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Ķermenis

Cilvēks sāk augt jau kopš dzimšanas. 
Visātrāk aug zīdaiņi. Pusaudža gadu 
beigās augšana gandrīz apstājas. Visas 
ķermeņa daļas neaug vienlīdz ātri. 
Galva (galvaskausa apmēri) visā dzīves 
laikā tikpat kā nepalielinās. Taču pats 
ķermenis aug daudz ievērojamāk un 
kājas aug visilgāk. ▼

pieaugušie
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CILVĒKA 
AUGUMS
Tavu ķermeni veido miesa un kauli, asinis un ūdens. 
Tas prot gan pabarot sevi, gan uzturēt sevi nepiecie
šamo daudzumu ūdens. Tavs ķermenis spēj kustēties 
gan ātri, gan lēni un māk izvairīties no briesmām. 
Reizēm tu uz tām reaģē tik ātri, ka pirms tam ne
paspēj pat apdomāties. Tavs ķermenis var iet un 
runāt. Tas var rakstīt grāmatu. Var arī paņemt šo 
grāmatu, lai to izlasītu. Šī «dzīvā lieta» spēj daudz 
ko, kas nav pa spēkam pat kompjūteram. Taču 
tavs ķermenis nav mašīna. Ja kādu mašīnu darbi
na intensīvāk nekā parasti, tās daļas ātri nolietojas. 
Toties cilvēka ķermeņa pastiprinātas darbības re
zultātā pieaug muskuļu masa. Automašīnai, ja ar to 
nobrauc vairākus tūkstošus kilometru, nodilst rie
pas. Bet, ja cilvēks katru dienu regulāri noskrien 
vairākus kilometrus, āda uz pēdām kļūst arvien 
biezāka.

(
pusaudži



Šūnas
Cilvēka dzīve sākas no vienas šūnas mātes ķer
menī. Šī pirmā šūna ir punkta lielumā un līdzinās sī
kam varžu ikriņam, tikai ir nevis melna, bet gan 
balta. Vispirms tā dalās uz pusēm, veidojot divas šū
nas, tad četras. Drīz vien šūnas sāk dažādoties. Da
la no tām ir plakanas un izveido ķermeņa ārpusē eso
šo ādu. Citas ir tievas un garas un pārnes ziņojumus 
no vienas ķermeņa daļas uz citu. Tie ir nervi. Daudzas 
šūnas veido muskuļus, kuri dod tev iespēju kustēties. 
Vairākas sarežģītas ķermeņa daļas — piemēram, 
acis un ausis — veidojas no īpašām šūnām, kuras 
veic tām vienīgajām raksturīgu darbu. Tavs ķermenis ir 
milzīga šūnu masa, bet katra no tām ir atsevišķa dzīva 
vienība. Ja vien tās visas darbojas nevainojami, tu 
spēj iet, runāt, mācīties, ēst, dzert un gulēt. Šajā grāma
tā pastāstīts, kā daļa šūnu kļūst cietas (kauli un zobi), 
bet citas paliek mīkstas (miesa un asinis). Visas kopā 
tās veido apbrīnojamu struktūru. Tas esi tu.

▲  Cilvēku sugu sauc par Homo 
sapieris. Latīniski tas nozīmē — 
saprātīgais cilvēks. Attēlā redzamas 
dažādas cilvēku rases.

Olšūna atrodas mātes dzemdē. Tā 
dalās un veido cilvēka embriju, kurš 
sastāv no daudzām atšķirīgām šūnām, 
no kurām katrai ir savs uzdevums. 
Nervu šūnas ir garas un sazarotas, 
muskuļu šūnas abos galos nosmailotas. 
Asins šūnu formas ir dažādas. Daļai no 
tām ir daudz kodolu — šīs šūnas 
ķermenī regulē mikrobu skaitu. Ari 
kauli ir veidoti no šūnām.▼

asins sūnas
nervu suna

kaulu šūnas

«s?
muskuļu šūnas



CILVĒKA AUGUMS

Skelets

Skeleta galvenais uzdevums ir 
nostiprināt un saturēt ķermeni. Pie 
skeleta piestiprinās ari muskuļi, ar 
kuru palīdzibu mēs spējam 
kustēties. Bez tam kauli kalpo par 
ķermeņa kalcija rezervuāru. Ja 
uzturā ir pārāk maz kalcija, 
ķermenis nepieciešamo tā 
daudzumu saņem no skeleta.
Taču šajā gadijumā kauli kļūst 
nestiprāki. ►

Fakti un skaitli♦
•  Katrā rokā ir 32 kauli, bet katrā 

kājā -— 31. Četrpadsmit dažādi 
kauli veido mūsu seju.

•  Zēniem augšana parasti apstājas 
18, bet meitenēm — sešpadsmit- 
arpus gadu vecumā. Starp 20 un 30 
gadiem mēs varam paaugties vēl par 
4 milimetriem. Sākot ar 50 gadu vecu
mu, ķermeņa garums nedaudz sama
zinās.

•  Kaulus galvenokārt veido cietas 
minerālvielas. Ja kaulus apstrādā ar 
skābi, tie kļūst tik mīksti, ka tos var 
pat sasiet mezglā.

•  Cilvēkiem, kuri lielāko laika daļu 
pavada zirga mugurā, augšstilba iekš
pusē veidojas kaula sabiezinājums, 
kas mazina spriedzi jājot.

•  Cilvēka un zirga skeleta kaulu 
skaits ir vienāds.

kakla skriemeli
atsleg-
kauls

lāpstiņā

krušu skriemeļi /  .

augšdelma kauls 
jostas 
skriemeli

elkoņa kauls

spieķkauls

plaukstas 
pamats

delnas kauli

mazais liela kauls

pēdas kauli

pēdas pamats

kajas pirkstu kauli



Zīdaina ķermenī ir vairak nekā 300 kaulu. Dala no 
tiem, bērnam augot, savienojas, un pieaugušajiem 
ir ap 220 kaulu.

\

Kaulu veidi
Garie jeb cauruļveida kauli. Šie kauli atrodas rokās 
un kājās. Tie ir līdzīgi cietām caurulēm ar gludām 
locītavu virsmām galos. __

īsie kauli. Tipiskākie šā veida kauli atrodas roku 
un kāju pirkstos. Viducī tiem ir poraini kaulaudi, ku
rus no ārpuses apņem plāns ļoti cieta kaula slānītis.

Plakanie kauli. Dažas ķermeņa daļas aizsargā 
plakani kauli. Tādi, piemēram, ir galvaskausa kauli, 
kas aizsargā smadzenes, kā arī iegurņa kauli. Pla
kanos kaulus veido ciets kaula slānis ārpusē un plāns 
poraina kaula slānis iekšpusē.

Jauktie kauli. Plaukstās un pēdās atrodas vairāki 
šķautņainas formas kauli, kuri veic balsta funkcijas, 
kā arī aizpilda telpu starp citiem kauliem. Tie nav 
pārāk cieti, jo tiem viducī ir liels daudzums porainu 
kaulaudu, kurus plānā kārtiņā apņem ciets kauls.

Mugurkauls
Mugurkauls stiepjas visā muguras garumā. To veido 
33  skriemeļi, kuru forma nedaudz atgādina diega 
spolīti. No skriemeļa ķermeņa atiet skriemeļa loks, 
kura uzdevums ir pasargāt muguras smadzenes. 
Skriemeļiem ir vairāki uz āru vērsti izaugumi. Pie 
tiem pievienojas muskuļi. Kakla daļā atrodas septiņi 
nelieli skriemeļi. Krūškurvja daļā ir divpadsmit 
skriemeļi. Tiem seko pieci jostas skriemeļi. Tie ir 
vislielākie kustīgie kauli mugurkaulā. Mugurkaula 
apakšējo daļu veido pieci krusta skriemeļi, kas 
saauguši kopā spēcīgā krusta kaulā. Vēl zemāk 
atrodas trīs, četri vai pieci sīki skriemeļi, kas veido 
astes kaulu. Daļai citu dzīvnieku tie patiešām ir astē.

kaula

augšstilba kauls dzenes

A  Augšstilba kaula galviņas 
šķērsgriezumā labi redzams, ka 
iekšpusē kauls ir porains. Šajā kaula 
daļā veidojas asinsķermenīši. Pirkstu 
kauliem ir līdzīga uzbūve. To ārpuse 
ir cieta un stingra, bet viducis 
poraināks un mikstāks.

Rentgenstaros redzams, kāda 
izskatās plaukstas iekšiene. Tajā 
atjautīgi cits ar citu savienoti daudzi 
neregulāras formas kauliņi.

r~

/



Galvas
kauss
Attēlā redzams vesela cilvēka 
galvaskauss. Neviens zobs nav 
zaudēts, visi kauli ir gludi un 
stipri. ►

▲  Starpiba starp bērna un 
pieauguša cilvēka galvaskausiem 
nav pārāk liela. Var pamanit 
atšķirības līnijā, ko veido zobi. 
Bez tam bērnam, kura kauli vēl 
aug, tie vēl ne visur ir savienoti.

Galvaskauss veidojas no daudziem plakaniem, 
ieapaļiem kauliem, kas pilnīgi savienojas pēc 
dzimšanas. Pieaugušiem galvaskausa kauli ir savā 
starpā cieši savienoti, atskaitot apakšžokli, kas var 
kustēties augšup un lejup. Divi apaļi dobumi 
paredzēti acīm. īpaši kaula veidojumi aizsargā 
trauslos iekšējās auss orgānus. Zobi galvaskausā 
izvietoti «smaidošā» puslokā. Pēc visu mīksto audu 
atdalīšanas galvaskauss izskatās kā smaidoša galva 
bez acīm. Tā izskatās biedējoša, tādēļ galvaskausi



tiek attēloti uz pirātu karogiem. Galvaskauss ar 
sakrustotiem augšstilba kauliem jau izsenis kalpo 
indes pudeļu apzīmēšanai, un tas nozīmē «bīstams» 
jebkurā valodā.

Galvaskausa daļas*
Pieri veido divi pieres kauli, aiz tiem galvaskausa 
sānos atrodas divi paura kauli, kuri savienojas gal
vaskausa virspusē. Zīdaiņiem šie kauli vēl nav cieši 
savienoti un starp tiem atrodas mīksta iedobe, t. s., 
avotiņš. Pieaugušam cilvēkam paura kauli ir savie
noti. Galvaskausa sāndaļā atrodas deniņu kauli, 
tālāk — jau sejas daļā — vaigu kauli. Cilvēkam ir 
divi žokļi — augšžoklis un apakšžoklis. Aplūkojot 
pieauguša cilvēka galvaskausu, redzams, ka kaulu 
savienojumu vietas ir zāģveidīgas. Tās sauc par šu
vēm. Pateicoties šuvēm, galvaskauss iegūst stipribu. 
Galvaskausu veido plakanie kauli. To ārējais slānis 
ir biezs un ciets, bet plānākais iekšējais slānis — 
ļoti viegls un trausls. Vairāku sejas kaulu iekšienē ir 
ar gaisu pildīti dobumi, kurus sauc par sinusiem.

paura kauls
rievas asinsvadiem

pieres kauls

redzes kanals

Gadsimtiem ilgi, jau no pirātu 
laikiem, galvaskauss ar sakrustotiem 
kauliem apzīmē briesmas. Arī tagad 
to izmanto kā brīdinošu zirni, 
attēlojot uz pudelēm ar indīgiem 
šķidrumiem, kā arī citās vietās, kuras 
var būt bīstamas. ▼

pakauša
kauls

sinusi

^  Cilvēka galvaskausa šķērsgriezumā 
redzams, ka lielu tā daļu aizņem 
tvertne smadzenēm. Redzamas arī 
rievas, pa kurām iet asinsvadi, kas 
apgādā ar asinīm galvaskausa «oderi». 
Galvaskausa tilpums ir apmēram 
pusotra litra, bet tas var būt ari 
nedaudz citāds. Saprāts nebūt nav 
atkarīgs no smadzeņu lieluma.
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Smadzenes

DZĪVĪBAS
CENTRI

smadzeņu garoza

lielais smadzeņu saiklis

čiekurveida dziedzeris 
(epifīze)

redzes nervu krustojums

deninu daiva

iegarenas 
smadze

nes

pakauša daiva

Cilvēka smadzenes sastāv no aptuveni 15 miljar
diem šūnu. Smadzeņu svars sastāda apmēram vie
nu piecdesmito daļu no ķermeņa svara. Vidēji pie
auguša cilvēka smadzenes sver pusotra kilograma, 
bet lielāko daļu no tā aizņem ūdens. Cilvēka sma
dzenes nav pašas lielākās pasaulē. Daži uzskata, 
ka delfīni ir tikpat gudri kā cilvēki, jo viņu smadzenes 
ir tikpat lielas kā mūsējās. Tomēr lielums nav no
teicošais. Ziloņiem ir ievērojami lielākas smadzenes 
nekā cilvēkiem, bet pelēm daudz mazākas. Tas ne
nozīmē, ka ziloņi būtu daudz gudrāki par pelēm.

Cilvēka smadzenes ir mīkstas. To 
ārējais slānis veido «domājošo daļu». 
Cilvēkam šis slānis ir tik liels, ka tam 
jāsakrokojas, lai ietilptu galvaskausa 
iekšienē. ►

Attēlotais smadzeņu griezums ir 
iekrāsots, lai varētu saskatīt šūnas 
(purpura krāsā). Lielāko smadzeņu 
daļu veido savienojumi starp 
šūnām. ▼

»u. .?>

hipofīze

paura daiva

smadzenītes



zilonis

Smadzeņu šūnas9
Smadzeņu šūnas iet bojā katru dienu, un to vietā ne
rodas jaunas. Taču aktīvam cilvēkam smadzenēs ro
das arvien jaunas starpšūnu saites. Smadzeņu šūnas 
glabā sevī milzumu visdažādākās informācijas, kas 
kopā veido saprātu. Cilvēkam kļūstot vecākam, saprāts 
pieaug. Lai gan vecākiem cilvēkiem smadzeņu šūnu skaits 
ir samazinājies, viņi spēj domāt un rīkoties labāk 
nekā jaunie, jo laika gaitā viņiem izveidojas arvien 
jaunas starpšūnu saites. Vecāki cilvēki zina daudz 
vairāk, tāpēc ka viņiem ir bijis vairāk laika mācīties.

Smadzeņu apgabali (zonas)
Smadzeņu priekšpusē atrodas pieres daivas. Tajās 
ir zonas, kas nosaka mūsu kustības un izturēšanos. 
Smadzeņu aizmugurē novietotas smadzenītes, kas 
regulē kustību koordināciju. Par domāšanu un tās kon
troli atbild lielās smadzenes, kas ir smadzeņu galvenā 
sastāvdaļa. Nervu šķiedras galvā izvietotas tādējādi, 
ka smadzeņu kreisā puse (puslode) kontrolē ķerme
ņa labās puses darbību. Kreisā smadzeņu puslode pa
rasti ir dominējošā, tāpēc vairums cilvēku galveno
kārt darbojas ar labo roku. Saprātu nosaka smadzeņu 
ārējais slānis (garoza). Cilvēkam smadzenes ir daudz vai
rāk sakrokotas nekā jebkuram dzīvniekam. Tādējādi 
smadzeņu garozas platība ievērojami palielinās.

Smadzenēm darbojoties, rodas vāji elektriskie sig
nāli. Tos var reģistrēt elektroencefalogrammā (EEG).

cilvēks

▲  Lieliem dzīvniekiem ne vienmēr 
ir lielas smadzenes. Šajā attēlā 
parādīts, cik lielām vajadzētu būt 
ziloņa smadzenēm, ja to attiecība 
pret ķermeņa svaru būtu tāda pati kā 
cilvēkam. Zilonim sakrokotais 
«domājošais slānis» ir mazāks nekā 
cilvēkam.

Smadzeņu šunu 
skaita samazinā
šanās

%

1 4 0  '

120 -  

100 -  

8 0  -

Starpšūnu
savienojumu
skaita
palielināšanās

2 0  4 0  6 0  8 0  

Vecums gados

A  Novecojot smadzeņu šūnas 
atmirst, taču cilvēks nepārstāj 
mācīties. Veca cilvēka smadzenēs 
uzkrātā informācija ir ievērojami 
lielāka nekā bērnu dienās, pat tad, 
ja viņš nespēj to visu atcerēties.



DZĪVĪBAS CENTRI

Nervi

Galvas smadzenes ar pārējo 
ķermeņa daļu saista muguras 
smadzenes. No tām starp 
mugurkaula skriemeļiem atiet nervu 
pāri. Mugurkaula bojājumi ir ļoti 
bīstami tieši tāpēc, ka pārrauj šo 
«sakaru līniju». ►

Lai parādītu šo nervu šūnu uzbūvi, 
tās iekrāsotas brūnas. Attēlā 
redzami garie atzarojumi, pa 
kuriem īstenojas šūnu savstarpējie 
sakari. Katras šūnas vidū redzams 
arī liels kodols. ▼

Nervi ir garas, baltas šūnas, kas šķērso mūsu ķer
meni visos virzienos un novada signālus no vienas 
vietas uz citu. Nervu šūnas izskatās dzeloņainas, 
un parasti no tām atzarojas tievi pavedieni. Vienu 
no tiem (garāko) sauc par aksonu, un pa to no 
šūnas iziet dažādi «paziņojumi». Citi atzarojumi ir 
mazāki un ievāc informāciju. Tos sauc par dendrī- 
tiem. Aksonu un dendrītu gali ir izvietoti tā, lai infor
mācija no vienas nervu šūnas varētu nonākt citā. 
Nervu šķiedru gali atrodas tuvu cits citam, bet tieši 
nesaskaras. Spraugu starp tiem sauc par sinapsi.

galvas smadzenes

muguras
smadzenes

galvenie nervi



Informāciju no vienas šūnas otra nodod ipašas 
ķīmiskas vielas, kuras izstrādā pati šūna.

Refleksi
Daudzi nervi iet uz smadzenēm, tāpēc mēs uztveram 
to, kas notiek dažādās mūsu ķermeņa daļās, pie
mēram, ieniezēšanos. Taču daļa nervu impulsu pār
iet tieši no viena nervu tīkla uz citu, neiedarbojoties 
uz mūsu apziņu. Piemēram, ja smalkie pipari iekļūst 
balsenē, tur esošie nervi dod pavēli krūškurvja mus
kuļiem izraisīt šķavas un tādējādi izpūst ārā kairi
nošos piparus. Šajā gadījumā mēs paši nepieņe
mam lēmumu šķaudīt, nervi to izdara neapzināti. 
Tas ir refleksa piemērs. Ja kāds gatavojas sist jums 
pa seju, jūs aizmiedzat acis, lai tās pasargātu. Tas 
ir cits refleksa piemērs. Jūs nevarat neaizmiegt acis, 
lai cik stipri vēlētos to nedarīt. Refleksi ir paredzēti 
aizsardzībai un darbojas neatkarīgi no mūsu gribas.

Muguras smadzenes
Vairums nervu ir savienoti ar muguras smadzenēm, 
kuras stiepjas cauri mugurkaulam līdz pat galvas 
smadzenēm. Ja mugurkauls ir lauzts, ķermenis lej
pus bojājuma vietas nespēj pienācīgi strādāt. Cilvēki 
ar mugurkaula lūzumiem kakla daļā pat jāpieslēdz 
īpašiem aparātiem, lai palīdzētu viņiem elpot.

Daudzas darbības (šai attēlā 
ārsta pirkstu satveršana) patiesībā 
ir refleksi. Rūpīgi pētot bērna 
refleksus, var izsekot viņa 
attīstībai.

Vai tu zini?

•  No muguras smadzenēm, kas 
stiepjas visas muguras garumā, 
atiet četrdesmit četri nervu pāri uz 
visām ķermeņa daļām.

•  Nervu impulsi pārvietojas ar 
ātrumu 100 m/s. Nervu šūnu atzari 
(aksoni) var pieaugt par 4 mm 
dienā.

•  Cilvēka smadzenes satur vairāk 
nekā miljardu nervu šūnu. Salīdzi
nājumam: medus bites smadzenēs 
ir tikai tūkstotis šūnu, bet skudrai 
ap 250.

A  Nervu šūnai ir daudz atzarojumu 
informācijas ievākšanai, bet tikai 
viens garš atzars signālu nosūtīšanai. 
Tas ir aksons. To aptver taukiem 
līdzīga viela, kuru sauc par mielīnu.



____ _ dzīvības centri
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Aknas

Aknas ir ķermeņa lielakais dziedzeris. Tas sver 
aptuveni 1,5 kilogramus un ir sarkanbrūnā krāsā. 
Nedzimušam bērnam aknas sastāda astoņpadsmito 
daļu no ķermeņa svara, bet pieaugušam cilvēkam 
tikai trīsdesmit piekto daļu. Bērna attīstības laikā 
aknas ražo asinsķermenīšus. Pieaugušiem to dara 
kaulu smadzenes.

Aknas atrodas labajā paribē, un tās no ārpuses 
aizsargā apakšējās ribas. Aknas ir apmēram 15 cm 
biezas.

Dzīvības orgāns
Aknām ir labs nosaukums — tās patiešām no
drošina dzīvību (angliski aknas — liuer; dzīvot — 
to liue). Visas mums nepieciešamās barības vielas 
no zarnām nokļūst vispirms pie aknu šūnām un 
tikai tad tālāk. Enerģija no uzņemtās barības tiek 
izstrādāta aknās. No tām atplūstošās asinis vienmēr 
ir siltas un palīdz sasildīt pārējās ķermeņa daļas. 
Asinīs nokļuvušās indīgās vielas tiek sašķeltas aknās. 
Daudzas vielas, kas veicina asins sarecēšanu ievai
nojuma gadījumā, veidojas aknās. Tās ražo arī A

kreisā daiva

Aknu daivu formu nosaka to ►  
izvietojums starp tuvākajiem 
orgāniem. Aknu priekšpusē atrodas 
zaļgans žultspūslis.Tas savāc glumu 
šķidrumu, kas veidojas no 
asinsķermenīšu atliekām to dzīves 
beigās. Šis šķidrums palīdz šķelt 
taukus un tiem līdzīgas vielas.

kreisa aknu

vārtu vena 

aknu artērija

žultspušļa izvadkanals

laba daiva

A  Aknas cilvēka ķermenī izvietotas 
šķērseniski zem ribu apakšējās 
daļas. Tās ir milzīga un sarežģīta 
šūnu kopa, kas regulē asins sastāvu. apakšēja doba vena



vitamīnu no dārzeņos esošas vielas, ko sauc par 
karotīnu (sevišķi daudz tā ir burkānos). Bez visa 
minētā aknas kontrolē ari enerģijai nepieciešamo 
og|h<drātu, kā arī tauku daudzumu mūsu orga
nismā.

Pēdējā laikā ārsti lieto īpašus aparātus, lai smagi 
slimiem cilvēkiem no asinīm izvadītu toksīnus. Šos 
aparātus dēvē par «mākslīgajām aknām». Taču tie 
spēj veikt tikai nelielu daļu no īsto aknu darba. Ak
nas ir dzīvībai ļoti svarigs orgāns, tāpēc tām bīstamas 
vīrusu infekcijas. Arī alkohols bojā aknas.

Violeti iekrāsotajā aknu 
šķērsgriezumā parādīts, kā aknu 
šūnas veido t. s. vadiņus. Pa tiem 
plūst asinis, savācot organismam 
derīgās vielas un izvadot 
atkritumvielas. Pēc tam ar šīm 
vielām nodarbojas aknas. Būtiski ir 
tas, ka aknās asinis plūst nevis pa 
parastajiem asinsvadiem, bet gan pa 
šiem neregulārās formas vadiņiem. 
Tādējādi tiek nodrošināta tieša asiņu 
saskare ar visām šūnām. Žults plūst 
pa īpašiem vadiem un sakrājas 
žultspūslī. Žults ir rūgta viela. To 
reizēm var sagaršot, ja ir nelaba 
M dūša vai gremošanas traucējumi.

Zemāk shematiski parādīts, kā 
aknās plūst asinis. Taču 
jāiegaumē, ka zīmējumā viss ir 
daudz vienkāršāk nekā īstās, 
dzīvās aknās. ^



DZĪVĪBAS CENTRI

Asinsrites 
sistēma
Asinis uz dažādām ķermeņa daļām 
plūst pa artērijām (zimējumā 
attēlotas sarkanas). Artērijas 
pakāpeniski dalās līdz pat sīkiem 
vadiņiem, kurus sauc par 
kapilāriem. Tad asinis atgriežas 
sirdī pa vēnām (zīmējumā — zilas). 
Protams, gan artērijas, gan vēnas ir 
abās ķermeņa pusēs. Galvenā 
ķermeņa artērija ir aorta, kas ir 
bezmaz tikpat resna kā dārza 
laistāmā šļūtene. ►

Vai tu zini?
•  Vienu divpadsmito daļu no 

ķermeņa svara sastāda asinis. Lie
lākā daļa asiņu atrodas vēnās, pa 
kurām asinis plūst atpakaļ uz sirdi. 
Piektā daļa asiņu ir plaušās. Pusi asi
ņu veido šķidrā plazma, otru pusi — 
asinsķermenīši.

•  Ķermenis satur aptuveni 
35 000 000 000 000 sarkano un 
35 000 000 000 balto asinsķerme
nīšu. Katrs asinsķermenītis savas dzi- 
ves laikā apriņķo ķermenī 100 000 
reizes. Asins plazmā ir vairāk nekā 
deviņas desmitdaļas ūdens.

•  Mēdz domāt, ka dažas slimības 
izraisa pārāk liels asiņu daudzums 
organismā. Tādos gadījumos ķerme
nim pieliek dēles, lai tās nosūktu «lie
kās» asinis.

aptuveni seši litri asiņu.

Sarkanie asinsķermenīši*
Asinu lielāko dalu aizņem sarkanie asinsķermenīši 
jeb eritrocīti. To diametrs ir milimetra astoņas tūk-



Sarkanos asinsķermenīšus 
bieži sauc par eritrocītiem. Grieķu 
valodā cyte nozīmē «šūna», bet 
erythros — «sarkans». Eritrocīti ir 
vienīgās ķermeņa šūnas, kurām 
nav kodola. Baltie asinsķermenīši 
īstenībā ir caurspīdīgi. To forma ir 
dažāda. Tiem ir liela nozīme cīņā 
ar slimībām. Trombocīti piedalās 
asins recēšanā. ▼

stošdaļas. Eritrocītiem ir seglu forma, to biezums ir 
divarpus tūkstošdaļas milimetra. Pieauguša cilvēka 
ķermenī ir aptuveni 35 000 000 000 000 (trīsdesmit 
pieci miljoni miljonu) sarkano asinsķermenīšu. Tie 
ir loti mīksti un var iespiesties vissmalkākajos audu 
asinsvadiņos. Sarkano krāsu eritrocītiem piešķir īpa
ša viela, ko sauc par hemoglobīnu. Asinīm plūstot 
caur plaušām, hemoglobīns aktīvi piesaista skābekli
un ātri atdod to ķermeņa šūnām, kurām skābeklisi i 7
nepieciešams. 100 mililitri asiņu var pārnest 20 mili
litrus skābekļa. Trūkstot hemoglobīnam, šis pats asi
ņu daudzums spēj pārnest tikai 50 reizes mazāk skā
bekļa. Katra eritrocīta dzīves ilgums ir apmēram četri 
mēneši. Pēc tam eritrocīts aknās tiek sašķelts. Jauni 
sarkanie asinsķermenīši veidojas kaulu smadzenēs.

Baltie asinsķermenīši
9

Asinīs ir arī daudzas baltas šūnas. Taču uz katru balto 
ir 600 sarkano asinsķermenīšu. Cita starpā, baltie 
asinsķermenīši noārda slimību dīgļus un palīdz no
vērst infekcijas. Asinīs peld arī daudz sīku daļiņu, 
kas atgādina balto asinsķermenīšu atlūzas. Tie ir 
trombocīti. Tie veicina asiņu sarecēšanu jeb koagu- 
lāciju ievainojuma gadījumā. Ķermenim ir ātri jārea
ģē uz asiņu zaudējumu. Cilvēks var zaudēt gandrīz 
trešo daļu asiņu, taču tās ķermenī atjaunojas dažu 
stundu laikā.

0
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DZĪVĪBAS CENTRI

Plaušas

Attēlā redzama plaušu uzbūve. ►  
Labā plauša attēlota vesela, 
kreisajai plaušai parādita tās 
uzbūve šķērsgriezumā. Iekšpusē 
plaušas cieši pieguļ ribām, 
neatstājot tikpat kā nevienu brivu 
spraugu. Labās puses plaušā 
(istenībā tā ir kreisā plauša, 
zimējumā dots spoguļattēls) 
redzama sirds iedobe. Šajā vietā 
atrodas sirds. Zīmējuma augšdaļā 
redzamās paresninātās «caurules» 
ir elpvadu sistēma. Pa tām 
elpojot ieplūst un izplūst gaiss. 
Elpvadi ir rievoti, lai tie nevarētu 
saspiesties.

Plaušas nereti salīdzina ar plēšām. Īstenībā tās 
atgādina mīkstus, mitrus sūkļus un ir ļoti trauslas. 
Plaušās gaiss nonāk saskarē ar asinīm. Gaisā esošo 
skābekli uztver hemoglobīns un iznēsā to pa visu 
ķermeni. Elpvads, kas sniedzas līdz pat plaušām, 
vispirms sadalās divos, bet pēc tam arvien smal
kākos zaros. Vissmalkāko gaisa ceļu galos atrodas 
plaušu audu veidojumi, kurus sauc par plaušu 
pūslīšiem jeb alveolām. Katra alveola ir izklāta ar 
ļoti sīkiem asinsvadiem, un tieši tajos notiek skā
bekļa piesaistīšana. Šie asinsvadiņi ir tik šauri, ka

vidēja daiva

galvenie bronhi 

augšējā daiva

apakšēja daiva

vairogskrimslis

elpvads jeb 
traheja

augšējā daiva
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asinsķermenīšiem jāspraucas pa tiem rindā citam 
aiz cita. Ja  abu plaušu audus izklātu uz plakanas 
virsmas, tie aizņemtu 70 kvadrātmetru platību. No 
šīs platības 55 līdz 60 kvadrātmetrus sastādītu al
veolas. Tas tf 25 reizes vairāk nekā ķermeni se
dzošās ādas platība.

Elpošana
Plaušu gaisa tilpums ir apmēram 5 vai 6 litri. Taču 
parasti ieelpā un arī izelpā apmainās tikai desmitā 
daļa šā gaisa. Pat elpojot ļoti dziļi, var izelpot vai 
ieelpot ne vairāk kā divas trešdaļas plaušu gaisa 
tilpuma. Atlikušie aptuveni 2 litri nepieciešami, lai 
uzturētu plaušas izplestas. Plaušas uzņem organismā 
skābekli un izvada ogļskābo gāzi. Tā rodas, orga
nismam izmantojot ogļhidrātus, un šajā procesā 
tiek izmantots skābeklis. Tā ir sava veida «degšana». 
Ogļskābā gāze ir atkritumviela. To izvada no orga
nisma ar katru izelpu. Normāls ieelpojamais gaiss 
satur 500 reizes vairāk skābekļa nekā ogļskābās 
gāzes, bet izelpojamais tikai četras reizes vairāk. 
Mēs vidēji patērējam tikai vienu trešdaļu ieelpotā 
skābekļa. Pārējais tiek izdalīts ar nākamo izelpu.

alveola

Šeit attēlotas plaušas, kuru tumšā 
krāsa liecina, ka to īpašnieks ir 
kaislīgs smēķētājs. Plaušas spēj 
atbrīvoties no liela dūmu un 
kvēpu daudzuma, taču, ja ši 
nasta kļūst pārāk liela, plaušas 
neiztur un saslimst. ▼

M Gaisa vadi plaušās sazarojas 
arvien smalkāk un beidzas ar 
apaļiem, porainiem pūslīšiem. 
Tos sauc par alveolām. Tajās 
atrodas kapilāri, pa kuriem 
pārvietojas sarkanie 
asinsķermenīši, savācot skābekli 
un izvadot ogļskābo gāzi.

19
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Redze

Acis ar smadzenēm saista 
redzes nervi. Kaut gan acs ir tā, 
kas uztver gaismu un lielā mērā 
sašķiro uztvertos attēlus, 
galveno redzes darbu veic 
smadzenes. Lēca ir slāņaina kā 
sipols. To aizsargā caurspīdīgā 
radzene. Veiksmīgi izvietotā 
optisko muskuļu sistēma ļauj 
acābolu brīvi grozīt. ▼

redzes nervu krustojums

Cilvēka acs ir ļoti jutīga. Pat vislabaka fotofilma ir 
1000 reizes nejutīgāka par cilvēka aci.

Acs uzbūve
Acs priekšpusi klāj biezs, caurspīdīgs slānis, ko sauc 
par radzeni. Telpa aiz radzenes ir pildīta ar ūde
ņainu šķidrumu. Aiz šīs telpas atrodas varavīksnene, 
kas piešķir acij tās krāsu. Varavīksnene var atvērties 
un aizvērties līdzīgi fotoaparāta slēdzim un tādējādi 
regulēt acī ieplūstošās gaismas daudzumu. Apaļo 
atveri varavīksnenes vidū, caur kuru ienāk gaisma, 
sauc par zīlīti.

Aiz zīlītes atrodas lēca. Tā darbojas citādi nekā 
fotoaparāta objektīvs. Aparātā fokusu (asumu)

redzes

laba acs ar muskuļiem

stiklveida
ķermenis

aklais 
plankums 

redzes 
nervs

ūdeņainais šķidrums

tīklene

centrālā bedrīte (vislabakas 
redzes vieta)

2 0



iestātā, pārbīdot lēcas uz priekšu un atpakaļ. Acī 
lēcas novietojums netiek mainīts, toties pati lēca 
var saspiesties vai paplašināties un tādā veidā «iesta- 
tīt asumu». Tālāk aiz lēcas acābols ir pildīts ar želejai 
līdzīgu vielu — stiklveida ķermeni. Tas ir dzidrs kā 
kristāls un laiž cauri gaismu, kura nonāk tīklenē. 
Tīkleni veido tumši krāsotu šūnu slānis. Tā atrodas 
acs mugurējā daļā, uztver gaismas veidoto «zīmē
jumu» un aizvada informāciju tālāk uz smadzenēm. 
Tīklenē atrodas divu veidu šūnas, kas spēj reaģēt 
uz gaismu. Vienas no tām sauc par nūjiņām. Tās 
uztver tikai melno un balto, toties dara to pat ļoti 
vājā gaismā. Otras šūnas ir vālītes, kas uztver arī 
krāsas, bet tikai spožā gaismā. Tīklenes nervu 
šķiedras pieguļ šo šūnu priekšpusei. Vietā, kur nervu 
šķiedras savienojas, lai izietu cauri tīklenei, nav ne 
nūjiņu, ne vālīšu. Šo vietu sauc par aklo plankumu.

Redze un smadzenes
Attēli, kuri nokļūst uz tīklenes, ir apvērsti «ar kājām 
uz augšu». Smadzenes attēlus apgriež pareizā stā
voklī, un tāpēc mēs neredzam ačgārnu pasauli. Brīv
prātīgie, apgādāti ar īpašām lēcām, kuras attēlu 
apgriež otrādi, varēja tā tīri labi nodzīvot vairākas 
nedēļas. Jāteic, ka lielāko dalu šā redzes darba veic 
nevis acs, bet smadzenes.

A  Šajā diagrammā parādits, kā 
attēls, kuru uztver kreisā acs, 
nokļūst smadzeņu labajā pusē un 
labās acs attēls — smadzeņu 
kreisajā pusē. Smadzenes abus 
attēlus savieno vienā.

Fakti un skaitli

•  Viriešu acis ir lielākas nekā sie
viešu par apmēram 0,5 milimet
riem.

•  Jaundzimušajam acu svars ir 
1 /4 0 0  no ķermeņa svara, bet pie
augušam — 1/4000.

•  Zīlīte var atvērties pat līdz 8 mm 
platumam un sarauties līdz 1,5 mm 
diametrā.

Šis attēls «apmāna» acis ar 
viļņoto līniju palīdzību. Ilgstoši uz 
to skatoties, kādu bridi rodas 
kustibas iespaids. Tas notiek 
tāpēc, ka acs cenšas «sašķirot» 
visu attēlā ietverto informāciju.
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Dzirde

Fakti un skaitli

•  Bērna ausis uztver vibrācijas no 
20 lidz 20 000 reizēm sekundē. Ga
du gaitā šis diapazons sašaurinās.

•  Pat ar aizvērtām acīm cilvēks 
spēj noteikt skaņas virzienu ar trīs 
grādu precizitāti.

•  Cilvēka auss spēj uztvert 1500 
dažādus toņus diapazonā starp aug
stāko un zemāko sadzirdamo ska
ņu. Auss atšķir arī 350 skaļuma 
pakāpes no visklusākā čuksta līdz 
pat visskaļākajai rēkoņai.

•  Skaļas skaņas, ja tās turpinās ilg
stoši, bojā dzirdi. Cilvēki, kuri strādā 
ar pneimatiskajiem urbjiem vai pa
vada daudz laika diskotēkās tuvu 
skaļruņiem, riskē ar dzirdes pavā
jināšanos.

Mēs parasti uzskatām, ka ausis ir tie objekti, kas 
atrodas galvas sānos. Taču tās ir tikai ārējās ausis. 
Tās nedzird, bet tikai savāc skaņas un novirza tās 
uz ārējo auss eju tālākai apstrādei. Trīs centimetrus 
dziļāk auss eju aizklāj bungplēvīte, kas ir 10 mm 
augsta un 9 mm plata. Bungplēvītei no otras puses 
pieaudzis 8 mm garš, tievs kauliņš, ko dēvē par 
āmuriņu. Tam pievienoti vēl divi kauliņi — laktiņa, 
kurai ir zoba forma, un kāpslītis, kura forma at
gādina seglu kāpsli. Visus tos kopā dēvē par dzirdes 
kauliņiem.»

Kā mēs dzirdam
Skaņa liek bungplēvītei vibrēt (svārstīties). Līdz ar 
bungplēvīti vibrē dzirdes kauliņi. Tie pārnes vibrāciju 
uz īpašu orgānu, ko sauc par gliemezi, jo tā forma 
atgādina gliemeža čaulu. Gliemezis ir 2 V4 reizes 
aptīts ap kaula serdi. Gliemeža iekšienē atrodas 
spirālais orgāns, ko sauc arī par Kortija orgānu 
(atklājēja vārdā). Zemas skaņas kairina Kortija 
orgāna apakšējo (lielāko) daļu, augstas skaņas — 
augšējo (mazāko) daļu. Nervu šķiedras uztver šīs 
vibrācijas un noraida smadzenēm. Lūk, tagad



4  Ārējās auss forma ir pielāgota 
skaņu uztveršanai. Tālāk skaņa 
tiek noraidīta auss iekšpusē uz 
bungplēvīti. Palielinātajā attēlā ar 
bultu uzskatāmi parādīts, kā tas 
notiek. Aiz bungplēvītes atrodas 
trīs kauliņi, kuri pārnes skaņu uz 
gliemezi. Šeit tā tiek analizēta. 
Bungplēvīte atrodas samērā dziļi 
galvaskausā, un to labi aizsargā 
apkārtējie kauli.

▲  Ikreiz, kad mēs kustinām galvu, 
trijos pusloka kanālos sāk 
pārvietoties ipašs šķidrums.
Kustibu uztver smalki sensori. Tie 
pārraida uz smadzenēm signālus, 
kas ziņo par ķermeņa ieņemto 
stāvokli. Tas palīdz noturēt 
līdzsvaru un nepieciešamības 
gadījumā mainīt ķermeņa stāvokli.

M Iekšējā auss nodrošina līdzsvara 
sajūtu un darbojas ļoti precīzi.
Vairums cilvēku līdzsvara 
noturēšanai izmanto redzi, taču 
virves staigātāji to spēj pat ar 
aizsietām acīm. Attēlā redzamā 
Ķīnas akrobāte izkopusi šo mākslu 
lidz pilnībai.

2 3

pusloka kanali

gliemezis 
laktiņa

āmuriņš

bungplēvīte

cilvēks sāk saprast, ka kaut ko «dzird». Auss spēj 
paciest skaņu, kas ir 10 000 000 000 000 (desmit 
miljoni miljonu) skaļāka nekā visklusākā saklausāmā 
skaņa. Ļoti stipras skaņas, piemēram, pneimatisko 
urbju vai reaktīvās lidmašīnas radītais troksnis, kā 
arī pārāk skaļa mūzika var izraisīt bojājumus Kortija 
orgānā. Jaunu cilvēku ausis spēj uztvert skaņu, kuras 
svārstību skaits ir 20 000 reizes sekundē, bet, cil
vēkam kļūstot vecākam, šis uztveres līmenis pa
zeminās. Daudzi dzīvnieki, arī sikspārņi un suņi, 
sadzird daudz augstākas frekvences skaņas, kas 
nav pieejamas cilvēka dzirdei.



I  MANAS

s

Garša un 
oža
Deguns ir nozīmīgs orgāns. 
Visas smaržas sajūtas ir 
izvietotas nelielā brūnganā zonā 
deguna virsotnē. Šajā zīmējumā 
tā attēlota gaiši brūnā (dabiskā) 
krāsā. Ožas maņa ir viena no 
mūsu visspēcīgākajām maņām. 
Reizēm kāda tikko sajūtama 
smarža liek mums atcerēties 
kaut ko sen notikušu. ►

Dažadas smaržas
1. Ēteriskas (augļi, vasks, ēteris).
2. Sveķainas (kampars, lavanda, 

krustnagliņas).
3. Aromātiskas (ziedi, parfimē

rija).
4 . Tīkamas (muskuss, ambra).
5. Ķiplokainas (sīpoli, sēra sa

vienojumi).
6 . Gruzdošas (gruzdoši mati un 

spalvas, tabaka, svilums).
7. «Kazas smaka» (sviedri, siers, 

netīras zeķes).
8. Pretīgas (blaktis, naktenes).
9. Šķebinošas (pūstošas vielas, 

ekskrementi).

Garšas un ožas maņas ir līdzīgas. Taču ožas maņa 
ir vairāk nekā 10 000 reizes jutīgāka par garšu. 
Mazākā sagaršojamā cukura koncentrācija ir 1:200. 
Jutība pret sāli ir lielāka — 1:400, bet skābi mēs 
sajūtam simtkārtīgā atšķaidījumā. Rūgtvielas var 
sagaršot pat tik vājā koncentrācijā kā 1 daļa uz 2 mil
joniem daļu ūdens. Jutība pret rūgtvielām ir tik aug
sta tāpēc, ka daudzas no tām ir indīgas.

Mūsu ožas maņa spēj uztvert vienu miljardo daļu 
miligrama kādas vielas. Muskusu (spēcīga par
fimērijā lietota viela), kura smarža daudziem šķiet 
pievilcīga, var saost pat vēl ievērojami mazākās 
koncentrācijās. Jādomā, ka spējai īpaši labi saost 
dažas noteiktas vielas ir kāda noteikta bioloģiska 
nozīme.

ožas 
epitēlijs

cietas aukslējas
Eistahija 
kanāla atvere

pieres dobums

skrimslis

starpsiena
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Patīkams un nepatīkams
Smaržas var iedalīt deviņās dažādās kategorijās no 
vispatīkamākajām un pievilcīgākajām līdz pat pre
tīgajai ekskrementu smakai. Taču dažiem dzīvnie
kiem ekskrementi liekas pievilcīgi un viņi tajos pat 
vāļājas. Daži tropiskie augļi, kuru garša ir ļoti pa
tīkama, smird pavisam pretīgi. Ožas un garšas maņu 
izraisītā patīkamā vai nepatīkamā sajūta ir atkarīga 
no tā, ko cilvēks sagaida. Čūsku un pērtiķu gaļa 
garšo tiem, kas lieto šos dzīvniekus uzturā. Lapzemē 
cilvēki ēd puvušas zivis, kuru smaka ir pretīga dau
dziem citiem, bet šajā zemē tiek uzskatīta par 
delikatesi.

Mēs zinām diezgan daudz par to, kā darbojas 
šīs maņas, taču daudz kas vēl jāizpēta. Mēs nezinām 
pietiekami daudz par ožu, tomēr ir sen zināms, ka 
mēlē ir atsevišķas zonas, kas uztver noteiktas garšas. 
Rūgto garšu sajūt mēles pamatne, saldo — mēles 
gals, bet sāļo — mēles malas.

Garšas mana

Sagaršojamā Sajūtama
viela koncentrācija

Salds
cukurs 1 200
saharīns 1 100 000
Sāļš
vārāmā sāls 1 400
Skābs
sālsskābe 1 15 000
Rūgts
hinīns 1 2 000 000
strihnīns 1 2 500 000

Ožas mana
9

Saožamā Sajūtamā
viela koncentrācija

(vienā litrā
gaisa)

Ēteris 6 mg
Hloroforms 3,5 mg
Piridīns 0,03 mg
Piparmētru eļļa 0,024 mg
Sviestskābe 0,009 mg
Merkaptāni 0,006 mg
Muskuss 0,00004 mg

Ožas mana ir 20 000 reižu jutī-
gaka neka garša

•4 Mēle ir klāta ar šikiem maņu 
orgāniem, kurus sauc par garšas 
kārpiņām. Zonas, kas sajūt 
dažādas garšas, ir atdalītas. Saldo 
un sāļo garšu mēs vairāk jūtam 
mēles priekšdaļā, rūgto — tuvāk 
mēles pamatnei.

balsene

mandeles

skābs

uzgāmurs

meles
sakne



MANAS

Ada un 
tauste

Fakti un skaitli*
•  Ķinieši jau pirms 1300 gadiem 

atklāja, ka pirkstu nospiedumus var 
izmantot cilvēku identifikācijai. Pir
mais eiropietis, kas 1823. gadā ievie
sa šo sistēmu, bija J. E. Purkiņe.

•  Galvenie zimējumu veidi, kurus 
izšķir pirkstu nospiedumos, ir loki, 
cilpas un spirāles. Visu triju elemen
tu apvienojums veido kopējo pirkstu 
nospiedumu.

Āda ir vislielākais cilvēka ķermeņa orgāns. Tā 
aizsargā ķermeņa iekšienē esošās maigās šūnas no 
radiācijas (saule) un izžūšanas (vējš). Āda arī neļauj 
slimību dīgļiem iekļūt organismā.

Temperatūras kontrole
Bez visa tā āda regulē ķermeņa temperatūru. Aknas 
ražo siltas asinis, kuras savukārt ar siltumu no
drošina ķermeni. Siltums rodas arī no enerģijas at
brīvošanās muskuļos. Tāpēc, strauji ejot vai skrie
not, kļūst silti. Ja asinis kļūst pārāk siltas, ādā esošie 
asinsvadi izplešas. Āda piesarkst. Jo  vairāk asiņu 
pieplūst ādai, jo vairāk siltuma no ķermeņa virsmas 
pāriet gaisā. Līdz ar to ķermeņa temperatūra atkal 
pazeminās.

Ādā atrodas sviedru dziedzeri. Tie ražo ūde
ņainu šķidrumu, kas izspiežas ādas virspusē. Ūdens 
iztvaiko, patērējot siltuma enerģiju. Izžūstot sa
svīdusī āda kļūst vēl vēsāka.5

Ja ugunsgrēka upuris zaudē mazāk nekā ce
turtdaļu ādas, viņam ir drošas izredzes palikt dzī
vam, bet tas nav iespējams, ja zaudētas trīs ce-

Atmirušās šūnas no ādas 
virspuses nepārtraukti atdalās, 
un zem tām veidojas jaunas 
šūnas. Attēlā redzamais putekļu 
smidzis pārtiek no atmirušajām 
šūnām. Mūsu guļamistabās 
reizēm var mitināties 
tūkstošiem šo smidžu. ►



nervs

tauku
dziedzeris

mata
sipoliņš

asinsvadi

epiderma

īsta āda

sviedru
dziedzeris

taukaudi

turtdaļas. Vecākiem cilvēkiem šie skaitļi attiecīgi 
varētu būt viena desmitdaļa un nedaudz vairāk par 
pusi. Skaidrs, ka āda ir vitāli svarīgs orgāns.

Zem ādas
Āda ir veidota no trīs slāņiem. Pirmo sauc par epi- 
dermu. To veido atmirušas šūnas. Tās ir sausas plāk
snītes, kuras tiek nepārtraukti nomestas visā dzīves 
laikā. Atmirušās šūnas kā pelēki putekļi sabirst gan 
gultā, gan citās vietās. Nākamais slānis ir īstā āda, 
kas ir ādas aktīvā, dzīvā daļa. Tajā atrodas pig
menti, kas piešķir ādai krāsu. īstajā ādā izvietoti 
tūkstošiem ļoti jutīgu nervu. Daļa no tiem sajūt 
aukstumu, citi karstumu. Vēl citi sajūt spiedienu uz 
ādas vai arī vismaigākos pieskārienus. Nervi, kas 
atrodas ap katru ādā esošo matiņu, reaģē uz katru 
visniecīgāko matiņu kustību. Tāpēc ādai ir svarīga 
loma apkārtējās pasaules izzināšanā. Visbeidzot, 
zem īstās ādas atrodas zemādas tauku slānis. Tas 
palīdz saglabāt ķermeņa siltumu.

A  Ādas šķērsgriezumā redzams, 
ka tās virspusē atrodas atmirušās 
šūnas. Zem tām ir dzivs slānis, 
kurā veidojas jaunas šūnas. Mati 
sakņojas dziļi ādā. Tie izaug no 
t. s. matu sīpoliņiem. Izbaiļu bridi 
vai aukstā laikā matus «saceļ 
stāvus» gludie muskuļi. Tievā 
caurulīte, kuras viens gals ir 
saritināts, ir sviedru dziedzeris. 
Tas uztur ādas mitrumu un 
piedalās ādas atdzesēšanā, 
sviedriem gaisā izžūstot.
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Mute

Mute

•  Embrijam mute izveidojas ap
mēram sešas nedēļas pēc apaugļo
šanās. Grūtniecības otrajā mēnesī 
veidojas mēles muskuļi.

•  Mutes izklājuma slāni veido mīk
stas šūnas, kuras ir plakanas un pēc 
formas atgādina bruģakmeņus. Kat
ru reizi, kad mēs paveram muti, da
ļa šo šūnu atkrīt nost un to vietā 
veidojas jaunas.

•  Mute ir pilna ar mikrobiem, taču 
tie nenodara neko ļaunu. Ja jūs ne
jauši pats sev iekožat, kodums ātri 
sadzīst. Mutē esošās baktērijas aiz
sargā jūs no iespējamās mikrobu 
infekcijas.

•  Cilvēki ēd dažādus produktus, 
un viņiem nepieciešams dienā viens 
litrs siekalu. Govs ražo 60 litrus die
nā. Cilvēks dzīves laikā izdala vidēji 
25 000 litru siekalu.

Mutes apakšpusē atrodas ►  
membrāna, ko sauc par mēles 
saitīti. Tā savieno mēli ar mutes 
dobuma dibenu un neļauj mums 
norīt pašiem savu mēli. Abās 
pusēs saitītei ir siekalu dziedzeru 
atveres.

GREMOŠANAS 
SISTĒMA

Nostājieties spoguļa priekšā un atveriet muti. 
Pirmais, ko jūs ievērosit pēc mēles un zobiem ir 
ieapaļš veidojums mutes dziļumā. To sauc par ūku. 
Tā ir mutes dobuma augšpusi sedzošo mīksto 
aukslēju aizmugurējā daļa. Ūkas nozīme nav 
skaidra. Toties tas ir zināms par mandelēm, kuras 
atrodas abpus rīklei. Mandeles aizsargā rīkli pret 
infekciju. Mikrobi, kas apdraud organismu, parasti 
tiek aizturēti mandelēs. Rezultātā mandeles reizēm 
iekaist. Mēlei ir plāna membrāna, kas stiepjas no 
tās centra mēles apakšpusē. To sauc par mēles 
saitīti. Mēles apakšpusē ir divas bārkstainas krokas, 
tām blakus atrodas vēnas, kas aizvada asinis no
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dziedzeri

zemžokļa dziedzeri

muskuļi

zemmēles
dziedzeri

žokļa kauls

mēles. Rīkles abās pusēs ir divas nelielas atveres, 
kuras no priekšpuses nav saskatāmas. Tās ir apak
šējās atveres Eistahija kanāliem, kuri ved uz iekšējās 
auss dobumu aiz bungplēvītes. Cilvēka evolūcijas 
agrākajās stadijās tur atradās žaunu spraugas, gluži 
kā zivīm. Šīs spraugas savienoja kakla ārpusi ar 
rīkli. Cilvēkiem žaunu spraugas ir pilnīgi izzudušas. 
Eistahija kanāli ir tikai nelielas šo spraugu atliekas. 
Šie kanāli savieno rīkli ar iekšējās auss telpu. Caur 
tiem tiek regulēts gaisa spiediens uz bungplēvīti. 
Mēles saitītes pamatnē var saskatīt sīku atverīti. Tā 
ir zemmēles siekalu dziedzera atvere. Tas ir tikai 
viens no siekalu dziedzeriem. Siekalas uztur mutē 
mitrumu un ievada barības sagremošanas procesu.

A. Mutē ir daudz muskuļu, kas 
kustina žokļus, kā arī daudz 
siekalu dziedzeru. Lielākais no 
tiem ir pieauss dziedzeris, kas 
atrodas galvas sānos un stiepjas 
lidz pat ausij. Siekalas no 
dziedzeriem pa izvadkanāliem 
nonāk mutē. Kanālu atveres 
redzamas zem mēles. Mēlē 
atrodas daudz garenu muskuļu, 
un tā var veikt sarežģitas 
kustības.



GREMOŠANAS SISTĒMA

Rīkle

Rīkle ir svarīgas «krustceles». ►  
Mēs nevēlamies, lai gaiss 
nokļūtu kuņģi, un tāpat 
nevēlamies, lai barība nokļūtu 
plaušās. Uzgāmurs ir tas vārsts, 
kas nekam neļauj virzīties pa 
nepareizu ceļu. Barībai pa rīkli 
virzoties lejup, uzgāmurs 
reflektori (automātiski) pilnībā 
noslēdz balseni. Muskuļi, kuri 
virza barību pa barības vadu, ir 
visai sarežģīti. Arī tie darbojas 
reflektori. Tieši tāpēc tik reti 
gadās, ka barība nokļūst 
nepareizā ceļā. Rikles 
aizmugurē atrodas mandeles. 
Tajās ir daudz balto 
asinsķermenīšu, kas iznīcina 
mikrobus.

Rīkle veic trīs dažādas darbības. Tā ir uzbūvēta tā
dējādi, ka neviena darbība netraucē veikt pārējās. 
Pirmkārt, pa rīkli plaušās nonāk gaiss. Otrs rīkles 
uzdevums ir nogādāt kuņģī barību. Trešais rīkles 
darbības veids ir runa.

Rīšana
Pat neliels elpvadā iekļuvis barības kumoss ir bīs
tams. Tomēr mēs varam ēst un rijot vienlaikus arī 
elpot. To ļauj darīt rīklē esošais, ļoti jutīgais dro
šības vārsts. Pie mēles pamatnes rīkles priekšā 
atrodas neliels lēveris, ko sauc par uzgāmuru. To 
kustina pie kakla priekšpusē esošā mēles kaula 
piestiprināts muskulis. Rīšana ir sarežģīta darbība. 
Vispirms mēles priekšējā daļa tiek piespiesta mutes 
dobuma augšdaļai un barība tiek virzīta uz rīkles

Eistahija kanala atvere

deguna starpsiena 
cietās aukslējas

mīkstās
aukslējas

mandele

vairogskrimslis

uzgāmurs

baribas 
vads
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pusi. Tiklīdz barība sasniedz rīkles sienu, iedarbojas 
automātiska rīšanas sistēma, kas nav atkarīga no 
mūsu apziņas (gribas). Uzgāmurs noslēdz ieeju bal
senē, neļaujot barībai nokļūt plaušās, bet mīkstās 
aukslējas paceļas uz augšu, neļaujot barībai iekļūt 
deguna dobumā. Rijot mēles kauls paceļas uz augšu. 
Uzmanīgi sekojot rīšanas procesam, to var sajust. 
Rīšanas laikā ar pirkstiem viegli aptveriet kakla 
augšdaļu, un jūs varēsit «aptaustīt» sarežģīto muskuļu 
darbību šajā procesā.

Rīkles iekšienē
Nedaudz zemāk par rīkles augšējo daļu sākas 
barības vads. Balsene atrodas barības vada priekš
pusē. Stiprību tai piešķir gredzenveida skrimšļi, 
kurus var labi sataustīt no kakla ārpuses. Lielākais 
no skrimšļiem ir vairogskrimslis. Aiz tā atrodas balss 
saites. Tās ir audu lēveri, kuri izelpas brīdī saspringst 
un rada skaņas. Mute kustoties pārveido skaņas, 
un tā veidojas mūsu runa.

mīkstās
aukslējas
noslēdz
deguna
dobumu

muskuļi daļēji 
noslēdz balss
spraugu

barība

A  Šajos attēlos ieskicēts sarežģītais 
rīšanas akts. Uzgāmurs atveroties 
un aizveroties darbojas kā svārsts.

Ja mēs varētu ieskatīties rīklē, kļūtu 
redzamas balss saites. Tās paveras, 
laižot gaisu iekšā un ārā. Runājot tās 
satuvinās, radot skaņas, kuras mēs 
saucam par balsi. Lielais, baltais 
lēveris ir uzgāmurs. Šis attēls iegūts 
ar laringoskopu — ierīci, kas ļauj 
•4 ieskatīties rīkles iekšpusē.



GREMOŠANAS SISTĒMA

Kuņģis

A  Kuņģis nebūt neatrodas tajā vietā, 
kuru mēs parasti iedomājamies. Tas, 
ko mēs dēvējam par «savu kuņģi», 
īstenibā ir vēders. Kuņģa virsotne 
patiesībā atrodas tikai nedaudz zemāk 
par kreiso krūtsgalu.

Kuņģi var salīdzināt ar elastīgu maisu. ^  
Maltītes laikā tas tiek piepildits, pēc 
tam tā saturs nelielās, stingri noteiktās 
dozās (kontrakciju viļņi) tiek laists caur 
zarnu traktu. Kuņģa abos galos atrodas 
gredzenveida slēdzējmuskuļi, kas liedz 
barībai vienkārši «izslīdēt» caur kuņģi.

Bieži vien, runājot par kuņģi, m ēs galvenokārt 
iedomājamies vēderu, kas atrodas ķerm eņa priekš
pusē zem ribām. Tas nav pareizi. Patiesībā kuņģis 
ir muskuļots maiss, kurā barība nonāk pēc tam, kad 
no rikles nokļuvusi baribas vadā. Kuņģa virsotne at
rodas zem kreisās puses ribām, bet tā zemākais gals 
sniedzas līdz nabai. Tātad kuņģis atrodas pa kreisi no 
ķermeņa viduslīnijas un augstumā sniedzas no krūšu 
kaula līdz nabai. Kuņģa tilpums pārsniedz vienu litru.

Kuņģa sula
Kuņģī izdalās sālsskābe, kas sašķeļ barību, saga
tavojot to tālākai sagremošanai. Sālsskābe iznīcina 
arī daudzas bīstamas baktērijas, kuras uzņemtas līdz 
ar barību. Sālsskābe ir tik stipra, ka var pat «izēst» 
caurumu apģērbā, taču kuņģa sienas ir pietiekami 
izturīgas. Ja  skābes ir par daudz vai arī kuņģa sienas 
ir zaudējušas pretestības spēju, skābe sāk iedarbo
ties uz audiem un rodas čūla. Kuņģa čūlu sauc 
par gastrītu.

pilns kuņģis
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Šajās fotogrāfijās redzami 
skati no dzīva cilvēka kuņģa 
iekšienes.

Kas notiek  kuņģī?
•  Kuņģis ir barības glabātuve, no kuras barība lēnām un pa

kāpeniski nonāk zarnās.

•  Kuņģa dziedzeri izdala sālsskābi, kas aizsāk olbaltumvielu 
šķelšanu. Sālsskābe arī iznicina baribā esošos mikrobus.

•  Kuņģa pulsācijas kustības pamatīgi sajauc barību ar kuņģa 
sulām.

•  Barība tiek sajaukta ari ar muciņu. Tā ir gluma un gļotaina 
viela, kas palīdz barībai pārvietoties zarnās.

Kuņģa kustības
Neiedomājieties, ka kuņģis ir vienkārši maiss, kas 
nekustīgi karājas. Kuņģa sienas viļņveidīgi kustas, 
it kā kāds to pa gabaliņiem sažņaugtu plaukstā un 
atkal palaistu vaļā. Šīs kustības sajauc baribu ar skābi 
un citām grem ošanas sulām. Pieliekot ausi kādam 
pie vēdera augšdaļas, var saklausīt burbuļojošas ska
ņas, kuras rodas, kuņģim kustoties. Maltīte parasti 
atstāj kuņģi divu vai triju stundu laikā pēc apēšanas.

priekšu

A Kontrakciju viļņi baribu mūsu 
«iekšās» rūpīgi samaisa. To var 
sadzirdēt, piespiežot ausi kādam 
pie vēdera. Viļņiem pa kuņģi un 
zarnām pārvietojoties lejup, barība 
tiek kārtīgi pārstrādāta. Tādējādi 
visas vajadzīgās vielas tiek 
sagremotas.



GREMOSANAS SISTĒMA

Zarnas

▲
Zarnas ir astoņus līdz deviņus 
metrus garas un visas «sapakotas» 
vēderā. Lielāko dalu no zarnām 
veido tievās zarnas, kurās barība 
tiek sašķelta un uzsūkta. Resnajā 
zarnā tiek uzsūkts ūdens un 
glabājas atkritumvielas.

Tievo zarnu iekšpuse ir samtaina 
un atgādina grīdsegu. Katra no šeit 
attēlotajām bārkstiņām ir apgādāta 
ar asinsvadiem, kuros uzsūcas nule
sašķeltas barības vielas. ►

3 4

Zarnu kopgarums ir astoņi līdz deviņi metri. Pēc 
ārējā izskata tās nedaudz atgādina dārza laistāmo 
šļūteni, taču tās atrodas nepārtrauktā kustībā, jaucot 
tajās esošo barību un pakāpeniski virzot to lejup. 
Tievās zarnas ir aptuveni septiņus metrus garas. 
Tās sākumu, resp., pirmos 25 centimetrus, sauc par 
divpadsmitpirkstu zarnu. Tievo zarnu pirmo trešdaļu 
sauc par tukšo zarnu, atlikušās divas trešdaļas par 
līkumaino zarnu. Zem tām atrodas apm ēram  pusot
ra metra gara plata zarna. Tajā līdz iešanai uz tualeti 
uzkrājas barības atlikumi.

B arība dzīvībai
Barībai ejot caur tievajām zarnām, viss «labums» 
no tās tiek paņem ts un pārnests asinīs. Kā jau zi
nām, šīs barības vielas tālāk nonāk aknās. Izmanto
jamais materiāls satur aminoskābes, no kurām 
ir veidotas olbaltumvielas, vitamīnus, taukus un 
organisma dzīvības procesiem nepieciešamo «deg
vielu» — ogļhidrātus. Tievās zarnas iekšpusē ir izklā
tas it kā ar samtu. Patiesībā tās ir zarnu bārkstiņas, 
kurās atrodas asinsvadi. Barībai virzoties pa zar
nām, bārkstiņas uzsūc organismam nepieciešamās 
vielas. Tievajās zarnās ir vairāk nekā pieci miljoni 
bārkstiņu. Ja  tās visas izklātu plaknē, tās aizņemtu 
aptuveni 10 kvadrātmetrus lielu laukumu, kas ir



aklas zarnas 
piedēklis

lejupejošā 
lokzarna

S veida zarna

taisnas
zarnas vārstulis

taisna zarn
\

tūpļa atvere

nelielas istabiņas platība. No materiāla, kas izgājis 
caur tievajām zarnām, organismam ir maz labuma. 
Tas sastāv no neizmantotiem šūnu apvalkiem, šķied
rām un citām cietām, nesagrem otām  vielām. Tas 
viss nonāk resnajā zarnā. Šajā stadijā zarnās esošais 
materiāls vēl ir šķidrs, dubļveidīgs. Bet lokzarnā, ar 
ko nobeidzas resnā zarna, ūdens uzsūcas un nonāk 
asinsvados, kuri blīvi izklāj šo zarnu daļu. Barības 
atliekas kļūst stingrākas un cietākas. Ejot caur zar
nām, uz barību iedarbojas daudzi fermenti. Rezul
tātā lokzarnā nonākusī masa galvenokārt sastāv no 
atkritumvielām, kuras organisms vairs nevar izman
tot. Lokzarna ir glabātuve cietajām atkritumvielām, 
tāpat kā urīnpūslis ir rezervuārs urīnam.

Fakti un skaitli*
•  Baribas vielas uzsūcošā zarnu 

platība sasniedz vairāk nekā desmit 
kvadrātmetrus, kas ir aptuveni pie
cas reizes vairāk par ķermeni pār
klājošās ādas platibu.

•  Kārtīgas pusdienas no kuņģa 
pāriet zarnās piecu stundu laikā. 
Paiet aptuveni 24 stundas, līdz barī
ba nonāk no viena zarnu trakta gala 
līdz otram.

•  Cilvēki, kuri gavē, uzskata, ka 
šim procesam nepieciešama vesela 
nedēļa.

•  Gāze, kas veidojas zarnās, satur 
metānu, skābekli un citas vielas. Ir 
gadījies, ka operācijas laikā,'kad ķi
rurgs pārgriež zarnas, notiek uguns
nedrošo gāzu izraisīts sprādziens.

M Barība no barības vada nonāk 
kuņģī. No tā caur sfinkteru 
(muskuļu gredzens) nonāk 
divpadsmitpirkstu zarnā. Šeit 
īstenībā sākas barības vielu 
šķelšanās. Divpadsmitpirkstu 
zarnas iekšpuse ir rievaina. Attēlā 
redzami aizkuņģa dziedzera 
(gaišbrūns) un žultspūšļa (zaļš) 
ievadi zarnu traktā.

Tievās zarnas ar augšupejošo 
lokzarnu savieno vārstulis. Ūdens 
uzsūcas no resnās zarnas dobuma. 
Tas notiek pašās gremošanas 
beigās, un lidz ar to tievo zarnu 
saturs paliek plūstošs (vieglāk 
«apstrādājams») līdz pēdējam 
brīdim.

baribas vads

divpadsmitpirkstu
,. , .. zarna divpadsmit-

pirkstu

augšupejošā 
lokzarna

šķērs-
zarna

aklās
zarnas
vārstulis

tukšās
zarnas
iekšpuse



GREMOŠANAS SISTĒMA

Attēlā pa labi parādīta cilvēka ►  
nieres iekšpuse. Nieres ārējā 
daļa — garoza — ir pildīta ar 
sīkiem, apaļiem ķermenīšiem, 
kas atfiltrē no asinīm tajās 
esošās vielas. Rezultātā veidojas 
urīns, kas pa tieviem 
kanāliņiem ieplūst nieres 
bļodiņā un tālāk urīnpūslī.

A  Nieres atrodas organisma 
mugurpusē. Labā niere novietota 
nedaudz zemāk nekā kreisā.

Atkritumvielas
Zarnu traktā dzīvo daudz mikroorganismu. Daļa 
no tiem sargā zarnas no infekcijas, citi pat ražo 
vitamīnus. Vesela trešdaļa fekāliju (ekskrementu), 
kas izveidojas pēc zināma laika un liek iet uz tualeti, 
sastāv no zarnu mikroorganismiem. Pārējais ir ne- 
uzsūktas barības atkritumvielas. Gandriz viss ūdens 
no lokzarnas pāriet asinīs, un fekālijās paliek pa 
visam nedaudz ūdens.Organisma normālai darbībai 
nepieciešams stingri noteikts ūdens daudzums. Lai 
to nodrošinātu, asinis vispirms izplūst caur nierēm.

Nieres
Katrā nierē atrodas sīki veidojumi, kurus sauc par 
nefroniem. Tie izfiltrē šķidrumu no asinīm un atdod 
atpakaļ stingri noteiktu nepieciešamo ūdens dau
dzumu. Uzsūktas tiek arī visas organismam node
rīgās vielas. Sāļi un cukuri uzsūcas atpakaļ asinīs. 
Nevajadzīgās vielas (piemēram, liekais sāls), nonāk 
urīnā. Urīns veidojas no liekā, organismam neva
jadzīgā ūdens un asinīs esošajām atkritumvielām.

urinvads

nieres

nieres 
vēna 
nieres 
bļodiņa

tauki

nieres
garoza

nieres
serde

nieres 
kārpiņa jeb 
papilla
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Lai gan pašas nieres ir tikai dažus centimetrus garas, 
tajās satilpst apm ēram  80  kilometri smalku ka- 
nāliņu. To virsmas kopplatība ir aptuveni seši kvad
rātm etri. Katra kanālina diametrs ir tikai viena 
divpadsmitā daļa milimetra. Ir vērts pieminēt, ka 
katru dienu caur nierēm izplūst 200  litri šķidruma. 
Apm ēram  99  procenti no tā uzsūcas atpakaļ or
ganismā.

Cietās atkritumvielas taisnajā zarnā ir citādas 
nekā tās, ko apstrādā nieres. Nieres vispirms uzsūc 
un tad izdala atkritumvielas, bet no taisnās zarnas 
atkritumvielas nekad netiek uzsūktas.

Šeit attēlots nieres 
šķērsgriezums, kurā asinsvadi 
iekrāsoti ar sarkanu krāsvielu. 
Pārējā daļa ir caurspīdiga. 
Redzams, kā asinsvadi veido 
arteriālos kamoliņus, kuros no 
asinīm tiek uzsūktas ķīmiskās 
vielas. Pēc tam asinsvadu tīkls 
savāc visu organismam 
nepieciešamo un pārpalikums 
aiziet urīnā kā atkritumvielas.

Vai tu  zini?
•  Mazākais atkritumvielu dau

dzums, ko izdala organisms, ja cil
vēks badojas, ir 30 g. Tas sastāv 
galvenokārt no atmirušām zarnu 
šūnām. Pārēšanās gadījumā atkri
tumvielu daudzums sasniedz 750 
gramu. Bērni katru dienu izdala 
150 g atkritumvielu. Trīs ceturt
daļas no tā sastāda ūdens.

•  Cilvēkiem, kuri pārsvarā ēd 
gaļu, ir smirdošas fekālijas. Cilvē
kiem, kuri uzturā patērē daudz pu
pu, intensīvi veidojas gāzes. Tiem, 
kuru uzturs galvenokārt ir veģetārs, 
fekālijas ir vidēji smakojošas, bet 
tiem, kas pārtiek tikai no piena, fe
kālijas vispār ir bez smakas. Taču 
tādi ir vienigi kamieļu gani Arābijas 
tuksnesī, kuri ilgstoši dzer tikai pie
nu vai pat visu savu mūžu neēd ne
ko cietu.

M Ja slimnieka nieres pienācīgi 
nestrādā, jālieto mākslīgās nieres 
jeb dialīzes aparāts. Šajā gadījumā 
asinis riņķo pa īpašā šķīdumā 
ievietotu rūpīgi sagatavoto cauruļu 
sistēmu. Tā izvada atkritumvielas 
un ievada slimnieka ķermenī 
vajadzīgā sastāva asinis. Zīmīgi, ka 
dabiskā niere visu to izdara 
daudzkārt mazākā telpā.
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Aizkrutes 
dziedzeris

A  Aizkrūtes dziedzeris atrodas 
dziļi zem kakla. Tas satur daudz 
limfocītu — balto asinsķermenišu, 
kuri cinās ar infekciju. Viens no 
dziedzera uzdevumiem ir «apmācīt» 
limfocītus atbildēt ar pretsitienu 
mikrobiem. Toties citi šā 
dziedzera uzdevumi joprojām nav 
noskaidroti.

Vai tu  zini?
•  Kādā senā eksperimentā no

skaidrots, ka, izbarojot žurkām aiz
krūtes dziedzera ekstraktu, katra nā
kamā paaudze ātrāk sasniedz dzi- 
mumbriedumu. Turklāt žurkas izaug 
lielākas.

•  Putni, kuriem aizkrūtes dziedze
ris ir izoperēts, dēj olas ar mīkstu 
čaumalu. Tas nozīmē, ka dziedze
rim ir kāda loma kalcija vielmaiņā.

DZIEDZERI

Aizkrūtes dziedzeris atrodas zem kakla apakšējas 
daļas aiz krūšu kaula. Jauniem cilvēkiem tas ir labi 
attīstīts, aktīvi darbojas un tam ir liela nozīme. Pieau
gušiem aizkrūtes dziedzeris ir jūtami mazāks un sa
stāv galvenokārt no taukaudiem. Visaktīvāks tas ir 
zīdaina vecumā.

No ārpuses aizkrūtes dziedzeri aizsargā un satur 
kopā polietilēna maisiņam līdzīga kapsula. Pašā dzie
dzerī ir daudz balto asinsķermenīšu, it īpaši limfo
cītu, kas palīdz organismam uzveikt slimības. Vai
rums limfocītu atrodas aizkrūtes dziedzera ārējā daļā, 
kuru tāpat kā citu dziedzeru ārējo daļu sauc par ga
rozu. Dziedzera vidusdaļā (serdē) ir daudz no sīkām 
šūninām veidotu t. s. Hasala kermenīšu, kas no- 
saukti to atklājēja vārdā.

N eizprotam ais dziedzeris
Aizkrūtes dziedzera patiesā nozīme vēl līdz šim lai
kam nav īsti noskaidrota. Taču fakts, ka zīdaiņiem šis

Aizkrutes dziedzeris
•  Aizkrūtes dziedzeri veidojas īpašas šūnas, kuras sauc par 

T limfocītiem. Tie palīdz uzveikt infekciju, resp., mikrobus. 
Vēlāk daļa limfocitu pārtop palīgšūnās, kuras palīdz organis
mam atpazīt mikrobus.

•  Vairums šo šūnu iet bojā, pirms vēl ir paguvušas kaut ko 
izdarīt. Tās nedaudzās, kas palikušas dzīvas, pārvietojas uz 
citām ķermeņa daļām, kur «dzīvo» nesaistīti ar dziedzeri.

•  Cilvēkiem, kas slimo ar leikēmiju, kāksli (vairogdziedzera 
slimība) vai virsnieres slimībām, ir palielināts aizkrūtes dziedzeris.

•  Novārgušiem dzīvniekiem aizkrūtes dziedzeris ir gandrīz 
izzudis.

3 8
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dziedzeris ir liels, bet jaunības gados sāk sarukt, liek 
domāt, ka tas īsti nepieciešams tieši dzīves sākumā.

Daži zinātnieki domā, ka aizkrūtes dziedzera sa
rukšana ir saistīta ardzimumbrieduma iestāšanos. 
Eksperimentāli ir pierādīts, ka kurkuļi, kuru barībai 
pievieno aizkrūtes dziedzera ekstraktu, aug straujāk 
nekā parasti, taču aizkavējas to pārvēršanās vardēs. 
Tādējādi aizkrūtes dziedzera loma joprojām ir no
slēpumā tīta.

Šis interesantais eksperiments rāda, 
ka kurkuļi aug straujāk, ja tiem 
izbaro aizkrūtes dziedzera ekstraktu. 
Toties tie lēnāk pārvēršas vardēs. ▼

Šajā mikrofotogrāfijā redzamais 
aizkrūtes dziedzera šķērsgriezums ir 
iekrāsots, lai labāk saskatītu 
limfocītus. Tie redzami kā tumši šūnu 
sablīvējumi un veido dziedzera daivu 
ārējo slāni.

Kā redzams attēlā, cilvēkam 
novecojot, aizkrūtes dziedzeris sarūk. 
Bērnam tas ir liels, bet pieaugušam 

cilvēkam gandrīz izzudis.



DZIEDZERI

Trešā acs

Dziļi smadzenēs ir paslēpusies 
epifīze. Tā nav lielāka par zirni. 
Epifīzes darbiba varētu būt saistita 
ar gaismas intensitāti. ►

Vai tu  zini?

•  Čiekurveida ķermenis jeb epifize 
ir noslēpumains orgāns. Nav isti zi
nāms, vai tā ražo hormonus. Da
žiem primitīviem dzīvniekiem tā 
joprojām kalpo kā acs. Nēģa «treša
jai acij» pat ir lēca. Tā uztver dienas 
gaismu un regulē nēģa ķermeņa 
krāsu — tā ir tumšāka naktī un 
gaišāka dienā. Tas palīdz nēģim la
bāk maskēties. Iespējams, ka arī 
dažas zivis un ķirzakas ar epifizi uz
tver gaismu.

•  Daļa cilvēku tumšās ziemas die
nās jūtas ļoti slikti. Bieži vien viņus 
var ārstēt ar spilgtu gaismu, piemē
ram, ar t. s.. kalnu sauli. Varbūt tam 
ir kāds sakars ar epifīzi.

Dziļi smadzenes atrodas divi loti interesanti dzie- 
dzēri. Viens no tiem ir hipofīze, kurai ir liela loma 
attīstības regulēšanā. Otrs ir čiekurveida dziedzeris 
jeb epifīze. Par tā darbību ir maz kas zināms, taču 
dažiem dzīvniekiem tas darbojas kā papildu acs. 
Nēģiem čiekurveida dziedzeris ir pat apgādāts ar 
lēcu un nepārprotam i ir «trešā acs». Iespējams, ka 
cilvēkiem epifīze reaģē uz izmaiņām vidē. Varbūt 
tieši tāpēc cilvēki ir «žiperīgāki» saulainā laikā, bet 
sadrūmuši, ja diena ir apmākusies.

Hipofīze
Par hipofīzi ir zināms ievērojami vairāk. Šis dzie
dzeris ražo augšanas hormonus un ietekmē visas 
citas ķermeņa daļas. Hipofīze kontrolē vairošanās 
orgānu attīstību un regulē citu dziedzeru darbību. 
Hipofīze vada vairogdziedzera un virsnieres dar
bību.

Hipofīzes radītie hormoni atstāj iespaidu arī uz 
skeleta attīstību. Ja  dziedzeris izdala pārāk maz hor
monu, bērns neaug. Pārāk daudz horm onu vēlākās 
dzīves laikā izraisa smagu slimību — akromegāliju, 
kas izpaužas kā atsevišķu ķermeņa daļu pastiprināta

lielais smadzeņu saiklis



M Arī hipofize ir paslēpta dziļi 
smadzenēs. Savā ziņā tas ir 
ķermeņa «vadošais dziedzeris». Tas 
izdala asinsrites sistēmā ļoti 
iedarbīgus hormonus, kas ietekmē 
augšanu un attīstību, kā arī 
kontrolē vairošanos.

Dažiem cilvēkiem hipofize izdala 
pārāk daudz augšanas hormonu. 
Fotogrāfijā redzamā meitene ir 
ievērojami lielāka, nekā viņai 
vajadzētu būt, un izceļas pārējo 
ģimenes locekļu vidū. ▼

augšana. Taču pusaudžiem, kuru augums ir mazāks 
par vidējo, parasti nav jāraizējas. Noteiktā laikā 
hipofize sāk darboties, un cilvēks izaug tāds, kādu 
to nosaka viņa iedzimtiba. Ļoti retos gadījumos šis 
dziedzeris nav pietiekami attīstīts, un tad bērnam 
nepieciešamas īpašas injekcijas. Vairums neliela 
auguma bērnu vienkārši ir «lēnaudži» un panāk pā
rējos, kad hipofize «pasaka», ka ir pienācis īstais 
laiks augt.

«trešā

M Nēģis ir savdabīgs dzīvnieks ar 
īstu «trešo aci». Tai ir lēca un 
tīklene, un tā noteikti uztver 
gaismu. Šis īpatnējais veidojums ir 
atvasināts no nēģa čiekurveida 
ķermeņa.



DZIEDZERI

1
Vairog
dziedzeris

№

Vairogdziedzeris atrodas kaklā, un tam  ir divas 
daivas. Dziedzeris novietojies nedaudz zem vairog- 
skrimšja. Katra tā puse ir apm ēram  valrieksta lielu
mā. Tas ir viens no dziedzeriem, kura darbību regulē 
smadzenēs esošā hipofīze. Ja  kurkuļiem izoperē 
vairogdziedzeri, tie nekad nepārvēršas vardēs. Toties, 
ja kurkuļiem izbaro vairogdziedzera ekstraktu, tie 
pārvēršas vardēs jūtami ātrāk nekā parasti.

Ja  pieaugušiem cilvēkiem vairogdziedzeris sāk 
darboties pārāk aktīvi, kakls piebriest, tāpēc ka pa
lielinās ari dziedzeris. Ari pats slimnieks kļūst ļoti kus
tīgs, jo vairogdziedzeris izdala aktivitāti rosinošus 
hormonus. Cilvēki ar nepietiekami aktīvu vairogdzie
dzeri ir saguruši un lēni. Ja  dziedzeris nedarbojas 
pašā dzīves sākumā, bērns izaug par kretīnu (tā dē
vē vairogdziedzera nepietiekamības upurus). Tā ir 
traģiska slimība, taču savlaicīga dziedzera horm onu 
ievadīšana var to apturēt.

Epitēlijķerm enīši
Aiz vairogdziedzera atrodas četri dziedzerīši, kuri

A  Vairogdziedzeris atrodas pie 
kakla pamata. Dziedzeris ir 
divdajigs; katra daļa nedaudz 
atgādina izlobitu valriekstu. 
Normālai vairogdziedzera darbibai 
nepieciešams jods. Parasti mūsu 
uzturā ir pietiekami daudz joda.

Šeit attēlots vairogdziedzeris no 
priekšpuses (pa kreisi) un 
mugurpuses (pa labi). Dziedzeris 
apņem elpvadu. Šikie 
epitēlijķermenīši regulē kalcija 
vielmaiņu organismā. ►

mēles kauls

vairogskrimslis 

vairogdziedzeris

muskuli
j

traheja
muskuļi

epitēlijķermenīši
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Dažiem slimniekiem 
vairogdziedzeris ir nedabīgi 
pārattīstits. Valstis, kurās ir 
nepietiekama medicīniskā 
palīdzība, šī slimība var vilkties 
un attīstīties gadiem ilgi.

Vai tu  zini?

•  Ja pārtikā nav pietiekami daudz 
joda, vairogdziedzeris jūtami palie
linās. Reizēm tas kļūst tik liels, ka 
kakls uzbriest. Tas gadās tādās vie
tās, kur dzeramajā ūdenī ir par maz 
joda. Tā tas ir, piemēram, Anglijas 
vidienē, Dārbi apvidū, kur jods ūde
nim jāpievieno papildus. Tāpēc arī 
šo kakla uzbriešanu (kāksli) reizēm 
mēdz dēvēt par «Dārbišīras kaklu».

ir mazāki par zirni. Tos sauc par epitēlijķermenī- 
šiem. To galvenais uzdevums ir regulēt kalcija dau
dzumu organismā. Kalcijs piešķir kauliem stiprību. 
Ja  kauli zaudē kalciju, palielinās kalcija daudzums 
asinīs, bet kauli kļūst mīksti. Cilvēki, kuriem pārāk 
aktīvi darbojas epitēlijķermenīši, ir nomākti un vāji. 
Ja  epitēlijķermenīšus izoperē, muskuļi zaudē dar
baspēju. Lai kustību spēja būtu normāla, asinīs jābūt 
noteiktam kalcija daudzumam. Ja  daudzums nav 
atbilstošs, muskuļus sarauj krampji, kas pāriet 
spazmās. Iznākums var būt ļoti bēdīgs. Par laimi, 
tādi gadījumi ir reti un tos var novērst, injicējot at
bilstošus hormonus.

A  Ar purpura krāsu ir 
iezimētas vairogdziedzera 
vietas, kurās uzkrājas 
hormoni.



DZIEDZERI

Aizkuņģa 
dziedzeris

Aizkuņģa dziedzera darbība izpaužas divējādi. Pats 
dziedzeris izdala grem ošanas sulas. Tās no dzie
dzera nokļūst divpadsmitpirkstu zarnā, kur piedalās 
barības vielu šķelšanā. G rem ošanas sulas satur 
daudzus fermentus. Daži fermenti sašķel olbal- 
tumvielas mazākos gabaliņos, kurus sauc par pep- 
tīdiem un kuri sastāv no aminoskābēm. Peptīdi 
ir pietiekami mazi, lai izietu cauri zarnu sienām un 
uzsūktos asinīs. Fermentus, kuri šķel olbaltumvie- 
las, sauc par tripsīnu un himotripsīnu. Citi fermenti 
sašķeļ pārtikā esošo cieti cukuros. Arī tie viegli iziet 
caur zarnu sienām. Pašas cietes molekulas tam 
ir pārāk lielas. F.ermentu, kas pārvērš cieti cukuros, 
sauc par amilāzi. Vairāki fermenti šķeļ cukurus. 
Viens no tiem ir saharāze. Aizkuņģa dziedzera sulā 
ir arī fermenti, kas iedarbojas uz barībā esošajiem 
taukiem un tos sašķeļ. Pašas tauku molekulas ne
spēj iesūkties asinīs. Šķelšanas rezultātā veidojas 
mazākas taukskābju molekulas, kas viegli uzsūcas. 
Taukus šķeļošos fermentus sauc par lipāzēm. Orga
nismā taukskābes no jauna savienojas un veido 
katrai sugai raksturīgos taukus. Tātad aizkuņģa dzie
dzera galvenais uzdevums ir ražot gremošanas sulas 
divpadsmitpirkstu zarnai.

žultsvads

dziedzera aste

Langerhansa saliņas

dziedzera ķermenis

aizkuņģa dziedzeris



D iabēts jeb  cukurslim ība
Stāstam par aizkuņģa dziedzeri ir ari otra puse. 
Dziedzera audi ir izraibināti ar sīkiem ķermenīšiem, 
kuri krasi atšķiras no pārējās dziedzera daļas. Tie 
atgādina mazas saliņas, un tos arī sauc par Langer- 
hansa saliņām par godu to atklājējam. Katru no 
saliņām veido šūnu grupa, kurai patiesībā ar pašu 
aizkuņģa dziedzeri nav nekāda sakara. Saliņas ražo 
insulīnu — vielu, bez kuras cukura līmenis asinīs 
kļūst nekontrolējams. Cilvēka organisms, kas cieš 
no diabēta, izdala asinīs arvien vairāk cukura, vien
laicīgi izmantojot olbaltumvielas un taukus. Cilvēks 
krītas svarā un smagi saslimst. Insulīna atklāšana 
ļauj ārstēt slimniekus, kuru Langerhansa saliņas 
darbojas neapmierinoši.

Aizkuņģa dziedzeris atrodas tieši 
zem kuņģa. Tas ražo vielas, kuras 
palidz sašķelt barību. Viena no 
šīm vielām ir insulīns, kas 
kontrolē cukura līmeni. Insulīns 
rodas nelielās šūnu grupās, kuras 
sauc par Langerhansa saliņām 
(sk. attēlu atvēruma kreisajā 
pusē). Reizēm dziedzeris neražo 
pietiekami daudz insulīna. Tad 
cilvēks cieš no slimības, kuru sauc 
par diabētu jeb cukurslimību. Šis 
zēns pats sev injicē insulīnu.

Viņam tas jādara katru dienu.
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Muskuli

A  Muskuļi, kuri izraisa kustības 
tad, kad mēs to vēlamies, ir 
pakļauti gribai. Tādi, piemēram, 
ir lielie muskuļi rokās, kājās un 
ķermenī. Mikroskopā muskuļi 
izskatās svītroti. Tās ir šķiedras, 
kurās, muskulim saraujoties, 
atbrīvojas enerģija.

KUSTĪBAS

Liela ķermeņa daļa sastāv no miesas jeb, vienkāršāk 
sakot, gaļas. Tie ir muskuļi. Muskuļi dod iespēju 
ķermenim kustēties un ļauj arī noturēties miera 
stāvoklī. Arī mierīgi sēdēt mēs varam, tikai pa 
teicoties muskuļiem, kuri notur ķermeni taisni. Ap
skatot muskuļaudus mikroskopā, tajos redzams 
smalks svītrojums. Tās ir muskuļu šķiedras, kuras, 
muskulim saraujoties, satuvojas. Šāda veida mus
kuļus sauc par šķērssvītru muskuļiem.

Kā m uskuli s trād ā
Muskuļi var tikai sarauties, nevis izstiepties. Izbāžot 
mēli, tās muskuļi nevis izstiepjas, bet gan saraujas 
mēles šķērsvirzienā. Muskuļi nekad nav tieši piestip
rināti kauliem, kuri tiem jākustina. Muskuļu galos 
atrodas cīpslas, kas savieno muskuli ar kaulu. Cīp
slas var būt pat 3 0 —40  centimetrus garas, t^eu 
daudzas ir īsākas.

Saraujoties muskulis nekļūst lielāks, tas vienīgi 
maina formu. Pamācošs ir kāds eksperiments, kuru 
pirms vairāk nekā trim gadsimtiem veica ar kādu 
vīru. Vīrs turēja roku traukā ar ūdeni. Kad viņš sa
sprindzināja muskuļus, ūdens līmenis traukā ne
pacēlās. Gluži otrādi — tas mazliet pazeminājās. 
Eksperiments parādīja, ka sasprindzināts muskulis 
izmaina formu un vienlaicīgi kļūst nedaudz mazāks. 
Mīklas atminējums ir vienkāršs: muskulis saspiež 
tajā esošos asinsvadus un izspiež no tiem asinis. Tā
pēc saspringts muskulis ir mazliet mazāks nekā atbri- 
vots. Cilvēka ķermenī ir vairāk nekā 6 0 0  muskuļu.> •>
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Lielākais no tiem ir lielais gūžas muskulis, uz kura 
mēs sēžam. Starp.smalkākajiem ir acu muskuli, ar 
kuru palīdzību mēs lasām šīs rindas.

trapecmuskulis

platais mugun 
muskulis \

augšdelma —
trīsgalvainais
muskulis

lielais gūžas muskulis

deltveida
muskulis

galvas grozitājmuskulis

lielais krūšu 
muskulis

Muskuļu «sloksnes», kas atrodas 
zem ādas, apņem visu ķermeni 
un dod iespēju kustēties. Pat 
stāvēšana ir slodze, kurā iesaistīti 
daudzi un dažādi muskuļi. Vieni 
muskuļi piešķir ķermenim 
noteiktu stāju, citi neļauj tam 
nokrist. ▼

augšdelma
divgalvainais
muskulis

drebniek-
muskulis

augšstilba taisnais 
muskulis 
augšstilba platais 
muskulis
mazā liela kaulaļ
garais '----
muskulis

lielā liela 
kaula 
priekšējais 
muskulis



KUSTĪBAS

Refleksi
Vai tu  zini?

•  Izdariet šādu mēģinājumu. Ielie
ciet vienu roku karstā, bet otru — 
aukstā ūdenī un paturiet tur tik ilgi, 
kamēr rokas aprod ar temperatūru. 
Sasildītajā rokā refleksi liks ādas 
asinsvadiem izplesties, bet atdzesē
tajā rokā — sarauties. Pārliekot abas 
rokas remdenā ūdenī, sasildītā roka 
sajutīs aukstumu, bet atdzesētā — 
siltumu.

Vairums ķermeņa refleksu notiek 
bez apziņas līdzdalības. Tāds ir t. s. 
ceļgala reflekss. Pārlieciet vienu kāju 
pār otru un viegli uzsitiet mazliet 
zem ceļa skriemeļa. Kāja parausies 
uz augšu, un nav tāda spēka, kas 
varētu šo kustību nobremzēt. ▼

Refleksi ir kustības, kuras mēs nevaram  kontrolēt 
ar apziņu. Labs piemērs tam  ir ceļgala reflekss. 
Pārlieciet vienu kāju pār otru un atslābinieties. Tad 
palūdziet kādu viegli uzsist pa celi nedaudz zem 
ceļa skriemeļa. Iedarbosies reflekss — kāja «pasitī
sies» uz augšu. Ar gribasspēku apturēt šo kustību ir 
pilnīgi neiespējami. Tieši tādas pašas ir neapzinātās 
kustības, atraujot roku no kaut kā karsta vai asa. 
Daudzi mūsu ķermeņa muskuli nav škērssvītru mus- 
kuli. Tos sauc par gludajiem muskuļiem. Tie pa 
augstina vai pazemina asinsspiedienu darbojoties 
vai atpūšoties. Gludie muskuļi veicina asins pieplūdi 
ādai, ja kļūst karsti, un pievada mazāk asiņu, kad ir 
auksti. Tas notiek, asinsvadu gludajiem muskuļiem 
saraujoties vai atslābinoties. Zarnu un kuņģa glu
die muskuļi nepārtraukti maisa barību neatkarīgi 
no mūsu apziņas. Arī sarežģītās darbības rīšanas 
laikā veic gludie muskuļi.

K airinājum s un atbilde
Refleksu izraisa kairinājuma jeb stimula nonākšana 
no maņu orgāniem muguras smadzenēs. Šajā gadī
jumā kairinājums nenonāk galvas smadzenēs prāta 
apstrādei; neapzinātā atbilde tieši no muguras sma
dzenēm dodas uz muskuļiem, kuru uzdevums ir pa 
sargāt cilvēku no kaitīgas ietekmes. Katra ķerm e
ņa mata pamatnē atrodas sīki muskulīši. Ķermenim



salstot, tie saraujas, matiņi paceļas stāvus un vei
dojas «zosāda». Šīs darbības nolūks ir padarīt mūsu 
«kažoku» biezāku un saglabāt siltumu. Taču mūs
dienu cilvēkam tādas biezas matu segas vairs nav. 
Reizēm «zosāda» rodas nobīstoties. Nozīme — 
uzbrucēja iebiedēšana, padarot ķermeni it kā lielāku 
uz stāvus saslietā apm atojum a rēķina. Tādējādi 
«zosādu» var uzskatīt par atmiņu no tiem laikiem, 
kad mūsu senčiem gludie muskuļi tiešām palīdzēja 
sevi sasildīt un aizstāvēt.

A  Gludie muskuļi piedalās gandriz 
visā, ko mēs darām. Piepeša izbiļa 
reizē matiņi uz pakauša saceļas 
stāvus. Attēlā redzamais koijots ir 
piemērs no dzivnieku pasaules. Visi 
vina kažoka mati sacēlušies stāvus.?
Tas ir būtisks efekts, jo tā koijots 
ienaidnieka acis izskatās lielāks.

Šajā kāda iekšējā orgāna 
šķērsgriezumā redzamas gludās 
muskulatūras šķiedras. Ķermeņa 
šūnas ir iekrāsotas zaļas, bet gludie 
muskuļi — pelēki. Gludie muskuļi 
tiek kontrolēti automātiski. 
Piemēram, zarnu kustiBas veic 
gludie muskuļi. Acs zīlīte 
automātiski sašaurinās un izplešas, 
mainoties apgaismojumam. Arī to 
M veic gludie muskuļi.

Ā.



KUSTĪBAS

Sirds

Sirds muskulis savā ziņā ir līdzīgs gan šķērssvītru, 
gan  gludajiem  m uskuļiem . Tas ir šķērssvītru  
muskulis, bet nav pakļauts gribai. Sirds pukstu 
biežums ir ļoti dažāds. Putniem sirds pukst pat līdz 
1000 reizēm minūtē, bet zilonim ne vairāk kā 25. 
Zīdaiņiem sirds pukst 130, bet jauniešiem vairs tikai 
70 reižu minūtē. T renētiem  sportistiem  m iera 
stāvoklī sirds pukstu biežums ir lēnāks — 5 5 — 60 
reižu minūtē. Ja  cilvēka sirds pukst biežāk nekā 
130 reižu minūtē, sirds darbs vairs nav efektīvs un 
nebūt neuzlabo asinsriti.

Kā sirds s trād ā
Sirds sastāv no četriem nodalījumiem. Pieaugušiem 
tā ir aptuveni 12 centimetrus augsta, 9 centimetrus 
plata un 6 centimetrus bieza. Vīrieša sirds sver 
apm ēram  300, bet sievietes — 250  gramu. Sirds

Sirds

•  Ar katru pukstu sirds pārsūknē 
apmēram 140 ml asiņu. Minūtes lai
kā ķermenim cauri izriņķo ap 4 lit
riem asiņu. Sirds, kura pukst 90 ga
dus, ir bijusi spējiga piesūknēt veselu 
dīķi 2 0 0  miljonu litru tilpumā.

•  Sportists sacīkšu laikā izsūknē 
caur ķermeni 35 litrus asiņu.

•  Dusmas vai uztraukums liek sir
dij pukstēt biežāk nekā labā gara
stāvokli. Arī ēšanas laikā pukstēša
nas ātrums pieaug, jo ķermenim ne
pieciešamas papildu asinis, lai uz
ņemtu sašķeltās barības vielas un 
nogādātu tās tur, kur vajag. 

 

aortas loks 

augšējā dobā vēna

labais priekš
kambaris

apakšējā doba vēna

labais kambaris

muskuļi 

diafragma

kreisa plaušu artērija

trīsviru vārstulis

priekš
kambaris 

kreisās 
plaušu 
vēnas 
kreisais
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uz ķermeni

uz plaušām

vārstulis

Sirds muskulis lidzinās gan 
šķērssvītru, gan gludajiem 
muskuļiem.

no ķermeņa no plaušam

galotne atrodas 8 centimetrus pa kreisi no krūšu- 
kaula tieši zem krūškurvja. Sirds pukstēšanu var 
sajust, uzliekot roku uz krūškurvja. Tas, ko mēs jū
tam, ir divu apakšējo sirds nodalījumu saraušanās. 
Tos sauc par kambariem. Virs kambariem atrodas 
priekškambari. Asinis no labā kambara tiek sūk
nētas uz plaušām, kur tās uzsūc skābekli. No plau
šām asinis nonāk kreisajā priekškambarī. No tu
rienes tās nonāk zemāk esošajā kreisajā kambarī 
un tad tiek iesūknētas aortā — ķermeņa galvenajā 
asinsvadā. No aortas asinis pa asinsvadiem apriņķo 
visu ķermeni, apgādājot to ar skābekli. Lietotās asi
nis, kurās ir maz skābekļa, atgriežas labajā priekš
kambarī, no turienes labajā kambari, lai pēc tam 
atkal sāktu ceļu uz plaušām.

labais priekškambaris

labais kambaris

A sinsrites ā trum s
Aortā asinis plūst ar ātrumu pusmetrs sekundē. 
Smalkajos asinsvados ķermeņa attālākajās daļās šis 
ātrums ir tūkstoš reizes mazāks.

vārstulis

A  Asinis pēc ķermeņa apriņķošanas 
nonāk priekškambari. Zem 
priekškambariem atrodas muskuļoti 
kambari. Muskuļi, kuri apjož katru 
kambari, saraujas vienlaicīgi un 
izgrūž asinis no sirds ar iielu spēku.

kreisais 
priekš

kambaris
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Mati
Fotogrāfijā attēloti cilvēka 
mati, kādi tie redzami 
elektronmikroskopā. Ar šo 
instrumentu iespējams iegūt 
teicamus blīvu objektu attēlus. 
Fotogrāfijā var redzēt matu 
virsmas zvīņaino pārklājumu. 
Zvīņu forma dažādiem 
cilvēkiem ir atšķirīga. ►

ĶERMEŅA 
VIRSPUSE

Uz jūsu galvas ir aptuveni 100 0 0 0  matu. Katrs 
mats aug no mata maisiņa, kas atgādina mazu kaba
tiņu ādā. Mata sākuma daļu sauc par m ata sakni, 
un tās pam atā ir paresninājums — m ata sīpoliņš. 

Mati veidojas jau pirms bērna piedzimšanas. 
A  Šis virs ļauj sejas matiem augt, Tos sauc par pūku matiem, un tie ir ļoti mīksti, 
līdz tie izveido bārdu. Bieži vien tie sedz visu ķermeni. Parasti pirms dzim

šanas tie izzūd, bet reizēm arī saglabājas. Dzimšanas 
laikā bērnam  ir jau izveidojies otrs matu tips. Tie
sedz bērna galvu un arī ir loti mīksti. Māmiņām loti

» f  f

patīk tos glāstīt. Dažu m ēnešu laikā šos matus pa
kāpeniski nomaina īsti mati. Tie vairs nav tik smalki 
un aug tikai atbilstošās vietās.



Kā aug mati
Tipisks m ata maisiņš audzē matu vairākus gadus 
un tad pārstāj darboties. Mats nokalst un izkrīt dažu 
dienu laikā. Pēc vairāku m ēnešu atpūtas m atu 
maisiņš sāk aūdzēt jaunu matu. Mata augšanas āt
rums ir viens milimetrs trīs dienās. Teorētiski sep
tiņdesmit gadus vecam cilvēkam būtu jābūt ar sep
tiņus metrus gariem matiem. Taču jāatceras, ka ik 
pēc dažiem gadiem matu maisiņi «dodas atpūtā», 
tāpēc vairumam cilvēku iespējamais matu garums 
ir ierobežots. Parasti paiet seši gadi, līdz izaug īsam 
griezumam piemēroti mati. Mati ir veidoti no ol
baltumvielas, ko sauc par keratīnu. Tie izaug no 
m ata maisiņa, un tiem ir zvīnaina virsma. Cilvēku

Vai tu  zini?
Mati, protams, nav domāti mūsu 

izskatam wen. Mati palidz saglabāt sil
tumu. Tie kalpo ari par maņu orgā
niem. ipaši nervu gali, kas aptver 
mata sakni (sk. attēlu), uztver pat 
vieglu pieskārienu matiem. Šis 
vieglais uzspiediens ir brīdinājums 
smadzenēm, kas liecina par kāda 
objekta atrašanos cieši blakus.

matiem ir dažāda krāsa, un tādi tie izskatās, kamēr 
vien katrs mats ir blīvs. Taču vecākiem cilvēkiem 
m ata centrālajā daļā veidojas dobums, kas atstaro 
gaismu un piešķir matiem sudrabainu spīdumu. 
Cilvēks kļūst plikpaurains, ja matu maisiņi neatsāk 
darboties pietiekami ātri.

■4 Bērns pirms dzimšanas ir klāts 
ar smalkiem, mīkstiem matiem, 
kurus sauc par pūku matiem. Šis 
mazulis, kurš piedzimis sešas 
nedēļas par agru, liek sajust mūsu 
radniecību ar citām zīdītāju sugām, 
kuru vairums visu dzīves laiku ir 
klāti ar matu segu.



ĶERMEŅA VIRSPUSE

Nagi

Pirkstu galos ir divi būtiski ►  
veidojumi — naga gultne un naga 
sakne. Šķērsgriezumā (pa labi) 
redzams, ka nagi aizsargā pirkstu 
galu trauslos kaulus. Nagi, tāpat kā 
mati, ir veidoti no keratina.

A  Tas, ko mēs saucam par zirga 
nagu, patiesībā ir tikai viena, resp., 
vidējā, pirksta nags. Toties zirgam 
tas izaug ļoti biezs un stiprs.

indietim, kas pārtrauca griezt nagus 1952. gadā. 
Viņa roku pirkstu nagu vidējais garums sasniedza 
60 centimetrus, bet kreisās rokas īkšķa nags 75 cen
timetrus.

Kā nags aug
Nags aug biezumā no naga gultnes. Naga sakne, 
no kuras nags aug garumā, nav redzama no ārpu
ses un atrodas apm ēram  četru milimetru dziļumā. 
Cietais nags veidojas no ādā esošā t. s. dīgļslāņa. 
Vietā, kur naga ķermenis pāriet tā saknē, ir velvj- 
veidīgs gaišs veidojums, ko sauc par mēnestiņu.

pirksta falanga

Arī nagi ir veidoti no keratīna. Tā ir viela, no kuras 
sastāv arī bruņurupuču čaulas un putnu spalvas. 
Nagi aizsargā roku un kāju pirkstu galus. Daudziem 
dzīvniekiem tie kalpo par ieročiem un var būt ļoti 
attīstīti. Zirga nags īstenībā ir stipri attīstīts vidējā 
pirksta nags. Brūnā lāča pirkstu nagi ir baismīgi 
ieroči. Cilvēkiem nagi var izaugt vairāku centimetru 
garumā. Dažām tautām gari nagi tiek uzskatīti par 
skaistuma pazīmi. Tālajos Austrumos cilvēki, kuri 
sevi uzskata par svētiem, ļauj nagiem brīvi augt 
gadiem ilgi. Nagu garuma rekords pieder kādam

naga gultne

naga 
valnītis

mēnestiņš

naga valnītis



Virs naga, pie paša tā pam ata, atrodas kutikulas 
valnītis. Ja  roku vai kāju nagi ir savainoti, kas gadās, 
pirkstus kaut kur iespiežot vai citādi traumējot, naga 
gultne uz vairākām nedēļām pārtrauc naga augšanu 
biezumā. Augšana no naga saknes turpinās, un vie
na vai divu mēnešu laikā vecais nags tiek «nostumts» 
un zem tā izveidojas jauns. Tādā veidā nagi, atšķiribā 
no zobiem, var atjaunoties.

Uz nagiem reizēm parādās mazi, balti plankumi
ņi (nagi «zied»), kas apm ēram  m ēneša laikā pārvie
tojas no naga pam atnes līdz galotnei. So planku
miņu izcelsme nav noskaidrota.>

A  Nagi var izaugt neticami gari, 
reizēm pat 30 centimetru. Parasti 
tie nolūst paši.

M Šis bērns nelaimes gadījumā ir 
zaudējis visu nagu. Ārsts atzinis, ka 
naga gultne ir tīra un nebojāta. Divu 
mēnešu laikā izaugs jauns nags.



ĶERMEŅA VIRSPUSE

Zobi
Pirmo zobu «komplektu» sauc 
par piena zobiem. Atsevišķos 
gadījumos bērns var jau piedzimt 
ar visiem vai arī dažiem zobiem. 
Piena zobu ir mazāk nekā 
pastāvīgo zobu. ►

videjie priekšzobi

augšžoklis

aukslēju kauls

priekšzobi

acu zobi

piena zobi (5 g. vecuma)

apakšžoklis

pirmais mazais dzeroklis

dzeroklis

otrais mazais 
dzeroklis

otrais lielais 
dzeroklis

pirmie lielie 
dzerokli

dentins

smaganas

ACilvēka zoba šķērsgriezumā 
redzams, ka zoba vainadziņu jeb 
kroni sedz cietas emaljas kārta, kas 
veido izturigu košanas virsmu. Zoba 
viducī atrodas nervi un asinsvadi, 
kas pievada zobam barības vielas. 
Zobu sāpju cēlonis ir šajā vietā 
iekļuvusī infekcija.

Cilvēks zobus nomaina trīsreiz. Pirmie ir piena zobi, 
kuri izkrīt, zīdainim pārvēršoties par bērnu. Otrs 
zobu komplekts ir pastāvīgie zobi, kas var sagla
bāties līdz vecumam. Trešos zobus no mākslīgiem 
materiāliem izgatavo zobārsti — protēzisti. Reizēm 
cilvēkam pašam  izaug trešā zobu «paaudze», bet 
tas notiek ārkārtīgi reti. Gadās arī, ka cilvēks jau 
piedzimst ar zobiem. Vēsture liecina, ka tā tas ir bijis 
Jūlijam Cēzaram, Napoleonam un Ričardam III.

Zobu veidi
Zobus, kuri atrodas mutes priekšējā daļā, sauc par 
griezējzobiem jeb priekšzobiem. Tie ir pielāgoti barības 
griešanai (nokošanai). Uz sāniem no tiem atrodas acu 
zobi, kas paredzēti gaļas «plēšanai». Vēl tālāk uz sāniem 
atrodas zobi ar samērā plakanu virsmu, kuri domāti 
barības saberšanai. Tie ir mazie un lielie dzerokli.

Pirmie zobi bērnam vidēji parādās septiņus m ē
nešus pēc dzimšanas. Parasti tas ir kāds no apak
šējiem priekšzobiem. Divus mēnešus vēlāk parādās 
augšējie zobi. Drīz pēc pirmās dzimšanas dienas 
kārta pienāk pirmajiem mazajiem dzerokļiem. Acu
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suna zobi

zobi normāli neparādās pirms divpadsmit mēnešu 
vecuma. Bērnu priekšzobus ir viegli apaukstēt, kā 
rezultātā tie bojājas; tad bērnu elpai ir saldena smar
ža. Pirmie pastāvīgie zobi ir lielie dzerokļi. Parasti tie 
attīstās sešu gadu vecumā. Pastāvīgie acu zobi parā
dās divpadsmit gados, bet t. s. gudrības zobi (paši pē
dējie lielie dzerokļi) tikai ap divdesmit gadu vecumu.

Pastāvīgo zobu vainadziņu jeb kroni klāj emalja. 
Tā ir viscietākā viela cilvēka ķermenī. Bērniem pa
rasti ir 20  piena zobi, pieaugušiem — 32 pastāvīgie 
zobi. Ir svarigi uzturēt zobus tīrus, taču pārliecīga zobu 
beršana ar abrazīvām zobu pastām nav vēlama. Tā 
var sabojāt zobu kakliņu (tas atrodas vietā, kur zobs 
ieiet smaganās), jo uz tā nav emaljas aizsargslāņa.

A  Plēsigo zvēru zobi ir asi un pie 
saknes nosegti. Zālēdāju zobi ir 
plakanāki un pie saknes vaļēji. 
Cilvēka zobi ir ar relatīvi plakanu 
virsmu un segtām saknēm.

M Cilvēki, kuri pārtikā lieto daudz 
cukura un cietes un pie tam netīra 
zobus regulāri, var nopietni saslimt 
ar zobu kariesu (puvi).

Zobu izaugšanas
secība

Zobu Vecums,
nosaukums kurā tie

parādās
Apakšējie vidējie
priekšzobi 7V6 mēneši
Augšējie vidējie
priekšzobi 9Vz mēneši
Augšējie sānu
priekšzobi IIV 2 mēneši
Apakšējie sānu
priekšzobi 13 mēneši
Augšējie mazie
dzerokļi 15V2 mēneši
Apakšējie mazie
dzerokļi 16 mēneši
Augšējie un
apakšejie acu zobi 19 meneši
Otrie mazie
dzerokļi 2 6 V2 mēneši
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Bērni

NAKAMA 
PAAUDZE

7 nedelas 3 meneši 4 meneši 5 meneši 6 mēneši

A  Bērns aug ātri. Jau piecu līdz 
sešu nedēļu vecumā embrijam ir 
acis un pukstoša sirds. Paiet 
mēneši, līdz tas kļūst par cilvēku. 
Augošs embrijs sev nepieciešamās 
baribas vielas iegūst caur placentu 
no mātes ķermeņa.

Fakti un skaitli
*

Bērni parasti dzimst ar galvu pa 
priekšu. Tā tas notiek gandrīz visās 
dzemdībās. Atsevišķos gadījumos 
bērni dzimst ar kājām pa priekšu. 
Vēl retāk gadās, ka bērns guļ šķēr
sām un tiecas iznākt ārā ar pleciem 
pa priekšu. Reizēm ārstam māte 
jāoperē, lai izņemtu bērnu. Ārsts iz
dara griezumu un pa to izceļ bēr
nu. Pirmais šāds «ķeizargrieziens» 
tika veikts 1500. gadā Šveicē. To 
savai bīstami slimajai sievai izdarīja 
miesnieks Jēkabs Nufers. Vēlāk vi
ņa sievai gluži normālā ceļā piedzi
ma vēl četri bērni.

No sievietes olnīcas iznākusī olšūna ir saskatāma 
ar neapbruņotu aci. Tā sāk attīstīties pēc tam, kad 
ir apaugļota ar vīrieša sēklas (spermas) šūnu.

Sperm a veidojas sēkliniekos. Tā ir pietiekami 
aktīva tikai tem peratūrā, kas nedaudz zemāka par 
normālo ķermeņa temperatūru (37 °C). Tāpēc sēk
linieki atrodas ārpus ķermeņa, sēklinieku maisiņā, 
kur ir vēsāks.

B ērna attīstība
Apaugļotā olšūna atkārtoti dalās un drīz vien izveido 
no šūnām sastāvošu lodi. Drīz parādās nervu sistē
mas aizmetņi. Piecu nedēļu laikā embrijs sasniedz 
sešu līdz septiņu milimetru garumu. Tad veidojas 
acis un sirds, kura pukst ļoti ātri. Divpadsmit nedēļu 
vecumā embrijs ir aptuveni septiņus centimetrus 
garš un līdzinās miniatūram bērniņam ar visiem 
galvenajiem ķermeņa orgāniem.

Paiet vidēji 280  dienas, līdz augošais embrijs 
pārvēršas pilnīgi izveidotā cilvēkā.

Embriju ar placentu saista nabas saite. Pla
centa veidojas no embrija šūnām. Tā ir piestiprināta 
pie mātes dzemdes iekšējās sienas. Mātes asinis
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plūst ari caur placentu, tomēr mātes un bērna asinis 
īstenībā nesajaucas. No mātes placenta piegādā bēr
na asinīm barības vielas un skābekli. Savukārt atkri- 
tumvielas no bērna ķermeņa caur placentu nokļūst 
m ātes asinsritē.

7 meneši 8  meneši 9 mēneši (gatavs dzimšanai)

D zim šana
Augli sedz plāna, caurspīdīga membrāna, kas 
iekšpusē pildīta ar sāļu, asarām līdzīgu šķidrumu. 
Tajā, atdalīts no mātes ķermeņa, bērns aug devi
ņus mēnešus. Tad pēkšņi viss mainās. Mātes ķer
menis «uzzina», ka bērns ir nobriedis dzimšanai. Aiz- 
sargm em brāna pārplīst, un šķidrums iztek. Mātes 
to dēvē par «augļa ūdens noplūšanu». Vairākas 
stundas dzemde saraujas ar aizvien pieaugošu spē
ku, līdz bērns tiek izgrūsts caur maksti, kura spēj 
izplesties, lai bērns tiktu tai cauri. Sis brīdis ir jauna 
cilvēka piedzimšanas brīnums. Mūsu stāsts var sāk
ties no jauna.

dzemdes izplešanas 
(skats no priekšas)

asins plūsma no mātes

A  Pirms nonakšanas augli matēs 
asinis tiek filtrētas caur placentu.

4  Deviņu mēnešu laikā augošā 
šūnu masa ir sadalijusies šūnās, 
kas redz, šūnās, kas pārnes 
skābekli, šūnās, kas rada kustibas 
utt. Tas ir brinumains dzivo šūnu 
apvienojums. Citiem vārdiem 
sakot, tas ir bērns.



Skaidrojoša
vārdnīca
Abrazīvi — cieti, graudaini materiāli, ko 
izm anto virsmu apstrādei.
A m inoskābes —  organiski savienojumi, no 
kuriem būvētas olbaltumvielas.
Apziņa, apzināts —  tas, kas saistīts ar 
izzināšanu, dom āšanu un gribu.
Audi —  viena veida šunu sakopojumi, kas 
organism ā darbojas kopīgi, veicot noteiktus 
uzdevumus.
Aukslējas — mutes dobum a «jumta» daļa. 
Aukslējas ir daļēji cietas (kaula) un daļēji 
mīkstas; tās atdala mutes dobumu no deguna 
dobum a.
C īpslas —  neizstiepjamas audu sloksnes, ar 
kurām muskuļi ir piestiprināti kauliem.
Cīpslas nodrošina atbilstošu muskuļu darbību. 
D aivas —  norobežotas, ieapaļas daļas, kas 
veido veselo, piem ēram , smadzeņu daivas, 
plaušu daivas.
Dziedzeri —  dzīvo būtņu orgāni, kuri ražo 
vairākas organism am  vajadzīgas vielas, 
piem ēram , vairogdziedzeris un sviedru 
dziedzeri.
D zem de —  sievietes ķerm eņa orgāns, kurā 
embrijs (vēlāk auglis) attīstās un atrodas 
drošībā grūtniecības laikā. 
Dzim um briedum s —  stāvoklis, kad orga
nisms ir pietiekami attīstījies, lai sāktu vairoties. 
Elektroencefalogram m a — smadzeņu 
elektriskās aktivitātes pieraksts. Šie pieraksti 
palīdz izprast smadzeņu darbību.
Embrijs —  dzīvnieka pēcnācējs pirms 
dzimšanas vai izšķilšanās no olas. Attiecībā uz 
cilvēku — auglis pirm o četru grūtniecības 
m ēnešu laikā.
Evolūcija — dzīvo būtņu pakāpeniskas 
pārvērtības un attīstība, kuras rezultātā no 
vienkāršākajām dzīvības form ām  izveidojas 
mūsdienu sarežģītās dzīvības formas.
Evolūcija ir ritējusi miljoniem gadu ilgi un 
turpinās vēl joprojām.
Fermenti —  sarežģītas ķīmiskas vielas, kuras

ražo dzīvie organismi. Ferm enti palīdz vienai 
vielai pārvērsties otrā, turklāt paši paliek 
nemainīgi. Fermenti ir olbaltumvielas. 
Frekvence — skanas svārstību biežums, kas > 7 
nosaka, cik augsta vai zem a ir skaņa. 
Gastrīts —  kuņģa čūla, kuru izraisa skābes 
iedarbība uz bojātu kuņģa iekšējo virsmu. 
Hormoni —  kīmiskas vielas —  «zinu ’ ’ 
parneseji» — kuras nelielos daudzumos ražo 
dziedzeri. H orm onus pārnes asinis, un, 
nonākot atbilstošās ķerm eņa vietās, tie izraisa ? ? 7
noteiktu reakciju.
Insulīns —  ķīmiska viela, ko ražo aizkuņģa 
dziedzeris. Insulīns regulē cukura līmeni 
asinīs. Ja  insulīna nav pietiekami daudz, 
rodas cukurslimība jeb diabēts.
Iztvaikošana — šķidruma pārvēršanās tvaikos 
vai gāzē.
Kaula sm adzenes — mīksta, taukaina viela 
kaulu iekšpusē.
Kodoli — šunu daļas, kuras glabājas šunu 
pareizai (atbilstošai) darbībai nepieciešam ā 
informācija.
Kontrakcijas — sa vilkšanās.
Kretīns — cilvēks, kam vairogdziedzera 
nepietiekamība izraisījusi slimību, kura 
izpaužas garīgā atpalicībā un fiziskās novirzēs. 
Kutikula — pats virsējais ādas slānis. 
Limfocīti — balto asinsķerm enīšu paveids, 
kas atrodam s visos ķerm eņa audos, atskaitot > >
nervu audus. LimfocītiemMr būtiska nozīme 
cīņā ar infekcijas slimībām.
Membrāna — plāni, lokani, plēvveida audi, 
kas savieno vai norobežo atsevišķus orgānus. 
Mikrobi — ļoti sīkas dzīvas būtnes, it īpaši 
slimību izraisošas baktērijas.
Molekulas — ķīmisko vielu vismazākās 
daļiņas, kuru tālākā šķelšana noved pie vielai 
raksturīgo īpašību zušanas.
Nabas saite —  saite, kas savieno embriju ar 
placentu.
Ogļhidrāti — liela ķīmisko savienojumu



grupa, kurā ietilpst ari cukuri un ciete. 
Ogļhidrāti ir svarīga barības sastāvdaļa, jo 
nodrošina ķerm eni ar enerģiju. 
Olbaltumvielas — sarežģītu ķīmisku vielu 
grupa, kas ir būtiska dzīvo organismu 
sastāvdaļa un iesaistās daudzās ķerm eņa 
darbībās.
Olnīca —  sieviešu orgāns, kas ražo olšūnas. 
Pauris —  galvas augšējā daļa starp deniņiem, 
pieri un pakausi.
Pigm enti —  dabiskas audu krāsvielas, kas 
sastopam as dažādās augu un dzīvnieku 
ķerm eņa dalās.> j ?
Placenta —  porains, saplacināts riņķveida 
orgāns, kuru ar embriju (vēlāk augli) saista 
nabas saite laikā, kam ēr auglis atrodas m ātes 
dzemdē. Caur placentu auglis saņem  tam 
nepieciešam ās barības vielas.
Sfinkters —  slēdzējmuskulis.
Sinusi —  ar gaisu pildīti dobumi dažādos 
orgānos vai ķerm eņa daļās.
Skriem eļi —  mugurkaulu veidojošie atsevišķie 
kauli. Tie ir savā starpā elastīgi savienoti un 
aizsargā muguras smadzenes.
Skrimšļi —  cieti, bet elastīgi audi, kuri 
ķerm enī pilda balsta un savienotājas funkcijas. 
Sm adzenītes — smadzeņu pakaļējā daļā 
esošs veidojums, kas kontrolē muskuļu 
kustības un ķerm eņa stāju.
Spazm as —  pēkšņa, spēcīga un sāpīga 
muskuļu saraušanās.
Stim uls — kairinājums, kas liek dzīvai būtnei, 
orgānam  vai audiem reaģēt noteiktā veidā. 
Šūna —  dzīvo organismu vismazākā 
sastāvdaļa, kuru pašu vēl var uzskatīt par 
dzīvu. Sūnas ir tie «ķieģelīši», no  kuriem sastāv 
pilnīgi visas dzīvās būtnes.
Suve —  divu kaulu nekustīga savienojuma 
līnija.
Toksīni — dzīvo būtņu ražotas indīgas vielas. 
Toksīni var izraisīt drudzi un citas slimības. 
Vārstulis (vārsts) —  audu veidotas krokas

kādā ķerm eņa orgānā, kas regulē asins vai cita 
šķidruma plūsmu un darbojas līdzīgi lūkai, kura 
aizveras, lai nepieļautu šķidruma plūšanu 
atpakaļvirzienā.
Vide (apkārtējā vide) — viss, kas atrodas 
ap  dzīvo organismu; apstākļi, kuri nosaka 
dzīvās būtnes augšanu un attīstību, arī klimats, 
citi dzīvnieki un augi.
Virsnieres — dziedzeri, kas atrodas virs nieru 
galotnēm. Tie ražo adrenalīnu —  horm onu, 
kas izdalās uzbudinājuma laikā, kad 
organismam  jātiek galā ar bīstamu situāciju. 
Tas ir horm ons, kurš it kā saka: «Biedē, 
uzbrūc, cīnies!»
Vīrusi — sevišķi sīki slimību izraisītāji. Vīrusi 
spēj vairoties tikai dzīvu augu vai dzīvnieku 
šūnās. Tie ir vissīkākās zināmās dzīvās būtnes. 
Vitamīni — sarežģīti ķīmiski savienojumi, kas 
nosaka daudzu ķermenī noritošo procesu 
pareizu darbību. Vitamīnu trūkums uzturā 
izraisa saslimšanu.
Zemapziņa — tas, kas nav pakļauts apzinātai 
darbībai, dom āšanai. Tas, ko ķerm enis dara 
neatkarīgi no dom āšanas un gribas.
Žaunas — daudzu ūdenī dzīvojošu dzīvnieku 
elpošanas orgāns.



Attēlu un
nosaukumu
rādītājs
Skaitļi izceltā salikumā 
attiecas uz attēliem. Parasti 
tai pašā lappusē ir arī attēlu 
paskaidrojošais teksts.

acis 5, 8, 2 0 , 21  
acs muskuļi 20, 47 
acu «apmānišana» 21  
acu zobi 5 6 ,  57 
āda 26, 2 7
aizkrūtes dziedzeris 3 8 , 3 9  
aizkuņģa dziedzeris 4 4 , 45 
aklais plankums 2 0 , 21 
aknas 1 4 , 15  
aksoni 12, 13  
alveolas 18 
amilāze 44 
aminoskābes 44 
āmuriņš 22, 2 3  
aorta 16 , 51 
apakšžoklis 6, 8, 9 
artērijas 1 4 — 15 , 1 6 , 5 0  
asinsrites sistēma 16, 17, 26 

aknās 1 4 , 15  
bērnam 59 
sirdī 5 0 , 51 

astes kauls 6 , 7 
atkritumvielas 15, 35, 36, 37 
auglis 5 9
augšana 4 , 5, 38, 39, 40, 41 
augšstilba kauls 6 
augšžoklis 8, 9 
ausis 5, 2 2 ,  2 3

baktērijas 32 
balsene 30, 31 
balss saites 3 0 ,  31  
baltie asinsķermenīši 5, 16, 
17, 38

bārda 5 2
barības vads 3 0 , 31 
bērni 5 8 ,  5 9  

to mati 52, 5 3  
bungplēvīte 22, 2 3

ceļa skriemelis 6 
ciete 44
cilvēka augums 4—9 
cīpslas 46 
ciskas kauls 6
čiekurveida ķermenis (epifīze) 
10 , 4 0

deguna kauls 9  
deguns 24 , 25 
dendrīti 12 
dentīns 5 6  
Dārbišīras kakls 43 
diabēts 4 5  
dialīzes aparāts 37 
divpadsmitpirkstu zarna 34, 
3 5 , 44
dobā vēna 16 , 5 0  
dzemde 5 9  
dziedzeri 38—45 
dzimšana 59 
dzirde 22, 23 
dzirdes kauliņi 2 3

Eistahija kanāli 28 
ekskrementi 36 
elektroencefalogramma (EEG) 
11
elkoņa kauls 6 
elpošana 18 , 19 , 3 0 ,  31  
elpvads (traheja) 18 , 4 2  
emalja 5 6  
embrijs 5 8 , 59 
epiderma 2 7  
epitēlijķermenīši 4 2 ,  43 
eritrocīti 16, 17

fekālijas 36 
fermenti 44 
galvaskauss 6, 7, 8 , 9  
garša 24, 2 5

gliemezis (auss) 22, 2 3  
gludie muskuļi 4 8 ,  4 9  
gremošanas sistēma 28—37 
gudrības zobi 57 
gūžas muskuli 4 7

Hasala ķermenīši 38 
hemoglobīns 17, 18 
himotripsīns 44 
hipofīze 40, 4 1 ,  42 
H om o  sapiens 5 
hormoni 40, 41, 42, 43

iegurņa kauls 6 , 7 
insulīns 45

jods 43

kairinājums (stimuls) 48, 49
kājas 6 , 7
kākslis 38, 4 3
kalcijs 6, 38, 42, 43
kapilāri 16
kāpslītis 22, 2 3
karotīns 14
kaula smadzenes 7, 17 
kauli 4, 6

galvaskausa 8, 9  
skeleta 6 , 7 

keratīns 53, 54 
kontrakcijas 33 
Kortija orgāns 22, 23 
kretīni 42 
krūškurvis 51 
kuņģa čūla 32 
kuņģis 3 2 ,  3 3  
kutikula 55 
ķeizargrieziens 58 
ķermenis 4 , 5 j 7 

laktiņa 22, 2 3  
Langerhansa saliņas 4 4 , 45 
lāpstiņa 6 
lēca 2 0 , 41 
leikēmija 38 
līdzsvars 2 3  
liekie zobi 56



lielais lielakauls 6 
lielie dzerokļi 5 6 , 57 
limfociti 38 
lipāze 44

mandeles 28, 3 0  
maņas 20—27

āda un tauste 26, 2 7 ,  5 3  
dzirde 22, 23 
redze 20, 21 
oža un garša 24, 25 

mata maisiņš 2 7 , 52, 5 3  
mati 2 7 ,  48, 49, 5 2 , 53 
mazais lielakauls 6 
mazie dzerokļi 5 6 , 57 
mēle 2 5 ,  2 8 ,  2 9  
mēles saitīte 2 8  
mēnestiņš 5 4 ,  55 
metāns 35 
mielīns 13 
miesa 4, 5, 46 
mikroorganismi (mikrobi) 28, 
36
mucīns 33
muguras smadzenes 1 2 , 13, 
48
mugurkauls 6, 7 
muskuļi 5, 4 6 ,  4 7  
mute 2 5 ,  2 8 ,  29

nabas saite 58, 5 9  
nagi 5 4 ,  5 5  
nākamā paaudze 58, 59 
nepareizas dzemdības 58 
nervi 1 2 , 13 
nervu šūnas 13  
nieres 3 6 ,  3 7  
nieru artērija 3 6  
novecošanās 4 , 5, 11 

un dziedzeri 38—39 
un hormoni 40—41 
un mati 52—53 
un zobi 5 6 ,  5 7  

nūjiņas 21

ogļhidrāti 15, 19 
ogļskābā gāze 19

olbaltumvielas 44, 53 
olšūnas 5, 58

pēdas 6 , 7 
piena zobi 5 6 , 57 
pigmenti 27 
pirksti 6 , 7 , 5 4 ,  5 5  
pirkstu nospiedumi 26 
placenta 58, 5 9  
plaušas 1 8 , 19  
plazma 16
priekšlaiciga dzimšana 5 3  
priekšzobi 5 6  
pūku mati 52, 5 3  
Purkine J. E. 26 
pusloka kanāli 2 3  
putekļu smidži 2 6

radzene 2 0  
redze 20, 21 
redzes nervs 20 
refleksi 1 3 , 4 8 ,  49 
ribas 6 
rīkle 3 0 , 31  
rīšana 30, 31  
rokas 6, 7

saharāze 44 
seja 8, 9
sēklinieku maisiņš 58
sfinkters 35
siekalas 28, 29
siekalu dziedzeri 2 9
sinapses 12
sinusi 9 , 2 4
sirds 5 0 , 5 1 , 58
sirds iedobe 18
skābeklis 18, 19, 35, 51, 59
skelets 6, 7, 40, 41
skriemeļi 6, 7
smadzenes 10 , 11, 12 , 20, 21
smadzenītes 10 , 4 0
smaganas 5 6 . 57
spazmas 43
sperma 58
spieķkauls 6
stiklveida ķermenis 20

suna zobi 5 7
sviedru dziedzeri 26, 2 7
škērssvītru muskuli 4 6 ,  4 7» 5
šūnas 5 , 5 8 ,  59

asinīs 16, 17 , 38, 3 9  
nervos 1 2 , 13  
smadzenēs 1 0 , 11 

šuves 9

taisnā zarna 3 5  
tauku dziedzeri 2 7  
tauste 26, 27, 5 3  
temperatūras regulēšana 26 
tievās zarnas 34, 3 5  
tīklene 2 0 , 41 
toksīni 15 
traheja 1 8 , 4 2  
trešā acs 40, 41 
tripsīns 44 
trombociti 17

ūdens ķermenī 4, 10 
ūdeņainais šķidrums 2 0  
ūka 28
urīnpūslis 35, 36 
urīns 35, 37 
uzgāmurs 2 5 ,  3 0

vaigu kauli 9
vairogdziedzeris 40, 4 2 ,  4 3  
vālītes 21 
varavīksnene 20
vārstuli 5 0 ,  51i 7

vēders 32 
vēnas 1 6  
virsniere 38, 40

zarnas 3 4 ,  35 
zīlīte 2 0 , 49 
ziloņa ilknis 5 7j
zirga nags 5 4  
zirga zobi 5 7  
zobi 5, 5 6 ,  5 7  
zosāda 48, 49 
žokļa kauls 2 9  
žokļi 6, 8, 9 
žults 15
žultspūslis 1 4 , 15



No ka sastāv cilvēka ķermenis?
Kur atrodas cilvēka dzīvības centri?» (
Kā darbojas gremošanas sistēma?
Kā rodas bērni?

Cilvēka ķermenis sniedz skaidras un aizraujo
šas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, tā  ir 
informācijas bagāta , saistoša un mūsdienīga.

Cilvēka ķermenis ir otrā Jaunatnes enciklopēdiju
sērijā, kurā ietilpst sekojošas grām atas:

Grāmata par dzīvniekiem 
(jau iznākusi)
Kosmosa pētniecība 
Ekoloģija un vides saglabāšana

Pētījumi un atklājumi 
Izgudrojumi 
Aizvēsturiskā dzīve 
Mūsu mainīgā pasaule

$  BELITHA PRESS KOOLIBRI 0


