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Ievads. Cilvēku orgānu pētniecība bija un joprojām ir aktuāla arī šodien tieši klīniskajā aspektā 
ginekoloģijā un dzemdniecībā, internajā medicīnā, ķirurģijā un citās medicīnas disciplīnās. Sievietes 
ārējie dzimumorgāni ar savu savdabīgo anatomisko uzbūvi un fizioloģiskajām īpatnībām ir bijuši ievē-
rojami vēsturiskajā aspektā un citu tautu kultūrā.

Darba mērķis, materiāls un metodes. Darba mērķis ir izveidot sievietes ārējo dzimumorgānu 
preparātus un aprakstīt tos anatomiski klīniskajā aspektā, izmantojot Anatomijas un antropoloģijas 
institūta anatomijas laboratorijas preparātus. Pētījuma veikšanai lietota preparēšanas metode.

Rezultāti. Darba gaitā atpreparēti no divu sieviešu cadaver ārējie dzimumorgāni. Veikts grie-
ziens pa rievu virs mons pubis, laterāli no labia pudenda majora un apakšpusē gar commissura labiorum 
posterior. Mīkstie audi atdalīti no symphysis pubica apvidus un maksts ostium vaginae līmenī.

Sievietes ārējos dzimumorgānus veido: kaunuma paugurs (mons pubis), lielās kaunuma lūpas 
(labia pudenda majora), mazās kaunuma lūpas (labia pudenda minora), maksts priekštelpa (vestibulum 
vaginae), kuteklis (clitor), lielie priekštelpas jeb Bartolīna dziedzeri (glandulae vestibulares majores), 
priekštelpas sīpols (bulbus vestibuli).

Sievietes ārējo dzimumorgānu arteriālo asinsapgādi nodrošina a. pudenda interna un a. pudenda 
externa; venozo atteci nodrošina v. pudenda interna; inervāciju – n. ilioinguinalis un n. pudendus.

Pirmais preparāts: ārējie dzimumorgāni formēti pēc sievišķā tipa, parastas formas un lieluma, 
bez redzamas patoloģijas. Lielo kaunuma lūpu gareniskais izmērs ir 7,9 cm, platums – 2,3 cm; mazo 
kaunuma lūpu gareniskais izmērs – 5,3 cm.

Otrais preparāts: ārējie dzimumorgāni formēti pēc sievišķā tipa, parastas formas, bez redzamas 
patoloģijas. Lielo kaunuma lūpu gareniskais izmērs ir 8,1 cm, platums – 2,4 cm; mazo kaunuma lūpu 
gareniskais izmērs – 1,5 cm.

Secinājumi.
 1. Sievietes ārējie dzimumorgāni pirmajā preparātā atbilst literatūrā un mācību grāmatās 

esošajam teorētiskajam aprakstam.
 2. Sievietes ārējiem dzimumorgāniem otrajā preparātā vērojamas ievērojamas atšķirības  – 

salīdzinoši maza izmēra mazās kaunuma lūpas, kas jāvērtē kā anatomiska īpatnība.
 3. Izveidotos preparātus var izmantot kā mācību līdzekli normālās un patoloģiskās anatomijas 

praktiskajās nodarbībās.
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