoza ir cieši saistītas, un

tās veido nosacījuma refleksu izveidošanās pamatu.

DINAMISKAIS STEREOTIPS

Ārējās vides iedarbība uz organismu parasti notiek ne atsevišķu
kairinājumu, bet kairinājumu kompleksu veidā, turklāt šie kairinā-

tāji iedarbojas zināmā secībā. Sādu kompleksu jeb cits citam seko-

jošu kairinātāju iedarbība garozā rada uzbudinājuma un kavējuma
mozaīku. Kavējuma un uzbudinājuma centri ieslēdzas noteiktā se-

cībā, t. i., pēc zināmas sistēmas. Šādu sistemātiskumu I. Pavlovs

nosauca par dinamisko stereotipu. Tā izstrādāšana bāzējas uz garo-

zas sintēzes spējām.

Dinamiskajam stereotipam ir liela bioloģiska nozīme, jo dažādos

apstākļos dzīvnieki saņem ne atsevišķus kairinājumus, bet kairinā-

jumu kompleksu.

Jāņem vērā, ka jau izveidojušos stereotipu grozīt ir ļoti grūti
un tas parasti izraisa augstākās nervu darbības traucējumus. Tāpēc
arī jauniem dzīvniekiem jau no paša sākuma jāizveido pareizi dina-

miskie stereotipi. Tas īpaši jāņem vērā rūpnieciskajā lopkopībā.

MIEGS UN HIPNOZE

Miegs, pēc I. Pavlova, ir kavējums, kas iradiejot aptvēris visu

garozu un pat daļu no zemgarozas centriem.

Miegs nav garozas šūnu bezdarbība, bet process, kurā vielmaiņas
rezultātā atjaunojas šūnu darbaspējas. Atsevišķi garozas punkti arī

miega laikā paliek uzbudinājuma stāvoklī, veidojot tā saucamos

«sardzes punktus». Šie punkti dod iespēju ātri atjaunoties, ja iedar-

bojas dzīvībai nozīmīgi kairinātāji. Miegam ir liela bioloģiska no-

zīme, jo tas pasargā dzīvnieku no nervu šūnu pārpūlēšanas. Miega
laikā samazinās visu maņu orgānu uzbudināmība, retāks kļūst pulss
un elpošana, pazeminās asinsspiediens, atslābst iekšējo orgānu dar-

bība, izņemot slēdzējmuskuļus. Miega laikā izmainās arī encefalo-

gramma, jo smadzeņu garozas elektriskās parādības kļūst lēnākas.

Miegs ir universāla parādība, ko novēro ne tikai augstākiem, bet

arī zemākiem dzīvniekiem, kam nav galvas smadzeņu. Zemākie dzīv-

nieki atpūšas īsiem periodiem.
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Atgremotājiem, zirgiem, cūkām miega periods diennaktī ilgst
5
...

7 stundas. Lielākā daja dzīvnieku miegā apguļas, bet zirgi pa-

rasti stāv un apguļas tikai dziļa miega laikā. Govīm parasti miegs

iestājas naktī, bet cūkām un nenodarbinātiem zirgiem ■— arī dienā.

Mākslīgi miegu izraisa ar specifiskiem medikamentiem — ēteri,

hloroformu v. c.

Hipnoze. Pētot hipnozi, noskaidrots, ka tās pamatā (tāpat ka

miegam) ir kavējuma procesi galvas smadzeņu garozā. Bet atšķi-
rībā no miega hipnozē kavējuma procesi neaptver visu garozu, bet

tikai atsevišķus apvidus un kavējuma procesus hipnotizētājs izraisa

mākslīgi. Hipnozes gadījumā garozā starp kavējuma apvidiem ir

garozas apvidi ar normālu vai pat paaugstinātu uzbudinājumu. Caur

šiem uzbudinātajiem garozas apvidiem hipnotizētājs arī var sagla-
bāt kontaktu ar hipnotizēto un iedarboties uz to. Tātad hipnoze ir

daļējs miegs, kad zināmos garozas apvidos iestājas kavējums, bet

pārējie apvidi ir uzbudinājuma stāvoklī.

NERVU DARBĪBAS TIPI

Ja uz vienas sugas dzīvniekiem iedarbojas ar vienu un to pašu

kairinātāju, tad visumā dzīvnieku atbildes reakcijas ir vienādas.

Piemēram, iebraucot ar barības ratiem nobarojamo cūku fermā, tās

kļūst nemierīgas, sāk kviekt, kāpt ar kājām silē. Bet, novērojot dzīv-

niekus uzmanīgi, var tomēr konstatēt, ka katras cūkas reakcija ir

individuāla: viena cūka ir ļoti kustīga, otra kļūst agresīva, trešā

žēli iekviecas un stāv malā utt. Pēc I. Pavlova, šādas atšķirības
dzīvnieku reakcijās uz kairinātāju vai kairinātāju kompleksu ir at-

karīgas no katra indivīda augstākās nervu darbības tipa. Savukārt

augstākā nervu darbības tipa izveidošanās ir atkarīga no trīs nervu

sistēmas funkcionālajām pamatīpašībām: 1) uzbudinājuma un ka-

vējuma procesa spēka (tie var būt spēcīgi un vāji), 2) uzbudinā-

juma un kavējuma procesa līdzsvarotības (var būt līdzsvaroti un

nelīdzsvaroti), 3) uzbudinājuma un kavējuma procesu kustīguma
(var būt kustīgi un inerti).

I. Pavlovs, balstoties uz saviem pētījumiem, izšķir četrus aug-
stākās nervu darbības pamattipus, kas sakrīt ar Hipokrata tempera-
menta tipiem (19. tabula).

19. tabula

Augstākās nervu darbības pamattipi un temperaments

Augstākās nervu darbības tips

pēc I. Pavlova

Temperaments

pēc Hipokrata

. Spēcīgais līdzsvarotais kustīgais
!. Spēcīgais līdzsvarotais inertais

. Spēcīgais nelīdzsvarotais

. Vājais

Sangviniķis

Flegmatiķis
Holēriķis
Melanholiķis
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Pirmā tipa dzīvnieki ātri un precīzi spēj pielāgoties apkārtējās
vides maiņai. Visvairāk piemēroti rūpnieciskai turēšanai.

Otrā tipa dzīvnieki var izturēt spēcīgu kairinātāju iedarbību, bet

tiem grūtāk pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem.
Trešā tipa dzīvnieki var izturēt spēcīgus kairinātājus, bet tiem

ir vājas analīzes spējas. Situācijās, kas prasa iekšējo kavēšanu, šiem

dzīvniekiem viegli izveidojas neirozes un rodas garozas analītiskās

funkcijas traucējumi.
Ceturtā tipa dzīvnieki ir ļoti jutīgi, bet tiem ir zemas darbaspē-

jas. Tie ar lielām grūtībām pielāgojas mainīgiem ārējās vides ap-

stāKļiem, bieži slimo, tiem viegli rodas neirozes. Nav piemēroti rūp-
nieciskai turēšanai.

Bez norādītajiem pamattipiem iespējami vēl arī apakštipi.
Augstākās nervu darbības tipu noteikšanai pastāv vairākas me-

todes. Praktiski visvieglāk izmantot kustību-barības metodi, kuras

pamatā ir dzīvnieka brīva pārvietošanās pie barības un tā uzvedības

novērošana.

AUGSTĀKĀ NERVU DARBĪBAS TIPA

SAKARS AR PRODUKTIVITĀTI

Pētījumos noskaidrots, ka augstākās nervu darbības tipi iespaido
dzīvnieku produktivitāti. Spēcīgā līdzsvarotā kustīgā tipa govīm ir

augsti un noturīgi izslaukumi. Tāda tipa govis arī labāk pielāgojas

jauniem apstākļiem, piemēram, barības maiņai, slaucēju nomaiņai.

Vājā nervu tipa govīm ir zemāki izslaukumi laktācijā, strauja lak-

tācijas līknes krišanās, tauku procenta pienā svārstības, pašaizlai-
šanās. Tās slikti pielāgojas apstākļu maiņai. No vājā nervu tipa

buļļiem grūti iegūt spermu. Tos nedrīkst pārslogot, uztraukt, sperma

jānoņem noteiktā laikā un stingri ierastos apstākļos. Tāds vaisli-

nieka tips nav vēlams. Spēcīgā, nelīdzsvarotā tipa buļļi parasti kļūst

nikni, arī spermas kvalitāte tiem nav augsta. Buļļi ar spēcīgu līdz-

svarotu un kustīgu nervu tipu (pirmais tips) ātri un viegli pielā-

gojas apstākļu maiņai, bet, ja spermu noņem vienveidīgi, nepareizi,
tiem var iestāties miega—hipnozes stāvoklis. Dažreiz tie kļūst arī

agresīvi. Vēlamākie ir spēcīgā līdzsvarotā inertā tipa buļļi, jo tie dod

labas kvalitātes spermu un ir izturīgi pret nervu pārslodzēm.

Cūkkopībā, īpaši rūpnieciskajā cūkkopībā, piemērotākās ir stiprā
līdzsvarotā kustīgā tipa sivēnmātes.

PIRMĀ UN OTRĀ SIGNĀLSISTĒMA

Pēc I. Pavlova pētījumiem, dzīvnieks apkārtējo pasauli izzina

tikai ar kairinājumiem, kas nāk no maņu orgāniem, uz kuriem iedar-

bojas šī pasaule, un tām pēdām, ko šie kairinājumi atstāj smadzeņu
garozā. Dzīvnieku galvas smadzeņu garoza analizē šos kairināju-
mus un sintezē konkrētai situācijai adekvātu rīcību. Tādu smadzeņu
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darbību I. Pavlovs nosauca par pirmo signalsistēmu, kas attīstīta

kā dzīvniekiem, tā arī cilvēkam.

Pēc I. Pavlova domām, pastāv arī otrā signālsistēma, bet tā

attīstīta tikai cilvēkam. Par signālu šai sistēmai kalpo vārds. Tur-

klāt reakciju izsauc ne pati skaņa, bet vārda saturs. Par to liecina

šāds piemērs. Valodā, ko cilvēks nesaprot, var viņu cildināt vai pelt,

viņš pret pašu vārdu paliks vienaldzīgs. Bet kad valoda būs apgūta,
labs vai slikts vārds radīs pavisam citu reakciju.

Otrā signālsistēma ir sociāla parādība, tā izveidojusies cilvēku

sabiedrības attīstības rezultātā, kad pirmatnējam cilvēkam radās

vajadzība kaut ko pateikt savas kopienas locekļiem. Pēc tam ta

ievērojami komplicējās.
Otrajai signālsistēmai ir tāda īpatnība, ka nosacītās sakarības

(nosacījuma refleksi) veidojas ļoti ātri. Pietiek kaut ko dzirdēt vai

izlasīt, lai uzzinātais saglabātos uz visu mūžu. Izveidojoties otrajai
signālsistēmai, attīstījās zinātne, kas ir apkārtējās pasaules aug-
stākā izziņas forma.

DZĪVNIEKU UZVEDĪBA JEB ETOLOĢIJA

Etoloģija (gr. etos — uzvedība, raksturs) ir mācība par dzīv-

nieka uzvedību, ar to saprotot tās ārējo, galvenokārt kustību aktivi-

tātes kompleksu, kas nepieciešams savstarpējiem sakariem ar ārējo
vidi un citiem sugas indivīdiem. Etoloģijas pirmsākumi meklējami

jau sirmā senatnē, kad zināšanas par dzīvnieku uzvedību, izturēša-

nos bija nepieciešamas sekmīgām medībām un dzīvnieku domestikā-

cijai (pieradināšanai). Kā bioloģijas zinātnes nozare etoloģija

strauji sāka attīstīties diezgan vēlu — tikai 19. gadsimta beigās
un 20. gadsimta sākumā. Tieši šajā laikā etoloģijā radās divi vir-

zieni. Pirmais no tiem saistīts ar dzīvnieku apmācību (nosacījuma
refleksu veidošana) un to pētīja izcilais fiziologs I. Pavlovs, otrais

virziens — ar dzīvnieku instinktu pētīšanu. I. Pavlovs atzina, ka

abi virzieni ir svarīgi, jo dzīvnieka uzvedība veidojas kā ģenētisko
(iedzimto) faktoru (instinktu), tā arī ārējās vides iedarbības rezul-

tātā. Tas rada dažādu pakāpju nosacījuma refleksu kompleksu.
I. Pavlova mācībai etoloģijā ir ļoti liela nozīme, jo, pētīdams

dzīvnieku augstāko nervu darbību, viņš izstrādāja zinātniskus pa-
matus arī etoloģijai.

Dzīvnieku etoloģijas galvenās pētīšanas metodes ir novērošana

un eksperiments.

UZVEDĪBAS FORMAS

Tā kā uzvedība sevī ietver jebkuru indivīda aktivitāti, tad tās

formu klasifikācija ir diezgan sarežģīta. Filoģenētiskā aspektā izšķir
taksisus, refleksus, instinktus kā evolucionāri vecākās (iedzimtās)
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uzvedības formas un apmācību un domāšanu ka jaunākas iegūtas
formas.

Taksisi ir orientācija pret dažiem vides faktoriem — fizikāliem

vai ķīmiskiem. Taksisus novēro vienšūņiem un vienkāršākiem daudz-

šūnu organismiem kā vienkāršāko uzvedības formu. Vienkāršākajā
gadījumā taksisi ir_ organisma iedzimta automātiska atbildes reak-

cija uz stimulu (ārējās vides faktora iedarbību). Citā gadījumā tak-

siss var būt arī saliktas uzvešanās elements.

Reflekss ir adaptīvās uzvedības forma. Šajā nozīmē to saprot kā

beznosacījuma reflektoru reakciju, kas dzīvnieku pasaulē ir izplatī-
tākā adaptācijas forma.

Instinkts ir jau augstāka iedzimta uzvedības forma, kas izvei-

dojusies sugas filoģenēzē (vēsturiskajā attīstībā). Instinktam kā

vienai no uzvedības formām svarīgākais uzdevums ir nodrošināt

konkrētās sugas izdzīvošanu un tālāku evolūciju. Pētot augstākos
dzīvniekus, bieži rodas grūtības, lai noteiktu, vai dotā uzvedības

forma ir instinkts vai arī šo uzvedības formu ietekmējusi apmācība.
Piemēram, kaķiem peju ķeršana skaitās instinktīva darbība, tomēr

kaķene parasti cenšas parādīt kaķēniem peļu ķeršanu.

Apmācība ir process, kurā dzīves pieredze katrā dzīvniekā atstāj
zināmas pēdas. Pamatojoties uz tām, dzīvnieks izstrādā jaunas pie-
lāgošanās reakcijas vai labo tās reakcijas, kas izrādījušās nepa-
reizas.

Apmācības veidi ir dažādi — no ļoti vienkāršiem, kuru rezultātā

modificējas kāds instinkts, līdz ļoti sarežģītiem, kas atgādina
cilvēka garīgo darbību. Svarīgākie apmācības veidi ir iegaumē-
šana (imprintings), nosacītie refleksi, instrumentālais nosacī-

tais reflekss, mēģinājumu un kļūdu metode, atdarināšana un in-

saits.

legaumēšana (imprintings) ir dzīvniekam raksturīgas sa-

karības nodibināšana ar ārējās vides objektu noteiktā attīstības pe-

riodā. Šo sakaru var nodibināt ar redzi, dzirdi, pieskaršanos, laizī-

šanu utt. Tipisks iegaumēšanas piemērs ir izšķīlušos cāļu sekošana

priekšmetam, ko tie pirmoreiz ierauga. Dabiskos apstākļos tā ir vista.

Ja pēc izšķilšanās cālēns pirmo ierauga cilvēku, tad tas seko nevis

vistai, bet cilvēkam. Imprintingam ir liela nozīme dzīvnieka uzve-

dības izveidošanās procesā. Teorētiski imprintingā vēl ir daudz ne-

skaidrību.

Nosacītie refleksi ir viena no vairāk izpētītajām apmā-
cības formām, ko atklāja un izpētīja I. Pavlovs. Nosacīto refleksu

metode ir ļoti nozīmīga dzīvnieku uzvedības pētīšanā.

Instrumentālais nosacītais reflekss no nosacītā

refleksa atšķiras ar to, ka kairinājums ar beznosacījuma refleksu

tiek pastiprināts ne katrreiz, bet tikai tad, ja dzīvnieka reakcija ir

pareiza. Instrumentālā refleksa piemērs ir govs ūdens dzeršana no

automātiskās dzirdnes. Ūdens tiek saņemts tikai pēc pareizas dar-

bības — ūdens vārsta nospiešanas.
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Mēģinājumu un kļūdu metode faktiski ir tikai vai-

rāk sarežģīts instrumentālais nosacītais reflekss, kur uzdevums tiek

risināts akla meklējuma ceļā.
Atdarināšana ir diezgan plaši izplatīta apmācības forma.

Dažreiz atdarināšana notiek automātisku reakciju veidā (gandrīz
kā iegaumēšanā). Piemēram, ja zirgs pretojas ieiet transporta

līdzeklī, tad pietiek, šim zirgam redzot, ievest transporta līdzeklī mie-

rīgu, paklausīgu zirgu, lai arī pirmais zirgs tam sekotu. Jāņem vērā,
ka atdarināšanas dēļ dzīvnieks var apgūt arī nevēlamus paradumus.

Insaits ir pēkšņa jaunas reakcijas izdarīšana bez iepriekšē-

jiem mēģinājumiem un kļūdām. Raksturīgs piemērs šim veidam ir

darba rīka pēkšņa lietošana. Piemēram, lai iegūtu pakarinātu ba-

nānu, šimpanze paņem nūju un, to izmantojot, sasniedz mērķi.
Insaits jāuzskata kā dzīvnieku spēja abstrakti domāt.

Domāšana ir augstākā uzvedības forma un attīstītā veidā novē-

rojama tikai cilvēkam. Augstākajiem dzīvniekiem fiziologi atzīst

tikai pašu elementārāko prāta darbību — domāšanas iedīgļus. Iz-

teiktas, attīstītas domāšanas tiem nav. Piemēram var minēt jau

aprakstīto insaitu ar šimpanzi, kur izpaužas elementārākā prāta
darbība.

Zinātnieki tomēr atzīst, ka dzīvnieku prāta darbība evolūcijā
progresē. Par to liecina tas fakts, ka evolūcijā parādās augstākās
uzvedības formas — apmāciba un domāšana. Apmācība kļūst domi-

nējošā uzvedības forma zīdītājiem, bet domāšana — cilvēkam.

Apmācības un domāšanas mehānismu izpēte ir augstākās nervu

darbības fizioloģijas uzdevums.

DZĪVNIEKU UZVEDĪBAS VEIDOŠANĀS

Telēni, kumeļi, jēri, sivēni un cālēni atšķirībā no trusēniem un

kucēniem piedzimst jau tik attīstīti, ka pēc dažām minūtēm vai pus-

stundas spēj nostāvēt uz kājām un dažreiz arī sekot baram, ja tas

nepieciešams. Tie ir ligzdbēgļi. Trusēni, kucēni un vēl dažu citu

sugu mazuļi pieder pie tā saucamajiem ligzdguļiem un 10
...

12 die-

nas pēc piedzimšanas vēl pavada migā (ligzdā), līdz kļūst redzīgi
un nostiprinās, jo piedzimst mazattīstīti. Tomēr kā ligzdguļiem, tā

arī ligzdbēgļiem ir vajadzīga mātes aprūpe. Arī lopkopībā, lai sek-

mīgi izaudzētu un saglabātu jaundzimušos dzīvniekus, jāzina to va-

jadzības, attīstības īpatnības, jānodrošina tiem pareiza apmācība pa-

reiza dinamiskā stereotipa izveidošanai.

Mātes dominantes veidošanos izsauc hipofīzes hormons prolak-
tīns. Pirms dzemdībām topošā māte norobežojas no bara, vajadzības
gadījumā gatavo migu. Ja nav sagatavota miga vai apkārtne ir pā-
rāk trokšņaina, dzemdības var aizkavēties. Jau tūlīt pēc dzemdībām

māte sāk aplaizīt jaundzimušo. Pēc dzemdībām māte kļūst agresīva
pret citiem dzīvniekiem un cilvēku.

Jaundzimušajiem jau tūlīt pēc piedzimšanas parādās daži iedzimtie

refleksi. Viens no pirmajiem parādās barības reflekss — zīdītājiem
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zīšana un putniem knābāšana. Agri novēro arī uzmanīšanās un

baiļu parādīšanos, tās ir aizsardzības uzvedības sastāvdaļas. Aiz-

sardzības uzvedība var būt aktīva un pasīva. Aktīvi aizsargājoties,
jaundzīvnieki izmanto zobus, nagus, knābi, ekstremitātes. Pasīvā

aizsardzība ietver sastingšanu, nekustīgumu. Pieaugušie dzīvnieki

aktīvā aizsardzības uzvedībā lieto arī pozu — kārpa zemi, saslej
spalvas utt.

Liela nozīme dzīvnieku uzvedībā ir orientēšanās reakcijai. Piemē-

ram, ienesti svešā telpā, dzīvnieki apskata apkārtni, klausās, aposta
grīdu, priekšmetus. legūtā informācija ietekmē dzīvnieku uzvedību.

Orientēšanās reakcijai īpaša vieta ir jauno dzīvnieku uzvedībā, jo
tiem biežāk nekā pieaugušajiem dzīvniekiem parādās «ziņkārība»,
izzinātgriba. Bieži tā noved pie jaunu iemaņu apgūšanas.

Jauniem dzīvniekiem raksturīga uzvedības forma ir spēles. Tām

ir liela nozīme to iemaņu izkopšanā, ko jaunais indivīds vēl neprot,
bet kas būs vajadzīgas turpmākā dzīves periodā.

Nozīmīga loma uzvedības veidošanā ir citu dzīvnieku, visbiežāk

mātes atdarināšanai. Tā jaunais dzīvnieks iemācās sameklēt barību,
vērot apkārtni, izsekot medījumu utt.

Nagaiņi, tajā skaitā arī lauksaimniecības dzīvnieki (kad nav pie-

sieti) veido grupas. Katrā grupā veidojas grupas hierarhija, pēc ku-

ras katrs dzīvnieks ieņem noteiktu ranga vietu. Visaugstāko vietu

ieņem bara vai grupas vadonis. Attiecīgu ranga vietu dzīvnieks iegūst
atkarībā no spēka, vecuma, lieluma un pieredzes, kas tam atļauj
uzvarēt vai zaudēt ranga cīņās.

Bara hierarhija jāņem vera arī mūsdienu lopkopība, grupējot un

pārgrupējot dzīvniekus.

Augstākās nervu darbības tips un dzīvnieku uzvedība. Pastāv uz-

skats, ka normālos apstākļos nervu darbības tips nevis nosaka kaut

kādu noteiktu uzvedības formu, bet veido pamatu, uz kura vienas

uzvedības formas izveidojas vieglāk, bet citas — grūtāk. Tomēr

ekstremālos apstākļos un konfliktsituācijās dzīvnieka atbildes reak-

cija ir atkarīga no augstākās nervu darbības tipa.

I. Pavlova mācības par augstāko nervu darbību un etoloģijas
izmantošana lopkopībā. I. Pavlova mācību par augstāko nervu dar-

bību, tāpat arī etoloģiju var izmantot dzīvnieku grupu formēšanā,

pārgrupēšanā, vaislinieku atlasē, jaundzimušo dzīvnieku audzēšanā,

barošanā, ganīšanā, sportā.

Īpaša nozīme augstākās nervu darbības izpratnei un etoloģijas
zināšanām ir rūpnieciskajā (industriālajā) lopkopībā, kur ir daudz

dzīvnieku grupu, tiek izmantota tehnika un līdz ar to rodas stresa

situācijas. Šādos apstākļos dzīvnieka uzvedības novērošanai ir liela

nozīme, jo izmaiņas uzvedībā var signalizēt par tehnoloģisko pro-

cesu neatbilstību ražojošo dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām.

Tāpēc arī LPSR lielākos kompleksos ir televīzijas iekārtas dzīvnieku

uzvedības kontrolei.
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16. PRAKTISKAIS DARBS

Darba uzdevums: nosacījuma refleksu novērošana dzīvniekiem.

Materiāls: cūku ferma.

Darba gaita. Darbu veic nobarojamo cūku fermā, novērojot nosacījuma ref-

leksu uz laiku. Lai šo refleksu novērotu, izvēlas fermu, kurā dzīvniekus baro no-

teiktā laikā, piemēram, pīkst. 14.00. lerodoties pie fermas pusstundu pirms dzīv-

nieku barošanas, tajā būs relatīvi klusi. Tuvojoties barošanas laikam, cūku

nemiers pieaugs, sāksies kviekšana utt. Tas ir nosacījuma reflekss uz laiku, jo,

tuvojoties ēdināšanas reizei, dzīvniekiem sāk izdalīties gremošanas sulas.

Tajā pašā fermā var izdarīt arī nosacījuma refleksa novērošanu uz noteiktu

priekšmetu, piemēram, kopējas parādīšanos fermā. Šim nolūkam fermā jāierodas

kopā ar kopēju stundu pirms parastā barošanas laika. Tikko cūkas ieraudzīs

kopēju un sadzirdēs troksni, ko rada barības rati, sāksies parastais cūku nemiers

pirms barošanas.

Nosacījuma refleksu novērošanai var izvēlēties arī citas sugas dzīvniekus un

citus nosacījuma refleksa veidus.

ANALIZATORU FIZIOLOĢIJA

Dzīvnieks pastāvīgi atrodas daudzu dažādu kairinātāju ietekmē:

gaismas, skaņas, smaržu, temperatūras svārstību, spiediena, sa-

skarsmes.

Nervu sistēmas veidojumus, kas uztver un analizē šos kairināju-

mus, I. Pavlovs nosauca par analizatoriem. Katrs analizators ir

sistēma, kas sastāv no trīs posmiem: receptorā jeb perifērā, vadīša-

nas un centrālā jeb galvas smadzeņu garozas apvidus.
Analizatori izveidojušies garā evolūcijas ceļā. Tie nodrošina dzīv-

nieka saistību ar ārējo vidi.

Analizatoru darbību pagājušajā gadsimtā pētīja vācu zinātnieki

J. Millers un G. Helmholcs. Viņi abi pārstāvēja t. s. fizioloģisko
ideālismu, kurā valdīja uzskats, ka sajūtas rada nevis ārējās pasau-
les parādības, bet gan nervu stāvoklis, kas atkarīgs no dažādiem

kairinājumiem.
V. V. Ļeņins radīja savu atspoguļošanas teoriju, kura atspēkoja

fizioloģiskā ideālisma maldīgos uzskatus. V. I. Ļeņins norādīja, ka

ārējā pasaule ir objektīva realitāte, kas pastāv ārpus apziņas un nav

atkarīga no tās. Tātad sajūtas rodas ārējās pasaules iedarbības re-

zultātā uz maņu orgāniem. Maņu orgāni atspoguļo ārējo pasauli.

Uzbudinājuma rašanās mehānisms receptoros ir ļoti sarežģīts.
Ārējais faktors, iedarbojoties uz receptoru, izraisa tā virsējās mem-

brānas depolarizāciju. Rodas receptorais potenciāls, kurš atkarīgs
no kairinātāja stipruma un spēj summēties, ja kairinājumi seko ātri

viens pēc otra. Receptorais potenciāls var saglabāties nemainīgs
vairākas minūtes vai pat stundas, kamēr darbojas kairinātājs.
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ANALIZATORU VISPĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS

Analizatoriem piemīt augsta uzbudināmība, specifiskums, spēja

reaģēt uz ilgstošu kairinājumu, sensibilizācija, pēcdarbība un adap-
tācija.

Uzbudināmība ir viena no svarīgākajām receptoru īpašībām.
Maņu orgāniem ir ļoti liela jutība, un tie atbild uz ļoti niecīgiem
adekvātiem kairinājumiem, t. i., to sliekšņa kairinājums ir ļoti zems.

Kairinājuma slieksni nosaka minimālais enerģijas daudzums, kas

nepieciešams, lai rastos attiecīga sajūta. Jāatzīmē, ka kairinājuma
slieksnis zems ir tikai adekvātiem kairinātājiem, t. i., kairinātājiem,
kas atbilst dotajam receptoram.

Specifiskums — atbilde tikai uz noteiktiem kairinātājiem — ir

otra receptoriem piemītoša īpašība.
Spēja reaģēt uz ilgstošu kairinājumu ir ne mazāk svarīga recep-

toru īpašība. Nervu šķiedra uz kairinājumu atbild ar īslaicīgu uzbu-

dinājumu, bet receptors spēj ilgstoši raidīt signālus, līdz izbeidzas

kairinājuma darbība. Šī īpašība dod informāciju par to, cik ilgi
attiecīgais kairinātājs darbojas uz organismu.

Sensibilizācija ir visiem analizatoriem piemītoša kopīga īpašība.
Ar to saprot analizatoru jutības palielināšanos daudzkārtēju kairi-

nājumu iedarbības rezultātā.

Pēcdarbība ir analizatoru īpašība kādu laiku pēc kairinātāja
darbības izbeigšanās saglabāt uzbudinājumu. Piemēram, pēc tam,

kad skaņas avots pārstājis darboties, vēl zināmu laiku dzirdama

skaņa.

Adaptācija ir loti svarīga analizatoru īpašība. Adaptācija ir re-

ceptoru piemērošanās kairinātāja stiprumam. Adaptācija ir pozitīva

tajā gadījumā, kad pielāgošanās pazemina attiecīgā analizatora kai-

rinājuma slieksni. Piemēram, pārejot no gaišas telpas tumšā, gais-
mas jutība palielinās, t. i., kairinājuma slieksnis pazeminās. Nega-
tīvas adaptācijas gadījumā kairinājuma slieksnis palielinās, bet

receptora jutība pazeminās. Piemēram, zooloģiskā dārza apmeklē-

tājs asi izjūt smaku, kas nāk no plēsīgo dzīvnieku mītnēm, bet ko-

pējs, kas katru dienu apkopj mītnes, šo smaku var pat nejust.

ĀDAS JUŠANAS ANALIZATORS

Āda veido ķermeņa virsējo segu, ar kuras starpniecību dzīvnieks

uztver apkārtējo pasauli, sajūtot temperatūras, taktilos un sāpju

kairinājumus.
Dažādu ādas sajūtu uztveršana notiek pa dažādiem vadīšanas

ceļiem. Dzīvniekiem ādas analizatora centrālā daļa ir galvas sma-

dzeņu lielo pusložu garozas kustību apvidū.
faktilie receptori ādā uztver pieskaršanos un spiedienu. Tie ir

sagrupēti galvenokārt ap matu saknēm, kā arī zem epidermas. Ādas

reakcija uz taktiliem kairinātājiem nav vienmēr vienāda, tā palieli-
nās, ādai sasilstot, un samazinās, ādai atdziestot.
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Taktilie receptori ļoti ātri adaptējas. ledarbojoties pastāvīgam

kairinājumam, šo receptoru uzbudināmība pazeminās un kairinājums
vairs nav sajūtams.

Termoreceptori, kas uztver temperatūras pārmaiņas, punktveidīgi
novietoti visā ķermeņa ādā, kā arī deguna dobuma, barības vada,

kuņģa, žultspūšļa un urīnpūšļa gļotādā. Ir divu veidu termorecep-
tori: vieni uztver aukstumu, otri — siltumu. Aukstuma receptori atro-

das tuvāk virsmai. Aukstuma un siltuma receptori spēj adaptēties
apkārtējās vides temperatūrai.

Sāpju sajūtai ir liela bioloģiska nozīme. Sāpju sajūta dzīvnie-

kiem izraisa aizsargāšanās refleksu. Sevišķi jutīga uz sāpju kairi-

nājumiem ir āda, mutes un deguna gļotāda, acs. Sāpju kairinājumus
uztver brīvie nervu gali epidermā un dermā. To uzbudinājuma sliek-

snis ir samērā augsts, jo sāpju sajūta rodas spēcīga kairinājuma
rezultātā.

Sāpju sajūtu var izraisīt visdažādākā iedarbība (termiska, mehā-

niska, ķimiska, elektriska). Bez tam sāpju sajūtu var izraisīt arī

stiprs citu receptoru kairinājums ne tikai ādā, bet arī iekšējos orgā-
nos. Bieži sāpju sajūtu rada ķīmiskie savienojumi, kas rodas pašā

organismā audu vielmaiņas traucējumu gadījumā. Tādas vielas ir

histidīns, acetilholīns, serotonīns, kālija joni v. c.

Sāpju sajūta rodas, impulsiem no receptoriem pa jušanas ner-

viem nonākot muguras smadzenēs un tālāk pārejot uz starpsmadze-
nēm, kur atrodas sāpju centrs. Kad impulsi nonāk lielo pusložu
garozā, rodas sāpju sajūta.

Pēkšņas, ļoti stipras sāpes sakarā ar smagu traumu, termisku

vai citu bojājumu var izraisīt kolapsu vai šoku.

OŽAS ANALIZATORS

Filoģenētiski ožas analizators ir vissenākais maņu orgāns. Aug-
stākajiem mugurkaulniekiem ožai ir liela nozīme, jo ar to dzīvnieki

atrod barību, izvairās no ienaidniekiem. Ožai ir liela nozīme dzi-

muminstinktos.

Ožas receptori atrodas deguna dobuma gļotādas ožas apvidū.
Ožas apvidus gļotāda ir tumšā krāsā un nedaudz sabiezināta. Ožas

epitēlijs sastāv no balsta šūnām un ožas šūnām, kas ir ožas recep-

tori (167. att.). Katra ožas šūna beidzas gļotādas virsmā ar īpašām
tievām skropstiņām. Ožas šūnu izaugumi veido ožas nervu, pa kuru

impulsi nonāk ožas centrā — hipokampa krokā galvas smadzeņu

lielajās puslodēs.
Ožas mehānisms. Smaržojošās vielas lielākoties ir gaistošu vielu

molekulas, kas kopā ar gaisu iekļūst deguna dobumā ne tikai no

ārējās vides, bet arī no mutes dobuma.

Mierīgi elpojot, deguna ožas apvidū nokļūst minimāls gaisa dau-

dzums, kas gandrīz nesaskaras ar ožas apvidus gļotādu. Šajā gadī-
jumā ožas sajūtas atkarīgas no difūzijas starp ieelpojamo gaisu un

ožas apvidus nekustīgo gaisu. Šādā gadījumā vājas smaržas netiek
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sajustas. Lai smaržīgās vielas sa-

sniegtu ožas receptorus, nepiecie-
šama dziļa ieelpa vai arī vairākas

viena otrai sekojošas īsas ieelpas.
Gāzveida vielas var nokļūt

ožas apvidū arī no mutes dobuma

caur hoānām, ēdot vai košļājot
barību. lekļūstot augšējā deguna
ejā, smaržīgās vielas iedarbojas
uz ožas šūnām, kuru specifiskums
ļauj atšķirt vienu smaržu no ot-

ras. Smaržīgās vielas ar gaisa
straumi var izplatīties diezgan tālu

no to avota. Tāpēc dzīvnieki spēj
atklāt smaržas avotu, atrodoties

lielā attālumā no tā. Tā, piemē-
ram, suņi atsevišķas smaržas spēj
sajust pat 1000 m attālumā. Lai

ožas šūnas nonāktu uzbudinājuma

stāvoklī, smaržojošo vielu moleku-

lām jāadsorbējas un jāizšķīst uz

ožas epitēlija mitrās virsmas.

Ja atsevišķas smaržas iedar-

bība ir ilgstoša, ožas receptori
adaptējas, ožas šūnas pārstāj šo

smaržu uztvert.

167. att. Deguna dobuma ožas epi-
tēlijs:

1 —
balsta šūnas, 2 — ožas šūnas

3 — ožas nerva kūlīši

Smaržu klasifikācija. Precīza smaržu klasifikācija vēl nav iz-

strādāta. Smaržas apzīmējumam izmanto smaržojošā avota nosau-

kumu, piemēram, ķiploku, rožu, etiķa smarža.

Klasificēt smaržas ir mēģinājuši vairāki zinātnieki. Daži ieteica

kiasificēt smaržas pēc smaržojošo vielu ķīmiskās struktūras. Vēlāk

izrādījās, ka vairākām vielām ar atšķirīgu ķīmisko uzbūvi piemīt
vienāda smarža. D. Eimurs, iepazinies ar simtiem dažādu smaržu,

secināja, ka pastāv septiņas pamatsmaržas: kampara, muskusa,

ziedu, piparmētru, ētera, asā un puvuma. D. Eimurs uzskatīja, ka,

sajaucot šīs smaržas noteiktās proporcijās, var iegūt jebkuru sarež-

ģītu smaržu. Viņš noskaidroja, ka visu vielu molekulām, kurām pie-
mīt kampara smarža, ir lodveida forma, muskusa smaržas moleku-

lām ir diska forma, bet molekulām ar ētera smaržu — nūjiņu forma.

Turpinot šos pētījumus, izrādījās, ka visas smaržas nav atkarīgas
tikai no to molekulu formas, bet ka tās ietekmē arī molekulu elek-

triskais lādiņš. Ja lādiņš pozitīvs, smarža ir asa, ja negatīvs, ir

puvuma smaka.

Citi zinātnieki ieteica klasificēt smaržas pēc to spējas adsorbēt

ultravioletos starus, jo katrai smaržīgai vielai raksturīgs savs ad-

sorbcijas spektrs. Pavisam izdalīja septiņas smaržu pamatgrupas.
Smaržīgo vielu grupā īpaša signālnozīme piemīt vielām, ko iz-

dala paši dzīvnieki. Šīs vielas sauc par telergoniem, kas tulkojumā
no grieķu valodas nozīmē tālu darbojošās. Daudziem telergoniem
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piemīt augsta specifiskā aktivitāte. Piemēram, bišu mātes mandibu-

iāro dziedzeru izdalījumi kavē olnīcu attīstību visām darba bitēm.

Telergonus iedala homotelergonos un heterotelergonos. Homo-

telergonus sauc arī par feromoniem. Šīs smaržīgās vielas, ko dzīv-

nieka organisms veido un izdala apkārtējā vidē, izsauc citiem tās

pašas sugas īpatņiem specifisku reakciju.

Zīdītāju ādas dziedzeru sekrētiem piemīt specifiska smarža, kura

kalpo kā sazināšanās līdzeklis vienas sugas īpatņu starpā. Ar ožas

analizatoru tiek noteikts dzimums, vecums, īpatņa individuālās īpat-
nības. Ar smaržām tiek iezīmēta noteikta teritorija. Smaržojošas
iezīmes uz atsevišķiem priekšmetiem saglabājas diezgan ilgu laiku.

Ožas asums. Ožas receptoru jutība vairumam dzīvnieku ir ļoti

augsta. Ļoti stipri oža attīstīta dažām tauriņu sugām. Tēviņš var

atrast mātīti pat 10 km attālumā, orientējoties pēc smaržas, ko iz-

dala mātītes dzimumdziedzeri. Suns spēj saost pat vienu molekulu

smaržojošās vielas vienā litrā tilpuma. Dienesta suņi iemācīti atšķirt
cilvēku un dzīvnieku pēdu nospiedumu smaržu, turklāt cilvēka pēdu

nospiedumu smaržai ir piejaukta apavu, ādas apstrādes, asfalta un

citas smaržas.

Ožas receptoru jutību jeb kairinājuma slieksni nosaka minimā-

lais smaržīgo vielu daudzums, kas nepieciešams, lai sajustu smaržu.

Dzīvniekiem ožas jutība ir mainīgs lielums, jo to ietekmē ārējās
vides faktori. Mitrā un tīrā gaisā kairinājuma slieksnis pazeminās.

Kairinājuma slieksnis paaugstinās karstā, sausā dienā un spēcīgā
salā. lesnu laikā deguna gļotādas satūkums traucē smaržu molekulu

nokļūšanu uz receptoru šūnām, tāpēc kairinājuma slieksnis stipri

paaugstinās, bet dažreiz oža izzūd pavisam.
Izmaiņas, kas saistītas ar kairinājuma sliekšņa paaugstināšanos

vai pazemināšanos, saistītas ar procesiem, kuri notiek analizatoru

smadzeņu daļā, nevis receptoros.

REDZES ANALIZATORS

Acs ir orgāns, kas speciāli pielāgots gaismas viļņu uztveršanai.

Izmantojot redzi, dzīvnieki spēj orientēties apkārtējā pasaulē, uztver

gaismu, krāsas, priekšmetu formu, attālumu līdz tiem un to pār-
vietošanos.

Gaismas jutīgie receptori jeb fotoreceptori ir gandrīz visiem

dzīvniekiem. Acs optiskā sistēma sastāv no radzenes, acs priekšējās
un pakaļējās kameras, zīlītes, lēcas un stiklveida ķermeņa.

Gaismas stari pirms nokļūšanas uz fotoreceptorajām šūnām iziet

cauri radzenei. Gaismas daudzumu, kas nokļūst acī, regulē zīlīte.

Caur zīlīti gaismas stars nokļūst acs aizmugurējā daļā. Ja dzīvnieka

aci, kura atrodas tumsā, pēkšņi apgaismo, tad gredzenveida mus-

kuļu kontrakciju rezultātā zīlīte sašaurinās. Rezultātā samazinās

staru daudzums, kas nokļūst acī. Tas atvieglo gaismas jutīgo acs

šūnu piemērošanos apgaismošanas intensitātei. Ja gaismas staru

daudzumu, kas iekļūst acī, strauji samazina, tad radiālo muskuļu
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kontrakciju rezultātā zīlīte paplašinās un palielinās acī iekļuvušais

gaismas staru daudzums.

Izejot cauri zīlītei, gaismas stari nokļūst lēcā. Acs zīlītes un

lēcas izliekuma izmaiņas nodrošina sarežģīts mehānisms, kurā pie-
dalās simpātiskās un parasimpātiskās nervu šķiedras. Parasimpā-
tisko nervu tonusa paaugstināšanās izraisa cirkulāro muskuļšķiedru

kontrakciju. Rezultātā zīlīte sašaurinās un lēcas izliekums palieli-
nās. Simpātisko nervu uzbudinājuma gadījumā zīlīte paplašinās un

lēcas izliekums samazinās.

Izejot cauri lēcai, gaismas stars nokļūst stiklveida ķermenī. Gais-

mas stari, pirms tie nonāk tīklenē, tiek vairākkārt lauzti. Uz tīkle-

nes rodas apgriezts un samazināts priekšmeta attēls. Kad gaismas
stari fokusējas uz tīklenes, dzīvnieks skaidri saskata priekšmetu. Ja

priekšmeta atstarotie gaismas stari fokusējas tīklenes priekšpusē vai

aiz tās, priekšmeta attēls ir neskaidrs.

Lai varētu saskatīt priekšmetus, kas atrodas dažādā attālumā

no redzes analizatora, acs optiskajai sistēmai jāmaina staru laušana

tā, lai stari krustotos tīklenē, šajā procesā liela nozīme ir starenes

muskulim. Kad tas kontrahējas, lēcas saite un kapsula atslābst un

lēcas priekšējā virsma vairāk izliecas; muskulim atslābstot, notiek

pretējs process. Šīs pārmaiņas apzīmē par acs akomodāciju
jeb pielāgošanos.

Acs akomodācijas spēja nav vienmēr vienāda. Tā mainās atka-

rībā no organisma vispārējā stāvokļa un noguruma gadījumā sa-

mazinās. Redze mainās arī atkarībā no vecuma. Veciem dzīvniekiem

lēca zaudē elastību un tās izliekums saišu atslābšanas gadījumā ne-

palielinās. Rezultātā attīstās tālredzība, t. i., spēja skaidri sa-

redzēt tālus priekšmetus, bet sliktāk redzēt tuvus priekšmetus. Tas

ir saistīts ar acsābola diametra sašaurināšanos, tāpēc arī ienākošie

paralēlie gaismas stari krustojas aiz tīklenes.

Pretēja parādība ir tuvredzība — acsābola diametrs palieli-
nās un paralēli ejošie gaismas stari fokusējas tīklenes priekšpusē.

Tuvredzību un tālredzību diezgan bieži novēro zirgiem, bet iz-

teikti tuvredzīgas ir aitas.

Tīklenē atrodas gaismas jutīgie elementi (168. att.). Tīklenes nū-

jiņas satur rodopsīnu, bet vālītes — jodopsīnu. Rodopsīns un jodo-

psīns ir augstmolekulāri olbaltumvielu dabas savienojumi. Apgais-
mojumā rodopsīns zaudē savu sarkano nokrāsu un kļūst dzeltens,
bet pēc tam bezkrāsains. Gaismā rodopsīns sadalās, veidojot karo-

tinoīdu retinēnu un specifisku olbaltumvielu — opsīnu. Tumsā notiek

rodopsīna resintēze, kurai nepieciešams retinols (A vitamīns). To

satur pigmenta slānis.

leejot no spilgtas saules gaismas tumšā telpā, sākumā nekas

nav redzams, bet līdz ar rodopsīna atjaunošanos pieaug vālīšu jutība
uz gaismu un acs sāk atšķirt priekšmetus. Šo parādību sauc par

adaptāciju. Retinola nepietiekamība izraisa rodopsīna resintēzes

traucējumus, un acs zaudē adaptācijas spēju (vistas aklums).

Redzes pigmentu fotoķīmiskās reakcijas gaismas ietekmē ir uz-

budinājuma avots redzes receptoriem. Uzbudinājuma process tīklenes
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168. att. Tīklenes uzbūves shēma:

1 — pigmentepitēlijs, 2 — nūjiņu un vālīšu slānis, 3 — bipolānu neironi, 4 — hori-

zontālā šūna, 5 — amakrīnā šūna, 6 — ganglijšunas, 7 — redzes nerva šķiedras.

8 — nūjiņas, 9 — vālītes

redzes receptoros un impulsa rašanās redzes nervā atkarīga no

joniem, kuri rodas redzes pigmentu sadalīšanās rezultātā. Redzes

receptoros un redzes nervā rodas elektriskie potenciāli.

Tīklenes fotoreceptori spēj reaģēt pat uz ļoti niecīgu apgaismo-

jumu un ļoti ekonomiski izlietot redzes pigmentus. Vājā apgaismo-

jumā funkcionē tikai nūjiņas, kas ir apmēram 1000 reižu jutīgākas
nekā vālītes. Nakts dzīvniekiem (sikspārņiem, pūcēm) ir tikai nūji-

ņas, bet dienas dzīvniekiem (vistām, baložiem) tīklenē ir gandrīz
tikai vālītes.

Redzes analizators ir pāra orgāns (169. att.). Acis novietotas

simetriski. Jebkurš priekšmets vienlaikus ir redzamas ar abām acīm.

To sauc par binokulāro redzi. Dzīvniekiem, kuriem acis atrodas gal-
vas sānos (zirgam, zaķim), redzes lauks ir lielāks nekā tiem dzīv-

niekiem, kuriem acis atrodas galvas priekšējā daļā (kaķim). Bino-

kulāro redzi nodrošina koordinētas abu acsābolu kustības, kas dod

viena attēla uztveri.



457

Krāsu redzes uztveres īpatnī-
bas vēl nav pietiekami izpētītas,
tomēr pastāv uzskats, ka tīklenē

ir trīs vālīšu grupas, no kurām

katra satur specifisku gaismas ju-
tīgu vielu. Vienai no vālīšu gru-

pām piemīt augsta jutība pret
spektra sarkanajiem stariem, ot-

rai — pret zaļajiem, trešai — pret
violetajiem. Sašķeļoties šīs vielas

iedarbojas uz redzes nerva galiem,
izraisot uzbudinājumu, kas tiek

novadīts uz galvas smadzeņu ga-
rozu un rada sarkanās, zaļās vai

violetās krāsas sajūtu.
Ar nosacīto refleksu metodi

konstatēts, ka zirgi un liellopi labi

atšķir krāsas, bet suņi krāsas at-

šķir slikti.

Acs aizsargaparāts. Zīdītājiem
acis no bojājumiem pasargā plak-

stiņi, kas reflektoriski aizveras,

ja kairina acs radzeni. Plakstiņu

169. att. Redzes vadītājceļu un

centru shēma:

1 — acs. 2 — tīklene, 3 — laterālais

ceļgalveida ķermenis, 4 — vidussma-
dzeņu rostrālie pauguriņi, 5

— garozas

redzes zonas

malās atrodas dziedzeri, kas izdala sekrētu, kurš, mirkšķinot plak-

stiņus, izplūst pa acsābolu un pasargā to no izžūšanas.

Zīdītājiem acs priekšējo virsmu samitrina arī asaru dziedzera

sekrēts — asaras. Asaras satur baktericīdu fermentu lizocīmu. Tas

pasargā aci no tajā iekļuvušajiem mikroorganismiem.
Aci ietekmē ne tikai ārējie kaitīgie, bet arī iekšējie faktori. Acs

barošanās traucējumi pasliktina redzi. Acs barošana notiek savādāk

nekā citu orgānu barošana, jo radzene, lēca un stiklveida ķermenis
nesatur asinsvadus. Aci baro caurspīdīgais šķidrums, ko satur priek-

šējā un pakaļējā acs kamera.

Dzīslenē ir daudz asinsvadu, no kuriem barības vielas pāriet acs

kamerās. Caur sienas barjeru difundē tikai tās vielas, kuras ieiet

acu kameru šķidrumu sastāvā. So acs asinsvadu sieniņu īpatnību —

laist cauri tikai vajadzīgās vielas un aizturēt citas — sauc par
hematooftalmisko jeb acu barjeru. Sī barjera aizsargā
acis no kaitīgām vielām, kuras var iekļūt tajās no iekšienes. Barjera
nelaiž cauri olbaltumvielas, indes, mikrobus un asins šūnas.

LĪDZSVARA UN DZIRDES ANALIZATORS

Evolūcijas procesā dzīvniekiem ir attīstījies dzirdes analizators,

kas uztver un analizē skaņas. Auss ir ne tikai dzirdes, bet arī līdz-

svara orgāns, kurā atrodas skaņu uztvērēji receptori un receptori,

kas uztver ķermeņa un tā atsevišķo daļu stāvokļa maiņu telpā, kā

arī pārmaiņas ķermeņa kustības virzienā un ātrumā.
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170. att. Spirālā orgāna uzbūves shēma:

1 — gliemeža ass, 2 — spirālē plātnite, 3 — pamatmembrāna ar spirālo
orgānu, 4 — spirālā orgāna balsta šūnas, 5 — spirālā orgāna sensorās

šūnas. 6 — segmembrāna, 7 — iekšējās sensorās šūnas, 8 — gliemeža vada

augšējā siena

Ārējā auss uztver skaņas, vidusauss tās pārvada, iekšējā auss

ir komplicēts aparāts skaņas viļņa vadito kairinājumu uztveršanai.

Sadzirdot pat vismazāko skaņu, dzīvnieks pavērš ausis uz skaņas
avota pusi.

Skaņas viļņus no ārējās vides ārējā auss eja aizvada līdz bung-

plēvītei, kas nodala ārējo ausi no vidusauss. Bungplēvites svār-

stību amplitūda ir ļoti niecīga. Vidusausī ar dzirdes kauliņu starp-
niecību svārstības tiek pārvadītas no bungplēvītes līdz apaļā lodziņa

plēvītei. Aiz apaļā lodziņa svārstības pāriet iekšējās auss šķidrumā
(endolimfā un perilimfā). Endolimfas svārstības iekustina spirālā
orgāna (170. att.) elastīgās šķiedras, kuras savukārt uzbudina tam

pieejošās nervu šķiedras. Uzbudinājums pa dzirdes nervu tiek nova-

dīts uz galvas smadzeņu garozas deniņu apvidu, kur rodas dzirdes

sajūta.

Spirālā orgāna īsās šķiedras, kas novietotas gliemeža pamatā,
noskaņojas uz augstiem toņiem, bet garās šķiedras, kuras atrodas

gliemeža galotnē, uztver zemos toņus.
H. Helmholcs 1863. gadā izstrādāja dzirdes rezonanses teoriju.

Vēlāk šī teorija tika pārstrādāta un papildināta. Konstatēts, ka no-

teiktu frekvenču skaņu iedarbības rezultātā svārstības rodas nevis

pamatmembrānas vienā stīgā, bet arī blakus stīgās. Pamatmembrā-

nas stīgas veido rezonatoru grupu, kurā katrs rezonators saistīts

ar savu nerva šķiedru.
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Ja toņi ir zemi, rezonē pamatmembrānas garākās stīgas, kuras

atrodas tuvāk pamatmembrānas galotnei. Turpretī, ja toņi ir augsti,
rezonē pamatmembrānas īsākās stīgas, kas atrodas pie pamatmem-
brānas pamatnes.

Skaņas augstums ir atkarīgs no svārstību skaita sekundē. Jo

biežāk svārstās skanošais ķermenis, jo augstāka ir tā skaņa. Cilvēka

auss uztver no 16 līdz 20 000 svārstību (hercu) sekundē, suņa
auss — līdz 80 000 hercu. Liellopiem un zirgiem dzirdes uztvere ir

augstāka nekā cilvēkam, bet aitām tā ir zemāka. Skaņu uztvere pa-

lielinās pilnīga klusuma apstākļos. Dzirdes analizators, tāpat kā citi

analizatori, spēj adaptēties. Ja ilgāku laiku izdalās vienāda aug-

stuma un stipruma skaņa, auss uztver to kā mazāk stipru skaņu.

Augstākie dzīvnieki spēj noteikt skaņas virzienu. Skaņas virziena

noteikšanā liela nozīme ir dzirdei ar abām ausīm. Skaņas virziena

noteikšanu apzīmē par binaurālo efektu. Ausi, kas atrodas

tuvāk skaņas avotam, skaņa sasniedz ātrāk un kairina stiprāk nekā

otru pusi. Ja skaņas avots pārvietojas uz priekšu, šī starpība sama-

zinās, bet, ja skaņas avots atrodas tieši priekšā, starpības nav ne-

maz, jo skaņu viļņi sasniedz abas ausis vienlaikus. Uztverto skaņu

viļņu analīze notiek galvas smadzeņu lielo pusložu garozā.
Vestibulārais aparāts novērtē galvas un visa ķermeņa stāvokli

attiecībā pret apkārtējiem priekšmetiem. Vestibulārais aparāts atro-

das iekšējās auss priekštelpā un pusloka kanālos. Impulsi no vesti-

bulārā aparāta nokļūst centrālajā nervu sistēmā un nodrošina ref-

leksu veidošanos, kas nepieciešami ķermeņa līdzsvara saglabāšanā.
Labirinta priekštelpā, kas ir pildīta ar endolimfu, atrodas otolīti

(mikroskopiski kalcija fosfāta kristāli). Otolītu aparāts (171. att.)
tiek kairināts, otolītiem pārvietojoties, t. i., mainoties galvas vai ķer-

meņa stāvoklim. Tad otolītiskā membrāna ar savu smagumu vai nu

171. att. Otolītu aparāta uzbūves shēma:

1- statokoniji (otolīti), 2 —
otolītu membrāna, 3 — želatīnveidīgā masa, 4 —

receptorās šūnas, 5 — receptoro šūnu matiņi, 6 — balsta šūnas, 7 — līdzsvara

nerva šķiedras
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izstiepj plēves maisiņa šūnas ar matiņiem, vai arī spiež uz tām.

Matiņu izstiepšanu uztver receptorās šūnas un novada uz CNS. šie

kairinājumi dod sajūtu par galvas stāvokli.

Pusloka kanālus veido trīs lokveida caurulītes. Katram kanālam

pieiet vestibulārā nerva atzarojums. Pusloka kanālu paplašinātajā
sākuma daļā ir īpašas šūnas, ko kairina endolimfas spiediens. Tā kā

kanāli ir perpendikulāri cits citam, mainoties ķermeņa stāvoklim,
tiek kairināti dažādu kanālu receptori. Impulsus, kas tajos rodas,

uz galvas smadzenēm pārvada līdzsvara nervs.

Pie vestibulārā aparāta receptorajām šūnām pieslēdzas bipolāro
nervu šūnu izaugumi, kuri veido vestibulāro gangliju. Starp recep-

toro šūnu un bipolārā neirocīta dendrītu izveidojas sinapse. Uzbu-

dinājuma pārvade tajā notiek ar acetilholīna līdzdalību. Pārējie
bipolāro neirocītu izaugumi veido dzirdes nerva vestibulāro zaru.

Pa tā šķiedrām impulsi nonāk iegarenajās smadzenēs.

Jāatzīmē, ka vestibulārais aparāts funkcionē saskaņā ar pārējām

sensorajām sistēmām.

Vestibulārā aparāta normālai funkcionēšanai ir liela nozīme dzīv-

nieka kustību un izturēšanās regulācijā. Stipra pusloka kanālu kai-

rinājuma gadījumā dzīvniekam var novērot vairākus veģetatīvus
refleksus: sviedru pastiprinātu atdalīšanos, vemšanu, asinsrites sis-

tēmas darbības izmaiņas. Šīs reakcijas var būt vairāk vai mazāk

izteiktas, bet, ja organisma vestibulārajam aparātam piemīt īpaša

jutība, tās ir tik stipras, ka rada slimīgu stāvokli (piemēram, jūras

slimība).
Ja abpusēji iznīcina vestibulāro aparātu, dzīvniekiem novēro sma-

gus kustību traucējumus, kuri drīz vien var kompensēties uz citu

analizatoru rēķina.
Kosmiskajos lidojumos bezsvara stāvoklī Zemes pievilkšanas

spēks ir vienāds ar centrbēdzes spēku, kas vērsts prom no zemes.

Bezsvara stāvoklī galvas smadzenes nesaņem parasto signalizāciju
no auss vestibulārā aparāta, jo šādā stāvoklī arī otolītiem nav ma-

sas un tie nespēj sekot galvas kustībām. Tāpēc strauju galvas stā-

vokļa maiņu gadījumā var rasties spēcīgs jutīgo šūnu kairinājums,
kas izraisa stipras galvassāpes, vemšanu un citas parādības.

GARŠAS ANALIZATORS

Ar garšas analizatoru dzīvnieks identificē dažādas mutes do-

bumā nonākušas vielas. Garšas orgāni konstatē vielu atšķirības, kas

saistītas ar vielu ķīmisko sastāvu un īpašībām.
Garšas receptori jeb hemoreceptori novietoti uz mēles, mīkstajām

aukslējām, rīkles mugurējās sienas, uzbalseņa gļotādā un mandelēs.

Garšas receptori veido sakopojumus — garšas pumpurus, kas

parasti atrodas garšas kārpiņās (172. att.). Garšas kārpi-
ņām ir dažāda forma, un tās iedala sēņveida, vaļņveida un lapveida
kārpiņās. Sēņveida kārpiņas ir izvirzītas uz mēles virsmas un

pēc formas atgādina sēni. Vaļņveida kārpiņas atrodas gļotādas
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172. att. Garšas kārpiņas:
A — sēņveida kārpiņas, B — lapveida kārpiņas, C — vaļņveida kārpiņas, D — gar-
šas sīpoli; 1 — virsējais epitēlijs, 2 — garšas sīpoli, 3 —

nervi, 4 — sīpola pora,
5 — garšas šūna, 6 — balsta šūna, 7 — nervu šķiedras

iekšpusē, norobežotas no tās ar valnīti. Lapveida kārpiņas sa-

stāv no vairākām vertikālām ielocēm, kas novietotas paralēli un

atgādina lapiņu. Katrā kārpiņā ir vairāki desmiti vai pat simti gar-
šas pumpuru. Garšas pumpuri novietoti tuvu epidermas virsmai un

atveras uz āru ar nelielu atveri — garšas poru.

Visvairāk garšas pumpuru ir vaļņveida kārpiņās. Vaļņveida kār-

piņas novietotas uz mēles saknes. Daudz to (8... 17) ir atgremotā-

jiem, bet zirgam, cūkai un gaļēdājiem to ir maz (2... 4). Sēņveida

kārpiņas atrodas uz mēles virsmas un sāniem, visvairāk to ir at-

gremotājiem. Lapveida kārpiņu atgremotājiem nav, arī suņiem tās

ir vāji attīstītas.

Garšas pumpura porā kopā ar siekalām nokļūst ķīmiskās vielas,
kas iedarbojas uz garšas šūnu mikrobārkstiņām. Sarežģītu bioķī-
misko un bioelektrisko procesu rezultātā tiek uzbudināti garšas šūnu

receptori. Impulsi no garšas šūnu receptoriem pa eferentām trīszaru,
mēles-rīkles un sejas nerva šķiedrām dodas uz garšas centru iega-

renajās smadzenēs. No turienes impulsi pāriet uz redzes pauguriem
un smadzeņu lielo pusložu garozu.

Vēl nesen uzskatīja, ka pastāv četras garšas pamatsajūtas: rūgta,

sāļa, skāba un salda. Pēdējos gados tām tiek pievienota arī ūdens

garša, jo ir atrastas nervu šķiedras, kas pārraida informāciju tikai

tajos gadījumos, kad mēles garšas receptori sajūt parasto dzeramo

ūdeni.
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Skābu garšu nosaka brīvo ūdeņraža jonu klātbūtne, sāļu — daži

sāļi, rūgtu un saldu — dažādas uzbūves vielas. Vieni garšas pum-

puri reaģē tikai uz rūgtām vielām, otri — uz sāļām, trešie — uz

skābām, ceturtie — uz saldām vielām.

Garšas kārpiņas lielākoties reaģē uz diviem, trijiem, vai pat visu

četru veidu kairinātājiem. To izskaidro tādējādi, ka vienā kārpiņā
atrodas garšas pumpuri ar dažādiem receptoriem. Pret dažādām

vielām jutigie receptori uz mēles virsmas izvietoti nevienmērīgi.
Garšas receptoriem, līdzīgi citiem receptoru veidiem, piemīt adap-

tācijas spēja. Tāpēc govīm, ja tām ilgstoši izēdina skābbarību, pa-

vājinās skābās garšas sajūta.

Garšas noteikšanā piedalās ne tikai garšas receptori, bet arī ve-

sela rinda citu receptoru, kuri atrodas mutes dobumā un degunā.
Lai rastos garšas sajūta, zināma nozīme piemīt arī ožas receptora
kairinājumam, kā arī mutes sāpju un termoreceptoru kairinājumam.
Tā, piemēram, auksta vai stipri karsta barība rada mazāku garšas

sajūtu.

Garšas analizatori atrodas ciešā saistībā ar kuņģi. Garšas jutība
mainās atkarībā no kuņģa-zarnu trakta funkcionālā stāvokļa. Sig-
nāli no kuņģa gļotādas interoreceptoriem nonāk CNS, kura savukārt

regulē garšas receptoru uzbudināmību. Bada laikā garšas receptori
ir aktīvi, bet paēdušā organismā daudzi garšas receptori nedarbojas
un zaudē spēju noteikt vielu garšu.

Zālēdājiem garšas analizators ir labi attīstīts. Piemēram, govis

ganībās starp daudziem kultivētiem un vērtīgiem augiem var atšķirt

indīgos. Liellopi un aitas labi atšķir skābu, rūgtu, sāļu un saldu

garšu.

Plēsīgiem dzīvniekiem garšas analizators attīstīts daudz sliktāk.

Plēsīgo dzīvnieku barība ir diezgan vienveidīga. Dzīvnieku gaļa pa-

rastos apstākļos neizraisa negatīvas sekas, tāpēc plēsējiem neizstrā-

dājas bioloģiska nepieciešamība atšķirt tās garšu.

Garšas analizators ir pirmais ķēdes posms sarežģītajā gremo-

šanas aparātā. Ūdenī vai siekalās izšķīdušās vielas, nokļūstot uz

mēles garšas receptoriem, reflektoriski izraisa gremošanas dziedzeru

darbību. Garšas sajūta uzbudina gremošanas centru smadzenēs,
un rodas ēstgribas sajūta. Barības centra uzbudinājums izraisa gre-

mošanas trakta dziedzeru darbību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai dzīvnie-

kiem barība garšotu, jo tad barības vielas tiek labāk uzsūktas.

Ja saslimst gremošanas trakts, garšas jutība pazeminās.

INTERORECEPTĪVIE ANALIZATORI JEB VISCERORECEPTORI

lekšējo orgānu un asinsvadu funkciju regulācijā piedalās tajos
novietotie receptori, kuri signalizē centrālajai nervu sistēmai par

organisma iekšējo stāvokli. Interoreceptori atrodas gremošanas

traktā, asinsrites sistēmā un elpošanas aparātā, nierēs, aknās un

daudzos citos iekšējos orgānos.
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Visceroreceptori ir ļoti jutīgi, tie specifiski reaģē uz dažādiem

kairinātājiem. Visceroreceptoriem piemīt svarīga loma organisma
homeostazes uzturēšanā un autonomo funkciju pašregulācijā. Pēc

uztvertajiem kairinājumiem interoreceptorus iedala baroreceptoros,
mehanoreceptoros, hemoreceptoros un osmoreceptoros.

Impulsi no iekšējo orgānu receptoriem nodrošina refleksus, kuri

regulē asinsriti, elpošanu, gremošanu v. c.

Uz interoreceptoru kairinājuma pamata iespējams izstrādāt no-

sacījuma refleksus, tāpēc var secināt, ka impulsi sasniedz smadzeņu
lielo pusložu garozu. Tomēr garozā nonākošie signāli no iekšējiem
orgāniem neizraisa diferencētas sajūtas. Vesels organisms nejūt
savu sirdi, kuņģi, aknas. Tomēr, neskatoties uz visu iepriekš teikto,
signāli no interoreceptoriem ietekmē garozu, nosaka tās tonusu un

organisma pašsajūtu.

KUSTĪBU ANALIZATORS

Kustību analizatora funkcija ir pastāvīga informācijas saņem-
šana par ķermeņa stāvokli telpā, muskuļu kontrakcijas pakāpi un

šīs informācijas pārraide uz CNS. Visas kustības tiek koordinētas

ar abpusēju saikņu starpniecību starp CNS un ķermeņa muskuļiem.
Liela nozīme te ir smadzenītēm.

Muskuļos, stiegrās, saitēs un uz locītavu virsmām atrodas recep-

tori, ar kuriem tiek uztvertas atsevišķo ķermeņa daļu aktīvās un pa-

sīvās kustības un notiek kustību koordinācija. Kustību analizatora

adekvāts kairinātājs ir muskuļu un stiegru kontrakcijas. Kustību

aparāta receptori pieder pie mehanoreceptoriem, kuri reaģē uz me-

hāniskiem kairinājumiem — spiedienu vai izstiepšanu. Tos sauc arī

par proprioreceptoriem, jo to kairinājums izraisa muskuļu refleksus.

Proprioreceptoriem atšķirībā no citiem receptoriem nepiemīt adaptā-

cijas spēja. Receptori novietoti pašā muskulī vai tā stiegrās. Aferen-

tās šķiedras, stipri sazarojoties, spirāliski apvijas apkārt vienai vai

vairākām muskuļšķiedrām.

Stiegras atrodas vel cits receptoru veids — Goldži ķermenīši, ku-

ros impulsi rodas muskuļu kontrakcijas laikā.

Kustību koordinācija notiek atšķirīgi. Dažādās nervu sistēmas

daļās, sākot ar muguras smadzenēm, uzbudinājums starpneirocītos
var pāriet no aferentiem nervu ceļiem uz eferentiem. Kustību anali-

zatora vadošā daļa var sūtīt impulsus uz dažādiem pelēkās vielas

sakopojumiem un izraisīt dažādas sarežģītības pakāpes kustību re-

akcijas.

Impulsi no proprioreceptoriem precīzi signalizē par katra mus-

kuļa kontrakcijas vai atslābuma pakāpi, katras stiegras izstiepuma

pakāpi.
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ANALIZATORU SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA

Kā jau iepriekš bija atzīmēts, katram receptoram ir savs centrs —

zona galvas smadzeņu garozā, kur tad arī rodas uztvertā un pār-
raidītā kairinājuma sajūta. Šīs zonas viena no otras norobežotas

tikko manāmi, tās saskaras viena ar otru, sakrīt un krustojas.
Galvas smadzeņu redzes centrā atrodas divu veidu šūnas. Vienas

atbild tikai uz gaismas kairinājumu, otras uztver signālus no citiem

analizatoriem. Tām pat pilnīgā tumsā piemīt elektriskais impulss.
Uz gaismu šīs šūnas reaģē nevienādi atkarībā no tā, kādi receptori

tajā laikā sūta signālus uz smadzenēm. Pastāv uzskats, ka arī citos

nervu centros ir šādas divu veidu šūnas. Tādējādi receptoru īpašība

reaģēt tikai uz adekvātiem kairinātājiem netraucē analizatoriem

iedarboties vienam uz otru. Organisms saņem signālus no visiem

analizatoriem vienlaikus un reaģē uz tiem ar mērķtiecīgu darbību.

Augstāko zīdītāju uzvedība ir dažādo garozas analizatoru savstar-

pējās iedarbības rezultāts. Nosacījuma refleksi uz redzes kairinātā-

jiem izstrādājas ar garozas redzes analizatora kodola līdzdalību.

Tas pats notiek ar nosacījuma refleksiem, kuri izstrādāti uz skaņas

un citiem kairinātājiem.
Analizatoru savstarpējās iedarbības piemēru ir daudz. Zināms,

ka redze ir saistīta arī ar vestibulārā aparāta funkciju. Cilvēks, kurš

stāv bezdibeņa malā un skatās lejā, izjūt reiboni, bet, ja cilvēku

pieved pie bezdibeņa malas ar aizsietām acīm, galva nereibst.

legarenajās smadzenēs un citos galvas smadzeņu punktos notiek

savstarpēja kustību un pārējo analizatoru iedarbība. Dzīvniekiem

dzirdes analizators ir cieši saistīts ar kustību analizatoru. Piemēram,

zirgiem kustības ļoti viegli saskaņot ar ritmisku skaņas kairinātāju,
turklāt tas neprasa speciālu apmācīšanu, jo soļošana un skriešana

pašas par sevi ir ritmiskas.

I. Pavlovs galvas smadzeņu garozu nosauca par analizatoru

kompleksu, šajā kompleksā analizatori ir cieši saistīti savā starpā
un atrodas savstarpējā iedarbībā. Viena analizatora uzbudinājums
ietekmē pārējos. Viens analizators organismā uzbudinās ļoti reti.

Biežāk kairinājumi rodas vairākos sensoros orgānos vienlaikus:

dzirde un redze, redze un garša, garša un oža. Savstarpējā iedar-
bība parādās arī analizatoru kopīgā darbībā. Tie kopā var veikt

funkcijas, kuras viens analizators nespēj izpildīt.
Skaņas un redzes analizatoru savstarpējo iedarbību raksturo šāds

piemērs: iedarbojoties uz aci ar zaļo gaismu, dzirdamības slieksnis

pazeminās. Redzes jutība tumsā palielinās, ja pirms ieiešanas no ap-

gaismotas istabas tumšā izdara dažus vingrojumus vai vairākas

dziļas ieelpas un izelpas, kā arī ja noberž seju un kaklu ar aukstu

ūdeni.

Plaši pazīstama ir ožas analizatora ietekme uz garšas analiza-

toru. Aromātiski smaržojošs ēdiens liekas garšīgāks, bet nepatīkami
smaržojošs — negaršīgs. Garšas analizators ir saistīts arī ar redzes
analizatoru: spilgtā apgaismojumā uz mēles darbojas vairāk gar-
šas šūnu.
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Ir gadījumi, kad viena receptora adekvāti kairinātāji ierosina citu

receptoru. Tā ultraskaņa, ko nespēj uztvert dzirdes analizators,
iedarbojas uz redzes analizatoru. Cilvēkam, kas atrodas pie ultra-

skaņas avota, palielinās redzes asums, t. i., samazinās redzes kairi-

nātāju uztveršanas slieksnis.

Visi minētie piemēri ir izpētīti cilvēkam. Dzīvniekiem šie jautā-
jumi vēl maz pētīti un precīzi nav noskaidroti dažu analizatoru kai-

rinājuma sliekšņi.
Pēc akadēmiķa I. Pavlova domām, ar analizatoriem tiek nodro-

šināta organisma saikne ar apkārtējo pasauli. Analizatori nosaka

reakciju uz vienu vai otru iedarbību, tātad tiem piemīt liela loma

dzīvnieku pasaules evolūcijā.

19. LABORATORIJAS DARBS

Darba uzdevums: novērot zīlītes reakciju uz gaismu, izmeklēt acs dibenu ar

ofialmoskopu, izpētīt acs akomodāciju, izpētīt, kā skaņu vada kauls un gaiss, no-

teikt skaņas avota lokalizāciju.
Materials: dzīvnieks, 0,5% atropīna šķīdums, vate, lakats.

Instrumenti: elektriskā spuldze, reflektors, oftalmoskops, koka rāmītis ar

stiepļu tīklu, kamertonis.

Zīlītes reakcija uz gaismu. Apskata dzīvnieka aci un nosaka zīlītes lielumu.

Pēc tam uz dažām sekundēm aizsedz vienu aci ar plaukstu. Atsedzot aci, novēro,

ka acs zīlīte paplašinājusies.
Dzīvniekam pie vienas acs pietuvina iededzinātu elektrisko spuldzi. Pēc pāris

sekundēm spuldzi atvirza un pēc tam atkal pietuvina dzīvnieka acij. Ar reflek-

toru nosaka acs zīlītes lielumu dažādā apgaismojumā.

Dzīvniekam acī iepilina 1 pilienu 0,5% atropīna šķīduma. Novēro, ka atro-

pīna ietekmē zīlīte paplašinās. Tad aizsedz atropinizēto acs zīlīti ar plaukstu, kā

aprakstīts iepriekš, un novēro, ka zīlītes lielums nemainās atkarībā no apgaismo-

juma intensitātes.

Acs dibena izmeklēšana (oftalmoskopija). Dzīvnieku fiksē stellēs tā, lai

galva būtu vērsta pret telpas tumšāko pusi. Oftalmoskopu vispirms pieliek pie

savas acs, pēc tam tuvina dzīvnieka acij, virzot gaismas kūli uz radzeni. Pa

oftalmoskopa caurumu izpēta acs dibenu, atrod acs kārpiņu, t. i., vietu, kur tīklenē

ienāk redzes nervs. Nosaka kārpiņas lielumu un krāsu.

Acs akomodācijas novērošana. Koka rāmīti ar stiepļu tīklu novieto aptuveni
30 cm attālumā no acīm un caur to mēģina saskatīt kādu priekšmetu, kas atrodas

noteiktā attālumā no acīm. Konstatē, ka vienlaikus nevar skaidri saskatīt priekš-

metu un stiepļu tīklu. Ja skaidri redz attālināto priekšmetu, tad stiepļu tīkla attēls

ir izplūdis — vai otrādi. Novērotā parādība ir acs akomodācija: apskatot attāli-

nāto priekšmetu, acs tīklenē izveidojas šī priekšmeta atstaroto gaismas staru

fokuss, bet stiepļu tīkla atstaroto gaismas staru fokuss atrodas aiz tīklenes, tādēļ
tīkls ir neskaidrs.

Skaņu vadītspējas noteikšana kaulos un gaisā. Skanoša kamertoņa kājiņu pie-

liek vispirms pie pieres, tad pie deniņiem un pakauša. leklausoties visos gadīju-

mos, labi dzird kamertoņa skaņu. Tad ausis aizbāž ar vati un atkārto to pašu

mēģinājumu vēlreiz. Arī tagad kamertoņa skaņas ir labi sadzirdamas. Lai



salīdzinātu, kā skaņu vada gaiss un kauls, izdara šādu mēģinājumu: skanošu

kamertoņa kājiņu pieliek vispirms pie deniņiem, tad pie auss. Novēro, ka pie auss

skaņa dzirdama labāk. Tas nozīmē, ka caur gaisa vidi skaņa tiek pārvadīta labāk

nekā caur kaulu.

Skaņas avota lokalizācijas noteikšana. Personai, kuru izmeklē, aizsien acis

un aiz muguras novieto skanošu kamertoni. Kamertoni pārvieto dažādos virzienos,

un izmeklējamai personai jānosaka, uz kuru pusi kamertonis pārvietots. Pēc tam

izmeklējamās personas ausis aizbāž ar vati un atkārto tos pašus mēģinājumus

ar kamertoni vēlreiz.
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ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Abduktori (atvilcēji) 110

Abomasum 151

Arbor alveolare 168
— bronchiale 168

— Vitas 224

Aceknis 151, 325

Acetabulum 94

Acetilholīns 61, 294, 297, 419

Acidoze 274

Aciņus pulmonis 168

Acromion 89

Acs 244, 454
— aizsargaparats 457

— kustību aparāts 247

— papildorgāni 246

Acsābola apvalki 244, 245

— atvilcējmuskulis 247

Acsābols 244, 253, 456

Acs akomodācija 465

Ada 131, 138, 139, 266, 269, 272, 297,

299, 300, 314, 316, 320, 372, 451

Adaptācija 451

Adas veidojumi 133

Adas dziedzeri 134
— griezumi 132
— sega 259

— temperatūra 367

Adaptācija 447

Adduktori (pievilcēji) 110

Adenohipofīze 240, 377

Adenohipofīzes hormoni 377

Adenozīndifosforskābe (ADF) 18, 21,
321, 412, 413

Adenozīntrifosforskabe (ATF) 12, 17,
18, 21, 58, 250, 412, 413

Aditus pharyngis 141, 147

Adrenalīns 290, 294, 297—299

Adventīcija 190

Aferentie neirocīti (jušanas, recep-
torie) 60

Aferentie nervi 318, 319, 321

Aglutinacija 282

Aglutinīni 282, 283

Aglutinogēni 282, 283

Agranulocīti 46

A grupas vitamīni 357

—
vitae 224

Acidoze 274

Acs 244, 454

Aizkuņģa dziedzeris 157, 161, 162, 244,

262,' 268, 313, 315

Aizkuņģa dziedzera fermenti 330

Aizkuņģa dziedzera saliņas 244

— — sula 330

Akajevskis A. 7

Aklā zarna 154

Aklās zarnas, putnu 262

Aknas 155, 161, 162, 262, 268, 272, 280,

281, 284, 285, 309, 347, 363, 364

Aknu funkcijas 363, 364

Akomodācija, acs 455

Akrosoma 30

Ala atlantis 72

—
ossis ilii 94

— ossis sacri 77

Alantojs 36, 395

Albumīni 274

Albuminūrija 371

Alkaloze 274

Alveolas, plaušu 168, 302, 311, 31.'

— zobu 83, 85

Alveolārie maisiņi 168

Amilāze, aizkuņģa dziedzera 330

Aminoskābe, daļēji aizvietojama
— arginīns 346

— cisteīns 346

— histidīns 346
— tirozīns 346

Aminoskābe, neaizvietojamā
— fenilalanīns 346

— izoleicīns 346

— leicīns 346

— lizīns 346

— metionīns 346
— treonīns 346

— triptofāns 346

— valīns 346

Aminoskābes 272

Aminoskābju dezaminācija 364

Amitoze 26

Amnijs, 36, 395

Amonjaks 272, 303, 347

Amorfā viela 54

Ampula tubae uterinae 183

Āmuriņš 249
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Anālais kanāls 154

Analizators, ādas jušanas 252, 451
— garšas 251, 460, 462
— dzirdes un līdzsvara 248, 253, 266,

457, 465
— kustību 463

— ožas 251
— redzes 244, 266, 454, 456

Analizatoru fizioloģija 450

Anatomija s—B, 64, 270

— augoša dzīvnieka 5, 6

— funkcionāla 5, 6

— mikroskopiskā 6
— plastiska 5, 6
— salīdzinoša 6

— sistēmu 5, 6
— šķirņu 5, 6

— topogrāfiska 5, 6

Andrejevskis I. 7

Anēmija 346

Antigēns 279, 283

Antivielas 283

Antitrombīns 281

Antitromboplastīns 281

Antivitamīni 363

Anulus inguinalis profundus 118

superficialis 118

— umbilicalis 119

Anus 154

Anuss 154

Aorta 193

— krūšu 193
— vēdera 194

Aorta abdominalis 194
— ihoracica 193

Aortas loks 193

— sīpols 193
— vārstule 192

Apakšknābis 255, 259

Apakšžoklis 85, 316

Apaļais maisiņš 250

Aparāts 5, 65'
— asaru 247
— balss 166
— acs kustību 247
— elpošanas 162
— gremošanas 140

— uroģenitālais 170

Apparatus digestorius 140

— lacrimalis 247

— respiratorius 162

— suspensorius mammarum 135

— urogenitalis 170

Apaugļošanās 34, 394

Aplecināšana, apsēklošana 393

Apmācība 447

Apmales dzīvnadzis 137
— zemāda 137

Apmetnis, galasmadzeņu 227

Aponeiroze 109, 118

Apsēklošana, dzemdes tipa 393

— mākslīgā 394

— maksts tipa 393

Apvidi, dzīvnieka ķermeņa 65

Apzarnis 158, 320

Arachnoidea encephali et spinalis 220

Arcus
— cosiarum 75
— dorsalis 72
— ischiadicus 94

— ventralis 72
— vertebrae 71
— zijgomaticus 85

Arējā auss 248

Arējās auss eja 249

Arējās sekrēcijas dziedzeri 42

Aristotelis 7

Arteria
— axil!aris 197

— brachialis 198

— bronchialis 196

— carotis communis dextra 194

sinistra 194

externa 196

interna 196

— celiaca 201
— coronaria cordis dextra 194

sinistra 194

— dorsalis pedis 205
— facialis 196
— femoralis 204

— hepatica 201
— iliaca externa 203

interna 202
— infraorbitalis 197
— ischiadica 265

— maxillaris 197
— mediana 198

— mesenterica caudalis 201

cranialis 201
— occipitalis 196

— poplitea 203

— pudenda externa 204
— radialis 198, 200

— renalis 201
— saphena 204

— subclavia dextra 194

sinistra 194
— subscapularis 198

— /itoo/is caudalis 203, 205

cranialis 203, 205

— umbilicalis 203

— «terma 203, 204

Arteriae lumbales 201

Artērija
— aknu 201

— apzarņa, kaudālā 201

kraniālā 201

— astes vidusartērija 203, 295, 300
— bronhu 196

— ciskas 204, 295
— dzemdes 203, 204

— kaunuma, ārējā 204

— miega, ārējā 196
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—
— iekšēja 196

— — kopējā, kreisā 194

labā 194
— nabas 203
— paceles 203

— paduses 197
— pakauša 196

— pēdas, dorsālā 205

— plaušu 196

— sejas 196, 295
— tibiālā, kaudālā 203, 205

— tibiālā, kraniālā 203, 205

— trijzaru 201

— vainagartērija, sirds, kreisā 194

labā 194

— vidus 198
— zarnkaula, arēja 203

iekšējā 202

— zemacs 197

— zematslēgas, kreisā 194

labā 194

— zemlapstinas 198

— žokļu 197

Artērijas 188, 189, 288, 294—297

— galvas 196

— priekšējās ekstremitātes 197, 199

— pakaļējās ekstremitātes 202, 203

Artēriju pulss 295

Arteriolas 288, 295, 296

Articulatio, articulationes 99

— atlantoaxialis 102

— atlantooccipitalis 102
— capitis costae 102
— carpi 103

— costotransversaria 102

— coxae 106
— cubiti 103

— femoropatellaris 107

— femorotibialis 107
— gēnus 106

— humeri 103

— metacarpophulangea 103
— sacroiliaca 106

— tarsi 107
— tarsometatarsea 107
— temporomandibularis 102

Asaras 247

Asaru aparāts 247
— dziedzeris 247

Asimilācija 344, 396

Asinis 42, 271, 272, 287, 301, 304, 308,

312, 313, 317, 319, 321, 322

— arteriālās 287, 288

Asins alkāliju rezerve 274

— blīvums 272

— bufersistēmas 273
— cilmes šūnas 47

— depo 281, 289, 308, 309
— formelementi 42, 275
— funkcijas 271, 272

— grupas, cilvēka 282, 283

— hemolīze 273

— kapilāri 190

— onkotiskais spiediens 273

— osmotiskais spiediens 273

— plātnītes (trombocīti) 47, 275, 279,
280—283

— plazma 42, 273—276, 280—283, 304,
305

— sarecēšana 279—282, 286, 287, 289

— serums 280, 281, 283, 287

— skābekļa ietilpība 304

— spiediens 295

— tecēšanas ātrums 296

— viskozitāte 272

Asinsrade 47, 284

Asinsrite 270, 281, 287, 291, 292

Asinsrites loks, lielais 193, 288, 305

— — mazais 193

Asinsrites sistēma un limfrites sistēma

(putniem) 265, 269

Asinsspiediena noteikšana 301

Asinsspiediens 291, 295—297, 300,

301, 315

Asinsvadi 69, 271, 279—281, 284, 291,

295—297, 300, 301, 309, 310

Asinsvadu kamoliņš 172

Ass cilindrs (aksons) 62

Astes skriemeļi 78

Atdarināšana 448

Atgremošana 327

Ataksija 431

Atlanta-ass skriemeļa locītava 102

Atlants 72

Atlas 72

Atlikuma gaiss 303

Atrioventrikulārais kūlītis 192, 288—290

— mezgls 192, 289, 290, 299

Atrioventrikulara atvere, kreisa 192, 288

labā 192, 288

Atrioventrikulārā varstule, kreisa 192,
288

labā 192, 288

Atria cordis 191, 192, 288

Atrium dextrum 191

—
sinistrum 192

Atropīns 436

Atsevišķā kontrakcija 411, 412

Atslēgas kauls 87, 256

Atvere
— atrioventrikulārā, kreisā 192

labā 192

— auss iekšējas ejas 249
— diafragmas, aortai 117

— — barības vadam 117, 147

— dzemdes kakla kanāla, ārējā 184

— — — — ieškšējā 184

Atvilcēji (abduktori) 110

Audi 37, 272, 273, 276, 279, 280, 288,

296, 301, 304, 305, 308, 309, 312, 313

— hemopoetiskie 69

Audu elpošana 305, 306
— šķidrums 283, 284

— uzbudināmība 408
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Auglis 36

Augļa asinsrites sistēma 188

Augļa segu un placentas attīstība

35, 36

Augstākā nervu darbība 438

Augšknābis 255, 259

Augšlūpa 316

Augšžoklis 83

Aukslējas, cietās 141, 319
— mīkstās 141

Auricula 248
— atrii 194

Auris 248
— externa 248
— interna 249
— media 249

Auss 248, 300
— arēja 248
— iekšējā 249

— vidējā 249
— labirints, kaulainais 249
— — plēvainais 250

— muskuļi 248

— pusloka kanāli 249, 250
— skrimstala 248

Austiņas, sirds 194

Avitaminoze 357

Autonomā nervu sistēma 237, 435
— — — parasimpātiskā daļa 239

— simpātiskā daļa 237

Axis 72

Balsene, 164, 170, 262, 319
— kraniala 262

— kaudālā 262

Balsenes skrimšļi 164
— muskuļi 165

Balsenes uzbalsenis 164

Balsta-trofiskie audi jeb saistaudi 48

Baltā līnija 118, 119

Balta viela 61

Baltā zona 137

Baltie savienotājzari 239

Barības pārstrāde priekškuņģī 326

— uzņemšana 315, 317, 318
— uzturēšanās ilgums gremošanas

traktā 339

— vads 147, 160, 162, 260, 266

Barotajšūnas 176, 388

Basis cordis 190

Baums H. 7

Bedre
— asaru maisiņa 84

— atlanta 72
— ciskas kaula galviņas 96
— deniņu 80
— grozītāja 96
— nieres 172
— pararektālā 259
— rombveida 224. 252

— zemlāpstiņas 89
— virsšķautnes 89

— zemšķautnes 89
— asaru dziedzerim 81

maisiņam 84

Bertlo bumba 364

Beznosacījuma kairinājumi 322
— refleksi (iedzimtie) 440

Bifurkācija 166

Bilirubīns 332

Biliverdīns 332

Binaurālais efekts 459

Binokulārā redze 456

Bioķīmiskie procesi nodarbinātā mus

kulī 412

Bioelektriskas parādības audos 407

Blastomēri 34

Blastocista 395

Blastula 34

Bļoda 93

Bjodas
— platā saite 105, 116
— simfīze 93, 105

Briedumķermenis, dzimumlocekļa 181

Bronhi 168, 304, 306, 310

Bronhs, traheālais 166

Bucca 140

Bufersistēma, asins plazmas olbaltum-

vielu 273
— fosfātu 273
— hemoglobīna 273
— karbonātu 273

Bufersistēmas 273

Bulbus aortae 193

— olfactorius 228

Bungplēve 249

Bungdobums 249

Bursa podotrochlearis 126
— sunovialis 110

Butirometrs 405

Camera anterior bulbi 246
— posterior bulbi 246

Canales semicirculares ossei 250

Canalis analis 154
— centralis 222
— cervicis uteri 184

— hijpoglossi 79
— inguinalis 119
— lacrimalis 84

— oplicus 79
— vertebralis 71

Capsula adiposa 172
— articularis 99, 103

Cuput costae 75
— epididymidis 177

— fibulae 97

— hunieri 89
— ossis femoris 95

— radii 91

Cariolemma 10
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Cartilagines cordis 192

Cartilago articularis 99

— pulvini 105
— scapulae 88

— xiphoidea 76

Carunculae 185

Cauda 67
— epididi/midis 177

— equina 222

Caurums, caurumi

— atlanta spārna 72

— aukslēju, lielais 85
— — mazie 85

— b|odas 77

— gūžas kaula 94

— krustu kaula, dorsālie 77
— ovālais 79

— pakauša, lielais 79

— robainais 78
— skriemeļa 71

— skriemeļstarpas 72

— šķērsizauguma 72
— virsorbītas 81

— zemacs 83
— zoda 85

Cavitas glenoidalis 88

Cavum abdominis 158

— articulare 99
— laryngis 166
— nasi 163

—
oris 140

— pelvis 158

— pleurae 169

— subarachnoidale 221
— subdurale 221

— thoracis 169

— vaginale 179

Cecum 154

Celuloze 326, 336

Celulozes gremošana 326

Ceļa kauls 97, 106
— locītava 106

Centrālā nervu sistēma (CNS) 61, 271,

281, 298, 421, 423

Centrālais kanāls 222

Centriolas 20

Centrosoma 20

Cerebellutn 223

Cerebrospinalais šķidrums 60, 221

Cervix uteri 184
— vesicae 175

Chiasma opiicum 227

Chorioidea 246

Ciānkobalamīns 285

Cietās aukslējas 141, 260

Ciete 324, 342

Cinks 20, 356

Cīpslainās stīgas 192, 292, 300

Cīpslene 245

Cirkšņa gredzens, dziļais 118

virsējais 118

Cirkšņa kanāls 119

Ciskas kanāls 203

Ciskas kaula-ce|a kaula locītava 106

107

— kaula galvas bedre 96

grozītājs, lielais 96

—
— — mazais 96

trešais 97

laterālais un mediālais kondi-

lis 96

— kauls 95, 257

Citolemma 12, 13, 273

Citoloģija 5, 6, 9, 270

Citoplazma 12—14, 313

Citoplazmatiskais tīkls 14, 15, 56

Clavicula 256

Clitoris 186

Cloaca 267

Cochlea tibiae 97

Colliculi caudales 224

— rosirales 224

Collum costae 75

— dentis 142

— ossis femoris 96

— glandis 181

— humeri 90

Colon 154

Columna vertebralis 71

Conus medullaris 221

Cor 190

Corium coronae 137

— limbi 137

— parietale 137

— soleae 137

— tori 136

Cornea 245

Cornu 138

— dorsale 222

— laterale 222

— uteri 184

— ventrale 222

Corona dentis 142

Corpus callosum 227

— cavernosum penis 181

— epididumidis 177

— ossis femoris 95

— luteum 183

— mamillare 227

— maxillae 83

— osst's isc/n't 94

t7u 94

pubis 95

— /jem's 181

— spongiosum penis 181

— sterni 75

— striatum 228
— uferf 184

— vertebrae 71

— vesicae 175

—
vitreum 246

Cortex renis 172

Costa 75

Cranium 67, 78
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Crista humeri 90
— intertrochanterica 96
— nuchae 79
— sacralis lateralis 77
— sacralis media 77
—

sterni 76
— tuberculi majoris 90

minoris 90

Crura cunei 137
— penis 181

Crus soleae laterale et mediale 138

Cuneus 136

Curvatura ventriculi major 148

minor 148

Cutis 131

— scroti 182

C vitamīns (askorbīnskābe) 306

Cetrgalvainais ciskas muskulis 128

Daudzkameru kuņģis 149, 325

Darvins C. 6, 171*

Defekācija 309, 340

Defibrinētas asinis 280, 286
Definitīvā niere 179

Deguns 163

Deguna dobums 163
— blakusdobumi 164
— dobuma dorsālā un ventrālā

konha 163

gļotādas elpošanas apvidus 163

ožas apvidus 163

priekštelpa 163
— dorsālā eja 163
— konha 83, 84, 163, 164
— kopēja eja 164
— skrimš|i 163
— ventrālā eja 163

— vidus eja 163

Deguna-lūpu spogulis 164

Deltmuskulis 122

Dendrīti 60, 61

Deniņu bedre 80

— ejas 80

— kaula bungdobuma daja 80

klinšainā daja 80

zvīņas daļa 80

— kauls 80
— kaula šķautne 80

Dens axis 72

Dentes 142
— canini 142

— decidui 142, 143
— incisivi 142

— molares 142

— permanentes 143

— premolares 142

Dezaminēšana 347

Dezoksikortikosterons 215

Dezoksiribonukleīnskābe (DNS) 10, 18,
21, 23

Derma 131, 132

Dermis 131

Diafīze 69

Diafragma 309, 310
— mikroskopa 27

Diafragmas atvere, aortai 117

barības vadam 117

paka|ējai dobajai vēnai 117
— cīpslainais centrs 117
— jostas daļa 117
— kājiņas 117

— krūšu kaula daļa 117
— muskuļainā daja 117

— ribu daja 117

Diastole 58, 288—292, 295, 296, 299

Diencephalon 226

Diferenciācija 38

Difūzā elpošana 163

Difūzija 337

Dīgļdisks 35

Dīgjlapas 35

Dinamiskais stereotips 443

Dipeptidāze 330

Disaharīdi 21

Disci 100

— intervertebrales 100

Diski, skriemelstarpu 53, 100

Disimilācija 344, 396

Distāli 68

Diurēze 371

Diverticulum preputiale 182
— suburethrale 175

— tubae auditivae 249

— ventriculi 149

Divpadsmitpirkstu zarna 151, 152, 153

Dobums

— balsenes 166
— b|odas 158

— deguna 163, 170, 262, 304, 306,
315 319

— krūšu 169, 170, 311, 314

— mutes 140, 313, 315—318, 321, 322

— rīkles 315
— vēdera 158, 314

Domāšana 448

Dominante 425

Dorsālā konha 83, 163

Dorsāls 67, 68

Dorsum 67

Drostalošanās 34

Ductuli eferentes 176

Duetus deferens 179

— endolymphaticus 251

— epidudimidis 178
— lactiferi 135

— panereaticus 158

— panereaticus accessorius 158
— thoraeicus 208

Dūnspalvas 259

Duodenum 152

Dura mater encephali 220

spinalis 220
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D vitamīns (antirahītiskais
vitamīns) 69

Dzeltenais ķermenis 183, 392

Dzeltenums 32

Dzelzs 277

Dzemde 183, 187, 390

Dzemdes ārēja atvere 184

— iekšējā atvere 184

— kakls 184

— — kanāls 184
— ķermenis 184

— ragi 184

— siena 184

Dzemdības 397

Dzerokļi 142

Dziedzerepitēlijs 41

Dziedzeris, dziedzeri

— aizkuņģa 244
— apakšžokļa siekalu 145, 160, 316, 318
— apokrīnie 42

— asaru 247

— ārējās sekrēcijas 42
— čiekurveida 242
— endokrīnie 42

— eksokrīnie 41, 42
— holokrīnie 42

— iekšējās sekrēcijas 42, 240
— merokrīnie 42
— mutes 145

— pieauss siekalu 145, 160, 316, 318
— piena 135, 136

— priekšiņas, lielie 185
— — mazie 186

— siekalu 313, 316, 318, 319

— sviedru 134
— tarsālie 247

— tauku 134
— zemmēles siekalu 146, 160, 316, 318

Dziedzerepitēlijs 38, 41

Dziedzerkuņģis 260

Dzimumcikls 392

Dzimumdziedzeri 350
— papildu 179

Dzimumgatavība 387

Dzimumhormoni 285

Dzimumhromosomas 30

Dzimumloceklis 180

Dzimumlocekļa galviņa 181
— kājiņas 180
— ķermenis 181

— sakne 180

Dzimumorgāni 75, 263
— sieviešu kārtas dzīvnieku 182
— vīriešu kārtas dzīvnieku 176

Dzimumrefleksi 389

Dzimumšūnas 30

Dzimumšūnu attīstība 33

Dzirdes un līdzsvara analizators 248,

253, 266
— kauliņi 249

— nervs 235

Dzīslene 245, 246

Dzīvības koks 224

— procesi šūnā 23

Dzīvnieku ķermeņa apvidi 65

Eferentie neirocīti 60

— nervi 318, 319

Ejakulāts 389

Ekspiratori (izelpas muskuļi) 118,

302, 306

Ekstensori (izstiepejmuskuļi) 110

Eksteroreceptori 62, 306

Ekstrasistole 290

Ekstobronhi 262

Ektoderma 35

Elastīgās šķiedras 49

Elektrokardiogrāfija 300

Elektrokardiogrāfs 293, 300

Elektrokardiogramma 300

Elkoņa kauls 90, 91, 256

— locītava 103

Ellenbergers V. 7

Elpošana 289, 301, 303, 311, 315

—
audu (iekšēja elpošana) 301

— ārējā (plaušu elpošana) 301

Elpošanas aparāts 162, 262, 269

— biežums 308
— koeficients 365

— regulācija 306—308

— tipi 302, 316

Embrijs 32, 34

Embrioloģija 5, 6, 8, 270

Encephalon 222

Enerģētiskā bilance 364

Endokards 191

Endokrinoloģija 375

Endolimfa 458

Endolimfātiskais vads 251

Endometrijs 184

Endometrium 184

Endomīzijs 56, 109

Endotēlijs 190, 279, 284

Engelss F. 9

Entoderma 35

Epiderma 131, 132

Epidermis 131
— coronae 137

— limbi 137
— parietis 137
— soleae 137

—
tori 136

Epididumis 177

Epifīze 69, 242

Epikards 191

Epitalāms 227, 432

Epitelijķermenīši 243, 266

Epithalamus 227

Eozīns 29

Ergotoksīns 436

Eritroblasti 285, 286
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Eritrocīti 42, 175, 213, 272, 275—279,

282, 283, 285, 286, 304, 305, 308, 309

Eritrocītu grimšanas reakcija (EGR) 278

— hemolīze 286
— osmotiskā rezistence 286

Eritrocitoze 276

Eritropēnija 276

Eritropoetīns 289, 309

Esophagus 147

Estrogēns 285

Etiķskābe 326

Etoloģija 446

E vitamīns (tokoferols) 358

Evolūcija 465

Extremitas capitata 176

— caudalis 71, 172

— caudata 176

— lubaria 182
— uterina 182

Facies aspera 96

— articularis 93, 97

— auricularis 77
— costalis 167
— cranialis 97

— diaphragmatica 168, 155
— externa 81
— facialis 83

— flexoria 93
— glutea 94

— interna 81

— medialis 168
— nasalis 83

— pterigopalaiina 83

— parietalis 93, 148
— sacropelvina 94

— serrata 89

— solearis 93
— visceralis 148, 155

Fagocitoze 13, 275

Fascija, dziļā 110
— virsējā 110

Fermenti 274, 281, 305, 306, 313, 314,
317, 318, 321

Ferritīns 285

Fibrinogēns 280, 281, 284

Fibrīns 280, 281, 286, 287

Fibroblasti 48

Fiksācija, materiālu 28

Fiksatori 29

Fiksācijas šķīdumi 28

Filoģenēze 6, 68, 287

Filum terminale 221

Fizioloģija 5, 270, 271

Fizioloģiskais miers 406
— kustīgums 409
— šķīdums 286, 298, 299, 300, 311

Fleksori (salieceji) 110

Flexura sigmoidea 181

Fluors 356

Folijskābe 285

Folikulārās šūnas 182

Fonokardiogrāfija 292

Foramen, foramina
— alare 72

— caroticum 80
— infraorbitale 83

— intervertebrale 72

— lacerum 78
— mentale 85

— obturatum 94

—
orbitorotundum 79

—
ovale 79

— rotundum 79

— sacralia dorsalia 77

— sacralia pelvina 77

— sphenopalatinum 85

—
stulomastoideum 80

— supraorbitale 81

— Iransversarium 72

—
vertebrale 71

laterale 75

Formalīna šķīdums 28

Formatio reticularis 223, 227

Fosfatīdi 350

Fossa, fossae
— atlantis 72

— canina 83

— extensoria 96

— glandulae lacrimalis 81

— hypophysialis 79

— infraspinata 89

— intercruralis 224

— masseterica 86

— ovalis 191

— pararectalis 159

— pterugoidea 86

— subscapularis 89

— supraspinata 89

— temporalis 80

Foaea articularis caudalis 74

cranialis 74

— costalis caudalis 74

—
— cranialis 74

transversalis 74

Funiculus spermaticus 178, 187

Gaisa kapilāri 262

— maisi, putna 263, 310

— maisi, zirga 249

Gala smadzenes 227, 252

Gala smadzeņu apmetnis 227

Galaktoze 402

Galēns K. 7, 270, 287

Galvas smadzenes 222, 265, 299, 393,

429

—
smadzeņu apvalki 220

garoza 227, 322, 438

nervi 234

Galvaskauss 78, 255

Galviņas bedrīte 182

— sīpols 182
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— vainags 182

Ganglijs, apzarņa, kaudālais 238

kraniālais 239

Ganglion celiacum 238

— cervicothoracicum 238

— cochleae 251

—
mesentericum caudale 239

craniale 238

— renale 239

— spinale 222

Garšas analizators 251
— kārpiņas 141

— pumpuri 460

Gastrīns 322

Gāzu apmaiņa ārējā elpošanā 301

plaušās 305
— parciālais spiediens 304

— pārnešana ar asinīm 305

Glandula, glandulae
— bulbourethralis 180

— duodenales 151
— genitales accessoriae 179
— intestinales 151
— lacrimalis 247

■— lactiferae 135
— mandibularis 145

—
oris 145

— parathuroideae 243

— pārotis 145

— pinealis 242

— sebaceae 134

— sublingualis 146

monostomatica 146

polustomatica 146
— sudoriferae 134

— suprarenales 243

— thyroidea 243
— uropigii 259
— vesicularis 180

— vestibulares minores 186

— vestibularis major 186

Glandulocīti 41

Glans penis 181

Glicerīns 402

Gliemezis, auss 250

Gliemeža lodziņš 249

Glikagons 383

Glikogēns 21, 56, 57, 290, 350

Glikoze 21, 274

Glikoproteīdi 376

Globulīni 274, 275

Glomerulus 172

Gludie muskuļaudi 56

Glumenieks 149—151, 326

Gomphosis 99

Grāmatnieks 151, 325 ie

Granulocīti 46

Gredzens, cirkšņu, dziļais 118

virsējais 118

Gremošana 271, 312, 315

Gremošanas aparāts 140, 259, 269

Gremošana atgremotāju kuņģī 325

— cūkas kuņģī 325

— glumeniekā 328

— kuņģī 319
— mutes dobuma 315

— resnajā zarnā 336

— tievajā zarnā 329
— zirga kuņģī 324

Gremošanas tipi 313

Grozītājs, lielais 96

— mazais 96

— trešais 97

Grūsnība 278, 279, 395, 396
Grusnības ilgums 396

Guza 260

Gūžas kauli 93, 94
— locītava 106

— paugurs 94

Gūžu josla 87, 256
— zarna 152

Habenula 227

Harvejs V. 7, 270, 287

Hekelis E. 6

Hemalie loki 78

Hematoksilīns 29

Hematūrija 371

Hemisphaerium dextrum 227

—
sinistrum 227

— cerebelli 224

Hemocitoblasti 286

Hemoglobīns 276, 283, 286
— reducētais 42, 273, 275—278, 280,

304, 308

Hemolīze 276, 283, 286

Hemopoēze 47, 69, 284, 285

Hemosiderīns 285

Hepar 155

Heparinocīti 49

Heparīns 49, 281

Hialoplazma 12

Hialuronidāze 30, 34

Matus aorticus 117
— esophageus 117

Himotripsīns 330

Himozīns 321, 329

Hīmuss 335

Hipnoze 443, 444

Hiperhromija 277

Hipertoniskais šķīdums 273

Hipofīze 240

Hipofīzes kājiņa (piltuve) 377

Hipohromija 277

Hipokrats 7, 270

Hipotalāms 226, 227, 273, 285, 294,
318, 377, 393, 432

Hipotonisks šķīdums 273, 276, 286

Hipovitaminoze 357

Hipurskābe 347

Hirudīns 281

Histamīns 49, 279, 297, 322
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Histiocīti 48

Histoģeneze 38

Histoloģija 5, 6, 8, 270

Histoni 10

Holesterīns 350, 351

Holīns 360

Hondroblasti 52

Hondrocīti 52

Horions 36, 395

Hormoni 244, 272, 274, 279, 376

— adenohipofīzes 377, 379

— aizkuņģa dziedzera 383

— epifīzes 379
— epitēlijķermenīšu 381

— neirohipofizes 379

— placentas 385
— sievišķo dzimumdziedzeru 384, 385

— vairogdziedzera 380

— vīrišķo dzimumdziedzeru 383
— virsnieru garozas (kortikoīdi) 381

serdes 382

Hormons adrenalīns 382
— adrenokortikotropais 377

— adrenosterons 383
— androsterons 383

— aldosterons 381

— augšanas (somatotropais) 377
— dehidroandrosterons 383

— estradiols 384

— estriols 384
— estrons 384

— folikulotropais 377

— glikagons 383
— insulīns 383

— intermedīns 379
— kortikosterons 382
— kortizols 382

— kortizons 382
— laktotropais 379

— lipokaīns 383
— luteinizējošais 377
— melatonīns 380
— noradrenalīns 382

— oksitocīns 377, 404
— paratirīns (parathormons) 381
— progesterons 384, 393
— relaksīns 385

— testosterons 383

— timozīns 387

— tireokalcitonīns 380
— tireotropais 377

— trijodtironīns 380

— vazopresīns 297, 379

Hromatīns 10

Hromosomu uzbūve 25

— skaits 26

Hronaksija 409

Huks R. 7, 9

Hgaloplasma 240

Hijpothalamus 227

letus cordis 292

leelpa 302, 306, 310, 311

legarenās smadzenes 222, 294, 297, 306,

318, 321

lekšēja auss 249

lekšējā sekrēcija 374

lekšējās sekrēcijas dziedzeri 42, 240,

375, 376

leradži 81, 82

lerobs
— paceles 97

— skriemeja, kaudālais 71

kraniālais 71

— sēžas kaula, lielais 94

mazais 94

leslēgumi 20

Ikru kauls 97

lleum 152

Ilkni 142, 316

Imunitāte 272, 276

Incisura, incisurae

— costales 76

— glenoidalis 89

— ischiadica major 94

minor 94

— nasalis 84

— ovalis 79, 80

— poplitea 97

— vasorum facialium 86

— vertebralis caudalis 71

cranialis 71

Indukcija 442

Infekcija 272

Jnferior 68

Infundibulum 227, 377

Jngluvies 260

Inhibitori 281

Inozīts 362

Insaits 448

Inspiratori 117, 302, 306

Instinkts 447

Insulīns 382

Interoreceptori 62, 306

Intersticiālie audi 177

Intersticiālās šūnas 183

Intestinum crassum 154

— tenuae 152

Intīma 280

Invertaze 330

Irdenie saistaudi 48

Iris 245

Irradiacija 190

īstie saistaudi 48

Izaugums, aizauss 80

— aukslēju 83

— īlenveida, laterālais 90, 91

mediālais 90, 91
— knābjveida 89

— spārnveida 79

— šķēpveida 76

Izelpa 302, 306, 310, 311, 312

Izelpojamā gaisa sastāvs 303
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Izkārnījumi jJ9

Izliekums, kuņģa 149

— prepūcija 182

— suburetrālais 175

Izotonisks šķīdums 213

Izstiepēji (ekstensori) 110

īejunum 152

Jodopsīns 455

Jostas artērijas 201

— cisterna 208

Junctura cartilaginea 99, 105

— fibrosa 99

— sunovialis 99

Judra 144

Jugulārā rieva 112, 206

Jušanas neironi (aferentie, recep-

torie) 60

Kairināmība 408

Kairinātāji
— sliekšņa 407

— virssliekšņa 407

— zemsliekšņa 408

Kairinājuma stipruma optimums 410

— — pesimums 410

Kakla skriemeli 253, 299

Kakls 315

Kalcija fosfāts 54

— hlorīds 286, 317, 320
— karbonāts 317, 320

Kalcijs 280, 281, 321

Kālija hidrogenkarbonats 353
— un nātrija attiecības organismā 353

Kālijs 353

Kalorimetrija 365

Kamera 287

Kambaru starpsiena 192

Kanādas balzams 29

Kanāli, caururbjošie 55
— pusloka 220

Kanāls, apakšžokļa 85

— anālais 154
— asaru 84

— dzemdes kakla 184

— dzirdes 80

— muguras smadzeņu, centrālais 299

— mugurkaulāja 299

Kapilāri, asins 190, 275, 277, 278, 279,
284, 288, 295, 296, 297

— gaisa 262

— limfas 208, 298

Kāpslītis 249

Karbohemoglobīns 277, 305

Karboksihemoglobīns 277

Kardiogrāfija 299

Kardiogrāfs 299

Kardiogramma 299

Karioplazma 12
Karotīdes sīnuss 297

Karotīns 357

Karpālie kauli 91, 256

Karpāla locītava 103

Karpālais papildkauls 91

Kārpiņas (mēles) 141, 315

— diegveida 141

— koniskās 141

— lapveida 141, 461

— lentveida 141

— sēņveida 141, 460

— valņveida 141, 461

Karunkuli 185

Kastrācija 385

Kaudālā dobā vēna 288, 289

Kaudāls 67, 68

Kauls, kauli

— apakšciskas 97
— apakšpleca 90

— asaru 84

— aukslēju 85
— ceļa 97

— ciskas 95, 257

— deguna 84

— deniņu 80

— gūžas 93, 256

— garie 70

— ikru 97, 257

— īsie 70

— jauktie 70
— karpālie 91, 256

— ķī(a 79

— metakarpalie 91, 256
— metatarsālie 99

— mēles 87

— naga 93
— pakauša 78

— paura 80
— paurstarpas 81
— pēdas pirkstu 99

— pieres 81

— plakanie 70

— plaukstas pirkstu 93, 256

— pleca 89

— priekšzobu 83
— sezamkauli 93

— sieta 83

— snuķa 87

— spārnveida 85
— stilba 97, 257

— tarsālie 97, 257

— vaiga 85

Kaulaudi 54, 69

— rupjšķiedrainie 54

— plātnīšu 54

Kaula plēve 69

Kaula smadzenes 69, 284, 285

Kaulviela, kompaktā 69

— porainā 69

Kausveida šūnas (vienšūnas
dziedzeri) 42

Kaulu sistēma 253, 269

—

smadzenes 216
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Kaunums 186

Kavējuma diferencēšana 442

Kavējums, ārējais 441

— beznosacījuma 441
— nosacījuma 442

— pārmēra 441

Kavēšana
— otrējā 427
— parabiotiskā 427

— pēc uzbudinājuma 427
— pesimālā 427

— pirmējā 426
— postsinaptiskā 426

Kavēšanas stadija 410

Kazeīns 321

Keratīna graudiņi 41

Keratohiļoideum 87

Kestla faktors 285

Kimogrāfs 299, 312

Klejotājnervs 236, 289, 294, 298, 306,

319, 320, 322

Kloāka 267

Knābis 259

Kobalts 277, 285, 355

Kodols, šūnas 10
— sarkanais 224

Kodoliņš 11

Koks, alveolārais 168
— bronhiālais 168

— dzīvības 224

Kolagēnās šķiedras 49

Kolagēno šķiedru kūlīši 51

Kļimovs A. 7

Kompensatoriskā pauze 290

Koncentrācija 442

Kondensors 27

Konha 83, 84, 163, 164

Konjunktīva 247

Konjunktīvas maiss 247

Kontrakcija, atsevišķā 412
— tetāniskā 412

Korakoīda kauls (knābjveida kauls)
89, 256

Kortikosteroīdi (kortikoīdi) 381

Kortizons 282

Kotiledoni 37

Kraniālā dobā vēna 288, 289, 298

Kraniāls 67

Kreisā nepāra vēna 191
— puslode 227

Kreatīnfosfāts 290

Kreatinīns 347

Kriptorhīdi 176

Kronīša kauls 93

Krustu kauls 77, 78

Krūšu plēve (pleira) 169

Krūšu skriemeļi 74

Krūšu kauls 75, 255, 299

Krūškurvis 76, 284, 292, 298, 302, 303,

306, 311, 312

Ksilols 29

Kuņģa aklais maiss 149

— ieejas daļa 148, 319

— izliekums 149

— bezdziedzerdaļa 148, 149
— dziedzerdaļa 148

— kustības 323

— loks, lielais 148

mazais 148

—
rieva 150

— sula 314, 315, 319—322, 342
— sulas fermenti 321

sālsskābe 320, 321, 322

sekrēcija 319, 321, 322
— topogrāfija 149

— vārtnieka daļa 148, 319, 322

— — slēdzējmuskulis 149

— histoloģija 159, 160

Kuņģis 147, 260, 267, 285, 309, 314,

315, 318—322
— atgremotaju 150

— cūkas 149

— daudzkameru 162
— gaļēdāju 149

— govs 150

— vienkameras 147, 148, 160, 162

— zirga 149

Kvadrātkauls 256

X vitamīns (fillohinons) 280

Ķermeņa temperatūra 367, 368

Ķīļa kauls 79

Labā puslode 227

Labia 140

Labia pudendi 186

Labirints, kaulainais 249

— plēvainais 250

Labijrinthus membranaceus 250

— osseus 249

Laktācija 308

Laktāze 330

Laktiņa 249

Laktoze 402

Lamelozais komplekss 15

Lamina femoralis 118

Lāpstiņa 88, 256

Lāpstiņas skrimslis 88

Larynx 164
— caudalis 262

— cranialis 262

Laterāls 68

Lens 246

Lēca 246

Lecveida kauliņš 249

Leikocitārā formula 278

Leikocīti (baltie asinsķermenīši) 43,

275, 278, 279, 295, 313

— bazofilie 46, 279

— bezgraudainie (agranulocīti) 46, 272,
283, 284, 286
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— eozinofilie 279

— graudainie (granulocīti) 46

Leikocitoze 279

Leikopēnija 279

Leikopoetīns 285

Lemesītis 85

Lemmocīti 61

Lens 246

Leshafts P. 7

Lidspalvas 259

Lielais krūšu limfvads 208

— pauguriņš 90

Lielā loka zarna 154
— pauguriņa šķautne 90

Lien 218, 219, 272, 284, 285, 298

Ligamentum (lig.), ligamenta
(ligg.) 99, 100, 158

— accessorium ossis femoris 106

— anularia 166

— capitis ossis femoris 106

— carpi collaterale laterale 103

mediale 107

— collaterale laterale 103, 107

mediale 103, 107

laterale longum et breve 107

mediale longum et breve 107

— collateralia 103, 105

—* coracohumerale 103

— coronarium hepatis 153

— cruciatum caudale 107

craniale 107

— dorsalia 105

— falciforme hepatis 153, 155

— femoropatellare laterale 107

mediale 107

— hepatoduodenale 155, 159

— hepatogastricum 155, 159

— iliocecale 152

— inguinale 118
— interarcualia 100

— intercarpea dorsalia et palmaria 103

— intercarpea interossea 103

— interdigitale distale 105

proximale 104

— intersesamoideum interdigitale 103

— interspinalia 100

— intertransversaria 100

— laterale 102

— latum uteri 184
— longitudinale dorsale 101

ventrale 101

— nuchae 101

— palmaria 103, 105

— patellae 107

— sacroiliaca dorsalia 106

interossea 106

ventralia 106

— sacrotuberale latum 105
— sesamoidea collateralia 105

cruciata 103

distale impar, axiale et abaxiale
105

obliqua 103

—
sesamoideum rectum 104

— sterni 102

— tarsi dorsalia 107

interossea 107

plantaria 107

— teres vesicae 175

—
transversum acetabuli 106

atlantis 102

— triangulare dextrum 155

sinistrum 155

Līkumotie sēklinieka kanāliņi 176

Limbiskā sistēma 434

Limfa 42, 48, 208, 271, 283, 284, 294,

298, 309, 312, 313

Limfcentri 209

— galvas 209

—
kakla 209

— priekšējas ekstremitātes 210

— krūšu sienas un krūšu dobuma

orgānu 210
— vēdera dobuma 212

— bļodas dobuma un pakaļējas ekstre-

mitātes 214

Limfas kapilāri 208, 283

— pārvadi 208

Limfātiskā sistēma 207, 258, 265

Limfmezgli 208, 285, 298

Limfmezgliņi 208

Limfocīti 46, 286

— B 47

— T 47

Limfrite 296

Limfvadi 208, 271, 284, 291

Linea alba 119

— nuchae 81

Lingua 141

Lipāze 330

Lipīdi 22, 349, 350

Lipoīdi 22

Lipokaīns 383

Lipoproteīdi 22

Liquor cerebrospinalis 221

Lizīns 346

Lizocīms 401

Lizosomas 17

Lobuli glandulae mammariae 135
— testis 176

Locītava 99

Locītavas dobums 99

— skrimslis 99

— somiņa 99

Locītava, locītavas

— daudzasu 100

— divasu 100

— saliktā 100

— vienass 100

— vienkāršā 100

Loka zarna 154

Lomonosovs M. 271

Lūpas 140, 315, 316, 318

Lumpha 208
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Lymphocentrum 209
— axillare 210
— bronchale 212

— celiacum 212

— cervicale profundum 210

superficiale 210
— iliofemorale 214
— iliosacrale 214
— inguinofe morāle 216
— ischiadicum 216
— lumbale 212
— mandibulare 209
— mediastinale 212
— mesentericum caudale 214

craniale 214
— parotideum 207
— popliteum 216
— rethropharyngeum 209
— thoracicum dorsale 210

ventrale 210

Lymphonodi (Inn.)
— anoreclales 214
— axillares primae costae 210
— cervicales profundi 210

superficiales 210
— celiaci 212
— gastrici 212
— hepatici 212
— i/f'czd laterales 214
— t/iart mediales 214
— iliofemorales 214

— inguinales superficiales 214
— iniercostales 210
— jejunales 214
— lienales 212
— lumbales aortici 212
— mammarii 216
— mandibulares 209
— mediastinales caudales 212

craniales 217

medu 212
— mesenterici caudales 214

craniales 214
— parotidei 209
— pulmonales 212
— phrenici 210
— retropharingei 209
— scrotales 216
— sternales 210
— subiliaci 216
— thoracici aortici 210
— tracheobronchales 212
— uterini 214

Lymphonodus
— axillaris proprius 210

— epigastricus 214
— hemalis 209

Makroelementi 253, 254

Makrofagi 49

Makrofāgs, brīvais 49

— saistītais 48

Makrofāgu sistēma 49

Macrophagus liber 49
— stabilis 48

Makroglija 60

Maksts 185, 390
— priekšiņa 185

Maltāze 330

Mamma 399

Mandeles 141, 142, 146, 147

Mandibula 85

Mandibularis 68

Manubrium sterni 75

Mangāns 355

Maņu orgāni 241, 450

Maxilla 83

Maxillaris 68

Mati 133, 138, 374

Maza loka zarna 194

Meatus acusticus externus 249

Mediāls 68

Mediastinum 169, 190
— tes/is 176

Mediators 61

Mēģinājumu un kļūdu metode 448

Medulla oblongata 222
— spinalis 221

— rems 172

Mejozē 26, 33

Melanīns 49

Mēle 141, 159, 315, 316, 318, 319

Meles galotne 141
— kauls 87
— ķermenis 141

Mēles-rīkles nervs 236
— sakne 141
— spilvens 141

Meninges 220

Menisci 100

Meniski 100, 107

Mesencephalon 224

Mesenterium commune 158

Mesonephros 171

Mesouarium 182

Metakarpālie kauli 91, 256

Metamērija 65

Metanephros 171

Metāns 309

Metencephalon 223

Metionīns 346

Mezaksons 61

Mezenhīma 68

Mezoderma 35

Miega artērija 297

Miegs 307, 443

Mieloblasti 285

Mielīna apvalks 62

Mikrocaurulītes 18

Mikroelementi 277, 355

Mikrofāgi 46, 272

Mikrofibrillas 20

Mikrofilamenti 20
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Mikroglija 58, 60

Mikroskops, elektronu 27

— gaismas 26

Minerālvielas 352

Miocīts 56

Miofibrillas 56, 57, 58, 411

Miofilamenti 56

— aktīna 56

— miozīna 56

Mioglobīns 278, 304

Miokards 191, 289, 290, 294

Mirdzepitēlijs 38, 39

Mirdzmatiņi 19

Mitohondriji 17, 56

Mitoze 24

Mīkstās aukslējas 141, 259

Monoblasti 285

Monociti 44, 46, 47, 272, 273, 284—286

Monosaharīdi 21, 272, 313

Morfoloģija 5, 6, 270

Morula 34

Muguras smadzenes 221, 252, 265,

299, 428

— smadzeņu apvalki 220

centrālais kanāls 222

nervi 222

astes 234

jostas 231

kakla 229

krustu 232

krūšu 231

nervu sakne, dorsālā 222

ventrālā 222

pelēkā viela 221

Mugurkaulājs 71, 253

Mukopolisaharīdi 285

Mukozie audi 52, 253

Musculus, musculi

— abductor digiti I longus 124

— adductor 128

— anconeus 124
— arrector pili 133

— arytenoideus transversus 166

— auriculares caudales 249

dorsaies 249

rostrales 249

— auricularis ventralis 249

— basseoglossus 141

— biceps brachii 124

— — femoris 127

— brachialis 124

— brachiocephalicus 112

— buccalis 121
— buccinalor 121

— bulbospongiosus 181

— caninus 121

— cleidobrachialis 112

— cleidocervicalis 112
— cleidomastoideus 112

— cleidooccipitalis 112

— cleidotransversarius 112

— caudalis 116

— constrictores pharungis caudales 147

— rostrales 147

—
constrictor phanjngis medius 147

— coracobrachialis 122

— cremaster externus 178

internus 178

— cricoarutenoideus dorsalis 165

lateralis 166

— cricothijroideus 165

— cutaneus trunci 111

omobrachialis 111

— deltoideus 122

— depressor labii mandibularis 121

—
maxillaris 121

— digastricus 122

— dilātator naris apicalis 121

— erector spinae 113

—
extensor carpi radialis 124

ulnaris 125

digitorum communis 125

lateralis 125

longus 129

digtVt / longus 130

digitorum pedis lateralis 129

— extensores digitorum I et II 125

— \lexor carpi radialis 124

— — — ulnaris 125

digi7i / longus 130

— //ex:or digitorum profundus 126

superficialis 126

pedt's profundus 130

— —
— pedts superficialis 130

— gastrocnemius 129

— gemelli 128

— genioglossus 141

— geniohyoideus 141

— gluteus medius 126

profundus 126

—
— superficialis 126

— gluteobiceps 128

— gracilis 128
— hyoepiglotticus 165

— hyothyroideus 166

— iliocostalis 115

— iliopsoas 128

— incisivus maxillaris 119

— — mandibularis 119

— infraspinatus 124

— intercostales 117, 118

— interossei 126

— interspinales 115

— intertransversarii 115

— ischiocavernosus 181

— \ugulohyoideus 141

— jugulomandibularis 122

— lateralis nasi 121

— latissimus dorsi 112

—
levator labii maxillaris 121

— — nasolabialis 129

—
— ye/t palatini 141

— levatores costarum 117

— lingualis 141
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— longissimus dorsi 115

— longus capitis 116
— — colli 116
— malaris 121

—
masseter 121

— mentalis 120
— molaris 121
— multifidi 115

— mylohyoideus 141

— obliquus externus abdominis 118

— —
internus abdominis 118

— obliquus dorsalis 247
— — ventralis 247

capitis caudalis 116

cranialis 119
— obturator externus 128
— —

internus 128
— omohyoideus 117
— omotransversarius 112
— orbicularis oculi 247

— —
oris 119

— palatinus 141

— papillares 192

— pectinati 191
— pectineus 128

— pectoralis superficialis 112
— — profundus 112

— peroneus brevis 129
— — longus 129

ter/tus 129

— piriformis 126
— popliteus 129

— psoas major 128

minor 116
— pterygoideus 122

— quadratus femoris 128

— — lumborum 116

— quadriceps femoris 128

— rēca' 247

— rectus abdominis 119

capitis dorsalis major 115

minor 115

lateralis 116
— —

—
ventralis 116

femoris 129

—
retractor penis 181

— rhomboideus 112
— sartorius 129

— scalenus dorsalis 117
—

— medius 117

— — ventralis 117

— semimembranosus 128

— semitendinosus 128

— serratus dorsalis caudalis 118

cranialis 117

— — ventralis 112

— soleus 129
— sphincier ani externus 154

— — — internus 154

— sphincter colli 111
—

— papillae 135

p£//ort* 149

— spinalis 115
— semispinalis 115

— splenius 115

— stapedius 249

— sternocephalicus 116

— sternohyoideus 117

— sternomandibularis 116
— sternomastoideus 116

— sternothyroideus 117, 166

— styloglossus 141

— stylopharyngeus caudalis 147

— subscapularis 124

— supraspinatus 122
— temporalis 122

— tensor fasciae antebrachii 124

/arae 128

tympani 249

ue/i palatini 141
— /eres major 123

— — minor 123

— tibialis cranialis 129

caudalis 129

— transversus abdominis 119

thoracis 118
— trapezius 111

— triceps brachii 124

— urethralis 181
— vastus intermedius 129

— — lateralis 129

—
— medialis 129

— ventricularis 165

—
vocalis 165

— zygomaticus 120

Muskuļa kontrakcija, atsevišķā 412

tetāniskā 412

Muskuļi
— balsenes 165
— galvas 119

— kakla ventrālie 116

— levatori 110
— gremošanas 121, 316

— krūšu sienas 117

— mēles un mēles kaula 141, 316

— mugurkaulāja, dorsālie 113
— — ventrālie 116
— pakaļējās ekstremitātes 126

— priekšējās ekstremitātes 122

— priekšējo ekstremitāti ar vidukli sa-

vienojošie 111

— rikles 147
— rotatori 110

— sejas 119

— supinatori 110

— tensori (sasprindzinātāji) 110

— vēdera sienas 118, 302, 316

Muskuļu darbs 415

— elastība 411
— forma 110
— nogurums 415

— palīgaparāti 110
— plastikums 411
— sistēma 65, 257, 269
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— spēks, absolūtais 415

īpatnējais 415

maksimālais 414

relatīvais 415

— tonuss 411

Muskuļaudi 55, 289

— gludie 55, 56

— sirds 55, 58

— šķērssvītrotie 55, 56

Muskuļkuņģis 261

Mukopolisaharīdi 21, 50

Mutes dobums 140, 162

īstais 140

— dobuma priekštelpa 140

Mutes dziedzeri 145

Myometrium 184

Naba 119

Naga apmale 137

— apmales dzīvnadzis 137

epiderma 137

zemāda 137

— baltā zona 137

— elastīgais aparāts 136

— kauls (distālā falanga) 93

— kronīša dzīvnadzis 137

epiderma 137

zemāda 137

— kronītis 137

— locītava 105

Naga nesne 137

— nesnes dzīvnadzis 137

epiderma 137

Naga siena 137

— sienas dzīvnadzis 137

epiderma 137

— skrimšļi 136, 137

Nags 137, 138

— govs 138

— zirga 138

Nāsis 163

Nātrija hlorīds (varamais sals) 273,

286, 310

Nefrons 172

Neirilemma 61

Neirīts (aksons) 59, 60, 61

Neirocīti, aferentie 422
— eferentie 421

Neirocīts (neirons) 58, 306

Neirofibrillas 58

Neirofilamenti 59

Neiroglija 58, 60

Neirohipofīze 242

Neirohipofīzes hormoni 379

Neirona izaugumi 59

Neirosekretorās šūnas 60

Nervaudi 58, 289

Nerva-muskuļa preparāts 420

Nervi 70, 319, 320
— astes 234

— bļodas dobuma 240
— galvas 234, 265

— jostas 231

— kakla 229

— krūšu 231, 306

— krustu 232

— ribstarpu 231

— sirds 192

Nervu centri 423

— centru īpašības 424

Nervus, nervi 220
— abducens 235

— accessorius 237

— alveolaris mandibulae 235

— axillaris 229

— buccalis 235

— caudales 234

— cervicales 229

— clunium caudales 233

craniales 231

mcdii 232

— cutaneus antebrachii cranialis 229

medialis 229

femoris caudalis 233

lateralis 232

— facialis 235
— femoralis 232
— frontalis 235

— genitofemoralis 232

— glossopharungeus 236
— gluteus caudalis 233

cranialis 233

— hupoglossus 237
— iliohupogastricus 231

— ilioinguinalis 232

— infraorbitalis 235

— ischiadicus 233
— lacrimalis 235

— lingualis 235

— lumbales 231
— mandibularis 235

—
massetericus 235

— maxillaris 235
— medianus 230

— mentalis 235

— musculocutaneus 229

— nasociliaris 235
— obturatorius 232

— oculomotorius 234

— olfactorius 234
— ophthalmicus 235

— opticus 234
— pectorales caudales 229

craniales 229

— pelvini 240

— perineus 233
— peroneus 233, 234
— phrenicus 229, 306
— pterygopalatinus 235
— pudendus 233

— radialis 229
— rectales caudales 233
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— recurrens 237

— sacrales 232

— saphenus 232

— splachnicus major 239

minor 239

— subscapulares 229

— suprascapularis 229
— thoracici 231, 306

— tibialis 233
— trigeminus 234
— trochlearis 234

— ulnaris 231
— vagus 236
— vestibulocochlearis 235

— zijgomaticus 235

Nervu apvalki 61
— darbības tipi 444, 449

Nervu gali 62

jušanas (receptori) 62

motoriskie (efektori) 62

starpneironu 62
— impulss 59

— pinums, jostas 231

jostas-krustu 232

krustu 232

pleca 229

— sistēma 35, 38, 220, 265, 269, 270,

271, 315

autonomā, parasimpatiska
da]a 237

simpātiska daļa 239

somatiskā 220, 229

centrālā 220

— fizioloģija 417

Nervu šķiedras 61

aferentās 418

eferentās 418

mielinizētās 61

nemielinizētās 61

Niere 171, 186, 187, 268, 272, 273, 274,

296, 297, 347

Nieres apvalki 172

— bedre 172

— bļodiņa 174
— sīnuss 174

Nikotīnskābe 361

Nikotīnskābes amīds 361

Nodzišana 442

Noradrenalīns 284, 371

Nosacījuma refleksi (iegūtie) 271, 307,
392

Nosacītas bremzes 442

Nucleus 10

Nukleoproteīdi 21

Nukleīnskābes 21

Objektīvs 26

Oculus 244

Oglekļa dioksīds 162, 305, 307, 309

— oksīds 277

Ogļhidrāti 21, 312—314, 317, 348

Ogļhidrātu maina 348

Ogļskābā gāze 272—274, 288, 296, 301,
303—305, 307—311,317

Ogļskābe 307

Oksihemoglobīns 277, 304, 305

Olas baltums 32, 33

— čaumala 33
— dzeltenums 32

— gaisa kamera 32

Olbaltumvielas 21, 272—274, 276, 280,

283, 312—314, 321, 322

Olbaltumvielu maina 345

Oleīnskābe 402

Olnīca 182, 186, 264, 268, 390

Olšūnas apvalki 33

— uzbūve 32

Olvads 183, 187, 264, 268, 390

Olvada abdominala atvere 183

— ampula 183

— dzemdes gala atvere 183

Omasum 151

Omentum majus 158
— minus 159

Onkotiskais spiediens 273, 275

Ontoģenēze 6, 68

Orbīta 247

Orgāna oculi accessoria 246

Orgāni 236

Organum gūstus 251

— olfactus 251

— vestibulocochleare 248

Orgāni cauruļveida 64
— parenhimatozie 64

Orgāns 64

Orgānu sistēma 65

Organoīdi, membranozie 14
— nemembranozie 18

Os, ossa

— antebrachii 90

— carpi 91

— coracoideum 256

— coxae 93

— cruris 97
— digitorum manus 93

pedis 99

— ethmoidale 83
— femoris 95

— frontale 81

— htjoideum 87
— ilium 94

— incisivum 83

—
interparietale 81

— ischii 94

— jugale 256

— lacrimale 84

— lenticulare 249
— lumbosacrale 255

— metacarpalia 91

— metatarsalia 99

— nasale 84
— occipitale 78
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— palatinum 85, 256

— parietale 80

— penis 182

— pterugoideum 85, 256

— pubis 95

— quadrato'jUgale 256

— quadratum 256

— rostrale 87

— sacrum 77

—
sesamoidea 93

— sphenoidale 79

— rarsi 97

— temporale 80

— ztjgomaticum 85

Oseīna šķiedras 54

Osmotiskais spiediens 273

Osmoze 337

Osteoblasti 54, 68

Osteocīti 54

Osteoklasti 54

Osteoloģija 68

Osteons 69

Ostium abdominale tubae 183

— atrioventriculare dextrum 192

sinistrum 192

— uterinae tubae 183

Otolītu aparāts 459

Ovālā bedre 191

Ovālais caurums 79

— maisiņš 250, 251

Ovarium 182

Ovoģenēze 391

Ovogonijas 33

Ovulācija 183, 391

Ožas analizators 251

— smadzenes 227, 228

Pakaļējās smadzenes 223

Pakauša kauls 78, 299

Palatum durum 141

—
molle 141

Pallium 227

Palma 68

Palmārs 68

Palmitīnskābe 402

Pamats, metakarpālo kaulu 92

Pamatmaiņa 366

Pamatsubstance 50

Palpebrae 247

Pancreas 157

Pantotēnskābe 360

Papilla, papillae
— conicae 141

— filiformes 141

— foliatae 141

— fungiformes 141

— mammae 135

— vallatae 141

Papildu dzimumdziedzeri 155, 189

— gaiss 303

Parabioze 409

Paradoksālā stadija 410

Paratirīns 381

Parciālais spiediens 277

Parenhima 64

Parietālā pleira 169

Pars endocrina pancreatis 158

— exocrina pancreatis 158

— pylorica 148

— squamosa 80

Pārkaulošanās 69

— enhodrālā 69

— perihodrālā 69

Patella 97

Paura kauls 80

Pavlovs I. 271, 287, 294, 314—316, 318,

322, 437, 445, 464, 465

Pēcdarbība 451

Pecten osis pubis 95

Peldplēve, ūdensputnu 259

Pelēkie savienotājzari 239

Pelvis renalis 174

Penis 180

Pepsīns 321

Peptoni 281

Perieardium 193

Perikards 193

Perilimfa 458

Perimetrium 184

Perimīzijs 109

Perineum 154

Periorbīta 246

Periods, periodi
— dīgļa 395
— pirmsaugļa 395

— augļa 395

Periosts 69

Peritoneum 158

Peroksisomas 17

Phalanx proximalis 93

— media 93

— distalis 93

Pharynx 147

Pia mater encephali et spinalis 221

«Piena aka» 119

Piena dziedzeri 135, 136, 399, 400

Piena dziedzeru daiviņas 135

Piena sekrēcija 402

— sekrēcijas regulācija 403

— spogulis 135

Piens 400—403

Pienskābe 274, 297, 308, 321

Pieres kaula vaigizaugums 81

—
kauls 81

Pievilcēji (adduktori, pievilcejmuskuļi)
110, 128

Pigmenti 274, 276, 304

Pigmentšunas 4

Piltuve 227

Pinocitozē 13

Pirmpiens 401

Pirogovs N. 7

Pirovīnogskābe 274
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Piridoksīns 285

Pirmniere 171

Pirksti, pirksts 93, 99

Pirkstu kauli, plaukstas 93, 256

pēdas 99, 257

Placenta 36, 37, 283, 395

Placentas attīstība 35, 36

Plaknes, dzīvnieka ķermeņa 67

— horizontālās 67
— sagitālās 67

— segmentālās 67

Plakstiņi 247

Planta 68

Plantārs 68

Planum nasolabiate 164

Plaušas, plaušu 169, 199, 268, 272—274,
276, 277, 281, 287, 296, 301, 302, 312

— acinuss 168
— artērija 288, 291, 292, 300

— daiviņa 169

— ventilācija 301, 302, 303
— vitāla kapacitāte 310

Plazmatiskās šūnas 49

Plecu josla 87

Pleca kauls 89, 256

Pleira 169, 302

Pleiras dobums 169, 302

Pleira, parietālā 169, 302
— viscerālā 169, 302

Pleura 169

Plexus brachialis 229
— gastrici 239

— lumbalis 231

—
lumbosacralis 232

— mesentericus caudalis 239

— panereaticus 239

— pelvinus 239
— sacralis 232

— hypogastricus 239

— celiacus et mesentericus cranialis

238

Pneimotorakss 302

Podocīti 172

Polipeptīdi 21, 330

Poliribosomas 18

Polisaharīdi 21, 275

Pons 223

PP vitamīns (nikotīnskabe, nikotīnska-

bes amīds) 361

Portio vaginalis 185

Potenciāls, darbības 407

— miera 407

Praeputium 182

Prepūcijs 182

Priekšiņa, maksts 185

Priekškambaru fibrillācija 290

Priekškambari 287, 288, 290, 292

Priekškuņģis 149, 318

Priekškuņģa kontrakcijas 327

Priekštelpas lodziņš 249

Priekšzobi 315, 316

Processus, processi
— accessorii 72
— aneoneus 91

— articulares 72

— caudatus 155

— condylaris 85

— cornualis 82
—

coronoideus 85
— extensorius 93
— hamatus 89

— jugularis 79
— mamillares 72
— mastoideus 80
— nasalis 83
— palatinus 83
— spinosus 72
— transuersus 72
— urethrae 181
— zygomaticus 81

Profibrīns 280

Progesterons 393

Proksimāls 68

Prolaktīns 350

Pronatori 110

Pronephros 171

Properdīns 275

Prostaglandīni 386, 389

Prostata 180

Proteāzes 30, 34

Protombīns 280

Proventriculus 149

Provitamīni 357

Pudendum femininum 186

Pulmones 167

Pulpa dentis 143

Pulsa spiediens 296

Pulss 295, 300, 301
— artēriju 295

—
vēnu 295

Pups, pupi 135, 316

Puslode, labā 227
— kreisā 227

Pusloka kanāli 250, 460

Pusmēnessveida vārstules 288, 291,
292, 300

Pygostil 255

Pyramis 222

Rachis 259

Radii 259

Radius 90

Radix dentis 142

— penis 180

Radzene 245

Raga dzīvradzis 138

Ragi 138

Rahīts 358

Reabsorbcija 402

Receptori 62, 450, 451
— ožas 452
— taktilie 451
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Rectum 154

Reduplikācija 24

Redze, binokulārā 456

Redzes analizators 244

Redzes nerva krustojums 227

Redzes paugurs 226

Refleksa loks 416, 422

Reflekss 422, 447

Refleksi, beznosacījuma 318, 322, 440,
441

— iztaisnojošie 430

— nosacījuma 318, 322, 440, 447
— pozas 430

— statokinētiskie 430

— statiskie 430

Refleksogēnās zonas 297, 423

Refraktaritāte, absolūtā 409

Ren 171

Renīns 287

Relaksīns 385

Resnā zarna 154, 267

Resnās zarnas kustības 336

Reticulum 151

Retikulārie audi 51

Retikulārā formācija 232, 306, 432—434

Retikulārās šūnas 69

Retina 246

Retinols 357

Retrakcija 279

Rezerves gaiss 303

Rhinencephalon 228

Riba 75, 255, 299, 302

Ribu pleira 169

Riboflavīns 359

Ribonukleīnskābe (RNS) 10, 11, 21,
22, 54

— informācijas 10, 17, 18, 22

— ribosomālā 10

— transporta 10, 22

Ribosomas 10, 17, 18

Rīkle 147, 162, 319

Rīkles dobums 260

Rīkles ieeja 141, 147

Robainais caurums 78

Rombveida smadzenes 222

Rostrāls 68

Rotatori 110

Rumen 150

Saistaudi 48, 299

— blīvie 51
— irdenie 48

— speciālie 51

Saite, ingvinālā 118

Sajūta, sajūtas 452

Sanguis 42

Sakne, dorsālā 222
— ventrālā 222

Saliecēji (fleksori, saliecējmuskuļi) 110

Sarkanais kodols 224

Sarkanās kaulu smadzenes 279

Sarkolemma 56, 57, 411

Sarkomērs 57

Sarkoplazma 56, 57

Sarkosoma 56, 57

Scapula 88

Sclera 245

Scrotum 182

Sečenovs I. 271, 426

Segepitēliji 39

Segmati 133

Segmembrāna 251

Segmentācija 65

Segspalvas 259

Sēklinieks 176, 186, 268

Sēklinieka apvalki 172

— piedēklis 177, 178

Sēklinieku maisiņš 182, 187

Sēklvada apvalki 178
— aukliņa 178

Sēklvads 179

Sekrēcija
— ādas tauku 373
— aizkuņģa dziedzera 330, 331
— piena 402

— siekalu 316, 317, 318, 319
— sviedru 372

Sekretīns 331

Sella turcica 79

Sensibilizācija 451

Septum interatriale 191
— interventriculare 192

Serotonīns 279, 377

Serozais apvalks, orgānu 158

Sezamkauli 93

Sēžas kauls 94
— loks 94

— nervs 233
— šķautne 94

Sfigmogrāfs 295, 301

Sfigmogramma 301

Sfinkters 110

Siekalas 313, 314, 316—320

Siekalu dziedzeri 260, 316

Sieta kauls 83

Signālsistēma, otrā 445
— pirmā 445

Simetrija 65
Simfīze 99
— bļodas 93

Simpatīns 61, 294, 297, 322

Sinapse 60, 419, 421

Sinovialie maisiņi 110

Sinovijs 100, 110

Sinus lactiferi 135

Sinuatriālais mezgls 192, 290, 299

Sirds 190, 195, 218, 219, 287—296, 299,
301, 309—311

— asinsvadi 192
— automātija 289
— grūdiens 292
— kambari 192
— kauliņi 192

— kreisa vainagartērija 193



489

— labā vainagartērija 193

— minūtes tilpums 293
— muskulatūras automātija 289, 299

— muskuļu refraktārais periods 290

— muskuļaudi 58, 290, 304
— nervi 192

— priekškambari 191

— refraktaritāte 290
— sistole 58, 288—292, 294—296, 299

— sistoles tilpums 293

— skrimšļi 192
— tonis, diastoliskais 292, 300

sistoliskais 292, 300

— toņi 292, 300
— uzbudināmība 289

— vadītājsistēma 192, 289, 299

Sirdsdarbības cikls 291, 292

Sirdsdarbības frekvence 292

Sissons S. 7

Skābeklis 162

Skelets 53, 68, 71

Skeleta audi 52

Skrejkauls 257

Skriemelis 71

Skriemeļa kaudālais gals 71

— kraniālais gals 71

— ķermenis 71

Skriemeļi, astes 78, 255

— jostas 76, 255
— kakla 72, 253

— krustu 77, 255

— krūšu 74, 255

Skriemeļstarpu caurums 72

Skrimslis, elastīgais 52, 53

— epifizārais 68

■— fibrozais 52, 53

— hialīnais 52, 53, 69
— šķēpveida 76

Skrimšļaudi 52, 68

Skropstas 247

Slāpekļa bilance 346

Slaukšana ar rokām 405

— mehanizētā 405

Slaukšanas fizioloģija 404

Smadzenes

— gala 277

— galvas 222, 225, 429
— iegarenās 222, 319, 429

— kaula 69

— muguras 221, 306, 428

— pakaļējās 223, 429

— starpsmadzenes 226, 429

— vidussmadzenes 224, 429

Smadzeņu apvalki 220, 299

—
baltā' viela 220

— garoza 227, 297, 306, 307

— kājiņas (lielo smadzeņu) 224

— konuss 221

— pelēkā viela 220

— sāndobumi 228

— tilts 223

Smadzenītes 223, 431

Smaganas 143

Snuķa kauls 87

— spogulis 164

Snuķis 140, 164

Solea 137

Somatiskās nervu sistēmas centrālā

daļa 220

perifera daļa 229

Spalva 259

Spārna skirmslis 164

Spārnveida izaugums 79

Spatium epidurale 220

Sperma 389

Spermioģenēze 177, 387, 388

Spermatozoīda uzbūve 30

Spermatozoīds 388, 394

Spermiogonijas 33

Spieķa kauls 90

Spilventiņa derma 136

— epiderma 136
— sabiezinātā zemāda 136

Spilventiņi, karpālie un tarsālie 136

— metakarpālie un metatarsālie 136

— pirkstu 136

Spina scapulae 88

Spinālais ganglijs 220, 222

Spirālais ganglijs 251

— orgāns 251, 458

Spirts 28, 29

Spirtu rinda 29

Spongiozais ķermenis 181

Spureklis 149, 150, 325

Spurekļa kontrakcijas 327

Stanniusa ligatūra 299, 300

Stapes 249

Stara centrālā rieva 137

— laterālā un mediālā blakus rieva 137

Starainais vainags 31, 33

Starene 245, 246

Starpene 154

Starpneirocīti 422

Starpniere 171

Starpsmadzenes 226, 273, 285, 294, 431

Statīvi 377

Stearīnskabe 402

Sternebrae 75

Sternum 75

Stiegra 109

Stīgas, cīpslainās 192

Stigma 264

Stiklveida ķermenis 246

Stilba kauls 97, 257

Stroncijs 356

Stūrspalvas 259

Subarahnoidālā telpa 221

Subdurālā telpa 221

Suburetralais izliekums 175

Sulcus chiasmatis 79

— coronarius 191

— cunealis centralis 137

— paracunealis lateralis et medialis 137

— ventriculi 150
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bupinatori 11(J

Superior 68

Sviedri 134, 372, 373

Sviedru dziedzeri 132, 134, 273, 373

Svītrainais ķermenis 228

Symphysis 99

— pelvina 93, 105

Synapsis 60

Systema atrioventriculare

conducens 192

— lymphaticum 207

— nervosum 220

— — autonomicum 237

— pars parasympathica 239

pars sympathica 237

Šķiedras, argirofilās 49

— elastīgās 49

— kolagēnās 49

—
oseīna 54

— retikulārās 50

Šķīdums, hipertonisks 273

— hipotonisks 273
— izotonisks 273

Šleidens M. 9

šķērssvītrotie muskuļaudi 56

Šūna 10, 272, 288, 301, 313

Šūnas citolemma 10

— citoplazma 10
— dalīšanās 23
— dzīvības procesi 23

— kodols 10
— ķīmiskais sastāvs 20

— ultrastrukturālā uzbūve 11, 29

Šūnu teorija 9

— vairošanās 23

Šūnstarpu viela 48, 49, 53, 54

Šuve 99

Švanns T. 9

Taisnā zarna 154

Tarsālie kauli 97, 257

Tarsālā locītava 106, 107

Tarsālās locītavas somiņa 107

Taukaudi 52

Tauki 284, 285, 312—314, 322, 349, 350

Taukpleve, liela 158
— mazā 159

Taukskābes 313, 321
— gaistošas 318

Tauksviedri 134, 373

Taukšūnas 49

Taustes mati 133

Tectum mesencephali 224

Tegmentum mesencephali 224
Theca folliculi 182

Teļa subcutanea 133

Telencephalon 227

Tendo 104
—

calcaneus communis 129

Tēne, sēklinieka 179

Teniae 154

Tēnijas 154

Termoregulācija 309, 317

Tesmenis, govs 135

— ķēves 135, 139

Tesmeņa forma 135

— stroma 135

Testis 176

Tetānuss, gludais 412
— zobainais 412

Thalamus 226

Thyrohyoideum 87

Tiamīns 359

Tibia 97

Tievā zarna 152, 267

Tievas zarnas kustības 334

Tīklainais veidojums 227

Tīklene 246

Tīmuss 218

Tireotropais hormons 377

Tiroksīns 380

Tirozīns 346

Tokoferols 358

Tonsilla, tonsillae 146
— lingualis 141, 147
— palatina 142, 147
— pharyngea 147
— veli palalini 147

Tonuss, muskulatūras 411, 416

Tori 136

Trachea 166

Tracti optici 234

Traheja 166, 169, 170, 307, 310, 311

Trahejas bifurkacija 166

Translatio 22

Transcriptio 22

Trapecveida ķermenis 224

Tretjakovs V. 7

Trijodtironīns 380

Tripsinogēns 330

Tripsīns 330

Triptofāns 346

Trochanter major 96
— minor 96

— tertius 96

Trochlea 90, 98

Trombīns 280, 281

Trombocīti 47

Trombocitoze 279

Trombokināze 280

Trombopēnija 279

Trombotropīns 280
Tuba uterina 183

Tuberculum costae 75
— dorsale 72

— supraglenoidale 89
— ventrale 72

Tuberositas tibiae 97
Tubuli seminiferi contorti 176

recti 176

Tuklās šūnas 49
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Tukšā zarna 152, 153

Tunica conjunctiva 247

Tunicae funiculi spermatici 178

—
testis 178

Turku segli 79

Über 135, 399

Ūdens 351

Ūdens maiņa 351, 352
— un minerālvielu maiņa 352

— — — mainas regulācija 356

Ūdeņradis 309

Ulna 90

Ungula 137

Ureter 174

Urethra 175

— feminina 175
— masculina 175, 181

Urīna izvadīšana 371, 372
— veidošanās 369, 370

putniem 372
— reakcija 370, 372

Urīnatdalīšanas orgāni 170, 171, 263

Urīnkanāls 175, 187

Urīnpūslis 175, 187

Urīns 175, 274, 369, 370, 371

Urīnskābe 272, 274, 320, 347

Urīnvads 174, 187

Urīnviela 272, 274, 317, 347

Uroģenitālais aparāts 170, 269

Uterus 183

Uzbalsenis 165, 319

Uzbudinājuma gradients 407
— impulsu summācija 424

— iradiācija 424

— vadīšana 408

Uzbudinājums 321

Uzbudināmība 406, 409

Uzsūkšanās 336
— mehānisms 337

Uzvedības formas 446

Vadītājceli 61

Vagina 185

Vagina musculi recti abdominis 119

Vagīna 185

Vaiga loks 85

Vaigs 140

Vainagrieva 191

Vairogdziedzeris 243, 266, 285, 294, 350

Vairogskrimslis 164

Vairošanās, putnu 398

Valva aortae 192
— atrioventricularis dextra 192

— —
sinistra 192

Varavīksnene 245

Varš 355

Vārtnieka daļa 148

Vārtnieks 285

Vārtu vena 207

Vazomotorais centrs 297

Vazopresīns 297, 379

Vedenskis N. 410

Vēdera baltā līnija 119
— dobums 158

Vēderplēve 158

Vēders 66, 67, 302

Veltņa kauls 97

Vena, venae

— axillaris 206
— azugos dextra 192, 206

sinistra 191, 206

— cava caudalis 207

cranialis 207
— cephalica 206

accessoria 206
— cordis magna 194

minimae 194

— epigastrica superficialis 206
— iliaca communis dextra 207

sinistra 207

— jugularis externa 206
— — interna 206

— maxillaris externa 206

interna 206
— portae 207

— pulmonales 193

Vēna, dobā, kaudālā 207

kraniālā 206

— jugulārā, ārējā 206, 301

iekšējā 206

Vēnas 180, 189, 287—289, 294, 298

— plaušu 193

Venozās asinis 277, 287, 288

Venozie sīnusi 221

Venter 67

Vēnu pulss 295

Vēnula 288

Ventrālā konha 163

Ventrāls 67

Ventriculus 147

— cordis 192

Vermis 224

Vertebra 71

Vertebrae caudales 78

— ceruicales 72

— lumbales 76
— sacrales 77

— thoracicae 74

Vesica fellea 157
—

urinaria 175

Vesicula seminalis 180

Vestibulum nasi 163

—
oris 140

— vaginae 185

Vezālijs A. 7

Videne 169, 190

Vidusauss 249

Vidussmadzenes 224

Vidussmadzeņu jumts 224
— kanāls 224

Vielmaiņa 304, 306, 307, 308



Vienasība 65

Virsnieres 243, 266, 285, 294, 350

Virsnieru dziedzera hormoni 381, 382

Visceroreceptori 462

Vitamīns Ai (retinols) 357

— Bi (tiamīns) 359

— B
2 (riboflavīns) 360

— B3 (pantotēnskābe) 360
— B4 (holīns) 360

—B
5 jeb PP vitamīns (nikotīnskabe,

nikotīnskābes amīds) 361
— B6 (piridoksīns) 361
— Bi 2 (ciānkobalamīns) 362

—B
c (folijskābe) 361

— C (askorbīnskābe) 306, 359

— D 2 (ergokalciferols) 358
— D 3 (holikalciferols) 358

— E (tokoferols) 358

— H (biotīns) 362

— Xi (fillohinons) 358

— K2 (farnahinons) 358

— K
3 (vikasols) 358

— paraaminobenzoskābe 362

Vsevolodovs V. 7

Zarna, zarnas 261

— aklā 154, 155

— cūkas 153, 154

— divpadsmitpirkstu 151—153, 322
— gaļedaju 153, 155

— govs 153, 154

— gūžu 152
— loka 154, 155

— resnā 154

— taisnā 154, 155

— tievā 151, 160, 162

— tukšā 152, 153

— zirga 153, 154

Zarnu automātisms 335

— bārkstiņas 151

— kustības 334, 336
— sula 334

— tonuss 335

Zarnkauls 94

Zemāda 133

Zemādas muskuļi 111

Zemgaroza 228

Zagorskis P. 7

Zigota 34

Zigotas drostalošanas 34, 35

Zobi 142

— cūkas 145

— gaļēdāju 145

— garkronīša 144

— govs 144

— īskronīša 143
— lielie dzerokļi 142
— mazie dzerokļi 142

— paliekošie 143

— piena 143

— priekšzobi 142

— zirga 145

Žokļa locītava 102

Žults 309, 332, 333

Žults izvadsistēma 156

Zultsakmeņi 351

Zultspūslis 157, 262

Zultspūšļa vads 157

Zultsskābes 339, 350

Zultsskābju sāļi 232

Zultsvadi 156

Žultsvads, kopējais 157
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SATURS

Priekšvārds (Z. Brūveris) 3

Morfoloģija (Z. Brūveris)

levads 5

īsa morfoloģijas vēsture 7

Pirmā daļa. Vispārēja citoloģija 9

Pamatjēdzieni par šunu 9

Šunu teorija 9

Šūnas uzbūve 10

Sūnas ķīmiskais sastāvs 20

Sūnu veidojošo vielu fizikāli ķīmiskais stāvoklis 22

Vispārējie dati par olbaltumvielu sintēzi šuna 22

Dzīvības procesi šunā 23

/. laboratorijas darbs 26

Otrā daļa. Embrioloģijas pamati un vispārējā histoloģija
....

29

Dzimumšunu uzbūves īpatnības 30

Spermatozoīda uzbūve 30

Olšūnas uzbūve 32

Dzimumšunu attīstība 33

Apaugļošanas 34

Lauksaimniecības dzīvnieku embrionāla attīstība 34

Augļa segu un placentas attīstība 35

Audi C 37

Jēdziens par audiem un to Klasifikācija 37

Epitēlijaudi 38

Segepiteliji 39

Dziedzerepitēlijs 41

Asinis un limfa 42

Saistaudi 48

īstie saistaudi 48

Speciālie saistaudi 51

Skeleta audi 52

Skrimšļaudi 52

Kaulaudi 54

Muskuļaudi 55

Gludie muskuļaudi 56

Šķērssvītrotie muskuļaudi 56

Sirds muskuļaudi 58

Nervaudi 58

Bezmielīna nervu šķiedras 61

Mielinizetās nervu šķiedras 61

2. laboratorijas darbs 63
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Treša daļa. Anatomija ; 64

Jēdziens par dzīvnieka organisma orgāniem, orgānu sistēmām, aparātiem 6 t

Dzīvnieka ķermeņa vispārējās uzbūves likumības 65

Dzīvnieka ķermeņa apvidi 65

Dzīvnieka ķermeņa plaknes un virzieni 67

Mācība par kauliem 68

Kaula kā orgāna uzbūve 69

Kaulu forma 70

Kaulu fizikālas un ķīmiskas īpašības 70

Skeleta iedalījums 70'

Ass skelets 71

Mugurkaulājs 71

Galvaskauss 78

Ekstremitāšu skelets 87

Ekstremitāšu attīstība , 87

Priekšējās ekstremitātes kauli 88

Pakaļējas ekstremitātes kauli 93

Kaulu savienojumi 99

Mugurkaulāja savienojumi 100

Ribu savienojumi 102

Krūšu kaula savienojumi 102

Galvaskausa kaulu savienojumi . . . • .
.
• 102

Priekšējas ekstremitātes kaulu savienojumi 103

Pakaļējas ekstremitātes kaulu savienojumi 105

/. praktiskais darbs 107

Muskuļu sistēma 109

Muskuļa ka orgāna uzbūve
....

. . i 109

Muskuļu palīgaparati > t 11Q

Vidukļa muskuļi 111

Priekšējo ekstremitāti ar vidukli un galvu savienojošie muskuļi 111

Dorsālie mugurkaulāja muskuli 113

Ventrālie mugurkaulāja muskuļi 116

Ventrālie kakla muskuļi 116

Krūšu sienas muskuļi 117

Vēdera sienas muskuļi 118

Galvas muskuļi . . .
il9

Priekšējās ekstremitātes muskuļi 122

Pakaļējas ekstremitātes muskuļi 126

2. praktiskais darbs 130

Ada un tās veidojumi 7 131

Ada
. .

*1 T.
. . . . .

;k*&:. 131

Adas veidojumi 133

3. laboratorijas darbs 133

3. praktiskais darbs
...

.

139

Gremošanas aparāts 140

Mutes dobums 140

Rīkle un barības vads 147

Kuņģis 147

Zarnas 151

Tievā zarna 152

Resnā zarna 154

Anuss 154

Aknas 155

Aizkuņģa dziedzeris 157

Vēdera dobums un vēdera plēves veidojumi 158

4. laboratorijas darbs 159

4. praktiskais darbs 162
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Elpošanas aparāts 162

Deguns un deguna dobums 163
Balsene 164
Traheja 166

Plaušas 167

Krusu dobums un krūšu plēve 169

5. laboratorijas darbs 169
5. praktiskais darbs 170

Uroģenitālais aparāts 170

Urīnatdalīšanas orgāni 171
Niere

. .

".» . 171
Urīnvads 174

Urīnpūslis 175

Urīnkanāls 170

Dzimumorgāni 175
Vīriešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāni 176
Sieviešu kārtas dzīvnieku dzimumorgāni 182

6. laboratorijas darbs 186

6. praktiskais darbs • 187

Asinsrites sistēma 188

Sirds 190
Maza asinsrites loka asinsvadi 193

Liela asinsrites loka asinsvadi 193

Aorta 193

Aortas loka un krūšu aortas atzarojumi, kakla artērijas
....

194

Galvas artērijas 196

Priekšējas ekstremitātes artērijas 197

Vēdera aorta un tas atzarojumi 201

Bļodas dobuma artērijas 201

Pakaļējas ekstremitātes artērijas 203

Vēnas 205

Kraniala dobā vena 206

Kaudālā doba vena 207

Limfātiskā sistēma 207

Limfcentri
. .

. 209

Galvas limfcentri 209

Kakla limfcentri 209

Priekšējās ekstremitātes limfcentrs 210

Krūšu sienas un krūšu dobuma orgānu limfcentri 210

Vēdera dobuma limfcentri 212

Bļodas dobuma un pakaļējās ekstremitātes limfcentri 214

Asinsrades orgāni 216

7. laboratorijas darbs 218

7. praktiskais darbs 218

Nervu sistēma 220

Somatiskas nervu sistēmas centrāla daļa 220

Muguras smadzenes 221

Galvas smadzenes 222

Somatiskās nervu sistēmas perifera daļa 229

Autonoma nervu sistēma 237

Simpātiska daļa 237

Parasimpatiska daļa 239

lekšējas sekrēcijas dziedzeri 240

Maņu orgāni 244

Redzes analizators 244

Līdzsvara un dzirdes analizators 248
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Ožas analizators
9r.

uarsas analizators
. . oc-i

Adas jušanas analizators

8. laboratorijas darbs
.

ocČ
8. praktiskais darbs

....
%i%

Putnu uzbūves īpatnības 9W

Kaulu sistēma
.

Mugurkaulājs
...
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	Illustrations
	1. att. A — dzīvnieku šūnas mikroskopiskās uzbūves shēma, B — dzīvnieku šūnas ultrastrukturālās uzbūves shēma: 1 — kodols. 2 — citoplazma, 3 — kodoliņš, 4 — kodola apvalks, 5 — hromatīns, 6 — mitohondriji, 7 — centriola, 8 — lameiozais komplekss, 9 — tauku piliens, 10 — glikogēna granulas, 11 — pinocitoze, 12 — fagocitoze, 13 — lizosoma, 14 — granulārais citoplazmatiskais tīkls, 15 — agranulārais citoplazmatiskais tīkls, 16 — bazālā membrāna, 17 — bazālais ķermenītis, 18 — mirdzmatiņi, 19 — mikrobārkstiņa, 20 — mikrocaurulītes, 21 — karioplazma, 22 — kodola apvalka pora�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����̀대��
	2. att. Kodola apvalka uzbūves shēma poru apvidū: 1 — perinukleārā telpa, 2 — kodola apvalka iekšējā membrāna, 3 _ kodola apvalka ārējā membrāna, 4 — perifērās granulas, 5 — centrālā granula, 6 — fibrillas. 7 — diafragma. 8 — hromatīna fibrillas�������������������������������������������������������������������������������������
	3. att. Citolemmas uzbūves shēma: — lipīdi, 2 — hidrofobā divslāņainā lipīdu kārta, 3 — integrālās membrānas olbaltumvielas, 4 — glikokaliksa polisaharīdi�����������������������������������������������������������������
	4. att. Granulārā citoplazmatiskā tīkla telpiskās ultrastruk turālās uzbūves shēma: 1 — ribosomas, 2 — membrānas, 3 — citoplazmatiskā tīkla cisternas, 4 — no citoplazmatiskā tīkla atdalījušās vakuolas��������������������������������������������������������������������������������
	5. att. Lamelozais komplekss: A — mikroskopiskā uzbūve, B — ultrastrukturālā uzbūve; 1 — kodols. 2 — kodoliņš. 3 — lamelozais komplekss, 4 — vakuolas, 5 — lamelozā kompleksa kanāliņi, 6 — lamelozā kompleksa cisternas�㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㜳〰㈰〰㜳〰㘸〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㍡〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜲〰㘹〰㘲〰㙦〰㜳〰㙦〰㙤〰㘱
	6. att. Lizosomu izveidošanās un iekššunas sagremošanas shēma: 1 — primārās lizosomas, 2 — deģenerēta šūnas daļiņa, 3 — autofagosoma, 4 — fagosoma, 5 — pinocitoze, 6 — fagocitoze, 7 — granulārais citoplazmatiskais tīkls, 8 — lamelozais komplekss, 9 — telosoma (atlieku ķermenītis), 10 — atlieku ķermenīša izdalīšana, 11 — citolemma, 12 — kodola apvalks�㜳〰㍡〰㈰〰㐱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙤〰㘹〰㙢〰㜲〰㙦〰㜳〰㙢〰㙦〰㜰〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㉣〰㈰〰㐲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜵〰㙣〰㜴〰㜲〰㘱〰㜳〰㜴
	7. att. Mitohondrija ultrastrukturālās uzbūves shēma: 1 — ārējā membrāna, 2 — iekšējā membrāna, 3 — kristas, 4 — matrikss� fagosoma, 5 — pinocitoze, 6 — fagocitoze, 7 — granulā
	8. att. Ribosomas uzbūves shēma: 1 — mazā subvienība, 2 — informācijas RNS, 3 — transporta RNS, 4 — aminoskābe, 5 — liela subvienība, 6 — citoplazmatiskā tīkla membrāna, 7 — sintezētais polipeptīds������������������������������������������������������������
	9. att. Poliribosoma (A) un tās shēma (B); elektronogramma, palielinājums — 180 000 reizes: 1 — informācijas RNS, 2 — ribosoma�㜵〰㝡〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㜳〰㈰〰㜳〰㘸
	10. att. Mirdzmatiņa uzbūves shēma: A — mirdzmatiņa garengriezums, B — šķērsgriezums, C — bazālā ķermenīša šķērsgriezums; 1 — citolemma, 2 — mikrocaurulīšu dupleti, 3 — mikrocaurulīšu tripleti, 4 — mikrocaurulišu sānu platītes, 5 — aksonēmas centrālā daļa����������������������������������������������������������������������������������������������������
	11. att. Šūnas cikla shēma�iezums; 1
	12. att. Mitozes shēma: 1 — šūna interfāzē, 2, 3 un 4 — profāze, 5 un 6 — metafāze, 7 un 8 — anafāze, 9, 10, 11 un 12 — telofaze, 13 — hromosoma�����������������������������������
	13. att. Hromosomas uzbūve: A — hromosoma (fotografēta gaismas mikroskopā), B — hromosomas shēma, C — hromosoma pēc diferencētās krāsošanas. D — diferencēti krāsotas hromosomas shēma, E — hromosomas uzbūve, kāda tā redzama transmisīvajā megavoltu elektronmikroskopā; 1 — telomēri, 2 — centromēri, 3 — hromosomas pleci, 4 — hromosomas nevienmērīgais krāsojums (pēc speciālas krāsošanas)�〰‴⸲㔠㔶⸰〠㔸㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㈴〰㐷〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮〶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㠱⸲㠠㔸㌮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑤〰㔸〱㈳〰㐴〰㔱〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍㈰⃢肔潣屵〱㉢瑡癶楲獭慳爠癩牳歯湤楜田ㄳ捵敺慭歡畬楥洬′ㄠ鐠究慩柂鹜田ㄴ㙯瑜田ㄠ癩牳
	14. att. Staru gaita parastās gaismas un transmisīvajā elektronmikroskopā: A — redzamās gaismas mikroskops, B — elektronmikroskops (transmisīvais); 1 — gaismas avots, 2 — elektronlielgabals, 3 — kondensors, 4 — pētāmais objekts. 5 — objektīvs, 6 — pirmā palielinājuma attēls, 7 — okulārs, 8 — projicētais attēls���������������������������������������������������������������������������
	15. att. Spermatozoīda uzbūve: A — dažādu lauksaimniecības dzīvnieku spermatozoīdi (parastās gaismas mikroskopā): 1 — ērzeļa, 2 — buļļa, 3 — kuiļa; B — spermatozoīda ultrastrukturālā uzbūve: 1 — akrosoma, 2 — kodols, 3 — kakliņš, 4 — ķermenis. 5 — noslēdzošais gredzens, 6 — astītes proksimālā daļa. 7 — astītes distālā daļa, 8 — astītes beigu daļa ar perifērajām un centrālajām mikrocaurulītēm, 9 — astītes galiņš, kur mikrocaurulītes ir bez noteiktas kārtības, 10 — mitohondrija griezums, 11 — citoplazma�㜀　　㘀昀　　㜀㌀　　㘀昀　　㘀搀　　㘀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㔀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀　　　㘀㤀　　㘀攀　　㘀昀　　㘀㌀　　㘀㤀　　㜀㐀　　㘀昀　　㜀愀　　㘀㔀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㘀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㘀㘀　　㘀　　㘀㜀　　㘀昀　　㘀㌀　　㘀㤀　　㜀㐀　　㘀昀　　㜀愀　　㘀㔀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㜀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㘀㜀　　㜀㈀　　㘀　　㘀攀　　㜀㔀　　㘀挀　　���
	16. att. Cūkas olšūnas griezums: 1 — starainais vainags, 2 — caurspīdīgais apvalks, 3 — dzeltenuma apvalks, 4 — citoplazma ar dzeltenuma graudiņiem, 5 — kodols�������������������������
	17. att. Neapaugļotas vistas olas pusshematisks griezums: 1 — citoplazma ar kodolu. 2 — vidējais blīvais olas baltums, 3 — ārējais šķidrais olas baltums, 4 — iekšējais šķidrais olas baltums, 5 — čaumala, 6 — zemčaumalas apvalka ārēja lapa, 7 — gaisa kamera, 8 — dzeltenuma apvalks. 9 — zemčaumalas apvalka iekšējā lapa, 10 — halazas, 11 — tumšais dzeltenums, 12 — latebra, 13 — gaišais dzeltenums���������������������������������������������������������������������������
	18. att. Cūkas zigotas drostalošanās shēma: A — zigota, B — divšūnu stadija, C — trīsšūnu stadija, D un E — morula, F — blastula; 1 — tumšākās šūnas (embrioblasts), 2 — gaišākās šūnas (trofoblasts), 3 — blastulas dobums�〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙦〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㘲〰㘱〰㙣〰㜴〰㜵〰㙤〰㜳〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〱つ〰㘱���������逃
	19. att. Zīdītāju dzeltenuma maisa un augļa segu attīstības shēma: A. B un C — viena otrai sekojošas attīstības stadijas, platā nepārtrauktā līnija — ektoderma un trofoblasts, tievā nepārtrauktā līnija — entoderma, pārtraukta līnija — mezoderma; 1 — dīglis, 2 — amnija kroka, 3 — ķermeņa kroka, 4 — amnijs, 5 — dzeltenuma maisa siena, 6 — alantoja siena, 7 — horions��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	20. att. Dažādu zīdītāju placentu shēmas: A — epiteliohoriālā, B — desmohoriālā. C — endoteliohoriālā, D — hemohoriālā; 1 — horiona barkstiņu epitelijs, 2 — horiona bārkstiņu saistaudi, 3 — horiona bārkstiņu asinsvadu endotēlijs, 4 — dzemdes gļotādas epitēlijs, 5 — dzemdes gļotādas saistaudi, 6 — dzemdes sienas asinsvadi un lakūnas�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	1. shēma�꼪䀘꼪思
	21. att. Vienkārtu epitēliji: A — vienkārtas prizmatiskais apmalotais epiētlijs, B — vienkārtas daudzrindu prizmatiskais mirdzepitēlijs, C — vienkārtas kubiskais epitēlijs. D — vienkārtas plakanais epitēlijs; 1 — prizmatiskās šūnas, 2 — saistaudi, 3 — apmale, 4 — mirdzmatiņi, 5 — kausveida šūna, 6 — šūna, kas neaizsniedz epitēlija virspusi, 7 — asinsvads��������������������������������������������������������������������������������
	22. att. Daudzkārtu epitēliji: A — daudzkārtu plakanais nepārragotais epitēlijs, B — daudzkartu plakanais pārragotais epitēlijs, C — pārejas epitēlijs; 1, 2 un 3 — epitēlija šūnu kārtas, 4 — pārejas epitēlijs izstieptā orgānā, 5 — pārejas epitēlijs neizstieptā orgānā, 6 — saistaudi, 7 — cilindrisko šūnu kārta, 8 — dzeloņaino šūnu kārta, 9 — graudaino šūnu kārta, 10 — spīdošo šūnu kārta, 11 — pārragoto šūnu kārta�　　㘀㌀　　㘀㤀　　㘀愀　　㘀　　㜀㌀　　㈀　　　㔀㈀　　㐀攀　　㔀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㌀㈀　　㈀　㈀　㐀　　㈀　　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㈀　　㘀昀　　㜀㌀　　㘀昀　　㘀搀　　㘀　　　　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㈀㌀　㌀㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㠀��
	23. att. Daudzšūnu eksokrīno dziedzeru uzbūves shēma: A — tubulārais vienkāršais dziedzeris, B — alvcolārais vienkāršais dziedzeris, C — tubulārais zarotais vienkāršais dziedzeris, D — alveolārais zarotais vienkāršais dziedzeris, E — tubuloalveolārais saliktais dziedzeris, F — alveolārais saliktais dziedzeris����������������������������������������������������������������������
	24. att. Asins formelementi: A — govs: 1 un 2 — bazofili, 3 — eozinofils, 4 — jaunais, 5 — stabiņkodolainais, 6 — segmentkodolainais neitrofils, 7 — mazais, 8 — vidējais, 9 — lielais limfocīts, 10 un 11 — monocīti; B — putna: 1 — bazofils, 2 un 3 — eozinofili, 4 un 5 — pseidoeozinofili, 6 — mazais limfocīts, 7 un 8 — lielie limfocīti, 9 un 10— monocīti, 11 — retikulocīti, 12 un 13 — trombocīti���������������������������������������������
	25. att. Hemopoēzes shēma���灁꼪偁꼪긪逬
	pieaugušā organismā����������
	26. att. Irdenie saistaudi: 1 — kolagēno šķiedru kūlīši, 2 — elastīgas šķiedras, 3 — fibroblasts, 4 — histiocīts, 5 — limfocīts, 6 — argirofilās šķiedras, 7 — plazmatocīts, 8 — tuklā šūna (labrocīts)����������������������������������������������������������������������
	27. att. Kolagēnas šķiedras uzbūves shēma: 1 — polipeptīdu ķēdīte. 2 — kolagēna makromolekulas, 3 — protofibrillas, 4 — tievāka fibrilla, 5 — kolagēnā fibrilla������������������������������������������������������������
	28. att. Elastīgās šķiedras uzbūves shēma: l — šķiedras centrālā homogēnā daļa, 2 – mikrofibrillas�ibrillas, 4 — tievāka fibrilla, 5 — kolagēnā fibrilla�
	29. att. Stiegras šķērsgriezums: 1 — ārējais peritenonijs, 2 — asinsvadi, 3 — primārie kolagēno šķiedru kūlīši, 4 — sekundārie kolagēno šķiedru kūlīši, 5 — iekšējais peritenonijs���������������������������������������������������������������������������
	30. att. Retikulārie audi (limfmezgla griezums, asins šūnas izskalotas): 1 — retikulārās šūnas, 2 — retikulārās šķiedras����������������������������������������
	31. att. Skrimšļaudi: A — hialīnais skrimslis. B — elastīgais skrimslis, C — fibrozais skrimslis; 1 — hondroblasti, 2 — hondrociti, 3 — izogēnā hondrocltu grupa, 4 — kapsula (oksifilā zona), 5 — bazofilā pamatsubstances zona ap izogēno grupu, 6 — pamatsubstance, 7 — elastīgās šķiedras, 8 — kolagēno šķiedru kūlīši���������������������������������������������������������������������������
	32. att. Osteona uzbūves shēma: 1 — osteona kanāls, 2 — kaula plātnītes, 3 — osteocīti, 4 — dažādais šķiedru virziens blakus plātnītēs�㜰〰㘱〰㉣〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㘱〰㜰〰㜳〰㜵〰㙣〰㘱〰㈰〰㈸〰㙦〰㙢〰㜳〰㘹〰㘶〰㘹〰㙣〱〱〰㈰〰㝡〰
	33. att. Stobrkaula šķērsgriezuma shēma: 1 — ārējo kopējo plātnīšu kārta, 2 — kaula plātnīte osteonā, 3 — saistošās plātnites, 4 — osteona kanāls, 5 — caururbjošais kanāls, 6 — osteons, 7 — iekšējo kopējo plātnīšu kārta���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	34. att. Gludie muskuļaudi: A — telpiskās uzbūves shēma, B — muskuļšūnu griezumi; 1 — muskuļšūna, 2 — kodols, 3 — miofilamentu kūlīši, 4 — sarkolemma, 5 — endomīzijs, 6 — nervs, 7 — asins kapilārs, 8 — muskuļšūnu šķērsgriezums, 9 — muskuļšūnu garengriezums������������������������������������������������������������������������������������������
	35. att. Šķērssvītrotie muskuļaudi: A — muskulšķiedru uzbūves telpiskā shēma, B — muskulšķiedru griezumi: 1 — mukuļšķiedras, 2 — kodoli, 3 — šķērssvītrojums, 4 — muskuļšķiedru garengriezums, 5 — muskuļšķiedru šķērsgriezums, 6 — miofibrillas, 7 — saistaudi�〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘵〰㙥〰㘴〰㙦〰㙤〱㉢〰㝡〰㘹〰㙡〰㜳〰㉣〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〰㘵〰㜲〰㜶〰㜳〰㉣〰㈰〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘱〰㜳〰㘹〰㙥〰㜳〰㈰〰㙢〰㘱〰㜰〰㘹〰㙣〱〱〰㜲〰㜳〰㉣�������
	36. att. Muskuļšķiedras ultrastrukturālā shēma: 1 — bazālā membrāna, 2 — sarkolemma, 3 — mitohondriji, 4 — citoplazmatiskā tīkla gareniskie kanāliņi, 5 — T sistēmas kanāli, 6 — triāde, 7 — sarkoplazma, 8 — resnie miofilamenti, 9 — tievie miofilamenti, 10 — I diski, 11 — A diski, 12 — Z līnija, 13 — N josla, 14 — M līnija�㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〱㘱〱㌷〰㘹〰㘵〰㘴〰㜲〰㜵〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜰〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㜳〰㘸〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㉣〰㈰〰㐲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰
	37. att. Sirds muskulatūra: A — garengriezums, B — šķērsgriezums; 1 — sirds šķērssvītrotās muskuļšūnas, 2 — anastomoze starp šūnām. 3 — muskuļšūnas kodols, 4 — starpdisks, 5 — endotēlija šūnas kodols. 6 — eritrocīti, 7 — miofibrillas, 8 — asins kapilars ar eritrocītiem�㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〱㘱〱㌷〰㘹〰㘵〰㘴〰㜲〰㜵〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〱㙢〰㜶〰㘵〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙣〰㜰〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㜳〰㘸〱ㄳ〰㙤〰㘱〰㉣〰㈰〰㐲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰ja
	38 att. Neirocīta uzbūves shēma: 1 — neirocīta ķermenis, 2 — ass cilindrs (aksons), 3 — mielīna apvalks, 4 — lemmocīta kodols, 5 — neirilemma. 6 — mielīna iecirtums, 7 — iežmaugas starp lemmocītiem. 8 — nerva šķiedras bezmielīna daļa, 9 — motoriskie nervu gali. 10 — šķērssvītrotā muskuļu šķiedra������������������������������������������������������������������������������������������
	39. att. Neirocītu tipi: 1 — unipolārais (pseidounipolārais), 2 — bipolārais, 3 — multipolārais, 4 — neirīts, 5 — dendrīts�㜳〰㈰〰㈸〰㘱〰㙢〰㜳〰㙦〰㙥〰㜳〰㈹〰㉣〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙤〰
	40. att. Sinapses uzbūves shēma: 1 — presinaptiskais pols, 2 — postsinaptiskais pols. 3 — presinaptiskie pūslīši. 4 — presinaptiskā membrāna, 5 — sinaptiskā sprauga, 6 — postsinaptiskā membrāna, 7 — mitohondrijs���������������������������������������������
	41. att. Bezmielīna nervu šķiedras uzbūves shēma (šķērsgriezums): 1, 1', 1" — lemmocītu virkne, 2 — aksoni, 3 _ lemmocīta kodols, 4 — aksolemma, 5 — lemmocita citoplazma, 6 — neirilemma, 7 — mezaksons, 8 — saistaudu bazālā membrāna, 9, 9' — robeža starp lemmocītiem (redzama tikai elektronmikroskopā)�㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㙦〰㜳〰㜴〰㜳〰㘹〰㙥〰㘱〰㜰〰㜴〰㘹〰㜳〰㙢〱〱〰㈰〰㙤〰㘵〰㙤〰㘲〰㜲〱〱〰㙥〰㘱〰㉣〰㈰〰㌷〰㈰�
	42. att. Mielīna apvalka izveidošanas shēma: 1 — lemmocīta citoplazma, 2 — mezaksons, 3 — mielīna apvalks�i, 3 _ lemmocīta ko
	43. att. Jušanas nervu gali: A — brīvie receptori plakanajā daudzkārtu epitēlijā, B — taustes meniski (Merķeļa diski), C — plātņveida ķermenītis, D — taustes ķermenītis, E — genitālais ķermenītis, F — gala kolba, G — nervu-muskuļu vārpsta������������������������������������������������������������������������������������������
	44. att. Dzīvnieka ķermeņa apvidi: 1 — pakauša, 2 — paura, 3 — pieres, 4 — auss skrimstalas, 5 — plakstiņu, 6 — deniņu, 7 — pieauss siekalu dziedzera, 8 — rīkles, 9 — deguna, 10 — nāsu, 11 — virsacs, 12 — augšlūpas, 13 — apakšlūpas, 14 — zoda, 15 — vaiga, 16 — ārēja gremotājmuskuļa, 17 — apakšžokļa, 18 — dorsālais kakla, 19 — pleca-galvas musku|u, 20 — trahejas, 21 — ventrālais kakla, 22 — skausta, 23 — muguras, 24 — kreisais ribu, 25 — krūšu kaula, 26 — krūšu kaula roktura, 27 — jostas, 28 — vēdera, 29 — krustu, 39 — gūžu, 31 — lāpstiņas, 32 — pleca, 33 — apakšpleca, 34 — karpālais, 35 — metakarpālais, 36 — proksimālās falangas, 37 un 38 — vidējās un distālās falangas, 39 — pleca locītavas, 40 — elkoņa locītavas, 41 — karpālās locītavas, 42 — metakarpālās-falangas (vēzīša) locītavas, 43 — proksimālās starpfalangu (kronīša) locītavas, 44 — distālās starpfalangu (naga) locītavas, 45 — ciskas, 46 — astes saknes, 47 — ceļa kaula, 48 — apakšciskas, 49 — tarsālās locītavas, 50 — tarsālais, 51 — gūžas locītavas, 52 — ceļa locītavas, 53 — metatarsālais apvidus�㠹‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㈹㈮㈸‵㜵⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㤰〴挰〴昰〵〴挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸴㠠〮〰‰⸰〠㌮㐰″㈲⸰〠㔷㌮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㔱㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸲㈠〮〰‰⸰〠㔮㤵″㐲⸲㠠㔷㈮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑣〰㐸〰㔶〰㔷〰挳〰㑤〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸳㔠〮〰‰⸰〠㘮㔲″㘮㜲‵㘳⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴攰〵㔰〴㐰〵〰〵㌰〴搰〴挰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名㔮ㄳ‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㔳⸷㈠㔵㈮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㌳〰㔵〰㐸〰㔶〰㑣〰㔱〰㐴〰㔳〰㔷〰㑣〰㔶〰㑥〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄳ⸱㠠〮〰‰⸰〠㔮㌹‱㔸⸷㈠㔵㌮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑥〰㐴〰㔹〰搵〱㈳〰㐴〰㔱〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ഊ


儍��
	45. att. Dzīvnieka ķermeņa plaknes un virzieni: a—a — sagitālā plakne, b—b — segmentālā plakne, c—c — horizontālā (frontālā) plakne: 1 — rostrālais, 2 — kaudālais. 3 — kraniālais, 4 — dorsālais, 5 — kaudālais, 6 — ventrālais, 7 — proksimālais, 8 — distālais, 9 — mediālais, 10 — laterālais virziens���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	46. att. Pleca kaula garengriezums (proksimālā epifīze shematizēta): I — proksimālā epifīze, II — diafīze. III — distālā epifīze; 1 — kompaktā kaulviela, 2 — porainā kaulviela, 3 — kaula dobums, 4 — periosts, 5 — skrimslis�㙢〰㙥〰㘵〰㉣〰㈰〰㘲㈰ㄴ〰㘲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘵〰㘷〰㙤〰㘵〰㙥〰㜴〱〱〰㙣〱〱〰㈰〰㜰〰㙣〰㘱〰㙢〰㙥〰㘵〰㉣〰㈰〰㘳㈰ㄴ〰
	47. att. Govs skelets: 1 — galvaskauss, 2 — kakla skriemeli, 3 — krūšu skriemeli, 4 — jostas skriemeli, 5 — krustu kauls, 6 — astes skriemeli, 7 — lāpstiņa, 8 — gūžas kauls, 9 — pleca kauls, 10 — ciskas kauls, 11 — apakšpleca kauli, 12 — apakšciskas kauli, 13 — karpālie kauli, 14 — tarsālie kauli, 15 — metakarpālie kauli, 16 — metatarsālie kauli, 17 — pirkstu kauli����������������������������������������
	48. att. Govs atlants: 1 — atlanta spārns, 2 — spārna caurums. 3 — skriemeļa sāncaurums, 4 — dorsālais loks ar dorsālo pauguriņu, 5 — kaudālā locītavvirsma, 6 — ventrālais loks, 7 — ventralais pauguriņš������〰꼪ူ꼪��������끏꼪偏꼪��������灈꼪၈꼪��������聙꼪⁙꼪��������끠꼪䁤꼪��
	49. att. Ass skriemelis (epistrofejs): A — zirga, B — govs, C — cūkas, D — suņa; 1 — ass ķermenis, 2 — ass zobs, 3 — skriemeļa kaudālais gals, 4 — ass šķautne, 5 — kaudālais locītavizaugums, 6 — kraniālais locītavizaugums, 7 — skriemeļa sāncaurums, 8 — kraniālais skriemeļa ierobs, 9 — kaudālais skriemeļa ierobs, 10 — šķērsizaugums, 11 — šķērsizauguma caurums� ventrālais loks, 7 — ventralais pauguriņš������〰꼪ူ꼪��������끏꼪偏꼪��������灈꼪၈꼪��������聙꼪⁙꼪��������끠꼪䁤
	50. att. Ceturtais krūšu skriemelis: A — zirga, B — govs, C — cūkas, D — suņa; 1 — skriemeļa ķermenis, 2 — skriemeļa kraniālais gals, 3 — mugurizaugums, 4 — kraniālā ribbedrīte, 5 — kaudālā ribbedrīte, 6 — kraniālais locītavizaugums, 7 — kaudālais locītavizaugums, 8 — locītavvirsma ar ribas pauguriņu, 9 — kaudālais skriemeļa ierobs, 10 — skriemeļa sāncaurums, 11 — dorsoventrālais caurums�㔶⸰〠㔸㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㈴〰㐷〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮〶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㠱⸲㠠㔸㌮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑤〰㔸〱㈳〰㐴〰㔱〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍㈰⃢肔潣屵〱㉢瑡癶楲獭慳爠癩牳歯湤楜田ㄳ捵敺慭歡畬楥洬′ㄠ鐠究慩柂鹜田ㄴ㙯瑜田ㄠ癩
	51. att. Septītā kreisā govs riba: 1 — ribas kaula daļa, 2 — ribas skrimslis, 3 — ribas galviņa, 4 — ribas pauguriņš, 5 — ribas kakliņš, 6 — muskuļu rieva����������������������������������������
	52. att. Govs krusu kauls (skats no kreisas puses): 1 — krūšu kaula rokturis, 2 — krūšu kaula ķermenis, 3 — šķēpveida izaugums, 4 un 6 — ribierobi, 5 — šķēpveida skrimslis�����������������������������������
	53. att. Govs jostas skriemelis: 1 — mugurizaugums, 2 — šķērsizaugums, 3 — kraniālais locītavizaugums, 4 — kaudālais locītavizaugums, 5 — pupveida izaugums, 6 — skriemeja kraniālais gals, 7 — skriemeļa caurums�〰㙢〰㘱〰㜵〰㙣〰㘱〰㈰〱㌷〰㘵〰㜲〰㙤〰㘵〰㙥〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌳〰㈰㈰ㄴ〰
	54. att. Govs un cūkas krustu kauls: A — govs, B — cūkas; 1 — skriemeļa kraniālais gals, 2 — krustu kaula dorsālie caurumi, 3 — kraniālais locītavizaugums, 4 — saaugušie locītavizaugumi (krustu kaula laterālā šķautne), 5 — sānu daļa, 6 — krustu kaula spārns, 7 – ausveida virsma, 8 — mugurizaugumi, 9 — lokstarpa, 10 — krustu kaula vidējā šķautne�〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙣〰㙦〰㘳〱㉢〰㜴〰㘱〰㜶〰㘹〰㝡〰㘱〰㜵〰㘷〰㜵〰㙤〰㜳〰㉣〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㘱〰㜵〰㘴〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙣〰㙦〰㘳〱㉢〰㜴〰
	55. att. Govs galvaskauss (skats no kreisās puses): I — priekšzobu kauls, II — deguna kauls, 111 — augšžoklis, IV — asaru kauls, V — pieres kauls, VI — paura kauls, VII — deniņu kauls, VIII — pakauša kauls, IX — vaiga kauls; 1 — pakauša kaula kondilis. 2 — jugulārais izaugums, 3 — deniņu kaula bungdobuma da|as kaula pūslītis, 4 — apakšžokļa locītavizaugums, 5 — asinsvadu ierobs, 6 — apakšžokļa ķermeņa dzerokļu dala, 7 — apakšžoklis, 8 — sejas paugurs, 9 — zemacs caurums, 10 — zoda caurums, 11 — apakšžokļa ķermeņa priekšzobu daļa, 12 — apakšējie priekšzobi, 13 — asaru maisiņa bedre, 14 — apakšžokļa muskuļizaugums, 15 — ieradzis, 16 — ārējās auss eja�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	56. att. Govs galvaskauss (no apakšpuses): A — kaudālā daļa, B — rostrālā dala; I — spārnveida kauls, II — aukslēju kauls, III — pakauša kauls, IV — vaiga kauls. V — ķīļa kauls. VI — augšžoklis, VII — deniņu kauls, VIII — priekšzobu kauls; 1 — lielais caurums, 2 — pakauša kaula kondilis, 3 — jugulārais izaugums, 4 — zemmēles nerva kanāls, 5 — robainais caurums, 6 — pakauša kaula kreisais muskulpauguriņš, 7 — deniņu kaula bungdobuma dajas kaula pūslītis, 8 — muskuļizaugums, 9 — ārējās auss eja, 10 — aizlocītavas paugurs, 11 — locītavpauguriņš, 12 — ovālais caurums, 13 — acs dobuma apaļais caurums, 14 — redzes nerva caurums, 15 — sieta caurums, 16 — virsorbītas kanāla atvere, 17 — spārnveida šķautne, 18 — spārnveida kaula āķis, 19 — asaru kaula pūslis, 20 — vaiga kaula deniņizaugums, 21 – augšžokļa spārnveida izaugums, 22 — ķīla-aukslēju caurums, 23 — augšžokļa caurums, 24 — kaudālais aukslēju caurums, 25 — lielais aukslēju caurums, 26 — mazie aukslēju caurumi, 27 — augšžokļa aukslējizaugums, 28 — starpzobu mala, 29 — aukslēju sprauga, 30 — priekšzobu kaula aukslējizaugums, 31 — priekšzobu kaula sprauga, 32 — sejas paugurs, 33 — hoānas�　　㘀昀　　㘀攀　　㘀搀　　㘀㤀　　㘀戀　　㜀㈀　　㘀昀　　㜀㌀　　㘀戀　　㘀昀　　㜀　　　　　㈀㤀　　　　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㌀㌀㘀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㐀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀　㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　
	57. att. Govs galvas garengriezums (no mediālās puses; deguna starpsiena noņemta, bet deguna dobuma gļotāda saglabāta): 1 — deguna dorsālā eja, 2 — deguna vidējā eja, 3 — deguna vidējās ejas augšējā beigu daļa, 4 — deguna vidējās ejas apakšējā beigu daļa, 5 — deguna ventrālā eja, 6 — dorsala konha. 7 — ventrālā konha, 8 — spārna kroka, 9 — pamata kroka, 10 — sieta kaula labirints, 11 — pieres kaula sīnuss, 12 — ķīla kaula sīnuss, 13 — smadzeņu dobums, 14 — aukslēju kaula sīnuss, 15 — deguna dobuma dorsālās sienas kaulainā daļa, 16 — deguna dobuma dorsālās sienas mīkstā daļa, 17 — pieres kaula zvīņas iekšējā virsma, 18 — zemmēles nerva kanāla atveres, 19 — taisnā kroka, 20 — sieta kauls, 21 — deniņu kaula klinšainā daļa�਼〰㔲〰㔵〰㑡〰㐴〰㔱〰㑣〰㔶〰㔰〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㌹‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄸㄮ㈸‵㘲⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〵㔰ㄲ搰〵㘰〵づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸵〠〮〰‰⸰〠㐮㈵′㈴⸰〠㔶㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑦〰㐴〰㑣〰㑥〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮ㄵ‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㌶ㄮ〰‵㘲⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㘰〱挰〱㤾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㈠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵ㄮ〰‵㔵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㜰〵搰〴㠰〵〰〴㜰づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ5″㘹⸰〠㔵㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄶ〰ㄷ〰ㄷ㸠呪ഊ䕔ഊ儍����Ѐ��頁鴣�������
	58. att. Cūkas galvaskauss (skats no kreisās puses): I — priekšzobu kauls, II — deguna kauls. III — augšžoklis, IV — asaru kauls. V — pieres kauls. VI — paura kauls. VII — pakauša kauls, VIII — deniņu kauls, IX — vaiga kauls, X — apakšžoklis, XI — snuķa kauls; 1 — priekšzobu kaula ķermenis, 2 — priekšzobu kaula degunizaugums, 3 — asaru kanāla atveres, 4 — virsorbītas kanāla atvere orbītā, 5 — ārējās auss eja, 6 — pakauša kaula kondilis, 7 — jugulārais izaugums, 8 — apakšžokļa zars, 9 — zemorbītas caurums, 10 — zoda caurumi, 11 — virsorbītas caurums�㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀㤀㌀　㌀　㌀㈀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㌀㌀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㐀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀　�������
	'59. att. Lāpstiņa: A — govs, B — zirga, C — cūkas, D — suņa; 1 — virsšķautnes bedre, 2 — zemlāpstiņas bedre, 3 — lāpstiņas šķautne, 4 — lāpstiņas šķautnes paugurs, 5 — lāpstiņas ierobs, 6 — pleca paugurs, 7 — lāpstiņas paugurs, 8 — locītaviedobums, 9 — lāpstiņas skrimslis����������������������������������������������������������������������������������������������������
	60. att. Pleca kauls: A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — pleca kaula galviņa, 2 — barotājcaurumiņš, ,3 — pleca kaula šķautne, 4 — deltmuskuļa nelīdzenums, 5 — lielais pauguriņš, 6 — lielā pauguriņa šķautne, 7 — mazais pauguriņš, 8 — mazā pauguriņa šķautne, 9 — pauguriņstarpas rieva, 10 — pleca muskuļa rieva, 11 — pleca kaula kondilis ar bloku, 12 — zemšķautnes muskuļa piestiprināšanās vieta, 13 — laterālā epikondiļa šķautne, 14 — virsbloka caurums�㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙣〰㙦〰㘳〱㉢〰㜴〰㘱〰㜶〰㘹〰㘵〰㘴〰㙦〰㘲〰㜵〰㙤〰㜳〰㉣〰㈰〰㌹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙣〱〱〰㜰〰㜳〰㜴〰㘹〱㐶〰㘱〰㜳〰㈰〰㜳〰㙢〰㜲〰㘹〰㙤〰㜳〰㙣〰㘹〰㜳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	61. att. Apakšpleca kauli: A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — spieķa kauls, 2 — spieķa kaula galviņas locītavbedrīte, 3 — bloka ierobs, 4 — kāšveida izaugums. 5 — elkoņa paugurs, 6 — kaulstarpa, 7 — elkoņa kauls, 8 — medialais īlenveida izaugums, 9 — laterālais īlenveida izaugums, 10 — kaulu saskares mala, 11 — spieķa kaula nelīdzenums���������������������������������������������������������������������������
	62. att. Plaukstas kauli: A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — spieķa kauls, 2 — elkoņa kauls, 3 — karpālais papildu kauls, 4 — radiālais karpālais kauls, 5 — vidējais karpālais kauls, 6 — ulnārais karpālais kauls, 7 — pirmais karpālais kauls, 8 — otrais karpālais kauls, 9 — trešais karpālais kauls, 10 — ceturtais karpālais kauls, 11, 12, 13, 14 un 15 — pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais metakarpālie kauli, 16 — proksimālā falanga, 17 — vidējā falanga, 18 — distāla falanga, 10 — proksimālais sezamkauls, 20 — distālais sezamkauls, 21 — metakarpālais nelīdzenums, 22 — asinsvadu caurumi�ā virsma, 18 — zemmēles nerva kanāla atveres, 19 — taisnā kroka, 20 — sieta kauls, 21 — deniņu kaula klinšainā daļa��������Ȁ
	63. att. Gūžu kauli: A — govs gūžu kauli (skats no ventrālās puses), B — zirga gūžu kauli (skats no dorsālās puses); 1 — gūžu paugurs, 2 — zarnkaula šķautne, 3 — krustu paugurs. 4 — zarnkaula spārna gūžu virsma, 5 — gūžu līnija, 6 — bļodas virsma. 7 — zarnkaula ķermenis, 8 — sēžas šķautne, 9 — locītavbedre, 10 — kaunuma kaula ķermenis, 11 — loka līnija, 12 — ausveida virsma (locītavvirsma ar krustu kaula spārnu), 13 — pauguriņš, kur piestiprinās mazais jostas muskulis, 14 — sēžas paugurs, 15 — sēžas kaula ķermenis, 16 — mazais sēžas ierobs, 17 — sēžas kaula zars. 18 — lielais sēžas ierobs, 19 — sēžas loks, 20 — bļodas saaugums jeb simfīze, 21 — gūžas kaula caurums, 22 — kaunuma kaula šķautne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	64. att. Ciskas kauli: A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa, E — zirga ciskas kaula distālais gals: 1 — laterālais kondilis, 2 — virskondilu bedre (govij, zirgam) vai virskondiļu nelīdzenums (cūkai, gaļēdājiem), 3 — ciskas kaula ķermenis, 4 — laterālā lūpa, 5 — trešais grozītājs, 6 — grozitājstarpas šķautne, 7 — grozītāja bedre, 8 — lielā grozītāja kraniālais izcilnis (zirgam), 9 — lielais grozītājs, 10 — ciskas kaula kakliņš, 11 — ciskas kaula galviņa, 12 — galviņas bedrīte, 13 — mazais grozītājs, 14 — mediālā lūpa, 15 — mediālais kondilis, 16 — starpkondiļu bedre, 17 — paceles muskuļa bedre, 18 — izstiepējmuskuļa bedre, 19 — ciskas kaula bloks, 20 — locītavvirsmas ar virskondiļu sezamkauliem, 21 — zvaigžņotā virsma�㔲〰㔵〰㑡〰㐴〰㔱〰㑣〰㔶〰㔰〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㌹‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄸㄮ㈸‵㘲⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〵㔰ㄲ搰〵㘰〵づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸵〠〮〰‰⸰〠㐮㈵′㈴⸰〠㔶㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑦〰㐴〰㑣〰㑥〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮ㄵ‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㌶ㄮ〰‵㘲⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㘰〱挰〱㤾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㈠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵ㄮ〰‵㔵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㜰〵搰〴㠰〵〰〴㜰づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ5″㘹⸰〠㔵㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼
	65. att. Apakšciskas kauli: A — govs, B — cūkas, C — zirga. D — suņa: 1 — stilba kaula nelīdzenums. 2 — kondiļstarpas izcilnis. 3 — kondiļstarpas saišu laukumiņi, 4 — laterālais kondilis, 5 — mediālais kondilis, 6 — izstiepējmuskuļa rieva, 7 — kraniālā mala, 8 — stilba kaula ķermenis, 9 — laterālā potīte, 10 — mediālā potīte, 11 — blokveida locītavvirsma. 12 paceles ierobs, 13 — barotājcaurumiņš. 14 — ikru kaula galviņa, 15, 16 — ikru kauls, 16 — govs laterālās potītes kauls�8 — distāla falanga, 10 — proksimālais sezamkauls, 20 — distālais sezamkauls, 21 — metakarpālais nelīdzenums, 22 — asinsvadu caur
	66. att. Govs pēdas skelets: A — no mediālās puses, B — no dorsolaterālās puses: 1 — stilba kauls, 2 — papēža kauls, 3 — veltņa kauls, 4 — centrālais tarsālais kauls + ceturtais tarsālais kauls. 5 — otrais un trešais tarsālais kauls, 6 — pirmais tarsālais kauls. 7 — trešais un ceturtais metatarsālais kauls, 8 — proksimālā falanga, 9 — vidējā falanga, 10 — distālā falanga, 11 — proksimālie sezamkauli, 12 — distālie sezamkauli, 13 — laterālās potītes kauls, 14 — veltņa kaula bloks, 15 — veltņa kaula distālā locītavvirsma, 16 — papēža kaula paugurs, 17 — mediālā potīte�re, 17 — paceles muskuļa bedre, 18 — izstiepējmuskuļa bedre, 19 — ciskas kaula bloks, 20 — locītavvirsmas ar virskondiļu sezamkauliem, 21 — zvaigžņotā virsma������Ȁ
	67. att. Mugurkaulāja skriemeļu savienojumi (mugurkaulājs pārzāģēts sagitālā plaknē): 1 — mugurizaugumstarpu saites, 2 — lokstarpu saites, 3 — mugurkaulāja dorsālā gareniskā saite, 4 — mugurkaulāja ventrālā gareniskā saite, 5 — skriemeļa mugurizaugums, 6 — skriemeļa loks, 7 — skriemeļstarpas disks, 8 — skriemeļstarpu diska receklveidlgais kodols, 9 — mugurizaugumu virssaite��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	68. att. Govs pakauša saite: 1 — pakauša pavediens, 2 — pakauša pavediena paplašinājums, 3 – plātnīte, 4 — pirmā krūšu skriemeļa mugurizaugums, 5 — ass skrie melis��������������������e�����က�䱐
	69. att. Govs pirkstu saites: A — virsējās saites, B — dziļās saites (no palmārās puses); 1 — virsējais pirkstu saliecējs, 2 — dziļais pirkstu saliecējs, 3 — trešais kaulstarpas muskulis. 4 — laterālā proksimālo sezamkaulu sānsaite. 5 — proksimālā pirkststarpas saite, 6 — distālā pirkststarpas saite, 7 — šķērseniskā saite, 8 — proksimālo sezamkaulu starpsaites, 9 — proksimālo sezamkaulu krusteniskā saite, 10 — proksimālo sezamkaulu-proksimālās falangas krusteniskā saite, 11 — pirkststarpu sānsaites, 12 — volārā saite, 13 — nadziņu nostiprinošie saistaudi, 14 — pirksta spilventiņš, 15 — naga kauls, 16 — nadziņu cīpsla�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	70. att. Zirga krustu kaula un gūžas kaula saites: 1 — krusta paugurs, 2 — dorsālā krusta kaula-zarnkaula saite, 3 — krusta kaula-zarnkaula kaulstarpas saite, 4 — platā bļodas saite, 5—lielā sēžas ieroba caurums, 6 — mazā sēžas ieroba caurums, 7 — sēžas šķautne, 8 — sēžas paugurs�㈰〰㜳〰㜵〱㐶〰㘱〰㍢〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘹〰㜲〰㜳〱㘱〱㌷〰㘱〰㜵〰㜴〰㙥〰㘵〰㜳〰㈰〰㘲〰㘵〰㘴〰㜲〰㘵〰㉣
	71. att. Govs ceļa un tarsalā locītava: A — ceļa locītava no laterālās puses, B — tarsālā locītava no mediālās puses; 1 — ceļa kauls, 2 — ceļa kaula-ciskas kaula laterālā saite, 3, 4 un 5 — ceļa kaula saites, 6 — krusteniskā saite, 7 — lateralais menisks, 8 — laterālā sānsaite, 9 — ikru kauls, 10 — stilba kauls, 11 — ciskas kauls, 12 — veltņa kauls, 13 — mediālās sānsaites garais kūlītis, 14 — dorsālā tarsālā saite, 15 — trešais metatarsālais kauls, 16 — papēža kauls, 17 — mediālās sānsaites īsais kūlītis, 18 — plantārā tarsālā saite, 19 — otrais metatarsālais kauls�a spilventiņš, 15 — naga kauls, 16 — nadziņu cīpsla������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	72. att. Govs virsējie muskuļi: 1 — ārējais gremošanas muskulis, 2 — krūšu kaula-apakšžokļa muskulis, 3 — krūšu kaula-aizauss muskulis, 4 un 5 — trīsgalvainais pleca muskulis, 6 — virsējā krūšu muskuļa descendējošā daļa, 7 — radiālais karpālās locītavas izstiepējs, 8 un 9 — kopējais pirkstu izstiepējs, 10 — ulnārais karpālās locītavas izstiepējs, 11 — dziļais krūšu muskulis, 12 — ventrālais zobainais muskulis, 13 — ārējais slīpais vēdera muskulis, 14 — vidējais kaulstarpas muskulis, 15 — pakaļējās ekstremitātes virsējais pirkstu saliecējs, 16 — trešais ikru kaula muskulis, 17 — garais pirkstu izstiepējs, 18 — pakaļējās ekstremitātes laterālais pirkstu izstiepējs, 19 — garais ikru kaula muskulis, 20 — puscīpslainais muskulis, 21 — divgalvainais ciskas muskulis, 22 — vidējais gūžas muskulis, 23 — ciskas platās fascijas stiepējs, 24 — iekšējais slīpais vēdera muskulis, 25 — platākais muguras muskulis, 26 — trapecmuskulis, 27 — pleca-atlanta muskulis, 28 — pleca-galvas muskulis��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ć�ƒ눀��뼂 쀂����繻聵瑨澙�̄Ԇ܈ऊଌഎ༐ᄒጔᔖᤚᬜᴞἠ™⌤┦✨⤪⬬⼰ㄲ㌴㔶㜸㤺㬼㴾㽀䅂䍄䕆䝈䥊䭌䵎佐兒協啖坘奚孜嵞彠愀蚇見鎘麣ꊤꚥꞩꮪ겭꾮낱뎵뒶뢷벻붾r摥椀碡火v樀袚s�杷��l簀ꢺ腣渀�m紀抂薗����뤀섀���y��貃越辐醎閖�鲝鬀�焀�稀�Ѐ㴁��頁䂭鴣�
	73. att. Dorsalo mugurkaulāja muskuļu uzbūves shēma: A — mugurizaugumu šķērsizaugumu grupa, B — šķērsizaugumu mugurizaugumu grupa; I — garākais galvas muskulis,_ 2 — trisstūrainais muskulis, 3 — garākais muguras muskulis, 4 — lateralais astes cēlājs, 5 — taisnais laterālais galvas muskulis, 6 — kaudālais slīpais galvas muskulis, 7 — šķērsizaugumu muskuli, 8 — garākais kakla muskulis, 9 — zarnkaula-ribu muskulis, 10 — mazais taisnais dorsālais galvas muskulis, II — lielais taisnais dorsālais galvas muskulis, 12 — galvas-pusmugurizaugumu muskulis, 13 — muguras un kakla mugurizaugumu muskulis, 14 — daudzdaļainais muguras muskulis, 15 — mediālais astes cēlājs, 16 — kraniālais slīpais galvas muskulis, 17 — daudzdaļainais kakla muskulis����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������　　　　
	74. att. Vidukļa muskuļu uzbūves shēma: A — ārējais muskuļu slānis, B — iekšējais muskuļu slānis; 1 — dorsālais zobainais kraniālais muskulis, 2 — ribu cēlājmuskuļi, 3 — ārējie ribstarpu muskuli, 4 — ventrālais kāpņu muskulis, 5 — taisnais krūšu muskulis, 6 — dorsālais zobainais kaudālais muskulis, 7 — iekšējie ribstarpu muskuli, 8 — četrstūrainais jostas muskulis, 9 — mazais jostas muskulis. 10 — lielais jostas muskulis, 11 — astes liecēji, 12 — astes muskulis, 13 — ārējais slīpais vēdera muskulis, 14 — iekšējais slīpais vēdera muskulis, 15 — taisnais vēdera muskulis, 16 — vēdera šķērsmuskulis, 17 — jostas-ribu muskulis, 18 — gara kakla muskuļa krūšu dala�caurums, 22 — kaunuma kaula šķautne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	75. att. Vēdera muskuļu topogrāfija cirkšņu apvidū: 1 — vēdera šķērsmuskulis, 2 — iekšējais slīpais vēdera muskulis. 3 — taisnais vēdera muskulis, 4 — ārējais slīpais vēdera muskulis, 5 — cirkšņu saite, 6 — zarnkaula-jostas muskulis, 7 — virsējais cirkšņu gredzens, 8 — dziļais cirkšņu gredzens���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	76. att. Govs galvas muskuļi (no kreisas puses): 1 _ vairodziņš, 2 — pieres zemādas muskulis, 3 — acs plakstiņu gredzenmuskulis, 4 _ ārējais vaiga muskulis, 5 — deguna-augšlūpas cēlājs, 6 — augšlūpas cēlājs, 7 — ilkņa muskulis, 8 — augšlūpas lejupvilcējs. 9 — vaiga kaula muskulis, 10 — vaiga muskulis, 11 — sejas artērija, 12 — sejas vēna, 13 — pieauss siekalu dziedzera izvads, 14 — ārējais gremošanas muskulis, 15 — apakšžokļa siekalu dziedzeris, 16 — apakšžokļa limfmezgls, 17 — krūšu kaula-mēles kaula muskulis, 18 — krūšu kaulaapakšžokļa muskulis, 19 — ārējā jugulārā vēna, 20 — krūšu kaula-aizauss muskulis. 21 — atslēgas kaula-aizauss muskulis, 22 — pieauss limfmezgls, 23 — pieauss siekalu dziedzeris, 24 — ventrālais auss muskulis, 25 — atslēgas kaula-pakauša muskulis�ഊ㰰〴愰〵㔰ㄲ搰〵㘰〵づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸵〠〮〰‰⸰〠㐮㈵′㈴⸰〠㔶㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑦〰㐴〰㑣〰㑥〰挳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮ㄵ‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㌶ㄮ〰‵㘲⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㘰〱挰〱㤾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㈠〮〰‰⸰〠㐮㈵‵ㄮ〰‵㔵⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㜰〵搰〴㠰〵〰〴㜰づ搰〴㔰〴㐰〵㘾⁔樍名ੑഊ5″㘹⸰〠㔵㘮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄶࠀ
	77. att. Priekšējās ekstremitātes muskuļu uzbūves shēma: A — skats no laterālās puses, B — skats no mediālās puses; 1 — virsšķautnes muskulis, 2 — zemšķautnes muskulis, 3 — deltmuskulis, 4 — knābjveida izauguma muskulis, 5 — zemlāpstiņas muskulis, 6 — mazais apaļais muskulis, 7 — lielais apaļais muskulis, 8 — pleca trīsgalvainais muskulis, 9 — apakšpleca fascijas stiepējs, 10 — elkoņa muskulis, 11 — divgalvainais pleca muskulis, 12 — pleca muskulis, 13 — radiālais karpālās locītavas izstiepējs, 14 — ulnārais karpālās locītavas izstiepējs, 15 — radiālais karpālās locītavas saliecējs, 16 — ulnārais karpālās locītavas saliecējs, 17 — garais pirmā pirksta atvilcējs, 18 — kopējais pirkstu izstiepējs, 19 — laterālais pirkstu izstiepējs, 20 — virsējais pirkstu saliecējs, 21 — dziļais pirkstu saliecējs, 22 — trešais kaulstarpas muskulis�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������ᄁ
	78. att. Pakaļējas ekstremitātes muskuļu uzbūves shēma: A — skats no laterālās puses, B — skats no mediālās puses; 1 — vidējais gūžu muskulis, 2 — dziļais gūžu muskulis, 3 — virsējais gūžu muskulis. 4, 5, 6 un 7 _— divgalvainais ciskas muskulis, puscīpslainais un pusplēvainais muskulis, 8 — pievilcējmuskulis, 9 — drēbnieka muskulis, 10 — jostas-zarnkaula muskulis, 11 — mazais jostas muskulis. 12 — ciskas četrgalvainais muskulis, 13 — ceļa kaula taisnās saites, 14 — paceles muskulis, 15 — apakšciskas trīsgalvainais muskulis, 16 — kraniālais stilba kaula muskulis, 17 — trešais ikru kaula muskulis, 18 — virsējais pakaļējas ekstremitātes pirkstu saliecējs, 19 — dziļais pakaļējās ekstremitātes pirkstu saliecējs, 20 — garais pirkstu izstiepējs, 21 — laterālais pakaļējās ekstremitātes pirkstu izstiepējs, 22 — īsais pirkstu izstiepējs, 23 — trešais kaulstarpas muskulis�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��������ᄁ��ꠁ�Ѐጁ
	79. att. Adas griezumi: A — āda bez matiem (histoloģisks griezums). B — āda ar matiem (uzbūves shēma), I — epiderma, II — derma, 111 — zemada; 1 un 2 — bazālā kārta, 3 — graudainā kārta, 4 — spīdošā kārta, 5 — raga kārta, 6 — epidermas izvirzījumi. 7 — dermas papillas, 8 — dermas papillārā kārta, 9 — dermas retikulārā kārta, 10 — sviedru dziedzeri, 11 _ sviedru dziedzeru izvadi, 12 — tauku dziedzeri, 13 — mata stiebrs, 14 — mata maisiņš, 15 — mata maksts, ko veido mata maisiņa epitēlijs, 16 — izkrītošs mats, 17 — nervi, 18 — receptori, 19 — artērija. 20 — vēnas, 21 — limfvadi. 22 – taukšūnas�4 — daudzdaļainais muguras muskulis, 15 — mediālais astes cēlājs, 16 — kraniālais slīpais galvas muskulis, 17 — daudzdaļainais kakla muskul
	80. att. Piena dziedzeri: A — govs, B — cūkas (no apakšas), C — ķēves (no apakšas), D — ķēves (garengriezums), E — govs (garengriezums); 1 — tesmeņa ķermenis, 2 — piena spogulis. 3 — pups, 4 — pupa kanāls, 5 — pupa kanāla atvere. 6 — tesmeņa āda, 7 — parenhīmas daiviņas, 8 — piena ejas, 9 — piena cisterna, 10 — piena cisternas pupa daļa����������������������������������������������������������������������
	81. att. Naga un pirksta spilventiņa uzbūve: A — zirga pirksts. B — naga zoles virsma, C — naga raga kurpe ar noņemtu laterālo sienu. D — zirga naga dzīvnadzis un pirksta spilventiņš; 1 — pirksta spilventiņš, 2 — naga sienas epidermas aizliektā dala, 3 — stara mediālā kājiņa, 4 _ stara centrālā rieva. 5 — mediālās naga sienas aizliektā dala, 6 — stara blakusrieva, 7 — stara galotne, 8 — nesnes ķermenis, 9 — baltā zona. 10 — nesnes mala, 11 — sienas rags, 12 — kronīša mala, 13 — naga raga sienas vidējā kārta, 14 — naga raga sienas iekšējā kārta, 15 — naga raga sienas ārējā kārta, 16 — apmales dzīvnadzis. 17 — kronīša dzīvnadzis. 18 — sienas dzīvnadzis, 19 — stara dzīvnadzis, 20 — aizliektās daļas dzīvnadzis, 21 — stara galotnes dzīvnadzis, 22 — nesnes dzīvnadzis, 23 — stara sabiezinātā zemāda, 24 — kronīša rieva, 25 — naga sienas iekšējās kārtas lapiņas, 26 — nesnes kājiņa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	82. att. Mēle: A — govs, B — zirga; 1 — uzbalsenis, 2 — mēles-uzbalseņa kroka, 3 — mēles sakne, 4 — mēles ķermenis, 5 — mēles galotne, 6 — aukslēju mandele, 7 — mēles-aukslēju loks, 8 — koniskās kārpiņas, 9 — valņveida kārpiņas, 10 — lapveida kārpiņas, 11 — sēņveida kārpiņas, 12 — mīkstās aukslējas, 13 — mēles spilvens, 14 — diegveida kārpiņas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	83. att. Īskronīša zobi: A — govs priekšzobs, B — govs priekšzoba garengriezums, C — suņa pirmais apakšējais dzeroklis, D — cūkas otrais augšējais dzeroklis, E — cūkas dzerokļa griezums; 1 — zoba kronītis, 2 — zoba kakliņš, 3 — zoba sakne, 4 — periodonts, 5 — zoba alveola, 6 — emalja, 7 — dentīns, 8 — cements, 9 — zoba dobums ar zoba pulpu, 10 — smaganas, 11 — asinsvadu un nervu kūlītis�〰㙣〰㘵〰㜳〰㈰〱㌷〰㘵〰㜲〰㙤〰㘵〰㙥〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙤〱ㄳ〰㙣〰㘵〰㜳〰㈰〰㘷〰㘱〰㙣〰㙦〰㜴〰㙥〰㘵〰㉣
	84. att. Garkronīša zobi: A — zirga priekšzoba garengriezums, B — govs dzeroklis, C — zirga dzeroklis, D — govs apakšējā dzerokļa košanas virsma, E — zirga augšējā dzerokļa košanas virsma, F — zirga apakšējā dzerokļa košanas virsma; 1 — zoba kronītis, 2 — emaljas ieliekums, 3 — zoba sakne, 4 — zoba zvaigzne, 5 — cements emaljas ieliekumā, 6 — emalja, 7 — dentīns, 8 — cements, 9 — zoba dobums�〰㜳〰㈰〱㌷〰㘵〰㜲〰㙤〰㘵〰㙥〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙤〱ㄳ〰㙣〰㘵〰㜳〰㈰〰㘷〰㘱〰㙣〰㙦〰㜴〰㙥〰㘵〰㉣����
	85. att. Govs siekalu dziedzeri: 1 — vaiga kaula muskulis, 2 — vaiga muskulis, 3 — augšējie vaiga dziedzeri, 4 — ārējais gremotājmuskulis, 5 — apakšžokļa zars, 6 — pieauss siekalu dziedzeris, 7 — apakšžokļa siekalu dziedzeris, 8 — apakšējie vaiga dziedzeri, 9 — vidējie vaiga dziedzeri, 10 — vaiga nervs. 11 — vaiga vēna, 12 — lūpu dziedzeri, 13 — lūpu gļotādas bārkstiņas�㈰〰㝡〰㘹〰㜲〰㘷〰㘱〰㈰〰㘴〰㝡〰㘵〰㜲〰㙦〰㙢〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㐴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㙦〰㜶〰㜳〰㈰〰㘱〰㜰〰㘱〰㙢〱㘱〱ㄳ〰㙡〱〱〰㈰〰㘴〰
	86. att. Dziedzeru zonas lauksaimniecības dzīvnieku kuņģu gļotādā (shēma): A — govs, B — cūka, C — zirgs, D — suns; 1 — barības vads. 2 — spurek|a priekštelpa, 3 — lielais loks, 4 — mazais loks, 5 — vārtnieka daļa, 6 — kunga dibens, 7 — cūkas kuņģa izliekums, 8 — zirga kuņģa aklais maiss, 9 — bezdziedzeru daļa, 10 — kardiālo dziedzeru zona, 11 — fundalo dziedzeru zona. 12 — pilorisko dziedzeru zona�〰㜳〰㈰〰㜳〰㘹〰㘵〰㙢〰㘱〰㙣〰㜵〰㈰〰㘴〰㝡〰㘹〰㘵〰㘴〰㝡〰㘵〰㜲〰㘹〰㍡〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘱〰㘹〰㘷〰㘱〰㈰〰㙢〰㘱〰㜵〰㙣〰㘱〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰
	87. att. Govs kuņģis (no labas puses): 1 — ventrālais kaudālais aklais maiss, 2 — ventrālā kaudālā gredzenrieva, 3 — dorsālais kaudālais aklais maiss. 4 — dorsālā kaudālā gredzenrieva, 5 — ventrālais spurekļa maiss, 6 — labā gareniskā rieva, 7 — labās puses papildrieva, 8 — dorsālais spurekļa maiss, 9 — dorsālā kraniālā gredzenrieva, 10 — dorsālais kraniālais aklais maiss, 11 — ventrālais kraniālais aklais maiss, 12 — spurekļa priekštelpa, 13 — barības vads, 14 — grāmatnieks, 15 — aceknis, 16 — glumenieks�ekšējais slīpais vēdera muskulis, 15 — taisnais vēdera muskulis, 16 — vēdera šķērsmuskulis, 17 — jostas-ribu muskulis, 18 — gara kakla muskuļa krūšu dala������
	88. att. Govs un cūkas zarnu uzbūves shēma: A — govs, B — cūka; 1 — taisnā zarna, 2 — aklā zarna, 3 — divpadsmitpirkstu zarna, 4 — divpadsmitpirkstu zarnas-loka zarnas saite, 5 — loka zarnas proksimālā cilpa,. 6 — loka zarnas distālā cilpa, 7 — loka zarnas descendējošā daļa, 8 — apzarnis, 9 — loka zarnas šķērsdaļa, 10 — tukšā zarna, 11 — kuņģa vārtnieka da|a, 12 — gūžu zarnas-aklās zarnas saite, 13 — gūžu zarna, 14 — centripetālie loki, 15 — centrifugālie loki, 16 — tukšās zarnas apzarnis�sānsaites, 12 — volārā saite, 13 — nadziņu nostiprinošie saistaudi, 14 — pirksta spilventiņš, 15 — naga kauls, 16 — nadziņu cīpsl
	89. att. Zirga un suņa zarnu uzbūves shēma: A — zirgs, B — suns: I — taisnā zarna, 2 — divpadsmitpirkstu zarna, 3 — aklā zarna, 4 — divpadsmitpirkstu-loka zarnas saite, 5 — loka zarnas ascendējošā da|a. 6 — loka zarnas descendējošā da|a, 7 — apzarnis, 8 — loka zarnas šķērsdala, 9 — aklās zarnas galotne, 10 — gūžu zarnas-aklās zarnas saite, 11 — gūžu zarna. 12 — kuņģa vārtnieka daļa. 13 — tukšā zarna. 14 — tukšās zarnas apzarnis, 15 — mazās loka zarnas apzarnis. 16 — b|odas izliekums (flexura pelvina). 17 — ampulveidīgais paplašinājums (ampulla coli). 18 — kreisā dorsālā stāvotne. 19 — kreisā ventrālā stāvotne, 20 — starpstāvotņu saite. 21 — aklās zarnas pamats, 22 — sternālais izliekums. 23 — diafragmatiskais izliekums, 24 — tēnijas, 25 — maisiņi. 26 — labā ventrālā stāvotne, 27 — labā dorsālā stāvotne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	90. att. Aknas: A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — kreisā daiva, 2 — labā daiva. 3 — kvadrātdaiva, 4 — astainā daiva, 5 — laterālā kreisā daiva, 6 — mediālā kreisā daiva, 7 — mediāla labā daiva, 8 — laterālā labā daiva, 9 — aknu vārti, 10 — žultspūslis, 11 — apaļā saite, 12 — astainais izaugums���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	91. att. Cūkas aknu mikroskopiskā uzbūve: 1 — daiviņas, 2 — starpdaiviņu saistaudi, 3 — centrālā vēna, 4 — starpdaiviņu artērija, 5 — starpdaiviņu vēna,. 6 — žultsvads�daiva, 7 — mediāla labā daiva, 8 — laterālā labā daiva, 9 —
	92. att. Gremošanas trakta dažādu daļu histoloģiskās uzbūves shēma: A — barības vads, B — kuņģis. C — tievā zarna, D — resnā zarna. I — gļotāda, II — zemglotāda, 111 — muskuļapvalks, IV — seroza: 1 — epitēlijs, 2 — gļotādas pamatkārta. 3 — gļotādas pamatkārtas muskuļslānis. 4 — kausveida šūnas, 5 — kuņģa dziedzeri, 6 — duodenālie dziedzeri. 7 — asinsvadi. 8 — zemgļotādas nervu pinums. 9 — starpmuskuļu nervu pinums, 10 — kuņģa bedrīte, 11 — kriptas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	93. att. Tievas zarnas uzbūve: I — bārkstiņa, 2 — epitēlijs, 3 — gļotādas pamatkārta, 4 — gļotādas pamatkārtas muskuļkārta. 5 — zemgļotāda, 6 — kausveida šūnas, 7 — zarnu dziedzeri, 8 — artērija, 9 — duodenālie dziedzeri, 10 — cirkulārā muskuļkārta, II — gareniskā muskuļkārta, 12 — muskuļapvalka nervu pinums, 13 — serozais apvalks�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	94. att. Aizkuņģa dziedzera histoloģiskā uzbūve: 1 — interlobulārie saistaudi, 2 — aizkuņģa dziedzera eksokrīnā daļa, 3 — aizkuņģa dziedzera endokrīnā daļa — insulārās saliņas, 4 — izvadkanāls. 5 — starpacinārie saistaudi, 6 — centroacinozās šūnas�〰㘴〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱〰㜴〰㙢〱〱〰㜲〰㜴〰㘱〰㜳〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〱㍣〰㙢〱〱〰㜲〰㜴〰㘱〰㉥〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㝡〰㘵〰㙤〰㘷〱㍣〰㙦〰㜴〱〱〰㘴〰㘱〰㉣〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙢〰㘱〰㜵〰㜳〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴
	95. att. Govs balsenes skrimšļi: 1 — uzbalsenis, 2 — kausveida skrimšļi, 3 — vairogskrimslis, 4 — gredzenskrimslis, 5 — trahejas gredzeni, 6 — mēles kaula lielais rags, 7 un 8 — vairogskrimšļa saites�〰㘵〰㘴〰㝡〰㘵〰㜲〰㘱〰㈰〰㘵〰㙢〰
	96. att. Zirga balsenes garengriezums: 1 _ mēles pamats, 2 — uzbalsenis, 3 — kausveida skrimšļa-uzbalseņa kroka, 4 — radziņveida izaugums, 5 — gredzenskrimslis, 6 — traheja, 7 — pirmais trahejas gredzens, 8 — gredzenskrimšļa loks, 9 — balss kroka, 10 — ieeja balsenes sānkabatā, 11 — kabatas kroka, 12 — vidējā balsenes kabata, 13 — vairogskrimslis, 14 — mēles kaula ķermenis�〰㜵〰㙥〰㈰〰㌸〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘱〰㘹〰㜲〰㙦〰㘷〰㜳〰㙢〰㜲〰㘹〰㙤〱㘱〱㍣〰㘱〰㈰〰㜳〰㘱〰㘹〰㜴��
	97. att. Trahejas šķērsgriezums: 1 — skrimšļu gredzens, 2 — trahejas gļotāda, 3 — trahejas šķērsmuskulis, 4 — trahejas šķērsmembrāna�〰㈰〰㜶〰㘱〰㘹〰㜲〰㙦〰㘷〰㜳〰㙢〰㜲〰㘹〰㙤〱㘱〱㍣〰㘱〰㈰〰㜳〰㘱〰㘹〰㜴�������焃�
	98. att. Plaušas (no dorsālās puses): A — govs, B — cūkas, C — zirga, D — suņa; 1 — traheja, 2 — kraniālā daiva, 2' — govs labās plaušas kraniālās daivas kraniālā daļa, 3 — vidējā daiva, 4 — kaudālā daiva, 5 — plaušu ķermenis, 6 — papildu daiva�������������������������������������������������������������������������������������
	99. att. Plaušu acinusa shēma: 1 — terminālā bronhiola, 2 — pirmās pakāpes respiratorā bronhiola, 3 — otrās pakāpes respiratorā bronhiola, 4 — trešās pakāpes respiratorā bronhiola, 5 — alveolārās ejas, 6 — alveolārie maisiņi��������������������������������������������������������������������������������
	100. att. Nieres: A — govs, B — cūkas, C — zirga; 1 — nieres piramīda, 2 — nieres daiviņa, 3 — nieres garoza, 4 — nieres serde, 5 — nieres piltuvīte, 6 — nieres kārpiņa, 7 — piltuvītes kājiņa, 8 — urīnvads, 9 — nieres bļodiņa, 10 — nieres bļodiņas izliekums, 11 — nieres vārti�㜰〰㘹〰㜲〰㘱〰㜴〰㙦〰㜲〱〱〰㈰〰㘲〰㜲〰㙦〰㙥〰㘸〰㘹〰㙦〰㙣〰㘱〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘱〰㙣〰㜶〰㘵〰㙦〰㙣〱〱〰㜲〱〱〰㜳〰㈰〰㘵���
	101. att. Nefrona uzbūves shēma: 1 — asinsvadu kamoliņš, 2 — nefrona proksimālais nodalījums, 3 — nefrona cilpas lejupejošā daļa, 4 — nefrona cilpas augšupejošā daļa, 5 — nefrona distālais nodalījums. 6 — savācējcaurulīte�〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〰㘹〰㘵〰㜲〰㘵〰㜳〰㈰〰㜳〰㘵〰㜲〰㘴〰㘵〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〰㘹〰㘵〰㜲〰㘵〰㜳〰㈰〰㜰〰㘹〰㙣〰㜴〰㜵〰
	102. att. Zirga urīnorgāni: 1 — labā niere, 2 — kreisā niere, 3,— urīnvadi, 4 un 5 — labā un kreisā virsniere, 6 — aorta, 7 un 8 — nieru artērijas, 9 — nabas artēriju nereducētās daļas, 10 — urīnpūšļa galotne, 11 — urīnpūšļa ķermenis, 12 — urīnpūšļa kakls, 13 — urīnvada valnīši, 14 — urīnpūšļa trīsstūris, 15 — urīnvada atvere, 16 — urīnvada kroka, 17 — urīnkanāla šķautne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	103. att. Buļļa dzimumorgānu uzbūves shēma: 1 — sēklinieks, 2 — sēklinieka piedēklis, 3 — sēklinieka piedēkļa aste, 4 — vaginalā apvalka parietālā lapa, 5 — sēklinieku maisiņa āda, 6 — sēklvada aukliņa, 7 — sēklvads, 8 — nervi un asinsvadi, 9 — sēklvada ampula, 10 — pūslīšveida dziedzeris, 11 — priekšdziedzeris, 12 — sīpolveida dziedzeris, 13 — dzimumloceklis, 14 — sīpola-spongiozais muskulis, 15 — sēžaskavernozais muskulis, 16 — dzimumlocekļa galviņa, 17 — prepūcijs, 18 — prepūcija kraniālais un kaudālais muskulis, 19 — cirkšņu kanāla dziļais gredzens, 20 — starpene, 21 — dzimumlocekļa «S» veida izliekums, 22 — sēžas kauls�otņu saite. 21 — aklās zarnas pamats, 22 — sternālais izliekums. 23 — diafragmatiskais izliekums, 24 — tēnijas, 25 — maisiņi. 26 — labā ventrālā stāvotne, 27 — labā dorsālā stāvotne���
	104. att. Sēklinieka un sēklinieka piedēkļa uzbūve: A — shēma, B — kuiļa sēklinieka garengriezums; 1 — sēklinieks, 2 — sēklinieka piedēkļa galviņa, 3 — sēklinieku likumotie kanāliņi, 4 — sēklinieka tikls, 5 — sēklas izvadkanāliņi, 6 — sēklvada aukliņa, 7 — sēklvads, 8 — sēklvada aukliņas asinsvadu pinums, 9 — šķiedrains apvalks, 10 — vaginālā apvalka viscerālā lapa jeb sēklinieka īpašais apvalks, 11 — sēklinieka daiviņa, 12 — sēklinieka piedēkļa ķermenis, 13 — sēklinieka piedēkļa astīte, 14 — starpsienas, 15 — sēklinieka piedēkļa vads, 16 — sēklinieka videne�s kauls�a spilventiņš, 15 — naga kauls, 16 — nadziņu cīpsla��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	105. att. Sēklinieku maisiņa uzbūves shēma: A — garengriezuma shēma, B — sēklinieks apvalkos, C — sēklinieks un sēklvada aukliņa; 1 — sēklinieks, 2 — sēklinieka piedēklis, 3 — sēklinieku maisiņa āda, 4 — saistaudu-muskuju apvalks, 5 — sēklinieka ārējā f ascija+sēklinieka cēlāja ārējā fascija, 6 — sēklvada aukliņa, 7 — ārējais sēklinieka cēlājmuskulis, 8 — sēklinieka iekšēja fascija + vaginālā apvalka parietālā lapa, 9 — vaginālais dobums, 10 — vaginālā apvalka viscerālā lapa (sēklinieka īpašais apvalks jeb seroza), 11 — sēklinieka bursa, 12 — sēklinieka tēne, 13 — sēklinieka īpašā saite� ulnārais karpālās locītavas saliecējs, 17 — garais pirmā pirksta atvilcējs, 18 — kopējais pirkstu izstiepējs, 19 — laterālais pirkstu izstiepējs, 20 — virsējais pirkstu saliecējs, 21 — dziļais pirkstu saliecējs, 22 — trešais kaulstarpas muskulis��������
	106. att. Buļļa papildu dzimumdziedzeri (no dorsālās puses): 1 — sēklvads. 2 — sēklvada ampula, 3 — pūslīšveida dziedzeris. 4 — priekšdziedzeris, 5 — sīpolveida dziedzeris, 6 — urīnvads, 7 — urīnpūslis, 8 — urīnkanāla muskulis����������������������������������������������������������������������
	107. att. Ērzeļa dzimumlocekļa šķērsgriezums: 1 — šķiedrainais apvalks, 2 — briedumķermenis, 3 — briedumķermeņa dobumi. 4 — urinkanāla spongiozais ķermenis. 5 — urlnkanāls, 6 — spongiozā ķermeņa šķiedrainais apvalks, 7 — dzimumlocekļa ievilcējmuskulis, 8 — sīpola-spongiozais muskulis�����������������������������������������������������������������������������������������������
	108. att. Govs dzimumorgānu uzbūves shēma: I — olnīca, 2 — olvads, 3 — dzemdes ragi, 4 — dzemdes ķermenis, 5 — dzemdes kakls, 6 — maksts, 7 — maksts priekšiņa, 8 — kaunums, 9 — klitors, 10 — taisnās zarnas ampula. 11 — urīnpūslis, 12 — urīnkanāls. 13 — karunkuli. 14 — piena dziedzeri, 15 — suburetrālais izliekums, 16 — starpene�〰㘴〰㙦〰㘲〰㜵〰㙤〰㘹〰㉥〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜵〰㜲〰㘹〰㙥〰㙢〰㘱〰㙥〱〱〰㙣〰㘱〰㈰〰㜳〰㜰〰㙦〰㙥〰㘷〰㘹〰
	109. att. Olnīcas uzbūves shēma: 1 — olnīcas tēnes mala, 2 — parenhimatozā zona, 3 — asinsvadu zona, 4 — virsējais epitēlijs, 5 — šķiedrainais apvalks, 6 — primārie folikuli, 7 — sekundārie folikuli. 8 — terciārais folikuls, 9 — atrētiskais folikuls, 10 — ovulācija, 11 — dzeltenais ķermenis, 12 — atrētiskais dzeltenais ķermenis, 13 — terciāra folikula saistaudu apvalks. 14 — caurspīdīgais apvalks, 15 — terciārā folikula dobums, 16 — starainais vainags. 17 — intersticiālās šūnas, 18 — olnīcas stroma, 19 — saistaudu apvalka iekšējais slānis, 20 — saistaudu apvalka ārējais slānis�㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㜀　㌀　　　　����Ȁ뤀
	110. att. Dzemdes novietojums: A un B — govs, C — cūkas, D — ķēves; 1 — taisnā zarna, 2 — dzemdes platā saite, 3 — maksts priekšiņa, 4 — urīnkanāls, 5 — maksts, 6 — dzemdes kakls, 7 — dzemdes ķermenis, 8 — olnīca, 9 — olvads, 10 — dzemdes rags, 11 — urīnpūslis, 12 — bļodas saaugums�����������������������������������������������������������������
	111. att. Govs galveno artēriju un vēnu shēma: A – no labās puses, B – segmentāls griezums krūšu kaula apvidū: 1 – sirds, 2 – aortas loks, 3 – krūšu aorta, 4 – trīszaru artērija 5 – kraniala apzarņa artērija. 6 – vēdera aorta, 7 – kaudālā apzarņa artērija, 8 – iekšējā zarnkaula artērija. 9 – arēja zarnkaula artērija, 10 – ciskas artērija. 11 – ciskas dziļā artērija 2 ~ s,cnas arteriju sumbrs. 13 – kaunuma ārēja artērija. 14 – vēdera sienas kaudālā artē" ' _ aiiastomozes starp zarnu artērijām, 16 – anastomoze starp vēdera sienas kranialo un kaudālo artēriju. 17 — vēdera sienas kraniala artērija, 18 — diafragmas kontūra, 19 — krūšu iekšējā artērija 20 – Dlecagalvas artēriju stumbrs, 21 – kakla dziļā artērija. 22 – lāpstiņas dorsālā artērija, 23 – pleca-galvas artērija. 24 – labā zematslēgas artērija. 25 – kopējo miega artēriju stumbrs. 26 – mugurkaulāja artērija. 27 – labā kopējā miega arterija. 28 – ārējā miega artērija. 29 – mēles-sejas artēriju stumbrs, 30 – sejas artērija. 31 – labais sirds kambaris. 32 – kraniālā dobā vēna. 33 – kaudālā dobā vēna, 34 – ārējā jugulārā vēna, 35 – zarnkaila kopējā vēna. 36 – virsējā kraniālā vēdersienas vēna, 37 – krūšu iekšējā vēna, 38 – vārtu vēna. 39 – aknu kapilāri. 40 – aknu vēnas 41 — ribstarpu dorsālās artērijas, 42 – ribstarpu ventrālās artērijas, 43 – krūšu kauls,, 44 – riba, 45 — krusu skriemelis, 46 – ribstarpu artēriju dorsālie zari, 47 – muguras smadzeņu zars�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	112. att. Govs sirds: A — no kreisās puses, B — no labās puses; 1 — aorta, 2 — pleca-galvas stumbrs, 3 — plaušu artēriju stumbrs, 4 — arteriālā saite, 5 — plaušu vēnas, 6 — kreisais priekškambaris, 7 — kreisā nepāra vēna, 8 — labā sirds austiņa, 9 — kreisā sirds austiņa, 10 — labais kambaris, 11 — kreisais kambaris, 12 — zemepikarda tauki, 13 — sirds parakonālā rieva, 14 — sirds subsinozā rieva, 15 — perikarda piestiprināšanās līnija, 16 — kaudālā dobā vēna, 17 — kraniālā dobā vēna, 18 — sirds galotne�proksimālais sezamkauls, 20 — distālais sezamkauls, 21 — metakarpālais nelīdzenums, 22 — asinsvadu caur㌀㐀㌀　㌀　ऀ鬀㌀〄쀁쀯踣㌀㘀㘀㐀㌀　㌀　��������̀
	113. att. Zirga sirds garengriezums: 1 — plaušu artēriju stumbrs. 2 — plaušu vēnas. 3 — kreisais priekškambaris. 4 — lielā sirds vēna 5 — kreisā sirds vainagartērija. 6 — kreisā atrioventrikulārā vārstule, 7 un 13 _ cīpslainās stīgas. 8 — kārpiņveida muskuli. 9 — kambaru starpsiena, 10 — kreisais kambaris, 11 un 20 – labais kambaris. 12 – sirds šķērsmuskulis. 14 – aba atrioventrikulārā vārstule, 15 — labā sirds vainagartērija, 16 — aortas atveres vārstule, 17 — kraniālā dobā vēna. 18 – aorta. 19 – šķautņveida muskuļi. 21 – labais priekškambaris�　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㘀　　　　　　　　　㔀愀㠀　攀　㘀搀㠀㌀昀㤀　㈀㌀　㐀　　㌀　
	114. att. Govs galvas artērijas (skats no kreisās puses, daļa apakšžokļa un vaiga loka noņemta): 1 — mutes kaktiņa artērija, 2 — deguna laterālā artērija, 3 — augšlūpas artērija, 4 — sejas artērija, 5 — aukslēju mazā artērija, 6 — zemacs artērija, 7 — vaiga ārējā artērija, 8 — ķīļa-aukslēju artērija, 9 — aukslēju liela artērija, 10 — vaiga iekšējā artērija, 11 — zari uz iekšējo gremotajmuskuli, 12 — žokļa artērija, 13 — apakšžokļa alveolu artērija, 14 — ārējā miega artērija, 15 — auss kaudālā artērija, 16 — deniņu virsējās artērijas un sejas šķērsartērijas stumbrs, 17 — acs tauku artērija, 18 — acsdobuma ārējā artērija, 19 un 20 — zari uz smadzeņu brīnumtiklu, 21 — deniņu dziļā artērija, 22 — kondiļa artērija, 23 — pakauša artērija, 24 — aukslēju augšupejošā artērija, 25 — pakauša artērijas lejupejošais zars, 26 — mugurkaulāja artērija, 27 — kreisā kopējā miega artērija, 28 — vairogdziedzera kraniālā artērija, 29 — mēles-sejas artēriju stumbrs, 30 — mēles artērija, 31 — zemmēles artērija�irds kambaris. 32 – kraniālā dobā vēna. 33 – kaudālā dobā vēna, 34 – ārējā jugulārā vēna, 35 – zarnkaila kopējā vēna. 36 – virsējā kraniālā vēdersienas vēna, 37 – krūšu iekšējā vēna, 38 – vārtu vēna. 39 – aknu kapilāri. 40 – aknu vēnas 41 — ribstarpu dorsālās artērijas, 42 – ribstarpu ventrālās artērijas, 43 – krūšu kauls,, 44 – riba, 45 — krusu skriemelis, 46 – ribstarpu artēriju dorsālie zari, 47 – muguras sm
	115. att. Govs priekšējas ekstremitātes artērijas: A — no mediālās puses, B — no palmārās puses; 1 — paduses artērija, 2 — virsējais palmārais zars, 3 — kopējā kaulstarpas artērija, 4 — dorsālā kaulstarpas artērija, 5 — apakšpleca dziļā artērija, 6 — elkoņa kaula kolaterālā artērija. 7 — krūšu-muguras artērija, 8 — krūšu ārējā artērija, 9 — pleca kaula kaudālā lokveida artērija, 10 — pleca kaula kraniālā lokveida artērija, 11 — pleca dziļā artērija, 12 — pleca artērija, 13 — elkoņa šķērsartērija. 14 — vidusartērija. 15 — spieķa artērija, 16 — trešā dorsālā metakarpālā artērija, 17 — ceturtā pirksta īpašā palmārā aksiālā artērija, 18 — pirksta spilventiņa artērija, 19 — trešā kopējā palmārā pirkstu artērija. 20 — distālais dziļais volārais loks, '21 — virsējais volārais loks, 22 — ceturtā palmārā metakarpālā artērija, 23 —�pējs, 24 — iekšējais slīpais vēdera muskulis, 25 — platākais muguras muskulis, 26 — trapecmuskulis, 27 — pleca-atlanta muskulis, 28 — pleca-galvas muskulis��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ć�ƒ눀��뼂 쀂����繻聵瑨澙�̄Ԇ܈ऊଌഎ༐ᄒጔᔖᤚᬜᴞἠ™⌤┦✨⤪⬬⼰ㄲ㌴㔶㜸㤺㬼㴾㽀䅂䍄䕆䝈䥊䭌䵎佐兒協啖坘奚孜嵞彠愀蚇見鎘麣ꊤꚥꞩꮪ겭꾮낱뎵뒶뢷벻붾r摥椀碡火v樀袚s�杷��l簀ꢺ
	116. att. Govs bļodas dobuma un pakaļējās ekstremitātes artērijas: A — no mediālās puses, B — no dorsālās puses, C — no plantārās puses; 1 — jostas artērijas, 2 — krustu vidus artērija, 3 — iekšējā zemkaula artērija, 4 — zarnkaula-jostas artērija, 5 — muguras smadzeņu zari, 6 — gūžas kraniālā artērija, 7 — astes vidusartērija, 8 — kaunuma iekšējā artērija, 9 un 11 — gūžas kaula cauruma zari. 10 — gūžas kaudālā artērija, 12 — ciskas dzijā artērija, 13 — ciskas artērija, 14 — mediālā ciskas lokveida artērija, 15 — laterālā ciskas lokveida artērija, 16 — kaudālā tibiālā artērija. 17 — mediālā tarsālā artērija, 18 — laterālā plantārā artērija, 19 — mediālā plantārā artērija, 20 — caururbjošā tarsālā artērija, 21 — ceturtā kopējā plantārā pirkstu artērija. 22 — otrā kopējā plantārā pirkstu artērija, 23 — distālais caururbjošais zars, 24 — trešā pirksta plantārā abaksiālā artērija, 25 — trešā pirksta plantārā aksiālā artērija, 26 — treša kopējā dorsālā pirkstu artērija, 27 — trešā dorsālā metatarsālā artērija, 28 — dorsālais tarsālais pinums, 29 — kraniālā tibiālā artērija, 30 — paceles arterijaL 31 — ciskas zemādas artērija, 32 — ceļa lejupejošā artērija, 33 — ciskas kraniālā artērija, 34 — laterāTā ciskas lokveida artērija, 35 — urīnpūšļa kaudālā artērija, 36 — vēdera sienas kaudālā artērija, 37 — kaunuma ārējā artērija, 38 — kaunuma-vēdera sienas artēriju stumbrs, 39 — labā ārējā zarnkaula artērija. 40 — zarnkaula dziļā lokveida artērija, 41 — nabas artērija, 42 — kreisā iekšējā zarnkaula artērija. 43 — kreisā ārējā zarnkaula artērija, 44 – vēdera aorta, 45 — dziļais plantārais loks, 46 — virsējais plantārais loks, 47 — trešā kopējā plantārā pirkstu artērija, 48 — ceturtā pirksta plantārā aksiālā artērija�〰㘴〰㘵〰㜲〰㘱〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㙣〰㘱〰㜴〱〱〰㙢〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙤〰㜵〰㘷〰㜵〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜴〰㜲〰㘱〰㜰〰㘵〰㘳〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㙣〰㘵〰㘳〰㘱〰㉤〰㘱〰㜴〰㙣〰㘱〰㙥〰㜴〰㘱〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㌲〰㌸〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰㙣〰㘵〰㘳〰㘱〰㉤〰㘷〰㘱〰㙣〰㜶〰㘱〰㜳〰㈰〰㙤〰㜵〰㜳〰㙢〰㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　㈀　저㌄ₙ㐢퀪ਢ　㘀　㌀㜀　　㘀　　㜀㔀　　㜀㐀　㐀㘀　　㜀㘀　　㘀㔀　　㘀㤀　　㘀㐀　　㘀　　㈀　　　㘀搀　　㜀㔀　　㜀㌀　　㘀戀　　㜀㔀　㌀挀　　㘀㤀　　㈀攀　　㈀　　　㌀㈀　　㌀　　㈀　㈀　㌀　　㈀　　　㘀挀　　㘀　　㘀㈀　　㘀　　㘀㤀　　㜀㌀　　㈀　　　㜀　　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀戀　㘀　　㘀戀　　㘀　　㘀搀　　㘀㈀　　㘀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㜀㌀　　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀
	117. att. Govs virsējie limfmezgli: 1 – paceles limfmezgls, 2 – sēžas kaula limfmezgls, 3 – ceļa krokas limfmezgls, 4 – bada bedres limfmezgli, 5 – laterālais aiznkles limfmezgls, 6 – pieauss limfmezgls, 7 — apakšžokļa limfmezgls, 8 – virsējais kakla limfmezgls, 9 – pirmās ribaspaduses limfmezgls, 10 — paduses limfmezgls, 11 — tesmeņa limfvadi����������������������������������������
	118. att. Govs dziļie limfmezgli: 1 — vēdera sienas limfmezgli, 2 — tesmeņa limfmezgli, 3 — sēžas kaula limfmezgls, 4 un 5 — krustu limfmezgli, 6 — iekšējas zarnkaula artērijas limfmezgls, 7 — mediālie zarnkaula limfmezgli, 8 — laterālie zarnkaula limfmezgli. 9 — jostas limfmezgli, 10 — nieru limfmezgls, 11 — dorsālie videnes limfmezgli, 12 — ribstarpu limfmezgli, 13 — lielais krūšu limfvads 14 — kranialie videnes limfmezgli, 15 — limfvads uz virsējiem kakla limfmezgliem, 16 — kreisais trahejas limfvads, 17 — laterālie aizrikles limfmezgli, 18 — kaudālais mēles kaula limfmezgls, 19 — mediālie ai/.rikles limfmezgli, 20 — spārnveida izauguma limfmezgls. 21 — meles kaula rostralais limfmezgls, 22 — apak šžok|a limfmezgls, 23 — dzi|o kakla limfmezglu kraniālā grupa, 24 — dzi|o kakla limfmezglu vidēja grupa, 25 — ribu-kakla limfmezgls, 26 — dzi|o kakla limfmezglu kaudālā grupa, 27 — krūšu ieejas limfmezgls, 28 — kraniālais krūšu kaula limfmezgls, 29 — traheobronhālais limfmezgls, 30 — kaudālais krūšu kaula limfmezgls, 31 — kaudālie videnes limfmezgli, 32 — jostas limfvadu stumbrs�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ȁ㌁��蠁퀟
	119. att. Cūkas virsējie limfmezgli: i 2 — limfvadi uz virsējiem cirkšņu limfmezgliem. 3 – sēžas limfmezgli (punktēti). 4 – ceļa krokas limfmezgls, 5 — virsējo kakla limfmezglu dorsālā grupa, 6 – mediālie virsrīkles limfmezgli (punktēti), 7 – laterālie virsnkles limfmezgli, 8 – pieauss limfmezgli, 9 – apakšžok|a limfmezgli, 10 – virsējo kakla limfmezglu ventrālā grupa, 11 — apakšžokļa papildu limfmezgli������������������������������������������������������������������������������������������
	120. att. Cūkas dziļie limfmezgli: 1 — tesmeņa limfmezgli, 2 — limfvadi uz paceles limfmezglu, 3 – gūžas limfmezgls, 4 — krustu limfmezgls, 5 — iekšējās zarnkaula artērijas limfmezgls, 6 — mediālie zarnkaula limfmezgli, 7 — laterālie zarnkaula limfmezgli, 8 — jostas limfmezgli, 9 — nieru limfmezgli, 10 — jostas limfvads, 11 — dorsālie videnes limfmezgli, 12 — kraniālie videnes limfmezgli, 13 — lielais krūšu limfvads, 14 — limfvads uz kaudālajiem dziļajiem kakla limfmezgliem, 15 — kreisais trahejas limfvads, 16 — laterālais aizrīkles limfmezgls. 17 — pieauss limfmezgls, 18 — apakšžokļa limfmezgli, 19 — mediālais aizrikles limfmezgls, 20 — dziļo kakla limfmezglu kraniālā grupa, 21 – dzi|o kakla limfmezglu vidējā grupa, 22 un 23 — dziļo kakla limfmezglu kaudālā grupa, 24 — perikarda limfmezgls, 25 — kraniālie krūšu kaula limfmezgli. 26 — kreisie bronhālie limfmezgli, 27 — dorsālais bronhālais limfmezgls, 28 — kaudālie videnes limfmezgli�mezgls, 29 — traheobronhālais limfmezgls, 30 — kaudālais krūšu kaula limfmezgls, 31 — kaudālie videnes limfmezgli, 32 — jostas limfvadu stumbrs�����Ѐጁ��頁ᜢȀᔁ�
	121. att. Muguras smadzeņu uzbūve (no ventrālās puses): 1 — savienotājtiltiņš, 2 — dorsālais rags. 3 — ventrālais rags, 4 — laterālais kūlītis, 5 — ventrālais kūlītis, 6 — mediālā sprauga, 7 — dorsālā saknīte, 8 — ventrālā saknīte, 9 — spinālais ganglijs�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	122. att. Govs galvas smadzeņu garengriezums: 1 — smadzeņu saiklis, 2 — caurspīdīgā starpsiena, 3 — velve, 4 — smadzeņu iekšējā vēna, 5 — epifīze, 6 — smadzenītes, 7 — rombveida smadzeņu vidus asinsvadu pinums, 8 — smadzeņu kaudālā būra, 9 — iegarenās smadzenes, 10 — ceturtais smadzeņu dobums, 11 — smadzeņu rostrālā būra, 12 — tilts, 13 — vidussmadzeņu kanāls, 14 — vidussmadzeņu jumts, 15 — hipofīze, 16 — starpmasa, 17 — trešais smadzeņu dobums, 18 — asinsvadu pinums, 19 — redzes nervu krustojums, 20 — redzes nervs, 21 — ožas vālīte, 22 — rostrālais smadzeņu saiklis, 23 — kaudālais smadzeņu saiklis, 24 — apmetnis, 25 — lielo smadzeņu pusložu garozas krokas, 26 — lielo smadzeņu pusložu garozas rievas�　㐀　　㈀　　　㜀㘀　　㘀　　㘀㤀　　㜀㈀　　㘀昀　　㘀㜀　　㜀㌀　　㘀戀　　㜀㈀　　㘀㤀　　㘀搀　㘀　㌀挀　　㘀　　㈀　　　㜀㌀　　㘀　　㘀㤀　　㜀㐀　　㘀㔀　　㜀㌀　　　　㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㜀㘀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　���
	123. att. Govs smadzenes (no ventrālās puses): 1 — smadzeņu gareniskā sprauga, 2 — ožas vālīte, 3 — laterālā ožas rieva, 4 — redzes nervs, 5 — redzes nervu krustojums, 6 — redzes trakts, 7 — bumbierveida daiva, 8 — acs muskuļu nervs, 9 — trīszaru nervs, 10 — sejas nervs, 11 — lidzsvara-dzirdes nervs, 12 — atvilcējnervs, 13 — mēles-rīkles nervs, 14 — klejotājnervs. 15 — papildu nervs, 16 — zemmēles nervs, 17 — piramīda, 18 — rombveida smadzeņu asinsvadu pinums, 19 — smadzenīšu laterālā daiva, 20 — trapecveida ķermenis, 21 — tilts. 22 — zirņveida ķermenis. 23 — lielo smadzeņu kājiņas. 24 — pelēkais paugurs ar piltuvīti, 25 — laterālais ožas vads, 26 — ožas trīsstūris, 27 — ožas kājiņa� izstiepējs, 19 — laterālais pirkstu izstiepējs, 20 — virsējais pirkstu saliecējs, 21 — dziļais pirkstu saliecējs, 22 — trešais kaulstarpas muskulis��������Ѐ픀��頁焣
	124. att. Galvas smadzeņu garozas histoloģiskā uzbūve: 1 — molekulārā kārta, 2 — ārējā graudainā kārta, 3 — piramidālā kārta, 4 — iekšējā graudainā kārta, 5 — ganglioza kārta, 6 — polimorfā kārta, 7 — baltā viela�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	125. att. Priekšējās ekstremitātes nervi: A — no mediālās puses, B — no dorsālās puses, C — no palmārās puses; 1 — zemlāpstiņas nervi, 2 — kaudālie krūšu nervi, 3 — paduses nervs, 4 — spieķa nervs, 5 — kraniālie krūšu nervi, 6 — muskuļu-ādas nerva muskuļzars, 7 — vidus nervs, 8 — muskulu-ādas nerva distālais muskulzars. 9 — elkoņa nervs, 10 — muskulu-ādas nerva atzarojums — mediālais apakšpleca ādas nervs, 11 — trešais kopējais palmārais nervs, 12 — otrais kopējais palmārais nervs. 13 — trešā pirksta īpašais palmārais abaksiālais nervs, 14 — trešā pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 15 — trešais kopējais dorsālais nervs, 16 — ceturtā pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 17 — ceturtā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs, 18 — trešā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs, 19 _ elkoņa nerva palmārais zars, 20 — elkoņa nerva palmārā zara virsējais zars. 21 — elkoņa nerva palmārā zara dziļais zars, 22 —_ otrā palmārā virsējā metakarpālā nerva laterālais zars, 23 — otrā palmārā virsējā metakarpālā nerva mediālais zars. 24 — trešais kopējais palmārais nervs, 25 — ceturtā pirksta īpašais palmārais abaksiālais nervs, 26 — ceturtā pirksta īpašais palmārais aksiālais nervs. 27 — trešā pirksta īpašais palmārais aksiālais nervs�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	126. att. Govs jostas un krustu nervi (no mediālās puses): 1 — laterālais ciskas ādas nervs, 2 — ģenitāliju-ciskas nervs, 3 — ciskas nervs, 4 — ciskas zemādas nervs, 5 — gūžas kaula cauruma nervs, 6 — kaudālais gūžas nervs, 7 — kraniālais gūžas nervs, 8 — kaunuma nervs, 9 — kaunuma nerva ādas zars, 10 — kaunuma nerva zars uz kaunumu un kutekli, II — starpenes nervs, 12 un 13 — kaudalie taisnās zarnas nervi, 14 — sēžas nervs���������������������������������������������������������������������������
	127. att. Govs sēžas nervs un tā zari (no laterālās puses): I — sēžas nervs, 2 — sēžas nerva ādas zari, 3 — stilba nervs, 4 — apakšciskas laterālais ādas nervs, 5 — ikru nervs, 6 — ikru nerva ādas zari, 7 — ikru nerva muskuļu zari, 8 — virsējais ikru nervs, 9 — dziļais ikru nervs, 10 — laterālais plantārais nervs, II — zars uz piekto pirkstu, 12 — ceturtā pirksta īpašais plantārais abaksiālais nervs, 13 — ceturta pirksta īpašais plantārais aksiālais nervs, 14 — trešā pirksta īpašais plantārais aksiālais nervs, 15 — trešā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs, 16 — ceturta pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs�㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㜀　㌀　　　　����Ȁ뤀s, 25ఀ묀���ꀺࠢgas kaula-pakauša muskulis������Ȁ씀ഄ蠁
	128. att. Govs pakaļējās ekstremitātes distālās daļas nervi: A — no dorsālās puses, B — no plantārās puses; 1 — dziļais ikru nervs, 2 — virsējais ikru nervs, 3 — ciskas zemādas nervs, 4 — muskuļu zars, 5 — trešais dorsālais metatarsālais nervs, 6 — ceturtais kopējais dorsālais pirkstu nervs, 7 — otrais kopējais dorsālais pirkstu nervs, 8 — trešais kopējais dorsālais pirkstu nervs, 9 _ trešā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs, 10 — ceturtā pirksta īpašais dorsālais aksiālais nervs, 11 — trešā pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 12 — ceturtā pirksta īpašais dorsālais abaksiālais nervs, 13 — ceturtā pirksta īpašais plantārais aksiālais nervs, 14 — trešā pirksta īpašais plantārais aksiālais nervs, 15 — ceturtā pirksta īpašais plantārais abaksiālais nervs, 16 — trešā pirksta īpašais plantārais abaksiālais nervs, 17 — kaudālais apakšciskas ādas nervs, 18 — stilba nervs, 19 — mediālais plantārais nervs, 20 — laterālais plantārais nervs, 21 — laterālā plantārā nerva dziļais zars�〰㙢〰㜳〰㘹〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙥〰㘵〰㜲〰㜶〰㜳〰㉣〰㈰〰㌱〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜴〰㜲〰㘵〱㘱〱〱〰㈰〰㜰〰㘹〰㜲〰㙢〰㜳〰㜴〰㘱〰㈰〱㉢〰㜰〰㘱〱㘱〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘴〰㙦〰㜲〰㜳〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘱〰㙢〰㜳〰㘹〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙥〰㘵〰㜲〰㜶〰㜳〰㉣〰㈰〰㌱〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘳〰㘵〰㜴〰㜵〰㜲〰㜴〰㘱〰㈰〰㜰〰㘹〰㜲〰㙢〰㜳〰㜴〰㘱〰㈰〱㉢〰㜰〰㘱〱㘱〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘴〰㙦〰㜲〰㜳〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㘱〰㙢〰㜳〰㘹〱〱〰㙣〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㙥〰㘵〰㜲〰㜶〰㜳〰〰㌳〰㌰〰㌳〰㌰〰㌳〰㌶〰㌶〰㌴〰㌳〰㌰〰㌳〰㌱〰㌳〰㌶〰㌳〰㌱〰㌳〰㌰〰㌳〰㌱〰㌳〰㌳〰㌶〰㌳〰㌳〰㌰〰㌳〰㌰〰㌳〰㌶〰㌳〰㌱〰㌳〰㌰〰㌳〰㌰〰㌳〰㌲〰㌳〰㌰
	129. att. Govs virsējie galvas nervi: 1 — iekšējais auss nervs, 2 — kaudālais auss nervs, 3 — auss-plakstiņu nervs, 4 — sejas nervs, 5 — lielais auss nervs, 6 — papildu nervs, 7 — otrā kakla nerva ādas zars, 8 — trešais kakla nervs, 9 — ārējā jugulārā vēna, 10 — pieauss siekalu dziedzeris. 11 — apakšžokļa siekalu dziedzeris, 12 — ventrālais vaiga nervs, 13 — dorsālais vaiga nervs, 14 — pieauss siekalu dziedzera pinums, 15 — virsējais deniņu nervs, 16 — vaiga nervs, 17 — sejas vēna, 18 — zemacs nervs, 19 — vaiga kaula nervs, 20 — zemveltņa nerva zari, 21 — pieres nervs, 22 — raga nervs� — pelēkais paugurs ar piltuvīti, 25 — laterālais ožas vads, 26 — ožas trīsstūris, 27 — ožas k
	130. att. Autonomās nervu sistēmas shēma: A — vidussmadzenes. B — iegarenās smadzenes. C — muguras smadzenes; 1 — parasimpātiskie centri vidussmadzenēs, 2 — parasimpātiskie siekalu un asaru atdalīšanās centri, 3 — klejotājnerva centrs iegarenajās smadzenēs, 4 — simpātiskie centri muguras smadzeņu krūšu un jostas segmentos, 5 — parasimpātiskie centri muguras smadzeņu krustu segmentos, 6 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz aci, 7 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz siekalu dziedzeriem. 8 — klejotājnerva zari uz iekšējiem orgāniem, 9 — simpātiskais stumbrs ar vertebrālajiem ganglijiem, 10 — preganglionārās šķiedras, kas simpātiskās daļas centrus savieno ar simpātisko stumbru, 11 — parasimpātiskās nervu šķiedras uz pavēderes pinumu, 12 — trīszaru ganglijs ar nervu pinumu, 13 — lielā iekšu nerva šķiedras uz trīszaru gangliju, 14 — mazā iekšu nerva šķiedras uz kraniālo apzarņa gangliju, 15 — kraniālā apzarņa ganglijs ar nervu pinumu, 16 un 22 — postganglionārās simpātiskās nervu šķiedras no kraniālā apzarņa ganglija uz nierēm un tievo zarnu. 17 — kaudālā apzarņa ganglijs, 18 — pavēderes pinums, 19 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras uz. galvas un kakla dziedzeriem, 20 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras uz plaukām un sirdi, 21 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras no trīszaru ganglija uz kuņģi, aknām, liesu un virsnierēm, 23 — simpātiskās postganglionārās nervu šķiedras no kaudālā apzarņa ganglija uz resno zarnu, urīnpūsli un ārējiem dzimumorgāniem, 24 — parasimpātiskās šķiedras uz resno zarnu, urīnpūsli un dzimumorgāniem�㘀　　㘀㐀　　㜀㔀　　㈀　　　㜀㌀　　㜀㐀　　㜀㔀　　㘀搀　　㘀㈀　　㜀㈀　　㜀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㐀　　㌀　　　　　　　㔀㤀㠀　攀　㘀攀㠀㈀昀㜀㈀㈀　㈀　　㔀　　　　��������圄　〄蔣ꢘ洣㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀㌀　　㌀　　　㌀　　　㌀　　　
	131. att. Zirga iekšējās sekrēcijas dziedzeru morfoloģija: 1 – pinealocīti, 2 — pituicīti, 3 — adenohipofīzes hromofobās. acidofilās un bazofilās šūnas, 4 — tirocīti un K šūnas, 5 — galvenie un oksifilie paratirocīti, 6 — α un β insulocīti, 7 — adrenokortakoclti un hromafinocīti, 8 — folikulocīti, tekocīti un lutecīti, 9 — sēklinieka intersticiālas šūnas (glandulocīti)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	132. att. Govs hipofīzes morfoloģiskais iedalījums: 1 — adenohipofīzes proksimālā daļa, 2 — adenohipofīzes starpdaļa, 3 — adenohipofīzes distālā daļa, 4 — infundibulārais kodols, 5 — piltuves dobums, 6 — neirohipofizes proksimālā dala, 7 — piltuves sakne, 8 — piltuves dobā da|a, 9 — piltuves kompaktā daļa, 10 — neirohipofizes distālā daļa. 11 — centrālā zona, 12 — metacentrālā zona, 13 — gala zona. 14 — konuss, 15 — hipofīzes dobums�eka piedēkļa ķermenis, 13 — sēklinieka piedēkļa astīte, 14 — starpsienas, 15 — sēklinieka piedēkļa vads, 16 — sēklinieka videne����Ȁ輀�
	133. att. Acs garengriezuma shēma: 1 — augšējais plakstiņš, 2 — apakšējais plakstiņš, 3 — acsābols, 4 — asaru dziedzeris. 5 — pieres kaula vaigizaugums. 6 — dorsālais taisnais acsābola muskulis, 7 — iekšējais augšējā plakstiņa cēlājs. 8 — ekstraorbitālie tauki, 9 — periorbīta. 10 — redzes nervs, 11 — ventrālais taisnais acsābola muskulis, 12 — acsābola atvilcējmuskulis, 13 — infraorbitālie tauki, 14 — augšžokļa zāģējums, 15 — apakšējais slīpais acsābola muskulis�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��
	134. att. Acsābola garcngriezuma shēma: 1 — radzene, 2 — cīpslene, 3 — varavīksnene, 4 — zīlīte, 5 — varavīksnenes šķautņainās saites, 6 — varavīksnenes graudi, 7 — starene, 8 — starenes muskulis, 9 — ciliārie izaugumi, 10 — lēcas turētājsaite, 11 — dzīslene, 12 — tīklenes optiskā dala, 13 — tīklenes aklā daļa, 14 — lēca, 15 — stiklveida ķermenis, 16 — acs priekšējā kamera, 17 — acs pakaļējā kamera, 18 — cīpslenes gļotāda�īzes dobums�eka piedēkļa ķermenis, 13 — sēklinieka piedēkļa astīte, 14 — starpsienas, 15 — sēklinieka piedēkļa vads, 16 — sēklinieka videne����Ȁ輀�vs, Ԁ鄀� 
	135. att. Auss muskuļi; rostrālie auss muskuli (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 1, 2, 3 un 4 — virsējie vairodziņa-skrimstalas muskuji, 5 — pieres-vairodziņa muskulis, 6 — vaiga lokavairodziņa muskulis, 7 — vaiga loka-skrimstalas muskulis; dorsālie auss muskuļi (8 un 9): 8 — starpvairodziņa muskulis, 9 — paura-skrimstalas muskulis; kaudālie auss muskuli (10, 11, 12 un 13), 10 — paura-vairodziņa muskulis, 11 — virsējais kakla-skrimstalas muskulis, 12 — dziļais kaklaskrimstalas muskulis, 13 — vidējais kakla-skrimstalas muskulis; ventrālie auss muskuli�㌀　㌀㌀㌀㌀㌀　㌀　㌀㌀㌀　��������က㜅��灮茣��������������������������������������������
	136. att. Auss uzbūves shēma: 1 — auss skrimstala, 2 — ārējās auss eja, 3 — bungplēve, 4 — āmuriņš, 5 — laktiņa, 6 — kāpslīša muskulis, 7 — kāpslltis, 8 — pusloka kanāli, 9 — ovālais maisiņš, 10 — endolimfatiskais vads, 11 — apaļais maisiņš, 12 — gliemeža velve, 13 — gliemeža vads. 14 — bungdobuma kāpnes, 15 — priekštelpas kāpnes, 16 — gliemeža ūdensvads, 17 — gliemeža lodziņš, 18 — kaula starpsiena. 19 — dzirdes kanāla kaula dala. 20 — lēcveida kauliņš, 21 — bungplēves sasprindzinātājs, 22 — bungdobums, 23 — spirālais orgāns, 24 — līdzsvara plankumi un līdzsvara šķautnes�ānis�㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㘀㘀㐀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㜀　㌀　　　　����Ȁ뤀
	137. att. Vistas skelets: 1 — kakla skriemeļi, 2 — krūšu skriemeļi. 3 — zarnkauls. 4 — sēžas caurums, 5 — astes skriemeļi, 6 — pigostils. 7 — sēžas kauls, 8 — kaunuma kauls, 9 — gūžas�����������������������������������
	138. att. Vistas muskulatūra: 1 — drēbnieka muskulis, 2 — ciskas platās fascijas stiepējs, 3 — ciskas divgalvainais muskulis, 4 — puscīpslainais muskulis, 5 — vēdera muskuļi, 6 — ikru muskulis, 7 — papēža un garais ikru muskulis, 8 — pirkstu saliecēji, 9 — pirkstu izstiepēji, 10 — ventrālais zobainais muskulis, 11 — lidādina, 12 — lielais krūšu muskulis, 13 — karpālās un pirkstu locītavu saliecēji, 14 — karpālās un pirkstu locītavu izstiepēji, 15 — dorsālie kakla muskuļi, 16 — ventrālie kakla muskuļi, 17 — traheja, 18 — guza�, 20 — distālais sezamkauls, 21 — metakarpālais nelīdzenums, 22 — asinsvadu caur㌀㐀㌀　㌀　ऀ鬀㌀〄쀁쀯踣㌀㘀㘀㐀㌀　㌀　��������̀kla muࠀꌀ�ą렁쀱
	139. att. Putnu adas sega: A — spalvas uzbūve: 1 — stiebrs, 2 — zari, 3 — stari, 4 — āķīši, 5 — sakne, 6 — spalvas kārpiņa, 7 — mata maisiņš; B — spārns: 1, 2 un 3 — kontūrspalvas, 4 — lidspalvas, 5 — spārniņš; C — segspalvu izvietojums uz putna ķermeņa (I — no ventrālās puses, II — no dorsālās puses): a — apspalvotie laukumi, b — neapspalvotie laukumi�������������������������������������������������������������������������������������
	140. att. Orgānu novietojums vistas ķermeņa dobumā (ventrālā krūšu un vēdera siena noņemta): 1 — barības vads, 2 — traheja, 3 — guza, 4 — labais un kreisais vairogdziedzeris, 5 — labā un kreisā pleca-galvas artērija, 6 — labā un kreisā kraniālā doba vena, 7 — labais un kreisais sirds priekškambaris, 8 — sirds kambaris, 9 — aknas, 10 — muskuļkuņģis, 11 — aizkuņģa dziedzeris, 12 — divpadsmitpirkstu zarna, 13 — tievā zarna, 14 — vēdera sienas griezums, 15 — kloākas atvere�〰㈰〰㜵〰㝡〰㈰〰㜰〰㜵〰㜴〰㙥〰㘱〰㈰〱㌷〰㘵〰㜲〰㙤〰㘵〱㐶〰㘱〰㈰〰㈸〰㐹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㜶〰㘵〰㙥〰㜴〰㜲〱〱〰㙣〱〱〰㜳〰㈰〰㜰〰㜵〰㜳〰㘵〰㜳〰㉣〰㈰〰㐹〰㐹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰〰㘴〰㙦〰㜲〰㜳〱〱〰㙣〱〱〰㜳〰㈰����
	141. att. Putnu plaušu un gaisa maisu uzbūves shēma: 1 — starpatslēgas kaula maiss, 2 — paduses izliekums, 3 — ieeja pleca kaulā, 4 — kakla maisi, 5 — kraniālie krūšu maisi, 6 — kaudālie krūšu maisi, 7 — vēdera maisi, 8 — plaušas, 9 — plaušu mediālās malas, 10 — galvenā bronhu priekštelpa, 11 — eksobronhi uz vēdera maisiem, 12 — maisu bronhi�����������������������������������������������������������������
	142. att. Gaiļa urīnorgāni un dzimumorgāni: 1 — sēklinieks, 2 — sēklvads, 3 — niere, 4 — urinvads, 5 — kloāka, 6 — taisnas zarnas kaudālā dala, 7 — virsnieres, 8 — aorta, 9 — zarnkaula ārēja artērija, 10 — sēžas artērija, 11 — zarnkaula iekšējā vēna, 12 — zarnkaula ārējā vēna, 13 — zarnkaula kopējā vēna�������������������������������������������� ��晥晦〰㌱〰㌴〰㌱〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㔰〰㜵〰㜴〰㙥〰㜵〰㈰〰㜰〰㙣〰㘱〰㜵〱㘱〰㜵〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㘷〰㘱〰㘹〰㜳〰㘱〰㈰〰㙤〰㘱〰㘹
	143. att. Vistas dzimumorgāni: A — vistas olnīca un olvads, B — vistas dzimumorgānu topogrāfija; 1 — olnīca ar folikuliem, 2 — folikula apvalks, 3 — olvada piltuve, 4 — pamatdaļa, 5 — sašaurinājums, 6 — olas turētājdaļa (čaumalas daļa), 7 — izejas daļa, 8 — kloāka, 9 — taisnā zarna, 10 — apzarnis, 11 — asinsvadi, 12 — plaušas, 13 — nieres, 14 — gūžu zarna, 15 — aklās zarnas�㘱〰㙣〰㘱〰㉣〰㈰〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘹〰㜲〰㜳〰㙥〰㘹〰㘵〰㜲〰㘵〰㜳〰㉣〰㈰〰㌸〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘱〰㙦〰㜲〰㜴〰㘱〰㉣〰㈰〰㌹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㝡〰㘱〰㜲〰㙥〰㙢〰㘱〰
	144. att. Galvas smadzenes: A — no kreisās puses, B — garengriezumā; 1 — ožas smadzenes, 2 — redzes nervs, 3 — hipofīze, 4 — acs muskuļu nervs, 5 — vidussmadzeņu jumts, 6 — trīszaru nervs, 7 — atvilcējnervs, 8 — iegarenās smadzenes, 9 — IX un X galvas nervi, 10 — muguras smadzenes, 11 — smadzenīšu ausveidīga daiva, 12 — smadzenītes, 13 — lielo smadzeņu puslodes, 14 — primārais apmetnis, 15 — bazālais ganglijs, 16 — laterālais smadzeņu dobums, 17 — ceturtais smadzeņu dobums�edēkļa astīte, 14 — starpsienas, 15 — sēklinieka piedēkļa vads, 16 — sēklinieka vide
	145. att. Sirds vadītājsistēma: 1 — kraniālā dobā vēna, 2 — sinoatriālais mezgls, 3 — atrioventrikulārais mezgls, 4 — atrioventrikulārais kūlītis, 5 un 6 — atrioventrikulārā kūlīša labā un kreisā kājiņa. 7 — kaudālā dobā vēna. 8, 9 — labais un kreisais simpātiskais un klejotājnervs. 10 — sirds šķērsmuskuļi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	146. att. Elektrokardiogrammas: A — shēma, B — otrais novadījums zirgam, C — otrais novadījums govij, P — priekškambaru saraušanas, QRS — kambaru saraušanās, R — kambara saraušanās sākuma fāze, T — kambara saraušanās beigu fāze���������������������������������������������
	147. att. Asins un limfas kapilāru attiecību shēma: 1 — asins kapilārs, 2 — limfas kapilars, 3 — saistaudu šūnas, 4 — saistaudu šķiedras������������������������������
	148. att. Stanniusa ligatūru uzlikšanas shēma: A — pirmā ligatūra, B — otrā ligatūra, C — treša ligatūra�����������������������������������
	149. att. Gāzu apmaiņa caur plaušu alveolas sienu�0㈰퀙딪뀙딪僥됪
	150. att. Barības sagremošana zarnas dobumā un uz zarnas sienām (uz membrānām): I — barības sagremošana zarnas dobumā. II — barības sagremošana uz zarnas sienām: 1 — mikrobārkstiņas, 2 — fermenti (uz mikrobārkstiņam tie orientēti noteikti), 3 — mikroorganisms, 4 — barības masas dažādas sagremošanas pakāpēs������������������������������������������������������������������������������������������
	151. alt. Mazais kuņģītis pēc I. Pavlova: 1 — izolētais kuņģītis, 2 — griezuma līnija, 3 — nervi un asinsvadi. 4 — apzarnis ar asinsvadiem. 5 — klejotājnerva zari�1 — mikrobārkstiņas, 2 — fermenti (uz mikrobārkst
	152. att. Zarnu kustību shēma: A — ritmiskā segmentēšanās, B — peristaltika (ar bultiņu parādits peristaltikas viļņa izplatīšanās virziens)�������������������������������������������������������
	153. att. Zarnu bārkstiņas uzbūves shēma: 1 — mikrobārkstiņas, 2 — nervu šķiedras, 3 — artērijas, 4 — vēnas, 5 — limfvadi, 6 — gludie muskuļaudi��������������������������������������������������
	154. att. Angiostomijas metodes shēma aknu funkciju pētīšanā: 1 — vārtu vēna, 2 — aknu artērija, 3 — aknu vēna, 4 — kaudālā dobā vēna, 5 — kanulas (bultiņas norāda asinsrites virzienu)�㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〱ㄳ〰㙥〰㘱〰㜳〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙣〰㘹〰㙤〰㘶〰㜶〰㘱〰㘴〰㘹〰㉣〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㙣〰㜵〰㘴〰㘹〰㘵〰㈰
	155. att. Kalorimetriskas kameras shēma�ၔ딪딪
	156. att. Hipotalama saistības ar hipofīzi shēma: 1 — neirohipofīze, 2 un 3 — adenohipofīze, 4 — aizvadošās vēnas, 5 — sekundārais kapilāru tīkls adenohipofīzē, G — portālās vēnas, 7 — primārais kapilāru tīkls, 8 — hipofīzes artērijas. 9 — redzes nervu krustojums. 10 — hipotalāma supraoptiskais kodols, 11 — paraventrikulārais kodols, 12 — tubcrālais kodols, 13 — mamilārais kodols������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2. shēma�����
	157. att. Piena atdeves refleksa neirohumorālās regulācijas shēma: 1 — lielo smadzeņu garoza, 2 — hipotalāms. 3 — hipofīze, 4 — iegarenās smadzenes, 5 — spinālais ganglijs, 6 — aferentie vadītājceli, 7 — eferentie vadītājceli, 8 — mioepitēlijs, 9 _ oksitocins, 10 — prolaktīns, 11 — izvadu gludā muskulatūra, 12 — pupa receptori�������������������������������������������������������������������������������������
	158. att. Govs tesmeņa inervācija: 1 — pirmais jostas skriemelis. 2 — krustu kauls, 3 — paslēpenes nervs, 4 — dzimumorgānu-ciskas nervs, 5 — cirkšņa nervs, 6 — dzimumorgānu-ciskas nerva kraniālais zars, 7 — dzimumorgānu-ciskas nerva kaudālais zars, 8 — starpenes nervs, 9 — simpātiskais stumbrs, 10 — jušanas nervu gali pie pupu pamatiem�〰㜲〰㘵〰㘶〰㙣〰㘵〰㙢〰㜳〰㘱〰㈰〰㙥〰㘵〰㘹〰㜲〰㙦〰㘸〰㜵〰㙤〰㙦〰㜲〱〱〰㙣〱〱〰㜳〰㈰〰
	159. att. Miera potenciāla, darbības potenciāla un to izcelšanās mehānismi: mV — milivolti, Us — uzbudināmības slieksnis, Mp — miera potenciāls, Dp — darbības potenciāls; 1 — depolarizācija, 2 — reversija (membrānas pārlādēšanās), 3 — repolarizācija, 4 — seku depolarizācija, 5 — seku hiperpolarizācija; a — membrāna, b — citoplazma. Taisnās bultas norāda pasīvo X* un Na* jonu pārvietošanos uz koncentrācijas gradientu, bet bultiņas ar ripulīšiem — aktīvo jonu kustību pret koncentrācijas gradientu (nātrija-kālija sūknis)� — zemveltņa nerva zari, 21 — pieres nervs, 22 — raga nervs� — pelēkais paugurs ar piltuvīti, 25 — laterālais ožas vads, 26 — ožas trīsstūris, 27 — ožas kājЀ관��頁ᜢ
	160. att. Nervu šķiedras darbības potenciāla un nervu šķiedras uzbudināmības izmaiņas: A — nervu šķiedras darbības potenciāls, B — nervu šķiedras uzbudināmība; 1 — vidējais depolarizācijas potenciāls, 2 — potenciāla maksimums, 3 — seku depolarizācija, 4 — seku hiperpolarizācija. 5 — vietējās uzbudināmības paaugstināšanās, 6 — absolūtā refraktaritāte. 7 — relatīvā refraktaritate. 8 — eksaltācijas fāze, 9 — subnormalitātes fāze; a — miera potenciāls, b — uzbudināmības izejas līmenis�㘀㤀　　㜀㌀　　㜀㐀　　㘀　　㜀㔀　　㘀㐀　　㜀㔀　　㈀　　㘀　㌀㜀　　㘀㤀　　㘀㔀　　㘀㐀　　㜀㈀　　㘀　　㜀㌀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����Ȁ꤀�
	161. att. Skeleta muskuļu kontrakcijas dažāda lieluma kairinātāju gadījuma: A — atsevišķa kontrakcija, B — zobainais tetānuss. C — gludais (pilnais) tetānuss: M — mehanogramma, Dp — darbības potenciāls: 1 — kontrakcijas fāze, 2 — atslābšanas fāze�����������������������������������������������������������������
	162. att. Miofibrillas kontrakcijas mehānisms: A — atslābināta miofibrilla, B — kontrahējusies miofibrilla, C — miozina pavediena tiltiņu izmaiņas shēma; a — aktīna pavediens, b — miozina pavediens, c — tiltiņš: 1 — miera stāvoklis, 2 — Ca** ADF un ATF savstarpējā iedarbība, 3 — tiltiņa saīsināšanās un ATF sašķelšanās par ADF. 4 — jaunas ATF molekulas piesaistīšanās, tiltiņa pagarināšanās un tā gatavība jaunam ciklam (bultas norāda savstarpējo aktīna un miozīna pārvietošanos)�㙦〰㙣〰㘱〰㜲〰㘹〰㝡〱〱〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㉣〰㈰〰㌴〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㘵〰㙢〰㜵〰㈰〰㘸〰㘹〰㜰〰㘵〰㜲〰㜰〰㙦〰㙣〰㘱〰㜲〰㘹〰㝡〱〱〰㘳〰㘹〰㙡〰㘱〰㉥〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵〰㜴〱ㄳ〰㙡〱〱〰㜳〰㈰〰㜵〰㝡〰㘲〰㜵〰㘴〰㘹〰㙥〱〱〰㙤〱㉢〰㘲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜰〰㘱〰㘱〰㜵〰㘷〰㜳〰㜴〰㘹〰㙥〱
	163. att. Sinapses funkcionēšanas shēma: A — uzbudinošā sinapse, B — bremzējošā sinapse; 1 — mediatora pūslīši, 2 — presinaptiskā membrāna, 3 — postsinaptiskā membrāna, 4 — sinaptiskā sprauga; Vp — vietējais potenciāls, UPSP — uzbudinošais postsinaptiskais potenciāls Dp — darbības potenciāls, Kd — kritiskais depolarizācijas līmenis�����������������������������������������������������������������������������������������������
	164. att. Lielo smadzeņu pusložu garozas un retikulārās formācijas attiecību shēma: 1 — talāma kodoli, 2 — atvieglojošās zonas, 3 — retikulārās formācijas bremzējoša zona, 4 — aferentie vadītājceļi, 5 — augšupejošā retikulārā ietekme, 6 — garozas ietekme uz retikulāro formāciju����������������������������������������������������������������������������������������������������
	165. att. Elektroencefalogrammas pamatritmi: 1 — α ritms, 2 — β ritms, 3 — τ ritms�ojošās zonas, 
	166. att. Nosacījuma refleksa izveidošanās shēma: 1 — garozas redzes centrs, II — garozas barības centrs; 1 — aferentie ceļi no redzes receptora cauri zemgarozas centriem uz garozas redzes centru, 2 — aferentais ceļš no mutes dobuma gļotādas receptora uz iegareno smadzeņu siekalu atdalīšanās centru (4), 3 — aferento ceļu turpinājums no mutes dobuma gļotādas receptoriem uz garozas barības centru (II), 4 — ceļš no garozas barības centra uz siekalu atdalīšanās centru (5), 5 — siekalu atdalīšanās centrs, 6 — siekalu dziedzeris, 7 — receptors mutes dobuma gļotādā, 8 — redzes receptors (acs), 9 — zemgarozas redzes centri, 10 — eferentais ceļš no siekalu atdalīšanās centra iegarenajās smadzenēs uz siekalu dziedzeri, 11 — jaunizveidojies nosacījuma sakars starp garozas redzes un barības centru�㙦〰㘶〱㉢〰㝡〰㘵〰㉣〰㈰〰㌱〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㜴〰㘱〰㜲〰㜰〰㙤〰㘱〰㜳〰㘱〰㉣〰㈰〰㌱〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜴〰㜲〰㘵〱㘱〰㘱〰㘹〰㜳〰㈰〰㜳〰㙤〰㘱〰㘴〰㝡〰㘵〱㐶〰㜵〰㈰〰㘴〰㙦〰 bronᘀ��⠂䈢imfmezgls, 28 — kaudālie videnes limfmezgli�����ࠀ　ㄅ
	167. att. Deguna dobuma ožas epitēlijs: 1 — balsta šūnas, 2 — ožas šūnas 3 — ožas nerva kūlīši�㜳〰㉣〰㈰〰㐹〰㐹〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘷〰㘱〰㜲〰㙦〰
	168. att. Tīklenes uzbūves shēma: 1 — pigmentepitēlijs, 2 — nūjiņu un vālīšu slānis, 3 — bipolānu neironi, 4 — horizontālā šūna, 5 — amakrīnā šūna, 6 — ganglijšunas, 7 — redzes nerva šķiedras. 8 — nūjiņas, 9 — vālītes���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	169. att. Redzes vadītājceļu un centru shēma: 1 — acs. 2 — tīklene, 3 — laterālais ceļgalveida ķermenis, 4 — vidussmadzeņu rostrālie pauguriņi, 5 — garozas redzes zonas�㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙥〱㙢〰㙡〰㘹〱㐶〰㜵〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜶〱〱〰㙣〱㉢〱㘱〰㜵〰㈰〰㜳〰㙣〱〱〰㙥〰㘹〰
	170. att. Spirālā orgāna uzbūves shēma: 1 — gliemeža ass, 2 — spirālē plātnite, 3 — pamatmembrāna ar spirālo orgānu, 4 — spirālā orgāna balsta šūnas, 5 — spirālā orgāna sensorās šūnas. 6 — segmembrāna, 7 — iekšējās sensorās šūnas, 8 — gliemeža vada augšējā siena��������������������������������������������������������������������������������������怆��晥晦〰㌱〰㌶〰㌹〰㉥〰㈰〰㘱〰㜴〰㜴〰㉥〰㈰〰㔲〰㘵〰㘴〰㝡〰㘵〰㜳〰㈰〰㜶〰㘱〰㘴〱㉢〰
	171. att. Otolītu aparāta uzbūves shēma: 1 – statokoniji (otolīti), 2 — otolītu membrāna, 3 — želatīnveidīgā masa, 4 — receptorās šūnas, 5 — receptoro šūnu matiņi, 6 — balsta šūnas, 7 — līdzsvara nerva šķiedras�〱〰㙥〰㘱〰㈰〰㘲〰㘱〰㙣〰㜳〰㜴〰㘱〰㈰〱㘱〱㙢〰㙥〰㘱〰㜳〰㉣〰㈰〰㌵〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜳〰㜰〰㘹〰㜲〱〱〰㙣〱〱〰㈰〰㙦〰㜲〰㘷〱〱〰㙥〰㘱〰㈰〰㜳〰㘵〰㙥〰㜳〰㙦〰
	172. att. Garšas kārpiņas: A — sēņveida kārpiņas, B — lapveida kārpiņas, C — vaļņveida kārpiņas, D — garšas sīpoli; 1 — virsējais epitēlijs, 2 — garšas sīpoli, 3 — nervi, 4 — sīpola pora, 5 — garšas šūna, 6 — balsta šūna, 7 — nervu šķiedras�㙦〰㜲〰㙦〰㈰〱㘱〱㙢〰㙥〰㜵〰㈰〰㙤〰㘱〰㜴〰㘹〱㐶〰㘹〰㉣〰㈰〰㌶〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘲〰㘱〰㙣〰㜳〰㜴〰㘱〰㈰〱㘱〱㙢〰㙥〰㘱〰㜳〰㉣〰㈰〰㌷〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㙣〱㉢〰㘴〰㝡〰㜳〰㜶〰㘱〰㜲〰㘱〰㈰〰㙥
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