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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
Tēmas aktualitāte
Pēdējo piecdesmit gadu laikā literatūrā ir formulēta viena no fizioloģijas pētniecības
metodēm – psihosomatika, kas balstās uz holistiskiem principiem (Solms, 2002; Vilbers, 2011;
Ančevska, 2020). Funkcionālajā terapijā kā šādu metodi var minēt pielietojamās kinezioloģijas
(angļu v. - “Applied Kinesiology” - AK) vērtēšanas metodes, kas ir cieši saistītas ar cilvēka
iekšējo pasauli, t.i., psihiskā “Es” stāvokļa vērtējumu (Kagan, 2007). AK metodes balstās uz
šo iekšējo pasauli, kas ietekmē cilvēka somatisko, veģetatīvo, endokrīno, psihisko sistēmu un
neiromuskulāros funkcionālos stāvokļus (Walther, 2000; Frost, 2002). Šādi funkcionāli
izmainīti stāvokļi ir mainīgi un nav stacionāri (Rosner, Cuthbert, 2012). Cilvēka organisma
veselības stāvokļa vērtēšanai ir jānotiek kā kompleksam lielumam. Teorētiski vajadzētu būt
sakarībām starp iekšējā psihiskā “Es” un materiālo empīriski mērīto parametru ”Tas”. No
iepriekš literatūrā aprakstītajām pētītajām parametru pāru lineārajām korelatīvajām sakarībām
ir noskaidrots, ka tiešas korelatīvas saiknes starp ”Es ” vērtējumiem un “Tas” mērījumiem nav.
Tas liek domāt, ka šādu sakarību regulācija starp personas psiholoģisko un materiālo
(ķermenisko) mijiedarbību jāmeklē sarežģītāko neiroreflektoro vai meridiānu enerģiju
regulācijā.
Frosts raksta, ka cirkulatori traucējumi (nepaskaidrojot kādi) skeleta muskuļos var
izsaukt šo muskuļu funkcionālus neirālās regulācijas traucējumus, kas izjauc normālu muskuļu
motoro kontroli. Tā ietekmē rodas kustību motorā modeļa neirālās regulācijas izmaiņas, līdz
ar to muskuļu darbība stereotipiskās kustībās ir mainīta (Frost, 2002).
Latvijā un pasaulē pagājušā gadsimta pēdējos trīsdesmit gados ir veikti intensīvi
pētījumi par muskuļu lokālās asinsrites regulācijas problēmām. Šajos pētījumos ir pierādīts,
ka dažādi endogēni un eksogēni faktori izsauc veģetatīvās nervu sistēmas traucējumus, kas
noved pie neadekvātas lokālas asinsrites regulācijas. Šādās situācijās novēro muskuļa aerobo
darba spēju samazināšanos (Start, 1964; Skārds, 1996).
Zinātniskajās datubāzēs ir daudz publikāciju par muskuļa lokālo asinsriti, bet maz
analizēta muskuļa iekšējā asins tīkla regulācija atsevišķi, uzskatot muskuli par vienu orgānu
(Seagal, Bearden 2002), kaut gan ir zināms, ka muskuļa darbība ir atkarīga no aktīvo kustību
vienību darbības. 20.gs. 80. – 90. gados Asinsrites regulācijas fizioloģijas laboratorijā (Rīgas
asinsrites regulācijas skola) ir izstrādāts muskuļa iekšējās asinsrites regulācijas principu
skaidrojums. Rīgas asinsrites regulācijas skola bija Padomju Savienības zinātnes centrs, kura
galvenais uzdevums bija pētīt muskuļu lokālo perifēro asins cirkulāciju. Padomju Savienības
pastāvēšanas beigās centra darbība un pētījumi tika pārtraukti, bet fizioloģiskais skaidrojums
un pētījumu rezultāti atrodami dažādās zinātniskajās publikācijās un konferenču tēzēs krievu
valodā.
Pētniecība pēdējās desmitgadēs ir attīstījusies atsevišķos virzienos, piemēram, sporta
fizioloģijā, sporta biomehānikā, sporta bioķīmijā, sporta psiholoģijā, taču mazāk pētīta šo
atsevišķo pētniecības nozaru integrēšana sistēmā, analizējot sportistu kā vienotu veselumu, tas
ir, holistiski, par ko pēdējā laikā sāk diskutēt arvien vairāk. Attīstoties pētniecības
tehnoloģijām, strauji pilnveidojušās neirofizioloģijas (mikroelektrodu tehnikas,
elektroecefalogrāfijas un elektromiogrāfijas (EMG) datorizētās metodes, protonu emisijas
tomogrāfijas metodes), artrokinemātiskās kontroles (radioloģiskā izmeklēšana dinamikā),
biomehānisko parametru (3D video attēlu analīzes), mīksto audu fizioloģisko parametru
(ultrasonogrāfijas, magnētiskā rezonanse - MR), asins plūsmas un bioķīmiskā sastāva
spektrālanalīzes pētījumu metodes.
Katrā no šiem pētniecības virzieniem, kas apskata atsevišķas orgānu sistēmas, ir
iegūts pietiekami daudz ievērojamu zinātniski pamatotu rezultātu, taču šādi organisma
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diferenciālie pētījumi varētu būt par cēloni tam, ka praktiskajā terapijā, kā arī treniņa procesa
optimizēšanā, tiek meklēti un lietoti atsevišķi šo pētījumu rezultāti. Piemēram, funkcionālie
traucējumi ceļa locītavā tiek meklēti, izmantojot rentgena, ultraskaņas metodi, artroskopiju,
magnētiskās rezonanses metodi u.c., praktiski neinteresējoties par citām saistītām sistēmām
un to funkcionālo stāvokli.
Tehnisku iespēju dēļ neirofizioloģijā tikai pēdējo 20 gadu laikā sāk pievērsties
kustību vadīšanas neirālo modeļu analīzei un to saistībai ar kustību realizācijas kvalitāti.
Pārsvarā ir analizētas centrālās nervu sistēmas (CNS) struktūru patoloģisko darbības
traucējumu (insultu, CNS traumu u.c.) ietekme uz kustību motoro kontroli, bet jāturpina pētīt
kustību organizācijas modeļu adaptācijas spējas, mainoties organisma somatisko vai
veģetatīvo struktūru stāvoklim. Eksperimentālajos pētījumos empīriski AK metode ir
formulēta kā sakarība starp dažādu organisma struktūru funkcionālo izmaiņu ietekmi uz
atbilstošu muskuļu neiromuskulāro regulāciju, kas izraisa izmaiņas kustību organizācijas
modeļos (Walther, 2000; Frost, 2002).
Sportistu treniņu procesā, iesaistoties sporta ārstiem un sporta fizioterapeitiem, arvien
biežāk kā funkcionālās diagnostikas metode tiek lietoti AK testi. Empīriski konstatētie
funkcionāli vājie muskuļi (angļu v. - functional week muscle) tiek uzskatīti par cēloni kādai
konkrētai organisma disfunkcijai. Nav skaidrības par to, vai konkrētā muskuļa funkcionālā
vājuma novēršana tieši ietekmēs konstatēto organisma disfunkciju, vai organismā kopumā
notiks adaptīvas izmaiņas, kuras ietekmēs arī konkrēto disfunkciju. Šādu sakarību skaidrošana
ļauj mērķtiecīgāk izmantot pielietojamās kinezioloģijas metodes sportistu organisma
funkcionālo spēju uzlabošanai.
Viena pētnieciskā darba ietvaros nav iespējams aptvert visas organisma sistēmas un
visus faktorus, kas ietekmē muskuļu aerobās darba spējas, tāpēc autors savā darbā kā empīriski
mērāmos parametrus izvēlējās muskuļa lokālo perifēro asins plūsmu, muskuļu bioelektrisko
aktivitāti un H-refleksu, muskuļa tonusu un apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās darba spējas
līdz nogurumam, bet par kvalitatīvās vērtēšanas kritēriju – centrālās neirālās regulācijas
sistēmas izmaiņas, kuras vērtē ar AK metodi, lai iegūtu atzinumu, vai muskulis ir normāls vai
funkcionāli vājš jeb muskulis ar izmainītu neirālo regulāciju.
Centrālās neirālās regulācijas izmaiņas var būt dažādas – sākot ar smadzeņu apvalka
torsiju un beidzot ar smadzeņu insultu. Autors šī darba ietvaros, lietojot terminu “muskulis ar
izmainītu neirālo regulāciju”, izprot muskuļa darbību ar pārejošiem funkcionāliem
traucējumiem. Šāda pieeja tiek aprakstīta gan AK literatūrā (piem., Frost, 2002), gan atzīst
autori Aminoff, Boller, Swaab (2016) grāmatā “Functional neurologic disorders”, kuri uzsver,
ka funkcionāli traucējumi cilvēkiem mūsdienās parādās arvien biežāk, kas var izpausties
dažādi, piemēram, ar kustību kvalitātes izmaiņām. Savukārt AK pārstāvji norāda, ka tos var
novērtēt ar kvalitatīvi vērtējamiem AK metodes testiem.
Autoru interesē, vai muskuļa neirālās regulācijas funkcionāli traucējumi, kas ir ērti
diagnosticējami ar AK metodes testiem, jo ir kvalitatīvi vērtējami, ir saistīti ar sportistu
apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās izturības nodrošinošajiem faktoriem, ko iespējams
empīriski kvantitatīvi mērīt. Līdz šim, meklējot tādās zinātnisko rakstu datu bāzēs kā
“ScienceDirect”, “EBSCOHOST”, “ProQuest Medical Library”, “The Cochrane Library”
“Scopus” “Web Of Science”, kurās atrodami vārdu salikumi kā “Applied Kinesiology”,
“Applied Kinesiology AND measurements (latviešu v. - mērījumi)”, par kvantitatīvu mērāmu
parametru izmaiņām, izmantojot AK metodi, tika atrastas tikai dažas zinātniskās publikācijas
angļu valodā (piemēram, Schwartz et al., 2014), kuras liecina, ka starp normālu un funkcionāli
vāju muskuli statistiski ticamu atšķirību nav. Turpretī ir ļoti daudz zinātnisko publikāciju par
AK metodes lietderību saistībā ar dažādām organisma sistēmu saslimšanām un ārstēšanas
iespējām.
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No iepriekš minētā varētu secināt, ka metode ir pieņemta kā empīriski laba kvalitatīva
diagnostikas metode, taču maz zināms par kvantitatīvi mērāmu parametru izmaiņām un to
lietderīgumu dažādu organisma sistēmu vērtēšanā, lai spriestu par neirālās regulācijas
izmaiņām. Līdz šim, testējot funkcionāli vāju muskuli kā mainīgo lielumu, interpretēja ar
spēka realizāciju, taču autors savā pētījumā izvēlējās holistisku pieeju un vērtēja funkcionāli
vāja muskuļa saistību ar citām neirāli regulētām organisma sistēmām.
Autoram, strādājot par fizioterapeitu ar sportistiem, ir izveidojusies atziņa: ja ir
iespēja regulāri kontrolēt muskuļu neirālās regulācijas stāvokli, kam, iespējams, ir sakarība ar
kvantitatīvi vērtējamiem parametriem, tad regulācijas funkcionālu traucējumu gadījumos
dažādās organisma sistēmās varētu operatīvi novērst eksogēnos vai endogēnos traucējumus,
kas uzlabotu cilvēka vispārējo spēju realizēt fizisku slodzi aerobā režīmā. Šo atziņu autors
cenšas pārbaudīt savā pētījumā.
Šajā pētījumā nav meklētas lineāras sakarības, pievēršot uzmanību grupas vidējo
rādītāju pieaugumam, bet gluži pretēji, proti, autors ir vēlējies pierādīt, ka dzīvā organisma
sistēmā izmaiņas jeb atbildes reakcijas ir individuāli atkarīgas no subjekta, to pamatojot ar
mūsdienās esošajām zināšanām un pieejamo informāciju.
Protams, tas neizslēdz faktu, ka arī mūsu vairāku sistēmas struktūru mijiedarbības
analīze neaptver visu organisma regulatoro struktūru mijiedarbības, tādēļ arī šis pētījums
vispārināti uzskatāms kā nosacīta organisma modeļa analīze ar centienu paplašināt vienlaicīgi
mijiedarbojošos parametru skaitu.
Pētījuma objekts: Centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvo parametru saistība ar apakšstilba
saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošo kvantitatīvo parametru izmaiņām sportistiem.
Pētījuma priekšmets: Sportistu apakšstilba saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošo
faktoru - apakšstilba lokālās perifērās asins plūsmas, elektriskās aktivitātes, H-refleksa,
muskuļa tonusa un apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās izturības - saistība ar izmainītas
centrālās neirālās regulācijas raksturojošajiem parametriem.
Hipotēze: Centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvo parametru izmaiņas sportistiem ietekmē
apakšstilba saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošos faktorus.
Pētījuma bāze: 19 – 25 gadus veci Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti sportisti,
kuriem ar AK metodi konstatēta normāla un izmainīta centralā neirālā regulācija apakšstilba
saliecējmuskuļos.
Darba mērķis: Sportistu apakšstilbu saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošo faktoru
saistības izvērtēšana ar kvalitatīvi vērtētas centrālās neirālās regulācijas izmaiņām.
Darba uzdevumi:
1. Teorētiski izpētīt izmainītas centrālās neirālās regulācijas ietekmi uz apakšstilba
saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošajiem faktoriem;
2. Izpētīt lokālo perifēro asins plūsmu apakšstilbā zemas intensitātes izometriskas slodzes
laikā centrālās neirālās regulācijas ietekmē;
3. Izanalizēt apakšstilba saliecējmuskuļu elektrisko aktivitāti un muskuļa Gastrocnemius
H-refleksa izmaiņas miera stāvoklī un zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā
centrālās neirālās regulācijas ietekmē;
4. Izvērtēt apakšstilba saliecējmuskuļu tonusu miera stāvoklī un zemas intensitātes
izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas ietekmē;
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5. Izpētīt apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības izmaiņas zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā līdz nogurumam centrālās neirālās regulācijas
ietekmē.
Pētīšanas metodes:
1. Zinātniskās literatūras un avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze;
2. Pielietojamās kinezioloģijas (AK) muskuļu tests;
3. Dinamometrija;
4. Oklūzijas pletizmogrāfija;
5. Elektromiogrāfija;
6. Elektrostimulācija;
7. Miotonometrija;
8. Apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības tests;
9. Borga skala;
10. Konstatējošais eksperiments;
11. Matemātiskās statistikas metodes.
Pētījuma metodoloģiskais pamatojums:
Pētījuma metodoloģisko pamatojumu veido zinātniskas teorētiskās un empīriskās atziņas par:
• centrālās neirālās regulācijas ietekmi uz muskuļu aerobo darba spēju izmaiņām
(Paeglītis, 1994; Skārds, 1996; Rosner,Cuthbert, 2012);
• centrālās neirālās regulācijas ietekmi uz muskuļu bioelektrisko aktivitāti un
Hoffmanna refleksu (Hoffmann, 1910; Hoffmann, 1918; Magladery, McDougal,
1950; Magladery et al., 1951; Гранит, 1973; Энока, 1998; Lundy – Ekman, 1998;
Rosner, Cuthbert, 2012);
• centrālās neirālās regulācijas un tās funkcionālu traucējumu ietekmi uz muskuļu tonusu
(Гранит, 1973; Lundy – Ekman, 1998; Frost, 2002; Paeglītis, Veseta, 2005;
Hochman, 2007);
• muskuļu lokālās perifērās asinsplūsmas regulāciju un tās ietekmi uz muskuļu
aerobajām darba spējām (Start, 1963; Start, 1964; Скардс, 1978; Скардс et al., 1983;
Скардс, Паэглитис, 1985; Skārds, 1996; Paeglītis, Eglītis, Galeja, Kukulis, 2014);
• centrālās neirālās regulācijas ietekmi uz kustību vadīšanu un motoro kontroli
(Bernstein 1967; Гранит, 1973; Lundy – Ekman, 1998; Solms, Turnbull, 2002;
Rosner, Cuthbert, 2012);
• lineāro matemātiskās statistikas metožu pielietošanu mainīgām bioloģiskām sistēmām
(Schmitt, Yanuck, 1991; Frost, 2002; Rosner,Cuthbert, 2012).
Pētījuma zinātniskā novitāte:
1. Analizēts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē
sportistu apakšstilba muskuļu lokālās asins plūsmas kvantitatīvos rādītājus.
2. Pētīts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē
sportistu apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskās aktivitātes un H-refleksa
kvantitatīvos rādītājus.
3. Noteikts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē
sportistu apakšstilba saliecējmuskuļu tonusa izmaiņas.
4. Novērtēts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē
sportistu apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās darba spējas.
Pētījuma praktiskais pielietojums:
1. Pielietojamās kinezioloģijas diagnostikas metodes iegūto kvalitatīvo rezultātu
verificēšana ar kvantitatīvi novērtējamiem lielumiem.
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2. Ir dots teorētisks skaidrojums funkcionālu centrālās neirālās regulācijas traucējumu
ietekmei uz apakšstilba lokālās asins plūsmas, elektriskās aktivitātes, H-refleksa,
muskuļa tonusa un apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās izturības faktoru kvantitatīvo
rezultātu izmaiņām, kas iekļaujams sporta treneru, sporta ārstu un fizioterapeitu
speciālo studiju kursu saturā.
3. Treneriem un citiem sporta speciālistiem tiek sniegts apliecinājums, ka mainīts kustību
stereotips var ietekmēt aerobās darba spējas, un tiek rekomendēts pievērst padziļinātu
uzmanību muskulim ar funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem un izmantot
AK testēšanas metodi, lai ātri tos noteiktu.
Aizstāvībai paredzētās tēzes:
1. Apakšstilba saliecējmuskuļu neirālās regulācijas kvalitatīvie vērtējumi reprezentējas
apakšstilba lokālās asins plūsmas, elektromiogrāfijas, H-refleksa, muskuļu tonusa
kvantitatīvajos mērījumos, iedalot tos pēc organisma adaptācijas veida.
2. Elektromiogrāfijas, H-refleksa un muskuļu tonusa kvantitatīvo mērījumu vidējie
rezultāti nesniedz informāciju par muskuļa funkcionāliem neirālās regulācijas
traucējumiem.
3. Muskulis ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju samazina aerobās darba
spējas, bet aerobās darbas pējas nevar būt par kritēriju muskuļa neirālās regulācijas
diagnostikā.
4. Kvantitīvajiem un kvalitatīvajiem vērtējumiem ir nozīme fiziskās sagatavotības
vērtēšanas un koriģēšanas procesā.
Atslēgas vārdi: Centrālās neirālās regulācijas stāvoklis, funkcionāli centrālās neirālās
regulācijas traucējumi, muskuļu aerobo darba spēju nodrošinošie faktori, AK metode.
Pētījum robežas. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti sportisti, kuriem konstatēta
funkcionāli normāla neirālā regulācija apakšstilbu fleksoru muskuļos ar AK testa metodi. Tika
noteikts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē sportistu
apakšstilba saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošos faktorus. Konstatēts, ka
kvantitīvajiem un kvalitatīvajiem vērtējumiem ir nozīme fiziskās sagatavotības vērtēšanas un
koriģēšanas procesā. Treneriem un citiem sporta speciālistiem tiek sniegts apliecinājums, ka
mainīts kustību stereotips var ietekmēt aerobās darba spējas, un tiek rekomendēts pievērst
padziļinātu uzmanību muskulim ar funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem un
izmantot AK testēšanas metodi, lai tos ātri noteiktu. Atziņas iekļaujamas sporta treneru, sporta
ārstu un fizioterapeitu speciālo studiju kursu saturā.

PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
Pētījuma dalībnieku raksturojums
Pētījuma dalībnieku grupā bija praktiski veseli 60 LSPA 2. un 3. kursa fizioterapijas
klātienes amatieru līmenī fiziski aktīvi studenti, no kuriem tika atlasīta pētāmā grupa, kurā
dalībnieku skaits katrā pētījumu posmā variēja. Dalībnieku vidējais vecuma rādītājs bija 21,5
± 0,3 gadi, vidējais auguma rādītājs - 172 ± 6 centimetri un vidējais svars - 65 ± 3 kilogrami,
bet ĶMI 21,9. Ņemot vērā literatūrā pieejamo informāciju (Aberberga - Augškalne, Koroļova,
2007), dzimuma atšķirības atsevišķi netiek izdalītas. Katra pētījuma dalībnieku raksturojumu
iespējams redzēt 1. tabulā, kur Pētījums I ir perifērās asins cirkulācijas mērījumi, Pētījums II
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ir EMG un H-refleksa mērījumi, Pētījums III - tonusa mērījumi, bet Pētījums IV - apakšstilba
saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības tests.
1.tabula
Pētījuma dalībnieku raksturojums
Pētījuma
daļa
Pētījums I
Pētījums II
Pētījums III
Pētījums IV
VIDĒJI

Dzimums
Sievietes

Vīrieši

Svars
(kg)

9
8
9
10
9

9
1
0
7
4

63±2
62±2
62±2
72±3
65± 3

Garums
(cm)

ĶMI

Vecums

174 ± 2
170±3
170±2
175±4
172±6

20,8
21,6
21,6
23,5
21,9

21± 0.3
22± 0.3
22± 0.3
21,5± 0.3
21,5± 0.3

Pirms katra mērījuma pētījuma subjektam pārrunu veidā vajadzēja atbildēt uz
jautājumiem par izslēgšanas kritērijiem. Ja dalībnieks anamnēzē nevienu no izslēgšanas
kritērijiem neatzīmēja, mērījumi varēja notikt. Promocijas darba ietvaros dalībnieki pētījumā
tika iekļauti vai izslēgti šādu kritēriju dēļ:
Iekļaušanas kritēriji:
• funkcionāli normāla neiromuskulārā regulācija (funkcionāli stipra) muskulī
Gastrocnemius ;
• atbilstošs vecums;
• fiziski aktīvs dzīves veids - nodarbojas ar regulārām sporta nodarbībām
vismaz 2 reizes nedēļā;
• motivācija sevi pakļaut fiziskas slodzes ietekmei;
• motivācija sevi pakļaut elektrostimulācijas ietekmei.
Izslēgšanas kritēriji:
• nav muskuļa Gastrocnemius reflektoras atbildes uz epigastriālā reģiona
kairinājumu;
• muskuļu sāpes;
• tūska;
• perifērās asinsregulācijas saslimšanas vai sūdzības;
• radioloģiski uzstādītas diagnozes par mugurkaula saslimšanu ar ietekmi uz
neiroloģiskajām struktūrām;
• kustību organizēšanas un vadīšanas problēmas;
• akūtas vai hroniskas CNS saslimšanas (t.sk.psihiskās saslimšanas);
• ceļa locītavu saslimšanas vai traumas;
• pēdējās 72h ir lietots alkohols vai citas apreibinošas vielas;
• pēdējās 72h ir bijusi augstas intensititātes vai liela apjoma slodze (spēka
slodze, hipertrofijas treniņš, augstas intensitātes intervāla treniņš u.tml.);
• uzspiežot uz epigastriālo reģionu, parādās slikta dūša vai vemšana;
• akūtas vai hroniskas iekšējo orgānu saslimšanas (piemēram, gastrīts akūtā vai
subakūtā fāzē, kuņģa čūla, divpadsmitpirkstu zarnas iekaisums, aizkuņģa
dziedzera, aknu vai žultpūšļa saslimšanas, kairināto zarnu sindroms u.c.).
Šādi iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji tika noteikti, lai ar pētījumā iekļautajām
metodēm izvēlētajai dalībnieku grupai iegūtu pēc iespējas precīzākus rezultātus. Tā kā
pētījuma mērķis bija “Sportistu apakšstilbu saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošo
faktoru saistības izvērtēšana ar kvalitatīvi vērtētas centrālās neirālās regulācijas izmaiņām”,
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tāpēc tika izslēgti citi faktori, kas varētu ietekmēt iegūstamos rezultātus un pētīt organisma
sistēmas adaptācijas mehānismus.
Katram dalībniekam testus veica piecos stāvokļos (miera stāvoklī pirms testa,
izometriska slodze 60 grādu leņķī ceļa locītavā, maksimāla voluntāra izometriska kontrakcija
(MVIC) 60 grādu leņķī ceļa locītavā, izometriska kontrakcija ar 5% noslogojumu no MVIC
60 grādu leņķī ceļa locītavā, miera stāvoklī pēc testa) ar diviem dažādiem kvalitātivi novērtiem
centrālās neriālās regulācijas stāvokļiem, t.i. ar funkcionāli normālu centrālās neirālās
regulācijas stāvokli un izmainītu jeb centrālās neirālās regulācijas funkcionāliem
traucējumiem. Shematiski tas attēlots 2.tabulā.
2.tabula
Apakšstilba pozīcijas un apzīmējumi EMG un citu testu laikā

Pētīšanas metodes
Tika izvēlētas tādas pētījuma metodes, lai iegūtu rezultātus par aerobo darbaspēju
nodrošinošajiem faktoriem, lai gūtu ieskatu par notiekošajām fizioloģiskajām izmaiņām
muskulī ar funkcionāli normālu un izmainītu centrālās neirālās regulācijas stāvokli un veiktu
secinājumus par rezultātu izmaiņām.
Zinātniskās literatūras un informācijas avotu izvērtēšana, apkopošana un analīze
Zinātniskās literatūras un informācijas avotu ievākšana un apkopošana galvenokārt
notika par tēmām, kuras saistītas ar centrāliem neiromuskulāriem traucējumiem, to ietekmi uz
sportista organismu un darbaspējām un to mērīšanas iespējām. Sekojoši tika pētīta muskuļa
lokālās perifērās asins plūsmas atšķirības no pārējām orgānu sistēmām. Tā kā mūsdienās ļoti
pieaugusi interese par alternatīvām un maz invazīvām izmeklēšanas metodēm, ar kuru
palīdzību var veikt mukuļu funkcionālā stāvokļa vērtējumu, tad viena no šādām metodēm ir
pielietojamās kinezioloģijas muskuļu manuālā testēšana. Savā darbā autors izmanto
pielietojamās kineziloģijas manuālās muskuļa testēšanas metodi, lai spriestu par muskuļa
Gastrocnemius funkcionālo stāvokli, kas var raksturot centrālās neirālās regulācijas
stāvokliun tā ietekmi uz muskuļa lokālo asinsriti, muskuļa tonusu, EMG rādītājiem un Hrefleksu, kā arī muskuļa aerobajām darba spējām.
Apkopotā zinātniskā literatūra un avoti tika padziļināti vērtēti un analizēti, lai izprastu
katras tēmas būtiskāko nozīmi. Galvenokārt pētīta literatūra par neirofizioloģiju, kas apskata
dažādus kustību vadīšanas pamatprincipus, muskuļu aerobās izturības nodrošinošos
parametrus, piemēram, lokālo perifēro asins plūsmu.
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Zinātniskā informācija galvenokārt vākta no grāmatām gan drukātā, gan elektroniskā
versijā, taču ļoti daudz tika izmantotas zinātnisko pētījumu datu bāzes. Pētījuma ietvaros
skatīta informācija tādās datu bāzēs kā “ScienceDirect”, “EBSCOHOST”, “ProQuest Medical
Library”, “The Cochrane Library” “Scopus” “Web Of Science”, kurās tika meklēti vārdu
salikumi “Applied Kinesiology”, “Applied Kinesiology AND measurements (latv.v.mērījumi)”. Tika atrastas tikai dažas publikācijas (piemēram, Schwartz et al., 2014) par
kvantitatīvu mērāmu parametru izmaiņām, lietojot AK metodi, taču šie mērījumi vairāk tiek
veikti, lai pārbaudītu metodes kvalitāti, nevis, lai meklētu dažādu organisma sistēmu izmaiņu
parametrus. Pārsvarā šajos pētījumos nav atrastas statistiski ticamas atšķirības starp normālu
un funkcionāli vāju muskuli, jo tiek ņemta vērā tikai spēka komponente. Turpretī ir ļoti daudz
zinātnisko publikāciju par AK metodes lietderību saistībā ar dažādām organisma sistēmu
saslimšanām. Vēl tika meklēti tādi termini kā “neuromuscular regulation”, “CNS”, “muscle
tone”, “aerobic endurance”, “microcirculation” u.c.
Lai iegūtu informāciju par muskuļu aerobās izturības nodrošinošajiem parametriem,
jau minētajās datu bāzēs tika meklēta informācija par muskuļu aerobo izturību un to
nodrošinošajiem parametriem, izmantojot atslēgas vārdus: “EMG parameters”, “endurance”,
“muscular endurance”, “muscle tone”, “H-reflex” un daudzus citus. Atrastās publikācijas tika
izvērtētas pēc lietderīguma zinātniskajam pētījumam.
Iegūtā informācija tika apkopota un analizēta, lai varētu veikt attiecīgus secinājumus.
Darbā kopā ir izanalizēti 180 zinātniskās literatūras un informācijas avoti, no kuriem 153 ir
latviešu, angļu un vācu valodā, bet 27 ir krievu valodā.
Pielietojamās kinezioloģijas (AK) muskuļu tests
Pielietojamajā kinezioloģijā diagnostiskais tests ir manuāla muskuļu testēšana, kas ir
zinātniski pamatota muskuļu testēšanas metode (Ramšak, Gerz, 2005). Pirmais, kas šo metodi
lietoja, bija Džordžs Godharts (George Goodhert), kurš, analizējot visus inhibējošos un
facilitējošos faktorus, un to iedarbību uz motorneironiem, nonāca pie secinājuma, ka
“izgāšanās” vai nespēja veikt testu varētu būt saistīta ar disfunkciju centrālajā nervu sitēmā.
Citiem vārdiem sakot, pielietojamā kinezioloģija kā pētījuma objektu ir izvirzījusi funkcionālo
(dinamisko) neiroloģiju (Goodheart, 1964 – 1998, 1998; Schmitt, Yanuck, 1991). Izmaiņas
muskluļa testa laikā ir saistītas ar izmaiņām centrālajā vai perifērajā nervu sisēmā, bet
ārstēšana ir efektīva tikai tad, ja tā ir vērsta uz pareizu neirālo traucējumu (Schmitt, Yanuck,
1991). Locītavu funkciju traucējumi, limfātiskās sistēmas darbības traucējumi, asinsrites
sitēmas traucējumi muskulī vai ar to saistītā orgānā, minerālvielu vai vitamīnu deficīts, vai to
pārdozēšana, izjaukts balanss meridiānu sistēmā, novirzes gremošanas orgānu sistēmā,
psihoemocionāls stress – faktori, kas var izraisīt funkcionāli vāja muskuļa rašanos (Walther,
2002; Jensen, 2015). Visas iepriekš minētās sistēmas ir savstarpēji saistītas un cita citu
ietekmējošas.
Lai kontrolētu konkrēta muskuļa funkcionālo stāvokli, stingri jāievēro konkrētās
locītavas kustību organizācija un dinamiskā anatomija. Locītavas darbībā iesaistīto muskuļu
pārbaude jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī, t.i., atbilstošā leņķī, kurā konkrētais muskulis
darbojas kā agonists. Pārbaudītāja pieliktais pretdarbības spēka vektors jāvērš precīzi noteiktā
virzienā, lai pārbaudāmā muskuļa aktīvās šķiedras darbotos, radot optimālu spēka vektoru
pārbaudāmajai kustībai atbilstošā fizioloģiskajā režīmā ( Ramšak, Gerz, 2005).
Lai novērtētu muskuļa Gastrocneimius funkcionālo stāvokli, analizējot literatūru
(Vaughan et al., 1999; Walther, 2000), tika izvēlēta testa pozīcija guļus uz vēdera ar 60 grādu
fleksētu ceļa locītavu un maksimālu plantāru fleksiju potītes locītavā, jo no visiem apakšstilba
un augšstilba muskuļiem, kuri veic apakšstilba fleksiju, muskulis Gastrocnemius
visaktīvākais ir 60 grādu fleksijā. Jāatzīst, ka testā muskuļa Gastrocnemius funkcionālais
spēks cieši korelē ar muskuļa hamstringu spēku, jo šie muskuļi ir sinerģisti. Testā guļus uz
12

vēdera, fizioterapeits saliec pacienta kāju 60 grādu fleksijā ceļa locītavā, un liek pacientam
veikt plantāru fleksiju potītes locītavā. Fizioterapeits vienu roku novieto uz pacienta iegurņa,
fiksējot to, otru roku - apakšstilba distālajā daļā (sk. 1.att.).
Tests notiek, kad pētījuma dalībnieks veic apakšstilba fleksiju, bet fizioterapeits pretestību ekstenzijas virzienā. Terapeits notur pretestību 3 sekundes pret pētījuma dalībnieka
izometrisko fleksiju un veic nelielas amplitūdas, taču strauju apakšstilba ekstenziju. Ja muskulī
tūlītēji parādās miotātiskais reflekss, tad muskulis tiek atzīts par normālu, savukārt, ja muskulī
tūlītēji neparādās miotātiskais reflekss, tad muskulis tiek uzskatīts par funkcionāli vāju jeb ar
izmainītu neirālo regulāciju. Papildu darbības - tādas kā sēžas atcelšana, krampis hamstring
muskuļos (m.Biceps femoris, m.semitendinosus/semimebrinosus) - arī tiek uzskatītas par
funkcionāli vāja muskuļa Gastrocnemius pazīmēm.

1. att. Centrālās neirālās regulācijas tests muskulim gastocnemius
pēc AK metodes (foto no autora arhīva)
Lai izsauktu funkcionālus centrālās neirālās regulācijas traucējumus, kuri
atspoguļojas kā funkcionāli vājš muskulis, epigastrija reģionā, t.i., pret vēdera dobumu zem
ribu loka kreisajā pusē, tika palikta cieta gumijas materiāla bumbiņa, kura radīja spiedienu (sk.
2.att.). Pēc šī kairinājuma tika izsaukti funkcionāli centrālās neirālās regulācijas traucējumi un
Gastrocnemius muskulis palika funkcionāli vājš. Jāatzīmē, ka tie ir funkcionāli traucējumi un
bez paliekošām sekām.

2. att. Epigastrija reģiona kairinājums ar cietu gumijas
materiāla bumbiņu, izsaucot funkcionālus centrālās neirālās
regulācijas traucējumus (foto no autora arhīva)
Dinamometrija
Dinamometrija ir metode, ar kuru mēra fizikālu lielumu „spēks”. Praksē pielieto gan
mehāniskus, gan elektroniskus dinamometrus.
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Spēka realizācijā ķermeņa darbība var būt gan statiska, gan dinamiska, līdz ar to
dinamometri ir veidoti gan statiska, gan dinamiska spēka mērīšanai. Ar mehāniskiem
dinamometriem pārsvarā mēra statisku spēku, piemēram, svaru, spiediena spēku, bet ar
elektroniskajiem ir iespējams mērīt gan statisku, gan dinamisku spēku.
Pētījumā autors izmantojis dinamometru statiskā spēka mērīšanai Lafayette
Instrument Model: 01165 Manual Muscle Tester (Lafayette Instrument, Ltd., Lielbritānija) (sk.
3.att.).

3. att. Dinamometrs Lafayette Instrument spēka mērīšanai (foto no autora arhīva)
Metode tika lietota, lai noteiktu muskuļa Gastrocnemius statisku maksimālo spēku,
t.i., maksimālu voluntāru izometrisku kontrakciju (MVIC) muskulim ar normālu un traucētu
centrālo neirālo regulāciju, pirms asins plūsmas mērījumiem, EMG un H-refleksa mērījumiem,
pirms tonometrijas un pirms spēka izturības testa.
Dinamometrijas tests tiek veikts guļus uz vēdera, apakšstilbs saliekts 60 grādu fleksijā
ceļa locītavā, un pilna plantārā fleksija potītes locītavā. Dinamometru novieto pret papēža
kaulu. Sportists veic apakšstilba fleksiju ceļa locītavā, bet fizioterapeits, lai nodrošinātu
statisku kontrakciju, fiksē apakšstilbu, noturot dinanometru un apakšstilbu nekustīgu 3
sekundes, pēc tam tiek nolasīts rezultāts (Kendall et al., 1952; Kendall et al., 2005). Tika veikti
3 atkārtojumi un labākais rezultāts fiksēts. Pauze starp mērījumiem bija 20 sekundes. Rezultāts
nolasīts kilogramos, lai aprēķinātu slodzi testa POZĪCIJĀ 2 un 4.
Oklūzijas pletizmogrāfija
Oklūzijas pletismogrāfija ir neinvazīva atsevišķu orgānisma struktūru veidojošo audu
tilpuma izmaiņu mērīšanas metode. Vēnu oklūzijas metodi izmanto apmēram 70 gadus, lai
vērtētu perifēro asins plūsmu. Viens no šīs metodes aizsācējiem ir R.J.Vitnijs (Whitney, 1953).
Segmenta, piemēram, apakšstilba vai apakšdelma asins tilpuma izmaiņas mūsdienīgās iekārtās
automātiski tiek pārveidotas uz 100ml audu minūtē (ml / 100 ml audu / min) procentuālā
izteiksmē (Costa-Hong et al., 2018).
Lai lietotu pletismogrāfijas metodi, nepieciešams iestiepties spējīgs sensors
(dzīvsudrabs silikāta stieplītē, kas fiksē iestiepumu), spiediena aproces, gaisa kompresors un
pūtējs, kas piepilda manšetes, kā arī sensora signāla nolasītājs jeb pats pletismogrāfs. Iekārtas
uzstādīšana ir īsi aprakstīta šādi: deformācijas mērierīce ar atbilstošu diametru ir novietota uz
organisma mērāmās audu masas, bet mēramā vieta ar balsta palīdzību ir pacelta apmēram 10
cm virs sirds līmeņa (Costa-Hong et al., 2018).
Apakšstilba muskuļa perifērās asinsrites regulācijas vērtēšanai tika izmantota tilpuma
asins plūsmas izmaiņu mērīšana ar venozās oklūzijas pletizmogrāfu Hokanson AI6 (D. E.
Hokanson, Inc., Bellevue, ASV).
Pēdas asins plūsmas izslēgšanai mērījuma laikā tika lietota arteriālā oklūzija
apakšstilba distālajā daļā ar spiedienu oklūzijas manšetē 200 mm / Hg. Tilpuma asins plūsmas
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noteikšanai virs ceļa locītavas izmantota venozās atteces oklūzijas manšete ar spiedienu 40
mm / Hg. Apakšstilba tilpuma izmaiņas reģistrētas kā elektriskās pretestības izmaiņas,
mainoties elektriskajai pretestībai receptorā (silikona trubiņā), kas aplikts muskulim
Gastrocnemius resnākajā vietā. Lai gan plūsmas mērījumus autors veica visos audos
apakšstilba proksimālajā daļā, tomēr procentuāli lielākās asins plūsmas izmaiņas bija muskulī
Gastrocnemius . Pletizmogrāfs Hokanson AI6 automātiski pēc programmas veic gaisa
iepūšanu manšetēs un elektriskās pretestības izmaiņu mērījumus, aprēķinot tos kā tilpuma %
izmaiņas. Plūsmas mērījumi tika veikti slodzes laikā 2 reizes katrā minūtē. Mērījuma cikla
laiks - 15 sekundes. Šāda oklūzijas pletizmogrāfijas metode un tās lietošana ir pētījumos
aprobēta un aprakstīta literatūrā (Kalodiki et al., 2001; Settergren et al., 2008; Varid et al.,
2009; Weil R.B. et al., 2009; Tousoulis et al., 2010; Costa-Hong et al., 2018).
Pētījuma dalībnieks tika noguldīts uz vēdera uz masāžas galda, noskaidrojot, vai tā
jūtas komfortabli. Nepieciešamības gadījumā tika sarūpēti spilveni plecu vai krūšu atbalstam.
Tika novērtēts muskuļa Gastrocnemius neiromuskulārais stāvoklis – ja muskulis bija
funkcionāli normāls, tad varēja turpināt pētījumu, taču, ja dalībniekam tika konstatēts muskuļa
funkcionāls vājums, tad dalība šajā pētījuma sadaļā tika pārtraukta. Tika veikts maksimālās
voluntārās kontrakcijas (MVIC) spēka mērījums 60 grādu fleksijas leņķī, un no MVIC
aprēķināta 5% pretestība, kura tika izmantota testa laikā. Pētījuma dalībniekam ap apakšstilba
muskuļiem tika aplikts speciāls mērinstruments (elektriski pretestības receptori) un
nepieciešamās manšetes testa pozīcijā. Uzsākot testu, dators automātiski regulēja spiedienu
ieplūdes un izplūdes manšetēs. Zinātniskā pētījuma veicēja galvenais uzdevums - ar
goniometru kontrolēt ceļa locītavas leņķi, lai tas ir 60 grādu fleksijā (sk.4.att.). Testa ilgums 16 minūtes.

4. att. Oklūzijas pletizmogrāfijas datu iegūšana apakšstilba
muskuļiem (foto no autora arhīva)
Testa beigās dalībnieks varēja atpūsties, bet pēc tam iepriekš aprakstītais tika
atkārtots otrai kājai, pirms tam pārbaudot neiromuskulāro stāvokli ar AK metodi. Kad abas
kājas tika notestētas, tad dalībniekam tika dotas 30 minūtes atpūtai (lēna, bet aktīva). Pēc
atpūtas dalībnieks atkārtoti tika noguldīts, un pret vēdera dobumu zem ribu loka kreisajā pusē
tika palikta cieta gumijas materiāla bumba, kura radīja nelielu diskomfortu (6,4±0,6 balles pēc
Borga skalas, testu uzsākot, 12,3±1 balles, testu beidzot). Notika muskuļa neirālās regulācijas
stāvokļa vērtēšana. Ja dalībniekam konstatēja muskuļa funkcionālu vājumu, tad tests tika
turpināts kā minēts iepriekš, bet, ja muskulis bija normāls, tad tests tika atkārtots pēc bumbiņas
novietojuma korekcijas epigastrija reģionā (pret vēdera dobumu zem ribu loka kreisajā pusē).
Cietās bumbiņas novietošanas un lokalizācijas mērķis epigastrija reģionā bija, lai izraisītu
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m.Gastrocnemius neirālus funkcionālus traucējumus, kas raksturosies ar miotātiskā refleksa
izmaiņām. Tests tika atkārtots arī otrai kājai.
Iegūtos datus dators automātiski saglabāja katra dalībnieka mapē. Rezultātus varēja
saņemt pēc datora paša automātiski apstrādātas formulas, taču tā kā grafikos bija vērojami
nelieli artefakti, kuri radīja rezultātu izkliedi jeb “datu troksni”, tādēļ tika pieņemts lēmums
šos grafiski vizualizētos artefaktus izslēgt un analizēt manuāli. Tādējādi tika iegūti precīzāki
katra pētījuma dalībnieka rezultāti.
Elektromiogrāfija
Elektromiogrāfija (EMG) ir skeleta muskulatūras biopotenciālu reģistrēšana ar
elektromiogrāfu. Iegūtā elektromiogrāfijas līkne ir skeleta muskulatūras biopotenciālu signālu
interferences summārās elektriskās aktivitātes pieraksts, ko sauc par elektromiogrammu. EMG
pierakstam lieto ādas elektrodus, kurus nostiprina uz ādas, vai adatveida elektrodus, kurus
iedur muskulī (Apinis, 1998 ).
Tā kā katrā kustību vienībā elektriskā aktivite var būt stipri atšķirīga, un kustību
vienību telpiskā atrašanās muskuļu masā arī ir atšķirīga, tad, pierakstot muskuļu biopotenciālu
radīto elektrisko aktivitāti, kas nonākusi uz ķermeņa virsmas ar EMG virsmas elektrodiem,
iegūstam visu heterogēni izkaisīto muskuļu šķiedru dažādo biopotenciālu impulsu
interferences signālu. Tāpēc, tiešā veidā analizējot EMG pierakstu, tiek iegūts visai attālināts
priekšstats par muskuļu kustību vienību aktivitāti konkrētajā brīdī.
Lai izdalītu dažādo kustību vienību radīto bioponciālu izmaiņu frekvences, lieto
interferences EMG analīzi ar matemātikā lietoto metodi - Furjē analīzi. Šī metode ļauj sadalīt
EMG interferences signālu harmoniskās svārstībās ar noteiktām frekvencēm. Šāda analīze ļauj
spriest par lēno, vidējo un ātro kustību vienību aktivitātes līmeņiem dotajā muskuļu kontrakcijā
(Rappel, Edelstein-Keshet, 2017).
Elektromiogrāfija ir diagnostiska procedūra nervu un muskuļu veselības
novērtēšanai. EMG izmeklējuma laikā elektrodu ievada tieši muskulī vai novieto tieši uz tā un
pieraksta muskuļa elektrisko aktivitāti. EMG rezultāts var atklāt nervu un/vai muskuļu
darbības traucējumus vai problēmas ar sinapsi. EMG pārveido šos signālus grafikos, skaņās
un skaitliskās vērtībās, kuras tālāk iespējams analizēt.
Šajā pētījumā tika mērīta muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte, uzliekot
elektrodu uz muskuļa mediālā vēderiņa sportistam guļot uz vēdera ērtā, atbrīvotā stāvoklī.
Sākotnēji tika mērīta MVIC kontrakcija, lai aprēķinātu 5% noslogojumu no maksimuma.
EMG elektriskā aktivitāte tika mērīta muskulim ar normālu un mainītu centrālo neirālo
regulāciju, kas tika noteikta, izmantojot AK metodē aprakstīto testu: miera stāvoklī, ceļa
locītavā 60 grādu fleksijā, ceļa locītavā 60 grādu fleksijā ar 5% noslogojuma no maksimālās
voluntārās kontrakcijas, maksimālās voluntārās kontrakcijas (MVIC) laikā, miera stāvoklī pēc
visiem mērījumiem (sk.11.A un 11.B att.).
Lai mērītu apakšstilbu fleksoru muskuļu biopotenciālu, tika lietota 16 kanālu
telemetriska EMG sistēma ME6000 (Mega Electronics Ltd., Kuopio, Somija) ar standarta
bipolāriem elektrodiem (Noraxon, ASV). Elektrodi tika likti uz muskuļa Gastrocnemius
mediālā vēdera un Biceps femoris muskuļa garās galvas. Muskuļi tika sapalpēti manuāli un
iezīmēti ar marķieri, lai, elektroīdam atlīmējoties no ādas, citu varētu pielikt precīzi tajā pašā
vietā. EMG aktivitāte tika reģistrēta pēc 10 sekunžu intervāla, izņemot MVIC stāvokli,
pētījuma dalībnieka kājai atrodoties piecās pozīcijās ar diviem dažādiem centrālās neirālās
regulācijas stāvokļiem.
Sākotnēji autors subjektiem testēja centrālās neirālās regulācijas stāvokli ar muskuļa
funkcionālo testu pēc AK metodes, tad, ja dalībnieka muskulis bija funkcionāli normāls,
turpināja ar mērījumiem. Pirmā pozīcija bija PIRMS 1 un 2, kur 1 apzīmē normālu funkcionālo
stāvokli, bet 2 - funkcionāli vāju muskuli. Tam sekoja stāvoklis POZĪCIJA 1 un 3, kur 1
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apzīmē normālu funkcionālo stāvokli, bet 3 - funkcionāli vāju muskuli. Stāvoklī POZĪCIJA 1
un 3 apakšstilbs bija saliekts 60 grādu fleksijā bez papildu apsmagojuma, t.i., apakšstilbs bija
jānotur pret gravitāciju. Tālāk sekoja testa mērījumi: maksimāli voluntāru izometrisko
kontrakciju (MVIC 1 un 2) trīs atkārtojumi ar diviem centrālās neirālās regulācijas stāvokļiem.
Apakšstilba stāvoklī POZĪCIJA 2 un 4 apakšstilbs bija jānotur 60 grādu fleksijā ar 5%
pretestību no MVIC. Noslēdzošais bija EMG mērījums miera stāvoklī PĒC 1 un 2. Shematiski
tas attēlots 1.tabulā.

A

B

5. att. EMG testa pozīcijas un elektroīdu novietojums uz muskuļa: A-miera stāvoklī
PIRMS; B – testa stāvoklī POZĪCIJA 2 un 4 (apakšstilba 60 grādu fleksija ceļa
locītavā ar 5% noslogojumu no MVIC) (foto no autora arhīva)
Izmantojot automatizēto Furjē analīzes programmu, iegūtie EMG dati tika analizēti,
taču iegūtie rezultāti bija atkārtoti jāpārskata, jo mainītās centrālās neirālās regulācijas
stāvoklī, kas izsauc muskuļa funkcionālu vājumu, tika novērotas apakšstilba svārstības, kas
teorētiski skaidrojamas ar muskuļu sinerģistu aktivizāciju, un tas radīja EMG datos
nevajazīgus papildu “trokšņus”. Katra subjekta iegūtie rādītāji tika pārveidoti procentuālās
izmaiņās pret MVIC testā uzrādītajiem rezultātiem.
Elektrostimulācija
Elektrostimulācija ir perifērā nerva elektriska stimulācija ar līdzstrāvas impulsiem.
Elektrostimulācijas signāls pa nervu izplatās gan eferenti, gan aferenti. Eferentais vilnis rada
muskuļa tūlītēju kontrakciju ar atbilstošu M signāla vilni, bet aferentais signāls, izejot caur
muguras smadzeņu segmentu, atgriežas muskulī, izraisot atkārtotu muskuļa kontrakciju, kas
EMG pierakstā attēlots kā biopotenciāla H vilnis, apmēram 28-35 ms pēc stimulācijas. H vilnis
gan pēc laika nobīdes, gan amplitūdas raksturo refleksa loka kvalitāti (Burke, 2016). Lai
izmērītu H-refleksu, tika veikti 1 ms ilgi vienreizēji 20-40V stipri strāvas viļņu impulsi,
izmantojot elektrostimulatoru Digitimer (Digitimer, Ltd., Lielbritānija).
Sportistiem guļot uz vēdera gan ar apakšstilbu atbrīvotā (neitrālā) stāvoklī, gan ceļa
locītavas 60 grādu fleksijā, strāvas devējs tika novietots uz popliteus nerva pacelē, lai veiktu
stimulāciju. Sportists sajuta īsu, vieglu strāvas impulsu, kurai sekoja muskuļa Gastrocnemius
fizioloģiska kontrakcija, ko sauc par refleksu, bet zinātnē to apzīmē kā M vilni. Paralēli uz
muskuļa Gastrocnemius mediālā vēderiņa bija novietots elektromiogrāfa EMG system
ME6000 (Mega Electronics Ltd., Kuopio, Somija) virsmas elektroīds, lai nolasītu muskuļa
biopotenciāla izmaiņas (sk. 6.att.). Šāda metode ar dažādiem protokoliem aprakstīta
zinātniskajās publikācijās (Thompson et al., 2009; Groisman et al., 2014; Burke, 2016).
Elektrostimulācija tika veikta pētījuma subjektiem gan ar, gan bez funkcionāliem
centrāliem neirālās regulācijas traucējumiem. Vispirms tika izmantots pielietojamās
kinezioloģijas tests muskulim Gastrocnemius , lai noteiktu tā stāvokli. Ja muskulim bija
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normāla neirālā regulācija, tika lietota elektrostimulācija un veikts EMG. Pēc pirmā mērījuma
tika izdarīts kairinājums epigastriālajā rajonā, lai muskulī Gastrocnemius izsauktu
funkcionālus centrālās neirālās regulācijas traucējumus, kas izpaužas kā funkcionāli vājš
muskulis. Ja muskulis kļuva vājš, tad tika atkārtoti EMG mērījumi ar elektrostimulāciju.

6. att. Popliteus nerva elektrostimulācija, mērot H-refleksu
miera stāvoklī ar EMG (foto no autora arhīva)
Miotonometrija
Miotonometrijas metodi izmanto, lai reģistrētu audu biomehāniskās īpašības. Sporta
zinātnē pazīstamākās ir MYOTON tipa iekārtas. Miotonometriju izmanto muskuļu
traumatisma un noguruma pakāpes vērtēšanai, masāžas un citu fizikālās medicīnas procedūru
efektivitātes izvērtēšanai un diagnostikai, bioloģisko audu stāvokļa/tonusa novērtēšanai pēc
ķirurģiskām operācijām vai fiziskas slodzes, bioloģisko audu cietības vai
plastiskuma/elasticitātes novērtēšanai patoloģiskos apstākļos, kā arī muskuļu biomehānisko
parametru noteikšanai sporta treniņa korekcijai.
Muskuļa tonusa vērtēšana var kalpot kā viens no veidiem, lai noteiktu
neiromuskulārās sistēmas funkcionālo stāvokli, lietojot uzsitiena izraisīto slāpēto-svārstību
metodi (angļu v. - damped oscillations). Šī metode uz muskuļa virsmas reģistrē izdarītā
uzsitiena svārstību perioda laiku un svārstību iedarbības samazināšanos. Iegūtie paramatri
liecina par audu viskozo elastību, kuru regulē neirālā un neiromuskulārā sistēma (Ereline,
1987).
Zinātniskās aparatūras Myometer Myoton-3 (Myoton AS, Igaunija) pamatā ir dozēta
iedarbība uz muskuļa vēderiņu, pēc kura ādas, zemādas, fascijas un muskuļa viskozi elastīgā
struktūra atbild ar slāpētu svārstību. Muskuļa elasticitātei ir tūlītēja spēja atjaunot iepriekšējo
stāvokli pēc svārstību izraisošas iedarbības vai kontrakcijas; to raksturo svārstību amplitūdas
slāpēšanas logaritmiskais samazinājums. Muskulim ar augstāku elasticitāti ir zemāka
slāpēšanas vērtība. Muskuļa cietību raksturo spēja atjaunot audu struktūras stāvokli pēc ārējā
spēka iedarbības.
Myoton-3 iekārtas adatveida gala svars ir 18 grami un tā spēj izraisīt mehānisku
svārstību ietekmi ar spēku no minimāla līdz 0,4N, kas neizraisa paliekošas bioloģisko struktūru
deformācijas. Iekārtas adatveida gala diametrs ir 3mm un visos mērījumos iekārtas radītais
svārstību ātrums bija 15ms (Gapeyeva et al., 2012). Myoton-3 ļauj eksperimentā iekļaut lielu
subjektu skaitu īsā laika periodā, kā arī apstrādāt datus ar datorprogrammas palīdzību un
atainot tos standartizētā protokolā. Autors izmantoja audu elastības rādītāju (cietību) ko
apzīmē ar mērvienību N/m. Tālāk rezultāti tika pārveidoti procentuālās attiecībās, lai varētu
veikt salīdzināsanu.
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7. att. Myoton-3 lietošana m.Gastrocnemius tonusa mērīšanai
(foto no autora arhīva)
Myoton-3 mērīšanas adata tika novietota uz muskuļa Gastrocnemius mediālā
vēderiņa un veikti trīs mērījumi. Testa vieta tika manuāli sapalpēta un iezīmēta ar ūdens
izturīgu marķieri, lai mērinstrumenta galviņu varētu atkārtoti novietot tieši tajā pašā vietā, kur
iepriekšējās. Tas tika veikts abām kājām. Muskuļa tonuss tika mērīts pētījuma dalībnieku
muskulim Gastrocnemius ar normālu un izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī,
ceļa locītavā 60 grādu fleksijā, ceļa locītavā 60 grādu fleksijā ar 5% noslogojuma no
maksimālās voluntārās kontrakcijas un miera stāvoklī pēc visiem mērījumiem (sk. 7.att.). Šajā
pētījuma daļā mērījumi tika veikti 18 Gastrocnemius muskuļiem.
Apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības tests
Lai izometriski novērtētu apakšstilba saliecējmuskuļu aerobo statisko izturību
muskulim Gastrocnemius, no dinamiskās anatomijas viedokļa ir svarīgi izvēlēties pareizu
pozīciju. Ir zināms, ka fleksiju ceļa locītavā un agonista funkciju veic m. Biceps femoris, m.
semitendinosus, m. semimembranosus. Galveno sinerģista funkciju veic m. Gastrocnemius ,
m. popliteu, bet kustības sākumā piedalās arī m. plantaris, m. sartorius un m gracilis.
Neitralizatora funkciju - m. popliteus. Fiksatora funkciju - m. tibialis anterior, gluteus
maximus. Antagonista funkciju veic m. quadriceps femoris (Vaughan, Davis, O’Connor,
1999; Sieg, Adams, 2002). Lai izometriskā spēka realizācija galvenokārt būtu saistīta ar
muskuli Gastrocnemius , tika izvēlēta testa pozīciju guļus uz vēdera ar 60 grādos fleksētu ceļa
locītavu (Walther 2000; Kendall et al., 2005).
Skārds konstatējis, ka no kājas muskuļiem pētīti ir tikai apakšstilba muskulis soleus
un Gastrocnemius ar pēdas plantāru fleksiju. Un ir konstatēts, ka ir lēcienveida noguruma
pieaugums starp kontrakciju zem 10% MVIC un virs 10 % MVIC. Ja konrakcijas spēks
pārsniedz 10 % MVIC, tad ātri iestājas nogurums. Skārds atzīmē, ka lielākajā daļā gadījumu
apakštilbam statiskā slodze tiek pārtraukta, jo muskuļos sākas krampji. Priekšvēstnesis
krampjiem ir muskuļu trīce (Skārds, 1996).
Autors savā pētījumā par pretestību izvēlējās 5% no MVIC, kas katram subjektam
bija citāda. Ar šādu slodzes līmeni ir saglabāta adekvāta asins plūsmas pārregulācija atbilstoši
motoro vienību rekrutācijai. No sporta treniņu teorijas viedokļa šādu slodzi uzskata par
izturības pārbaudi. Sportistiem uzdevumu vajadzēja veikt līdz pilnīgam nogurumam, kas
izpaudās kā nespēja noturēt apakšstilbu fleksijā 60 grādu leņķa robežās, proti, pat ar apziņu
kontrolētu kustību.
Iegūtie rezultāti ir laika vienībās, un tā kā rezultāti pētījuma subjektiem bija dažādi,
tad tika aprēķināts maksimālais relatīvais spēka impulss (MRSI). Iegūtie rezultāti tika
aprēķināti pēc formulas: MRSI= 5% x laiks (sekundes), kur 5% ir pretestība no MVIC, bet
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laiks, kuru dalībnieks spēja noturēt izometrisku kontrakciju ar 5% apsmagojumu līdz
nogurumam (nespēja noturēt ceļa locītavas 60 grādu fleksijas pozīciju).
Borga skala
Borga skala ir piepūles uztveres iedalījuma skala (angļu v. - rating of perceived
exertion - RPE) (Williams, 2017). Ar Borga skalu iespējams izteikt intensitātes subjektīvo
apjomu pēc indivīda pašvērtējuma. Tā raksturo diskomforta vai pārvarētās piepūles pakāpi
skaitliskā vērtībā. Skalai ir divi varianti: 1) oriģinālais – skala tiek iedalīta mērvienībās no 620 (RPE 6-20) (Borg, 1998); 2) modificētais - skala tiek iedalīta mērvienībās no 0 līdz 10
(CR10) (Borg, 2001). Abas cieši korelē ar organisma fizioloģiskajām izmaiņām.
Autors savā pētījumā izmanto oriģinālo variantu. Skalas iedalījumu var aplūkot
6.pielikumā, bet jāpiebilst, ka skaitlis 6 tiek atzīmēts, ja nemaz nejūt slodzi vai diskomfortu,
bet 20, ja ir maksimālas sāpes vai spēka izsīkums. Autors savā pētījumā Borga skalu izmanto,
lai noteiktu cietās bumbiņas radīto diskomfortu epigastrija rajonā, uzsākot un beidzot testus.
Tika konstatēts, ka pētījuma dalībniekiem vidējie rezultāti bija 6,4±0,6 balles, testu
uzsākot, bet 12,3±1 balles, testu beidzot. Autors secina, ka, testu uzsākot, subjekti neizjūt
nekādu slodzi vai diskomfortu, bet, beidzot, jūt vieglu vai dažviet lielu slodzi vai diskomfortu,
bet varētu to arī turpināt, kas norāda, ka šāda slodze neitekmē aerobās darbaspējas.
Konstatējošais eksperiments
Konstatējošo eksperimentu var organizēt ar relatīvi nelielu grupu, kurā nosaka
pašreizējo cilvēka stāvokli. Eksperiments notiek ar vienu grupu, par kuras vienveidības
kritēriju var izmantot tipoloģisko raksturojumu variācijas koeficientus (Dravnieks, Popovs,
Paeglītis, 1997; Dravnieks, 2013).
Konstatējošo ekperimentu izmanto esošo zināšanu pārbaudes nolūkā, kad rodas
nepieciešamība konstatēt noteiktu sakarību starp pedagoģisko iedarbību un rezultātu, kā arī
noteiktus faktus (Albrehta, 1998).
Matemātiskās statistikas metodes
Mērīšanas rezultātu matemātiskās statistikas apstrādes metodes izmanto mērījumu
rezultātu matemātiskai apstrādei un apstrādes rezultātu vispārināšanai, lai izdarītu zinātniskus
vai praktiskus secinājumus (Dravnieks, Popovs, Paeglītis, 1997). Izdarot secinājumus, jāņem
vērā, ka matemātiskās statistikas metodes attiecas uz homogēnām, viendabīgām, stabilām
lineārām sistēmām.
Pētījuma eksperimentos iegūto datu apstrāde tika veikta ar “Microsoft Office Excel”
datorprogrammu un datu matemātiskās apstrādes datorprogrammu “SPSS”. Ar šo metodi
analizē proporcionāli atkarīgu divu faktoru mijiedarbību. Divu kopu salīdzināšanai izmantots
T-tests un Mann-Whitney U tests. Tika noteiktas vai kopas ir statistiski atšķirīgas pie dažādiem
ticamības līmeņiem (P < 0,1; ,05; ,01; ,001). Ar matemātiskās statistikas metodēm tika
novērtēta pētījumu dalībnieku rezultātu standartkļūda un grupas rezultātu viendabība –
rezultātu variācijas koeficients.

Pētījuma materiāli un tā organizēšana
Promocijas darba pētījuma organizēšana notika vairākos posmos, to organizēšanā un
realizēšanā tika iesaistīti arī LSPA maģistrantūras un fizioterapijas bakalaura studiju
programmas studenti. Kopā promocijas darba pētījuma konstatējošā eksperimenta posmi
norisinājās no 2015.gada oktobra līdz 2016.gada novembrim.
Pirms katra pētījuma posma veicamā mērījuma dalībnieks tika iepazīstināts ar darba
gaitu un izpildes nosacījumiem, iegūto datu izmantošanas nolūkiem, glabāšanas un
20

neizpaušanas nosacījumiem un informēts par iespēju jebkurā momentā savu dalību pētījumā
pārtraukt. Katrs dalībnieks ar parakstu apliecināja savu piekrišanu brīvprātīgai dalībai
pētījumā. Autors uzdeva dalībniekiem jautājumus, lai noskaidrotu iekļaušanas – izslēgšanas
kritērijus. Pētījums notika saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un vietējās
institūcijas ētikas komisijas normām un saņemts atzinums. Visi mērījumi tika veikti saskaņā
ar Helsinku deklarācijas noteikumiem un ievērojot Latvijas likumus.
Pēc formalitāšu nokārtošanas dalībniekiem tika testēts muskulis Gastrocnemius ar
AK metodes testu, lai noskaidrotu, vai muskulim ir normāla centrāla neirālā regulācija un vai
ir iespējams izsaukt funkcionālus neirālās regulācijas traucējumus. Tam sekoja maksimālā
izometriskā spēka tests (MVIC), kuru katrai kājai veica trīs reizes, izdarot mērījumus ar
dinamometru. No iegūtā maksimālā rezultāta matemātiski tika noteikti 5% no maksimālā
spēka. Sekoja konkrētā testa darbība ievērojot pozīciju secību visos mērījumos un posmos.
Testu norises secību shematiski iespējams aplūkot 8.attēlā.

8. att. Pētījuma testu norises shematisks attēlojums
Visos pētījuma posmos, kad tika veikti slodzes mērījumi, izmantota standartizēta
testa pozīcija – guļus stāvoklis uz vēdera ar ceļa locītavas 60 grādu fleksiju, jo šajā pozīcijā,
zināms no literatūras, ka muskulis Gastrocnemius uzrāda augstu EMG aktivitāti (Vaughan et
al., 1999; Walther, 2000). Savukārt tonusa un elektriskās aktivitātes rādītāji miera stāvoklī tika
mērīti, pētījuma dalībniekam atrodoties guļus stāvoklī uz vēdera. Lai pēdas plantārā fleksija
neiespaidotu muskuļa nospriegojumu, potīšu locītavas priekšējā daļa balstījās uz valnīša ar 15
cm lielu diametru.
Pētījums tika organizēts piecos posmos no 2015. – 2017.gadam. Visi iegūtie rezultāti
tika protokolēti, ievadīti datorsistēmā. Tā kā katra subjekta uzrādītie rezultāti bija atšķirīgi, lai
novienādotu atskaites līmeni, MVIC rezultāti tika pieņemti par 100%, savukārt pārējie rezultāti
tika aprēķināti procentuālās vērtībās no maksimuma – relatīvās vērtībās. Tālāk iegūtie rezultāti
tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metožu programmām, lai konstatētu funkcionālu
centrālās neirālās regulācijas traucējumu ietekmi uz muskuļa Gastrocnemius elektrisko
aktivitāti, H-refleksu, tonusu, apakšstilba lokālās perifērās asins plūsmas regulāciju un ceļa
locītavas fleksoru aerobo izturību, pēc kuriem tika veikti secinājumi un noformulētas šāda
modeļa analīzei atbilstošas rekomendācijas. Matemātiskās statistikas metožu literatūrā ir
minēts, ka bioloģisku sistēmu parametru izkliede ir normālsadalīta jeb atbilst
normālsadalījumam, tādēļ šī pētījuma autors pieņem, ka iegūtie rezultāti atbilst
normālsadalījumam. Taču organisma sistēmu iekšējās regulācijas izmaiņas diemžēl šiem
kritērijiem neatbilst, tādēļ galvenokārt tika vērtēts parametru procentuālais izmaiņu
sadalījums.
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IZMAINĪTAS CENTRĀLĀS NEIRĀLĀS REGULĀCIJAS
IETEKMES IZVĒRTĒJUMS UZ APAKŠSTILBA
SALIECĒJMUSKUĻU AEROBO DARBA SPĒJU
NODROŠINOŠAJIEM FAKTORIEM SPORTISTIEM
Lokālās perifērās asins plūsmas izmaiņas apakšstilbā zemas intensitātes
izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas ietekmē
Salīdzinot iegūtos asins plūsmas rezultātus (sk. 9.att.) starp pētamajām grupām,
statistiski ticamas rezultātu izmaiņas pie trīs dažādiem ticamības līmeņiem (P<0,1; P<0,05;
P<0,01) ir pirmajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, vienpadsmitajā,
divpadsmitajā, trīspadsmitajā, četrpadsmitajā, piecpadsmitajā un sešpadsmitajā testa minūtē.
Šādas rezultātu izmaiņas ļauj apgalvot, ka gan muskuļu neirālās regulācijas procesi, gan
lokālās perifērās asins plūsmas regulācija pētāmajos gadījumos ir kvalitatīvi atšķirīga.
Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka muskuļu neirālā regulācija ietekmē lokālo
perifēro asins plūsmu, kas var novest pie muskuļu aerobo darba spēju samazināšanās. To
būtiski atcerēties sporta speciālistiem, kuri ar dažādām metodēm vēlas palielināt asins
cirkulāciju, lai izsauktu aerobo darbaspēju pieaugumu.

9. att. Apakšstilba asins plūsmas izmaiņas centrālās neirālās
regulācijas traucējumu ietekmē (n = 28)
Kopumā vērtējot rezultātus, var secināt, ka muskulī Gastrocnemius ar normālu
neirālo regulāciju asins cirkulācijas rezultāti ir līdzīgi kā citu autoru pētījumos. Asins plūsma
sākotnēji pieaug, līdz iegūst stabilu stāvokli, un līdz sešpadsmitajai minūtei vairs nemainās,
kas norāda uz normālu regulāciju, ņemot vērā fizioloģisko skaidrojumu. Savukārt muskulī ar
mainītu neirālo regulāciju asins plūsmas regulācija arī ir mainīta, un sākotnējie plūsmas
rezultāti ir augstāki nekā muskulī ar normālu neirālo regulāciju. Turklāt lokālās asins plūsmas
rezultāti muskulī Gastrocnemius nesasniedz “stady state” stāvokli un turpina pieaugt vismaz
līdz 16.minūtei. No informācijas literatūrā var spriest, ka tas saistīts ar veģetatīvo nervu
sistēmu un prekapilāro sfinkteru darbību, kas var ietekmēt aerobās darba spējas.
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Apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskās aktivitātes (EMG) un muskuļa
Gastrocnemius H-refleksa izmaiņas miera stāvoklī un zemas intensitātes
izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas ietekmē
Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekme uz apakšstilba
saliecējmuskuļu elektrisko aktivitāti
Lai novērtētu apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskās aktivitātes rezultātus, sākotnēji
katra subjekta iegūtie dati tika pārveidoti procentos, par maksimālajiem 100% pieņemot MVIC
iegūtos rezultātus. Savukārt pārējie rezultāti tika pārvērsti procentuālā attiecībā no MVIC, lai
salīdzinājums būtu korekts.
Analizējot grupas kopējos rezultātus muskuļiem Gastrocnemius un Biceps femoris,
rezultātu statistiski ticamās izmaiņas (P < 0,05) var novērot divos gadījumos.
Kā var redzēt 10.attēlā, grupas vidējie EMG aktivitātes rezultāti statistiski ticami
samazinās par 1,7% m.Gastrocnemius miera stāvoklī pirms slodzes. Grupas EMG rezultāti
miera stāvoklī ar normālu neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius ir 4,4 ± 0,4% no MVIC,
bet muskulī ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju - 2,7 ± 0,2% no MVIC.
Muskulī Biceps femoris statistiski ticamas izmaiņas grupas vidējos rādītājos netika
novērotas, bet tā kā konstatēts liels variācijas koeficients, rezultātus varēja iedalīt trīs grupās:
1) EMG aktivitāte palielinājās; 2) nemainījās; 3) samazinājās. Veicot metemātiskās statistikas
aprēķinus divās grupās (EMG aktivitāte palielinājās/samazinājās), tika novērots, ka rezultātu
izmaiņas ir statistiski ticamas (P<0,05) apakšgrupā, kur EMG rādītāji samazinās. Muskulī ar
normālu neirālo regulāciju grupā, kur rezultāti samazinājās, apakšgrupas vidējie rādītāji bija
2,7±0,3% (variācijas koeficients 11%) no MVIC rādītājiem, bet ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju - 1,8±0,3% (variācijas koeficients 16%). Tas norāda, ka indivīda
adaptācijas mehānismi uz kairinājumu un izmainīto funkcionāli centrālās neirālās regulācijas
stāvokli būs dažādi.

10. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas miera stāvoklī
apakšstilba saliecējmuskuļos pirms slodzes (PIRMS 1 un 2) (n = 18)
POZĪCIJĀ 1 un 3 (ceļa 60° fleksija) tika konstatētas statistiski ticamas (P<0,05)
grupas vidējo rezultātu izmaiņas Gastrocnemius muskulī, taču tā kā rezultātu izkliede bija
pietiekami liela, tas vedināja rezultātus analizēt padziļinātāk. Sadalot grupas vidējos rezultātus
apakšgrupās, atkārtoti izveidojās 3 apakšgrupas. Analizējot grupas rezultātus pēc to
iedalījuma, tika konstatēts, ka ir statistiski ticamas (P<0,001) rezultātu izmaiņas muskulī
Gastrocnemius apakšgrupā, kur RMS rādītāji samazinās (sk. 11.att.).
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11. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas apakšstilba
saliecējmuskuļos ceļa 60° fleksijā (POZĪCIJA 1 un 3) (n = 18)
Savukārt MVIC testā konstatētas grupas rezultātu statistiski ticamas izmaiņas
(P<0,05) muskulī Gastrocnemius (sk. 12.att.). Grupā ar normālu neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius vidējā RMS aktivitāte bija 220,8 ± 22µV·s (variācijas koeficients 10%), bet
muskulī ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju – 178,1 ± 12,4µV·s (variācijas
koeficients 6%). Aktivitāte samazinājusies par 42,7 µV·s jeb 13,6%.
Muskulī Biceps femoris MVIC testā grupas vidējos rezultātos arī vērojamas statistiski
ticamas atšķirības (P<0,05). Grupā ar normālu neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris
vidējā RMS aktivitāte bija 378,4 ± 37µV·s (variācijas koeficients 10%), bet muskulī ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju – 347,4 ± 34 µV·s (variācijas koeficients 6%).
Rādītāji samazinājušies par 30,9 µV·s jeb 5,2%.

12. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas apakšstilba
saliecējmuskuļos ceļa 60° fleksijā (MVIC 1 un 2) (n = 18)
Statistiski ticamas (P>0,05) grupas vidējo rezultātu izmaiņas nav notikušas muskulī
Gastrocnemius un muskulī Biceps femoris ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC
dinamometrijas rezultāta - POZĪCIJĀ 2 un 4.
Sadalot grupas vidējos rezultātus apakšgrupās, kur RMS rezultāti vai nu pieaug, vai
samazinās, ir statistiski ticamas vidējo rezultātu atšķirības (P<0,05) muskulim Gastrocnemius
apakšgrupā, kur muskuļa RMS aktivitāte samazinās (no 15±2,3% (variācijas koeficients 15%)
uz 8,7±1,3% (variācijas koeficients 15%)). Rezultātus var aplūkot 13.attēlā.
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13. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas apakšstilba saliecējmuskuļos ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC (POZĪCIJĀ 2 un 4) (n = 18)
Miera stāvoklī pēc slodzes (PĒC 1 un 2) statistiski ticamas (P < 0,05) RMS grupas
vidējās rezultātu izmaiņas ir notikušas muskulī Gastrocnemius (rezultātus iespējams aplūkot
14.att.). Grupas vidējais rezultāts muskulī ar normālu neirālo regulāciju bija 4,2 ± 0,4%
(variācijas koeficients 10%), bet muskulī ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju 1,9 ± 0,2% (variācijas koeficients 10%) no MVIC, rezultātu starpība -2,3%.

14. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas apakšstilba
saliecējmuskuļos miera stāvoklī pēc slodzes (PĒC 1 un 2) (n = 18)
Muskuļu EMG rezultātu statistiski ticamas izmaiņas tiek novērotas vairākās testu
pozīcijās dažādos centrālās neirālās regulācijas funkcionālos stāvokļos. Jāatzīmē, ka subjektu
EMG rezultāti mainās dažādos virzienos – EMG rezultāti palielinās vai samazinās. Tas
norāda, ka katra subjekta adaptācijas mehānisms ir atšķirīgs. Muskuļu bioelektriskās
aktivitātes pieaugums vai samazinājums ir saistīts ar konkrētās locītavas muskuļu kustību
modeli, tādēļ kontrahējošo kustību vienību skaits vai nervu frekvences impulsu biežums var
būt dažāds. Pēc iegūtajiem rezultātiem, autors secina, ka apakšstilba saliecējmuskuļu
elektriskā aktivitāte izmainās funkcionālu centrālās neirālās regulācijas traucējumu ietekmē,
bet adaptācija konkrētam subjektam būs dažāda. Šī informācija jāatceras sporta speciālistiem,
jo muskuļu bioelektriskā aktivitāte ir viens no aerobo darba spēju nodrošinošajiem faktoriem.
Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekme uz muskuļa Gastrocnemius
H-refleksu
Miera stāvoklī (PIRMS 1 un 2) M.Gastrocnemius ir vērojamas statistiski ticamas
izmaiņas (P<0,05). H-refleksa aktivitāte ar izmainītu regulāciju ir 58,1 ± 8,4% (variācijas
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koeficients 14%) pret muskuli ar normālu neirālo regulāciju, kas nozīmē, ka samazinājums ir
par 41,9%. Rezultātus iespējams apskatīt 15.attēlā.

15. att. Grupas H-refleksa vidējo rezultātu izmaiņas muskulī
Gastrocnemius miera stāvoklī (PIRMS 1 un 2) (n = 16)
Analizējot ceļa 60° fleksijā (POZĪCIJA 1 un 3) grupas vidējos rezultātus ar normālu
un izmainītu neirālo regulāciju, statistiski ticamas rezultātu atšķirības (P>0,05) netika
konstatētas. Būtiskas atšķirības netika konstatētas, visdrīzāk, tāpēc, ka ir liels variācijas
koeficients un rezultātus var iedalīt trīs grupās: 1) H-refleksa izmaiņu nav; 2) H-refleksa
aktivitāte palielinās; 3) H-refleksa aktivitāte samazinās.
Ceļa 60° fleksijas apakšgrupā, kur H-refleksa aktivitāte palielinās muskulī
Gastrocnemius ar izmainītu neirālo regulāciju, ir vērojamas rezultātu statistiski ticamas
izmaiņas (P < 0,05). H-refleksa aktivitāte ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
ir 110,4 ± 1,7% (variācijas koeficients 1%), kas nozīmē, ka pieaugums pret muskuli ar normālu
neirālo regulāciju ir par 10,4%.

16. att. Grupas H-refleksa vidējo rezultātu izmaiņas muskulī Gastrocnemius
apakšstilba fleksijā 60° leņķī (POZĪCIJA 1 un 3) (n = 16)
Savukārt ceļa 60° fleksijas grupā, kur H-refleksa aktivitāte samazinās muskulī
Gastrocnemius ar izmainītu neirālo regulāciju, ir vērojamas rezultātu statistiski ticamas
izmaiņas (P<0,05). H-refleksa aktivitāte ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir
72,9 ± 6,7% (variācijas koeficients 9%), kas nozīmē, ka refleksa aktivitāte samazinās par
27,1%. Rezultātus iespējams aplūkot 16.attēlā.
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Tā kā pētījuma dalībnieku grupā tika novērots, ka muskulim ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju H-refleksa aktivitāte var mainīties abos virzienos vai nemainīties
nemaz, tas vedina domāt, ka dzīva sistēma pēc savām reakcijām uz dažādiem ietekmes
paramatriem ir nelineāra, kas nozīmē, ka katra cilvēka neirālā regulācija uz kairinājumu var
adaptēties dažādi. Mainot cilvēka organismā vienu parametru, iespējams, var ieraudzīt kāda
parametra izmaiņas, bet, apskatot sistēmu kopumā, nevar runāt par lineārām sakarību
izmaiņām.
Apkopojot H-refleksa rezultātus un veicot analīzi, var secināt, ka dalībnieku rezultāti
gan palielinās, gan samazinās vai paliek nemainīgi. Tas liek secināt, ka indivīdu organismu
adaptācija ārējai ietekmei var notikt dažādi, bet ar noteiktu ietekmi uz pētāmo parametru. Tā
kā šī adaptācija ir dažāda, tas veicina domāt, ka pie lielas rezultātu izkliedes statistiski ticamu
grupas vidējo rezultātu izmaiņu var nebūt. Tas vedina domāt, ka rezultāti jāpēta indivīda
organisma adaptācijas reakcijas kontekstā.
Sporta speciālistiem ieteicams ņemt vērā konstatētos izmaiņu rezultātus, kas norāda,
ka izmainīta kustību stereotipa laikā (izmainīta neirālā regulācija) var mainīties muskuļu
refleksa kvalitāte, un sporta veidos, kuros ir nepieciešams iestiepuma reflekss, šādas izmaiņas
var ietekmēt arī aerobās darba spējas.

Apakšstilba saliecējmuskuļu tonusa izmaiņas miera
stāvoklī un zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā
centrālās neirālās regulācijas ietekmē
Muskuļu tonuss tika mērīts gan muskulim Gastrocnemius , gan muskulim Biceps
femoris ar normālu un izmainītu neirālo regulāciju. Muskuļa ar normālu neirālo regulāciju
rezultāti tika pieņemti kā 100%, savukārt rezultāti muskulim ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju tika aprēķināti attiecībā pret muskuli ar normālu regulāciju.

17. att. Muskuļu tonusa grupas vidējo rezultātu izmaiņas ar un bez
funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem (n = 18)
Pētījuma pozīcijās, t.i., PIRMS 1 un 2, POZĪCIJĀ 1 un 3, POZĪCIJĀ 2 un 4, PĒC 1
un 2 gan muskulim Gastrocnemius , gan muskulim Biceps femoris ar normālu un funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju tika konstatētas statistiski ticamas atšķirības (P < 0,05)
tikai vienā testa pozīcijā - POZĪCIJA 1 un 3 muskulim Gastrocnemius. Šajā muskulī tonusa
rezultāti muskulī ar izmainītu neirālo regulāciju palielinājušies par 3,4 % (t.i. muskulī ar
izmainītu neirālo regulāciju tonusa rezultāti ir 103,4±9%). Rezultātus iespējams aplūkot
17.attēlā.
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Aprēķinot grupas vidējos rezultātus, ir ļoti būtiski atzīmēt interesantu faktu, ka katrā
mērījuma pozīcijā subjektu uzrādītos rezultātus var iedalīt divās grupās, proti, ir subjekti, kam
tonuss samazinās, un ir subjekti, kam tonuss palielinās, izņemot POZĪCIJU 1 un 3, kad vienam
dalībniekam muskulī Biceps femoris izmaiņas netika konstatētas.
Tas vedināja rezultātus aplūkot padziļinātāk. Subjektu uzrādītie rezultāti tika
sagrupēti kā iepriekš minēts un ar matemātiskās statistikas metodi tika aprēķināta rezultātu
izmaiņu ticamība katrai apakšgrupai. Šādi veicot aprēķinus, visos gadījumos tika konstatētas
statistiski ticamas izmaiņas (P < 0,05). Ar rezultātiem iespējams iepazīties 18.attēlā.
Pirmajā testēšanas pozīcijā “PIRMS 1 un 2”, muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju apakšgrupā, kur muskuļu tonuss samazinās, grupas
vidējais rezultāts ir 92,4±3,8% (variācijas koeficients 4%), tas nozīmē, ka rezultāts ir statistiski
ticami samazinājies (P<0,001) par 7,6%. Savukārt grupā, kur tonuss palielinās, tas ir statistiski
ticami palielinājies (P<0,001) par 13%, tātad līdz 113±7,7% (variācijas koeficients 7%) no
muskuļa ar normālu neirālo regulāciju.
Šajā pašā pozīcijā muskulī Biceps femoris grupai, kur muskuļa tonuss samazinās, tas
ir 93,5±4,5% (variācijas koeficients 5%), kas norāda, ka izmaiņas ir statistiski ticamas
(P<0,001). Grupā, kur tonuss palielinās, ir notikušas statistiski ticamas izmaiņas (P<0,001), un
vidējais rezultāts ir 111,8±13% (variācijas koeficients 11%).
Testa pozīcijā “POZĪCIJA 1 un 3” muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju grupā, kur muskuļu tonuss samazinās, vidējais rezultāts ir
89,2±4,5% (variācijas koeficients 5%). Tas liecina, ka rezultāts ir statistiski ticami
samazinājies (P<0,01) par 10,8%. Otrajā grupā, kur pēc neiroreflektorā kairinājuma muskuļa
tonuss palielinās, vidējais rezultāts ir 110,5±7,5% (variācijas koeficients 6%), tas nozīmē, ka
tonuss ir statistiski ticami (P<0,01) palielinājies par 10,5%.
Grupā, kur Biceps femoris muskulī šajā pašā testēšanas pozīcijā muskuļa tonuss
samazinās, vidējais rezultāts ir statistiski ticami (P<0,001) samazinājies līdz 95,1±2,7%
(variācijas koeficients 3%), bet grupā, kur muskuļa tonuss palielinās, ir notikušas statistiski
ticamas izmaiņas (P<0,001) un muskuļa tonuss ir palielinājies līdz 108,9±5,5% (variācijas
koeficients 5%), salīdzinot ar normālu neirālo regulāciju.
Grupā, kur muskuļa tonuss samazinās, “POZĪCIJĀ 2 un 4” muskulī Gastrocnemius
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir notikušas statistiski ticamas izmaiņas
(P<0,001) un tonuss samazinājies par 8,9% (91,1±5,9% (variācijas koeficients 6%)), bet grupā,
kur muskuļu tonuss palielinās, arī notikušas statistiski ticamas izmaiņas (P<0,001), un tonuss
ir palielinājies par 10,2% (110,2±8,2% (variācijas koeficients 7%)), salīdzinot ar muskuli, kam
ir normāla neirālā regulācija.
Tāpat statistiski ticamas ir muskuļa tonusa rezultātu izmaiņas arī muskulī Biceps
femoris: grupā, kur tonuss samazinās, tas ir 89,1±7,3% (P<0,001) (variācijas koeficients 8%),
savukārt grupā, kur tonuss pieaug, tas ir 108,5±4,7% (P<0,001) (variācijas koeficients 4%).
Testa pozīcijā “PĒC 1 un 2” muskulim Gastrocnemius ir notikušas statistiski ticamas
tonusa rezultātu izmaiņas pie ticamības līmeņa P<0,001 gan grupā, kur tonuss samazinās
(92,1±3,7% (variācijas koeficients 4%)), gan grupā, kur tonuss palielinās (110,8±6,5%
(variācijas koeficients 6%)).
Statistiski ticamas tonusa rezultātu izmaiņas vērojamas arī Biceps femoris muskulī.
Grupā, kur muskuļa tonuss samazinās, rezultāts sarūk par 9,9±6,3% (90,1±6,3% (variācijas
koeficients 7%)) un izmaiņas ir ticamas pie līmeņa P<0,01. Savukārt grupā, kur tonuss
palielinās, pieaugums ir par 13% (113±7,5% (variācijas koeficients 6%)) pie ticamības līmeņa
P<0,001.
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18. att. Muskuļu tonusa vidējo rezultātu izmaiņas apakšgrupās ar
funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas traucējumiem ar
dažādiem adaptācijas veidiem (n = 18)
Aprakstot rezultātus, var secināt, ka, pētot muskuļu tonusa izmaiņas muskulī ar
normālu un izmainītu neirālo regulāciju, katrā testa pozīcijā subjektiem vērojamas pārsvarā
diva veida reakcijas (muskuļu tonuss palielinās vai samazinās), kas vedina domāt, ka
neiromuskulārās regulācijas adaptācijas mehānisms katram cilvēkam var būt atkarīgs no
individuāliem faktoriem. Lai arī kā zinātnē vēlētos skaidrot vidējās grupas izmaiņas, aprakstot
centrālās neirālās regulācijas parametrus, nākas pētāmo grupu dalīt pēc katra subjekta
individuāli uzrādītajiem rezultātiem. Sporta speciālistiem ieteicams atcerēties, ka muskuļu
tonuss ir atkarīgs no divām komponentēm – muskuļu elektriskās aktivitātes un viskozās
pretestības. Muskuļu tonuss ir viens no aerobo darba spēju ietekmējošajiem faktoriem un tas
var samazināties, mainoties centrālajai neirālajai regulācijai, kura savukārt regulē muskuļu
darbības modeli.

Apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības izmaiņas zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā līdz nogurumam centrālās neirālās
regulācijas ietekmē
Salīdzinot muskuļu darbību ar normālu un izmainītu neirālo regulāciju, veicot
apakšstilba statisku fleksiju, var savstarpēji salīdzināt aerobās izturības rādītājus abās grupās
(sk. 19.att.). Salīdzinot iepriekš analizētos MRSI divām grupām, redzams, ka grupu vidējo
rezultātu atšķirības starp spēka izturības rādītājiem pirmajā un otrajā grupā ir statistiski ticamas
(P<0,05). Skaitliski vidējais spēka impulss grupai ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju (24,6±3,5% x min (variācijas koeficients 14%)) ir četras reizes mazāks kā grupai ar
normālu neirālo regulāciju (100,1±7,8% x min (variācijas koeficients 8%)). Šāds rezultātu
kritums ir ļoti tuvs spēka izturības rādītājiem, kā to apraksta literatūrā par apkšdelma
muskuļiem pie izmainītas veģetatīvās nervu sistēmas regulācijas (Скардс, Паэглитис, 1982;
Скардс et al., 1982; Скардс, Паэглитис, Эглитис, 1991; Dzerve et al., 1992).
Šāds izturības zudums muskuļos ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
iespējams saistāms ar veģetatīvās nervu sistēmas nespēju sinhroni regulēt prekapilāros
sfinkterus kapilāriem, kas baro aktīvo kustību vienību muskuļu šķiedras, kas noved pie
situācijas, kad ir atvērti kapilāri gar tām muskuļu šķiedrām, kuras dotajā brīdī nav aktīvas, līdz
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ar to skābekļa transports uz aktīvajām kustību vienībām ir ierobežots un izsauc paātrinātu
noguruma iestāšanos.
Būtībā veģetatīvās un somatiskās nervu sistēmas regulācijas traucējumi, kad netiek
saskaņota abu sistēmu regulējošā darbība attiecībā uz aktīvajām muskuļu šķiedrām, ir
vispārīga problēma un attiecas gan uz spēka izturības zudumiem, gan asins cirkulācijas
regulācijas traucējumiem visā organismā. Kopumā var izvirzīt pieņēmumu, ka perifērās
asinsrites regulācijas mērījumi var būt par kvantitatīvi mērāmu faktoru funkcionālu centrālās
neirālās regulācijas traucējumu noteikšanai, kā arī ierobežotām aerobajām darba spējām.

19. att. Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas traucējumu ietekme uz muskuļa
Gastrocnemius maksimālā relatīvā spēka impulsa izmaiņām (n = 17)
Šajā apakšnodaļā tika aprakstīti un attēloti rezultāti, kuri demonstrē sportistu darba
spējas. Funkcionāli izmainoties centrālās neirālās regulācijas stāvoklim, organisms cenšas
rast iespējas veikt tam uzlikto darbu, jo, atceroties teorijā aprakstīto, muskulim ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazināts miotātiskais reflekss, kas norāda uz to, ka
muskulis tiek kontrolēts ar apziņu, šajā gadījumā ar gribu. Ja muskulis nespēj strādāt
bezapziņas jeb zemgarozas līmenī, tad tas var izsaukt citu muskuļu (sinergistu) ieslēgšanos
veicamā darba realizācijā. Kā viens no objektīvajiem rādītājiem ir sinkinēzijas, kuras izpaužas
kā muskuļu trīce vai kājas nošūpošanās, nespējot saglābāt noteikto 60 grādu leņķi. Rezultāti
parāda katra subjekta padarītā darba apjomu pie diviem dažādiem centrālās neirālās
regulācijas stāvokļiem apakšstilba saliecējmuskuļos, kā arī grupas vidējos rezultātus. Sporta
speciālistiem jāņem vērā, ka funkcionāli izmainītas centrālās neirālās regulācijas ietekmē
izteikti samazināsies aerobās darba spējas, kam par iemeslu var būt iepriekšējās apakšnodaļās
aprakstīto faktoru rezultātu izmaiņas.

DISKUSIJA
Apskatot iegūtos datus visās pētījuma pozīcijās, vērojama liela parametru rezultātu
izkliede, proti, variācijas koeficients > 10%: apakšstilbu muskuļu perifērās cirkulācijas grupas
rezultātu variācijas koeficienti muskulī ar normālu neirālo regulāciju bija robežās no 16 līdz
21%, bet muskulī ar funkcionāli izmainītu centrālās neirālās regulācijas stāvokli - no 14 līdz
21%; EMG rezultātu variācijas koeficienti dažādās pozīcijās muskulī Gastrocnemius ar
normālu regulāciju ir no 35,8 līdz 58,3%, bet ar izmainītu regulāciju - no 29,6 līdz 83,0%,
savukārt muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju variācijas koeficienti ir no 27,2
līdz 48,9%, bet ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju – no 18,4 līdz 43,2%; Hrefleksa grupas vidējo rezultātu variācijas koeficients miera stāvoklī ir 57,6%, bet POZĪCIJĀ
1 un 3 – 20,8%, savukārt apakšgrupā, kur rezultāti pieauga, variācijas koeficients ir 3,5%, bet
kur samazinās – 22,7%; Tonusa mērījumos grupas rezultātu variācijas koeficienti dažādos
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testēšanas stāvokļos muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju bija no 11,2 līdz 13,3%, bet muskulī Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju - no 8,4 līdz 15,3%; aerobās izturības zemas intensitātes
izometriskas slodzes testā grupas rezultātu variācijas koeficienti ir 32,1% un attiecīgi 52%
muskulī ar normālu un izmainītu neirālo regulāciju. Tas norāda, ka subjektu uzrādītie rezultāti
ir ļoti dažādi un tādēļ grupā to izkliede jeb variācijas koeficienti ir tik lieli.
Turklāt vairākiem parametriem neiromuskulārās regulācijas traucējumi izpaužas gan
kā dotā parametra samazināšanās, nemainīšanās, gan arī kā pieaugums – no visa pētījuma
rezultātiem izmaiņas muskulī ar normālu un funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
13 pētāmajos gadījumos novēro divus reakcijas tipus – rezultāti pieaug vai samazinās, sešos
pētāmajos gadījumos ir trīs reakcijas tipi – rezultāti pieaug, samazinās vai nemainās, bet divos
gadījumos vērojama 100% rezultātu samazināšanās (H-refleksa mērījumi miera stāvoklī un
aerobās izturības zemas intensitātes izometriskas slodzes testā visos gadījumos). Vienīgi
lokālās perifērās asins cirkulācijas katrā mērīšanas minūtē ir vērojama rezultātu palielināšanās.
Korekti šādu nevienmērīgu izkliedētu parametru apkopošana grupā un grupas vidējo
aritmētisko lielumu analīze nedod objektīvu šo parametru izmaiņu vērtējumu, un iegūtie
rezultāti ļoti aptuveni raksturo procesus, kas notiek organismā.
Kopējā grupas vidējo rezultātu analīze uzrāda ticamas atšķirības šādos parametros:
apakšstilba lokālās perifērās asins plūsmas vairākumā rezultātu; EMG rādītājos: muskulī
Gastrocnemius testēšanas pozīcijā PIRMS 1 un 2, MVIC 1 un 2, POZĪCIJĀ 1 un 3, PĒC 1 un
2, muskulī Biceps femoris testēsanas pozīcijā MVIC 1 un 2; H-refleksa statistiski ticamas
grupas vidējo rezultātu izmaiņas notikušas testēšanas pozīcijā PIRMS 1 un 2 Gastrocnemius
muskulim; muskuļa tonusa izmaiņas notikušas POZĪCIJĀ 1 un 3 Gastrocnemius muskulī.
Statistiski ticamas rezultātu izmaiņas notikušas arī aerobās izturības zemas intensitātes
izometriskas slodzes testā.
Sadalot indivīdu rezultātus apakšgrupās – ar pieaugumu un ar samazināšanos
sekojošiem parametriem vērojamas ticamas izmaiņu atšķirības: EMG rezultātos testēšanas
pozīcijā PIRMS 1 un 2 muskulim Biceps femoris apakšgrupā, kur rezultāti samazinās,
POZĪCIJĀ 1 un 3 muskulim Gastrocnemius apakšgrupā, kur rezultāti samazinās, testēšanas
POZĪCIJĀ 2 un 4 muskulim Gastrocnemius apakšgrupā, kur rezultāti samazinās. Tāpat
ticamas rezultātu izmaiņas ir abās apakšgrupās POZĪCIJĀ 1 un 3 muskulī Gastrocnemius Hrefleksa mērījumos. Tonusa mērījuma rezultātus sagrupējot apakšgrupās, tika noskaidrots, ka
visos gadījumos ir statistiski ticamas izmaiņas.
Tas var liecināt par to, ka adaptīvie mehānismi neiromuskulārajiem traucējumiem nav
viennozīmīgi. Šis fakts vēlreiz norāda, ka neiromuskulāro traucējumu ietekme uz pētāmā
muskuļa funkcionālo darbību nav lineāri cēloņsakarīga, bet adaptācijas procesā var tikt
iesaistīti atšķirīgi mehānismi. Par to literatūrā raksta vairāki autori (Васильева, 1999(a));
Frost, 2002; Ramšak, Gerz, 2005; Myers, 2014), norādot, ka muskuļa funkcionālais vājums
var veidoties, ja ir traucējumi saistaudu tīklā gan lokāli, gan segmentāri, viscerāli, endokrīni
vai psiholoģiski. Šādos gadījumos lietderīgāk analizēt katra indivīda reakciju tipus un, ja
iespējams, indivīdus grupēt pēc tiem.
Mehāniska spiediena radīšana epigastrija rajonā, kas izsauc muskuļa Gastrocnemius
funkcionālus centrālās neirālās regulācijas traucējumus, visvairāk ietekmē kreisās paribes
audu iestiepumu, bet rada arī mehānisku kairinājumu uz diafragmas piestiprinājuma vietu
ribām, arī resnās zarnas segmenta iekares fascijas kairinājumu un, iespējams, arī aizkuņģa
dziedzera iekares fasciju iestiepumu (Standring, 2015). Jebkurā gadījumā tas izsauc muskuļa
Gastrocnemius funkcionālus centrālās neirālās regulācijas traucējumus, kas parādās arī
apakšstilba muskuļu asisnrites pārdales traucējumos, H-refleksa samazināsanās un aerobo
darbaspēju kritumā, kā arī dažādās adaptācijas mehānisma izmaiņās gan muskuļu tonusa, gan
EMG rādītājos.
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Arī literatūrā minēts (Rosner, 2012), ka funkcionāli vājš muskulis izsauks izmaiņas
adaptīvajos procesos gan lokāli, segmentāri, gan arī sistēmai kopumā, bet problemātika ir
faktā, ka šādus atsevišķa indivīda neiromuskulāros traucējumus nebūtu korekti salīdzināt ar
kādas pētāmās grupas kvantitatīvu parametru vidējām vērtībām. Šādos gadījumos tiek zaudēta
katra atsevišķā parametra adaptīvo izmaiņu raksturs un tiešā saikne ar neiromuskulārās
regulācijas traucējumiem.
Pētot centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekmi uz apakšstilba lokālo perifēro
asins plūsmas regulāciju, pēc autora iegūtajiem un izanalizētajiem rezultātiem var spriest par
savstarpējo saistību ar centrālās neirālās regulācijas stāvokļiem. Jāatzīmē, ka cilvēka
organismā pastāv vairākas regulatorās sistēmas (Lundy-Ekman, 1998; Frost, 2002; Myers,
2014), un paredzēt, kā organisms atbildēs uz ārējās vides radītu kairinājumu, ir diezgan
sarežģīti. Pētot literatūru par muskuļu perifēro lokālo asins cirkulāciju, kas regulējas ar
prekapilārajiem sfinkteriem pašā muskulī (Segal, Bearden, 2006; Zoladz, 2018), kuru darbību
var izjaukt izmainīta veģetatīvās nervu sistēmas darbība, kā arī perifērās nervu sistēmas
izmainīts stāvoklis (Скардс et al., 1986 (a, b)), autora pētījuma ietvaros var spriest par saistību
ar muskuļa stāvokli, kad ir izmainīta neirālā regulācija, jo tās izmaiņu pamatā arī var būt
veģetatīvās nervu sistēmas un citu sistēmu izmaiņas (Rosner, 2012). Šī pētījuma ietvaros
nebija uzdevums konstatēt, tieši kuru organisma sistēmu izmaiņas ietekmē muskuļa
funkcionālo stāvokli, veicot kairinājumu ar cietu bumbiņu epigastrija apvidū, bet noteikt
kvantitatīvi mērāmu parametru izmaiņas funkcionāli traucētas centrālās neirālās regulācijas
ietekmē, ņemot vērā, ka izmaiņas atsevišķiem indivīdiem var būt saistītas ar dažādiem
adaptācijas mehānismiem.
Autora izvēlētā pētāmā ķermeņa daļa bija apakšstilba fleksora muskuļi, bet kā min
citi autori (Start, 1963; Паэглитис,1986), līdzīgus datus par muskuļu lokālās perifērās asins
cirkulācijas izmaiņām iegūst arī citās ķermeņa daļās. Pēc šī brīža zināšanām varētu pieņemt,
ka līdzīgas cirkulatoras izmaiņas varētu būt arī citās muskuļu grupās, ja ir konstatēts muskulis
ar neirālās regulācijas traucējumiem. Tas būtu jāņem vērā gan sporta speciālistiem, gan
sportistiem, jo pēc šī pētījuma datiem var secināt, ka ir arī statistiski ticama aerobo darbaspēju
samazināšanās, ja kaut vienā no muskuļiem, kuri veic vienu kustību, novērotas neirālās
regulācijas traucējumi. Tādēļ fizioterapeitiem, masieriem vai sporta ārstiem ir būtiski rūpēties
par sportista fizisko un emocionālo stāvokli, lai nepieļautu funkcionāli vāju jeb muskuli ar
funkcionāliem neirāliem traucējumiem, kas īpaši svarīgi pirms sacensībām.
Skatot autora pētījumā iegūtos EMG aktivitātes rezultātus, var redzēt, ka izmaiņas
dalībniekiem pārsvarā notiek divos virzienos – RMS rezultāti muskuļos vai nu samazinās, vai
palielinās. Tas norāda, ka organisms kā sistēma cenšas adaptēties kairinājumam. Kurā virzienā
tas notiks, ir grūti prognozēt, tāpēc padziļinātāk būtu jāpēta katra subjekta individuālās
adaptēšanās spējas, lai noskaidrotu, kuras organisma sistēmas ietekmē tas notiek. Šķiedru
sadalījums muskuļa kūlītī darbojas atšķirīgi, un pētāmā subjekta muskuļa aktivizācija būs
atkarīga no vairākiem faktoriem, ko būtiski atcerēties, vērtējot vidējos rezultātus. Tā kā autora
pētījumā tika izmantoti virsmas elektrodi, kas sniedz informāciju par muskuļu biopotenciālu
radīto elektrisko aktivitāti, kas nonākusi uz ķermeņa virsmas ar EMG virsmas elektrodiem,
tika iegūti visu heterogēni izkaisīto muskuļu šķiedru dažādo biopotenciālu impulsu
interferences signāli, kas ļauj secināt, ka šie dati demonstrē dažādu audu un to slāņu elektriskās
aktivitātes izmaiņas – ne tikai muskuļaudu (Novotny, Sedlacek, 2008; Vieira et al., 2017). Pēc
šī pētījuma iegūtajiem datiem var spriest, proti, ja muskulī vērojamas kvalitatīvas izmaiņas –
ar terapeita roku uztveramas testētas izmaiņas, tad dalībnieku kvantitatīvos mērījuma
rezultātus ir nepieciešams grupēt pa atbilstošiem reakcijas tipiem un tikai tad ir iespējams
salīdzināt ar muskuli, kuram ir normāla neirālā regulācija. Manuprāt, sagaidīt grupas rezultātu
lineāras celoņa-seku izmaiņas šajā gadījumā nav objektīvi, jo muskuļu neirālās regulācijas
sistēma nepakļaujas šādām sakarībām.
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Izpētot H-refleksa aktivitātes izmaiņas muskulī ar normālu un izmainītu neirālo
regulāciju, būtiska atšķirība ir starp testēšanas pozīcijām. Ja miera stāvoklī visiem
dalībniekiem vērojama H-refleksa aktivitātes samazināšanās, tad ceļa 60° fleksijas stāvoklī
zemas intensitātes aerobas slodzes laikā dalībniekiem var novērot trīs dažādus adaptācijas
veidus: aktivitāte samazinās, aktivitāte pieaug un aktivitāte nemainās. Skatot dažādus Hrefleksa pētījumus zinātniskajās datu bāzēs, var novērot, ka vairums no tiem ir par centrālās
un perifērās nervu sistēmas ietekmi uz H-refleksu dažādu traumu/pēc traumu gadījumos, kas
saistās ar perifērās nervu sistēmas funkcionālo stāvokli (Burke, 2016; Andrewsa et al., 2016;
Mitsuyama et al., 2016; u.c.). Tas šī pētījuma ietvaros nedod pietiekamu informāciju par Hrefleksa kvalitātes izmaiņām funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekmē, jo šī
pētījuma dalībnieki bija praktiski veseli cilvēki, kuri anamnēzē neatzīmēja traumas vai sāpes,
turklāt tie bija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti un studentes, kuri ir aktīva
dzīvesveida piekritēji un sportisti. Ir pētījumi par H-refleksa izmaiņām alkoholisko dzērienu
lietošanas ietekmē, kas varētu mainīt centrālās regulācijas sistēmas mehānismus. Šajā
gadījumā alkohols ietekmēja H-refleksa aktivitāti, to samazinot (Cho et al., 2013). Autora
pētījumā cilvēkiem tika radīts diskomforts ar cietu bumbiņu epigastrija apvidū, kas radīja
miotātiskā refleksa izmaiņas apakšstilba saliecējmuskuļos, kuri tika novēroti ar kvalitatīvās
metodes testu, pēc kā tika pieņemts, ka muskulim tika traucēta neirālā regulācija centrālās
nervu sistēmas zemgarozas līmenī, un kustību izpilde tika pārnesta uz garozas līmeni, kā to
apraksta dažādi autori (Lundy-Ekman, 1998; Frost, 2002; Hochman, 2007). Tas nozīmē, ka
muskulis vai muskuļu grupa strādā apzinātā CNS līmenī, un pētījumi šādos gadījumos
viennozīmīgi nenorāda funkcionāli vāja muskuļa spēka samazināšanos (Cuthbert, Goodheart,
2007; Schwartz et al., 2014). Jāatzīmē, ka visiem dalībniekiem izmaiņas miera stāvoklī, kuras
notika kā refleksa samazināšanās, iespējams ir izskaidrojamas ar to, ka šādā testa pozīcijā nav
nepieciešama muskuļu kontrakcija apziņas (garozas) līmenī un tā galvenokārt notiek
zemgarozas līmenī, bet, noturot apakšstilbu testa POZĪCIJĀ 1 un 3, bija nepieciešami motorās
kontroles mehānismi, kad izteikti iesaistās apziņas līmenis. Tā kā atzīst autori (Lundy – Ekman,
1998; Hochman, 2007), ka nerva impulss, šajā gadījumā popliteus nerva elektrostimulācijas
ietekmē, neapstājas refleksa loka līmenī, bet aferenti aiziet līdz CNS līmenim, un ceļā ir ļoti
daudz sinapšu, tai skaitā arī no orgāniem, kuriem, kā atzīst autori (Goodheart, 1964 – 1998,
1998; Scoop,1979; Васильева, 1996; Carpenter et al., 1997; Ramšak, Gerz, 2005; Conable,
2010), ir reflektora saistība ar konkrētu muskuli, tad iespējams, radot kairinājumu ar cietu
bumbiņu un sakairinot organisma homeostāzi, kas veicina funkcionāli izmainītu centrālās
neirālās regulācijas stāvokli muskulī, tika panākts, ka organismā jāpieslēdzas citiem
regulācijas mehānismiem, lai veiktu uzlikto slodzi. Tādēļ H-refleksa rezultātu izmaiņas zemas
intensitātes aerobas slodzes laikā ir vērojamas trīs savstarpēji atšķirīgos variantos, ko
apstiprina matemātsikās statistikas aprēķini katrā no pētījuma apakšgrupām. Šis fakts jāatceras
sporta speciālistiem, īpaši sporta veidos, kuros ļoti nepieciešams iestiepuma reflekss, lai veiktu
strauju, precīzu darbību. Rezultāti norāda, ka organisma adaptācija nav lineāru sakarību
veidota un būtu jāturpina pētīt, kuri adaptācijas mehānismi tiek ieslēgti konkrēta subjekta
individuālā gadījumā.
Analizējot muskuļa tonusa izmaiņas dažādās testēšanas pozīcijās miera stāvoklī un
zemas intensitātes aerobas slodzes laikā, autors secina, ka grupas vidējiem rādītājiem statistiski
ticamu izmaiņu nav, bet tā kā atkārtoti tika novēroti dažādi adaptācijas veidi, ko sadalot
apakšgrupās, redzams, ka ir statistiski ticamas apakšgrupu vidējo rezultātu izmaiņas. Tas
vēlreiz mudina domāt par konkrēta indivīda dažādiem adaptācijas veidiem. Spriežot par
metodes izmantošanas iespējām, lai noteiktu kvalitatīvu izmaiņu kvantitatīvos rādītājus, autors
ir nonācis pie secinājuma, ka ar šīs metodes izvēli nebija iespējams iegūt tik precīzu
informatīvo materiālu, kā varētu vēlēties pētījuma ietvaros, jo ar tonometrijas metodi nosaka
visu audu kopējo elastīgo deformāciju, nevis konkrēti tikai muskuļa. Šī metode nevar noteikt
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intrafuzālo un ekstrafuzālo šķiedru stāvokli muskulī, kas, kā atzīst autors Lundijs -Ekmans
(Lundy – Ekman, 1998), ir viens no būtiskiem muskuļa tonusa stāvokļa noteicošajiem
faktoriem, kas šāda tipa pētījumam dotu papildu informāciju un palīdzētu sniegt paplašinātu
skaidrojumu par šo šķiedru funkcionālā stāvokļa ietekmi uz muskuļa regulatorajiem
principiem. Kā atzīst Lundijs-Ekmans, šo šķiedru atrašanās iestieptā vai neiestieptā stāvoklī
var izraisīt muskuļa izmainītu funkcionālo stāvokli jeb radīt funkcionāli vāju muskuli, jeb
muskuli ar izmainītu neirālo regulāciju. Šo šķiedru neiestiepto stāvokli var izraisīt nesaskaņota
alfa un gamma motoneironu darbība (Lundy-Ekman, 1998). Ja būtu iespējams izmērīt šo
šķiedru stāvokli, tas sniegtu paplašinātu informāciju šāda tipa pētījumam. Tā kā šī pētījuma
ietvaros tika izmantots Myometer Myoton-3 tonometrs, tad var spriest par kopējo audu blīvuma
vai elastības izmaiņām, kas šajā gadījumā vairāk saistās ar audu regulācijas sistēmu, kas sevī
ietver ekstracelulāro matricu un pamatvienību, par ko runā autors Maijers (Myers, 2014). Tā
kā audi (āda, zemāda, tauku slānis) fiziski nevar tūlītēji izmainīties, tad var diskutēt, vai to var
izdarīt šīs strukturālās vienības. Maijers apgalvo, ka tas ir iespējams, tādēļ pētījuma autors
neizslēdz šādu varbūtību šī pētījuma rezultātu kontekstā. Savukārt, ja šo teoriju pieņem, tad
jautājums ir: kāpēc ekstracelulārās matricas viskozitāte pieaug vai samazinās centrālās neirālās
regulācijas funkcionālu traucējumu ietekmē un funkcionāli vāja muskuļa gadījumā? Šis
jautājums paliek atklāts turpmākajiem pētījumiem.
Pētot iegūtos rezultātus par apakšstilba saliecējmuskuļu aerobajām darbaspējām
zemas intensitātes slodzes laikā līdz nogurumam, iespējams konstatēt, ka rezultātu kritums jeb
maksimālais relatīvais spēka impulss ir par 75% zemāks un var apgalvot, ka ir samazinātas
aerobās darba spējas. Šādā gadījumā autors kā visbūtiskāko aerobo darba spēju samazināšanās
iemeslu saredz lokālās perifērās asins cirkulācijas regulācijas izmaiņas muskulī. Ja izmainās
regulācija un arteriālo asiņu pieprasījums muskulī pieaug, nepalielinoties slodzei, kas norāda
uz prekapilāro sfinkteru atvērtu stāvokli, tam seko palielināts intramuskulārais spiediens, kam
seko darbs anaerobā režīmā, kā to norāda vairāki autori (Паэглитис,1986; Segal, Bearden,
2006; Paeglītis et al., 2014; Zoladz, 2018). Kā zināms no sporta medicīnas avotiem (Brēmanis,
1991; Shephard, 2000; Radák, 2018), tad darbu anaerobā režīmā veikt ilgi nav iespējams, jo
iestājas nogurums. Autors vēlreiz vēlas uzsvērt, ka šī darba ietvaros tika pētīti muskuļa vai
muskuļu grupas aerobo parametru nodrošinošie faktori, nevis visa organisma aerobās izturības
rādītāji, piemēram, laktāta koncentrācija asinīs vai maksimālais skābekļa patēriņš. Šajā
pētījumā vērojama lineāra saistība starp lokālās perifērās asins cirkulācijas stāvokli un
muskuļu aerobajām darba spējām. Tas būtu jāatceras sporta speciālistiem un jaunajiem
zinātniekiem, kuri mēģina pierādīt teoriju par asins cirkulācijas paaugstināšanu kā darba spēju
paaugstināšanas līdzekli. Piemēram, pārpratumi veidojas ar tādu mūsdienās plaši izmantotu
metodi kā kinezioloģiskā teipošana, ko postulē kā metodi, ar kuras palīdzību audos ir
iespējams paaugstināt asiņu cirkulāciju, kā arī citas fizioloģiskas izmaiņas (Kase, Hashimoto,
1998; Basset et al., 2010). Bet ir autori (Stedge et al., 2012), kuri savā pētījumā izvirza
hipotēzi, ka, palielinot cirkulāciju ar teipošanas metodi, palielināsies aerobās darba spējas.
Kopumā autors uzsver, ka organisma adaptācija konkrētam stāvoklim notiek
multifaktoriāli, t.i., adaptācija ārējām ietekmēm realizējas ļoti dažādi, atkarībā no katra
indivīda iespējamo regulatoro funkciju aktivitātēm (un tās, savukārt, ir ļoti daudz). Tāpēc
meklēt vienu cēloņu – seku ķēdi nebūtu loģiski. Iespējams vienīgi ar lielāku vai mazāku
varbūtību spriest par subjektīvi empīrisko rezultātu saistību ar kvantitatīviem fizioloģisku
parametru mērījumiem katram indivīdam atsevišķi.
Autors atkārtoti nonāk pie secinājuma, ka adaptācija notiek visā organismā un tā ir
nelineāra un multifaktoriāla. Autors Siliņš (Siliņš, 2008) to formulē kā sistēmu, kas darbojas
determinēta haosa ietvaros. Tas nozīmē, ka, mainot kādu parametru un vērtējot pēc haotiskā
regulācijas rakstura, ne vienmēr parādīsies izmaiņas tajā virzienā, kā tas bija plānots, bet
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vērtējot pēc determinētā regulācijas rakstura, uz izraisīto kairinājumu sistēmai pastāv noteiktas
adaptācijas iespējas. Un tas ir zinātnē burvīgākais, ka absolūtās patiesības nav!
Pētījuma limitējošais faktors ir salīdzinoši mazais pētījuma bāzes lielums, tādēļ autors
neapgalvo, ka nepastāv varbūtība, ka palielinot pētījuma subjektu skaitu, ir iespējamas
rezultātu un secinājumu izmaiņas.

PĒTĪJUMA STIPRĀS UN VĀJĀS PUSES
Stiprās puses. Pētījuma ietvaros autors ir mēģinājis veidot sporta un veselības nozarē
praksē pielietotas medodes (AK) fizioloģisko skaidrojumu ar dažādu autoru atziņām. Šādu
pētījumu zinātniskajā vidē ir maz, tādēļ pētījumi būtu jāturpina sadarbojoties ar fizioloģijas
ekspertiem. Autoram ir izdevies novērot vairāku parametru ticamas izmaiņas ar un bez
funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem, kas ir būtiski zinātnes (sporta zinātne,
funkcionālā neiroloģija u.c.) attīstībā.
Vājās puses. Ir limitēts skaits pētījumu par AK metodes fizioloģisko skaidrojumu,
kas liek veikt racionālas atziņas no metodes pārstāvju secinājumiem. Pētījumos mazs
dalībnieku skaits, lai veiktu visaptverošus secinājumus.

SECINĀJUMI
1.

2.

3.

Teorētiski izpētot izmainītas centrālās neirālās regulācijas ietekmi uz apakšstilba
saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošajiem faktoriem, tika konstatēts, ka
funkcionāli centrālās neirālās regulācijas traucējumi var izpausties dažādās organisma
sistēmās un nav paliekoši, šādi traucējumi veicina kustību kvalitātes izmaiņas un šādus
funkcionālus traucējumus var novērtēt ar kvalitatīvi vērtējamiem AK metodes testiem.
Tika noteikti sportistu ceļa locītavas muskuļu aerobās izturības nodrošinošie faktori apakšstilba lokālā perifērā asins plūsma, elektriskā aktivitāte, H-reflekss, muskuļa tonuss
un ceļa locītavas fleksoru aerobā izturība.
Pēc iegūto rezultātu analīzes var secināt, ka lokālā perifērā asins plūsma apakšstilbā zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas ietekmē ir atšķirīga.
Būtiski ir tas, ka asins plūsma neirāli izmainīta muskuļa regulācijā nestabilizējas slodzes
laikā, kas notiek muskulī ar normālu neirālo regulāciju, bet nepārtraukti pieaug.
Pēc iegūtajiem rezultātiem var apgalvot, ka gan muskuļu neirālās regulācijas procesi, gan
lokālās perifērās asins plūsmas regulācija pētāmajos gadījumos ir kvalitatīvi atšķirīga. Tas
nozīmē, ka muskuļu lokālā perifērā asins cirkulācija mainās centrālās neirālās regulācijas
izmaiņu ietekmē un tos var noteikt ar AK muskuļu manuāliem testiem.
Izanalizējot ceļa locītavas fleksoru elektrisko aktivitāti un muskuļa Gastrocnemius Hrefleksa izmaiņas miera stāvoklī un zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās
neirālās regulācijas ietekmē, var secināt:
3.1. EMG rezultātu izmaiņas muskulī ar normālu un izmainītu neirālo regulāciju nav
viennozīmīgas. Apakšstilba saliecējmuskuļu grupu vidējie rezultāti statistiski ticami
izmainās 5 gadījumos no 10, bet sadalot iegūtos rezultātus apakšgrupās, kur rezultāti
samazinās vai palielinās, statistiski ticamas izmaiņas ir 5 gadījumos no 20. Var
secināt, ka neirālās regulācijas funkcionāli traucējumi ietekmē muskuļa
biolektriskās aktivitātes rādītājus, taču tos jāanalizē pēc organisma atbildes
reakcijām. Nepieciešams veikt padziļinātāku izpēti ar lielāku dalībnieku skaitu.
3.2. H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar un bez neirālās regulācijas
traucējumiem miera stāvoklī ir izteiktas rezultātu izmaiņas, taču tās ir dažādas un
sagrupējamas robežās 3-4%, 20-45%, 70-85% un 90-92%, kas veido lielu rezultātu
izkliedi.
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4.

5.

Savukārt izometriskas slodzes laikā muskulī Gastrocnemius H-reflekss nemainās,
aktivitāte palielinās vai samazinās. Kvantitatīvo rādītāju izmaiņas ar normālu un
izmainītu centrālās neirālās regulācijas stāvokli apakšstilba saliecējmuskuļos
izometriskā aerobā slodzē ir dažāda, kas norāda, ka organisma sistēmas adaptācija
nav lineāra vienā virzienā un izmaiņas ir atkarīgas no pašregulācijas sistēmām. To
apliecina rezultātu statistiski ticamas atšķirības apakšgrupās.
Izmainītas neirālās regulācijas ietekmē mainās EMG un H-refleksa rādītāji, bet
nepieciešami padziļinātāki pētījumi ar lielāku dalībnieku skaitu, lai konstatētu, ka
ar AK muskuļu manuāliem testiem var konstatēt EMG vai H-refleksa izmaiņas.
Statistiski ticamu tonusa grupas vidējo rezultātu atšķirības ir muskulī Gastrocnemius
POZĪCIJĀ 1 un 3. Apakšgrupās ir statistiski ticamas atšķirības visās testēšanas pozīcijās
abos muskuļos visās apakšgrupās, kur muskuļu tonuss palielinās vai samazinās. Var
secināt, ka ar tonometrijas metodes iegūtajiem pētījuma grupas vidējiem rezultātiem,
nosakot audu masas viskozo elastību jeb muskuļu tonusu, nevar spriest par neirālās
regulācijas izmaiņu ietekmi uz muskuļu tonusu, bet var noteikt konkrēta subjekta
adaptāciju uz kairinājumu. Savukārt, ar AK manuāliem muskuļu testiem var viegli
konstatēt tonusa jeb audu viskozās elastības izmaiņas, bet nevar noteikt kādā virzienā tās
notiek.
Pētot apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības rezultātu izmaiņas centrālās
neirālās regulācijas ietekmē, ir iespējams secināt, ka grupas vidējais relatīvā spēka impulss
pētāmajā grupā ar normālu neirālo regulāciju apakšstilba saliecējmuskuļos ir par 75%
lielāks kā grupas vidējais relatīvā spēka impulss pētāmajā grupā ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju ceļa locītavas fleksoru muskuļos. Katra subjekta uzrādītie
statiskās aerobās izturības rezultāti ar funkcionāli izmainītu centrālās neirālās regulācijas
stāvokli ir zemāki kā apakšstilba saliecējmuskuļos ar normālu neirālo regulāciju. Var
secināt, ka centrālās neirālās regulācijas funkcionālas izmaiņām būstiski ietekmē
apakšstilba saliecējmuskuļu statisko aerobo izturību slodzes laikā, un AK manuālus
muskuļu testus var izmantot, lai prognozētu muskuļu aerobās darba spējas izometriskas
slodzes laikā.

Izpētot iegūtos pētījuma rezultātus, ir iespējams secināt, ka hipotēze “Sportistu
centrālās neirālās regulācijas traucējumu kvalitatīvo parametru izmaiņas ietekmē ceļa locītavas
fleksoru aerobo darba spēju nodrošinošos faktorus” ir apstiprinājusies, jo statistiski ticamas
izmaiņas (P<0,05, P<0,01 vai P<0,001) konstatē apakšstilba lokālajā perifērajā asins plūsmā,
elektriskajā aktivitātē, H-refleksa, muskuļa tonusa un apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās
aerobās izturības rādītājos un muskuļu AK testu rezultāti norāda uz šo muskuļu darba spēju
nodrošinošo faktoru kvalitāti, ja rezultātus iedala pēc individuāla reakcijas tipa. Sportistu
funkcionālā stāvokļa primārai novērtēšanai ir rekomendējami vienkārši lietojamie AK
metodes testi.
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ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU SARAKSTS
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INFLUENCE OF CENTRAL NEURAL REGULATION. LASE JOURNAL OF SPORT
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NEURAL REGULATION AND STRENGTH. 6th International Scientific Conference of Master
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Vārpa N., Paeglītis A., Galeja Z. Minerālvielu un vitamīnu deficītu noteikšana organismā ar
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sporta zinātnes konference (mutiska prezentācija). 17.aprīlī. 2014.g.
Paeglītis A., Vārpa N., Galeja Z. Balsta-kustību sistēmas funkcionālā stāvokļa vērtēšanas
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2014.g.
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Ierakstiet laika periodu (no līdz)
1.09.2020. - patreiz

Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Bakalaura programma, C
kategorijas treneru izglītības programma, lektora pienākumi sporta un
veselības jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.09.2018. – patreiz

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga,
Maģistrantūras programma, vieslektora pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.09.2017. – 31.06.2018.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga,
Maģistrantūras programma, vieslektora pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.11.2016. – 30.06.2017.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga,
Maģistrantūras programmas „Sporta fizioterapeits” direktora un kvalifikācijas
vadītāja darba pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.09.2016. – 30.06.2017.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga, Lektora
darba pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.09.2015. – 31.02.2016.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga, Lektora
darba pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

1.11.2011. – 30.06.2015.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Brīvības gatve 333, Rīga,
Viesasistenta darba pienākumi veselības aprūpes jomā
Nozare Izglītība un zinātne

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:

Ierakstiet laika periodu (no līdz)

Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu

1.07.2020. - patreiz

OC Liepāja Sporta veselības centrs, Speciālists metodiskajos jautājumos;
Nozare Veselības aprūpe un sports

1.07.2020. - patreiz

Liepājas Pašvaldības Sporta pārvalde, projektu vadītājs;
Nozare Sporta metodoloģija

15.11.2018. - patreiz

1.11.2012. – patreiz

1.01.2017. – patreiz

10.07.-19.07.2014

4.04.2012.- 17.05.2013.

SIA “FUNKCIONĀLĀ TERAPIJA” valdes loceklis, Brīvības gatve 387-40,
Rīga, konsultācijas pēc pieprasījuma veselības aprūpes un sporta jomā;
Nozare Veselības aprūpe un sports
Pašnodarbināta persona, konsultācijas pēc pieprasījuma veselības aprūpes
un sporta jomā;
Nozare Veselības aprūpe un sports
Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, lektora pienākumi.
Nozare Sporta joma
Pasaules čempionāts lakrosā, Latvijas lakrosa izlase, fizioterapeita
pienākumi
Nozare Veselības aprūpe
SIA Baltik Medicum, fizioterapeita pienākumi
Nozare Veselības aprūpe
SIA Veselības centrs „Medeors”, fizioterapeita pienākumi.
Nozare Veselības aprūpe
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18.07.2011. – 9.07.2012.

VSAC „Rīga” filiāle „Teika”, fizioterapeita pienākumi
Nozare Veselības aprūpe

11.07. – 31.12.2011.

3.01.2010. – 1.01.2011.

Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula ķirurģijas klīnika”ORTO”,
fizioterapeita pienākumi
Nozare Veselības aprūpe

1.05.2010. – 1.10.2010.

Latvijas Lakrosa federācija, Latvijas lakrosa izlase, fizioterapeita
pienākumi
Nozare Veselības aprūpe

IZGLĪTĪBA
Ierakstiet laika periodu (no līdz)

Ierakstiet izglītības dokumenta / piešķirtās
kvalifikācijas nosaukumu

1.09.2014. – 23.03.2018.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rīga, Latvija, akadēmiskā
doktorantūras programma.

1.09.2012. – 27.03.2014

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rīga, Latvija, profesionālā
maģistrantūras programma, fiziskās sagatavotības vecākais
treneris.

1.09.2009. – 30.06.2011

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Rīga, Latvija, profesionālā
programma, sporta skolotājs, fizioterapeits.

1.09.2006. – 30.06.2009

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, akadēmiskā bakalaura
programma, bakalaura grāds sporta zinātnē.

1.09.1994. – 30.06.2006

Liepājas 8. vidusskola, vidējā izglītība.

PRASMES
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas

SAPRATNE

RUNĀŠANA

RAKSTĪŠANA

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Angļu valoda

B2

B2

B2

B2

B1

Krievu valoda

B2

B2

B2

B2

A2

Līmeņi: A1/2: Pamatlīmenis - B1/2: Vidējais līmenis - C1/2 Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

Komunikācijas prasmes

Ļoti labas komunikācijas prasmes, kuras ir apgūtas ikdienā konsultējot pacientus
un strādājot sporta jomā.

Organizatoriskās / vadības
prasmes

Organizēju seminārus Latvijas Fizioterapeitu asociācijas
fizioterapijas
apakšgrupā, semināru organizēšana par veselīgu dzīvesveidu.

Ar darba pienākumiem
saistītās prasmes

Ļoti labi pārzinu cilvēka kustību kinemātiskās ķēdes un spēju tās analizēt.
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Sporta

Datorprasmes
Citas prasmes

Transportlīdzekļa
apliecība

vadītāja

Publikācijas
Publikācijas recenzējamos
izdevumos

Ļoti labi pārzinu Microsoft Office datorprogrammas. Pētījumos pielietoju
datorprogrammu ArchiCAD, lai veiktu kustību analīzi video attēliem. Viegli uztveru
informāciju par jaunākajām tehnoloģijām un spēju tās pielietot.
Spēju konstruēt dažādus palīginstrumentus, kuri nepieciešami pētījumu veikšanai.

▪ A, B kategorijas tiesības

Kopējais skaits 9, tajā skaitā:
1.Normunds Varpa, Alvis Paeglitis, Zinta Galeja, Mati Paasuke, Jaan
Ereline, Helena Gapeyeva, Tatjana Kums (2021). CHANGES IN EMG AND
H-REFLEX CHARACTERISTICS OF KNEE FLEXOR MUSCLES FOR
ATHLETES UNDER THE INFLUENCE OF CENTRAL NEURAL
REGULATION. LASE JOURNAL OF SPORT SCIENCE, p-ISSN: 16917669/e-ISSN: 1691-9912/ISO 3297. Vol 12, No. 2, p.152-166.
2.Vārpa N., Paeglītis A., Galeja Z., Paasuke M., Ereline J., Gapeyeva H.,
Kums T. INFLUENCE OF EXCHANGED NEUROMUSCULAR
REGULATION OF M.GASTROCNEMIUS ON THIS MUSCLE TONE. LASE
JOURNAL OF SPORT SCIENCE, 2016, Vol.7(2), p56-62.
3. Zinta Galeja, Alvis Paeglitis, Normunds Varpa, Una Gavrona. Effect of
Vitamins, Mineral Substances and Manual Manipulations of Vertebral
Segments C0-C3 and C6-Th3 on Functional State of Cervical and Cervico
Thorocal Parts of Body. LASE JOURNAL OF SPORT SCIENCE, 2015,
Vol.6(2), p17-31
4. Una Gavrona ,Alvis Paeglitis , Normunds Varpa, Zinta Galeja, Vilnis
Dzerve, Indulis Kukulis. Influence of exchanged neuromuscular regulation
of m.gastrocnemius on leg bloodflow regulation during static voluntary
contraction of knee flexors. LASE JOURNAL OF SPORT SCIENCE, 2015.

Citas
zinātniskās publikācijas

5. N. Vārpa1 , A. Paeglitis1 , Z. Galeja1 , J. Ereline2 , T. Kums2 , H.
Gapeyeva2 , M. Paasuke2. “THE EFFECT OF ALTERED
NEUROMUSCULAR REGULATION ON SPINAL MOTONEURONAL
REFLECTORY ACTIVITY INDUCED BY MANIPULATION”. Abstracts of
10th conference of BSSS (Oral presentations). April 26-28.2017. Riga,
Latvia. p.50.
6. Normunds Varpa1, Alvis Paeglitis1, Zinta Galeja1, M.Paasuke2, J.Ereline2,
H.Gapeyeva2, T.Kums2. “Influence of exchanged neuromuscular regulation
of M.Gastrocnemius on this muscle tone”. Abstracts of 9th conference of
BSSS (Oral presentations). April 27-29.2016. Vilnius, Lithuania.
7. *Gavrona U., Paeglitis A., Varpa N., Galeja Z., Dzerve V., Kukulis I.
Influence of exchanged neuromuscular regulation of m.Gastrocnemius on
leg bloodflow regulation during static voluntary contraction of knee flexors.
Abstracts of 8th conference of BSSS (Oral presentations). April 22-24.2015.
Vilnius, Lithuania. p.34-35.
8. *N.Varpa, A.Paeglitis, Z.Galeja. Effect of mineral substances and
vitamins on the neck muscle neural regulation and strength. 7th conference
of BSSS (Oral and poster presentations). ACTA KINESIOLOGIAE
UNIVERSITATIS TARTUENSIS. VOLUME 20. Tartu, 2014, p 184.
9. *Z.Galeja, A.Paeglitis, N.Varpa. Influence of manual manipulations on
C0-C1 and C6-Th3 to the breathing stereotype. 7th conference of BSSS
(Oral and poster presentations). ACTA KINESIOLOGIAE UNIVERSITATIS
TARTUENSIS. VOLUME 20. Tartu, 2014, p87.
Lekciju PowerPoint prezentāciju izdrukas materiāli LSPA fizioterapijas
kvalifikācijas studentiem LSPA iekštīklā.
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Mācību
grāmatas un citi mācību
materiāli

Dinamiskās anatomijas tēmas:
Ievads mioloģijā; Stāja, tās novērtēšana; Pleca locītava; Elkoņa locītava;
Plaukstas locītava; Iegurnis; Gūžas locītava; Celis; Pēda; Mugurkauls.

Zinātniski pētnieciskā
darbība
Vadība vai dalība Latvijas
Zinātnes padomes un citu
institūciju finansētajos
projektos

Dalība ES projektā “Activity “Scholarships” STAFF MOBILITY” (projekta
kods EEZ/NFI/S/2015/021) starp Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju
un Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) un Oslo Sporta Traumu
pētniecības centru (STRC). Projekta mērķis: Profesionāla zināšanu
apmaiņa starp sporta fizioterapijas kolēģiem NSSS un Oslo STRC centrā.
Brauciena ilgums 16/03/2017 - 22/03/2017.
Dalība pētījumā „Minerālvielu koncentrāciju ietekme uz veģetatīvās nervu
sistēmas un muskuļu neiromuskulārās
regulācijas un sportista
darbaspēju atjaunošanos pētīšana augstas klases sportistiem”,
Sadarbības līgums, reģistrēts IZM reģ.No. 1-27/161 no 21.03.201316.12.2013.

Piedalīšanās ar
referātu (jebkura veida)
zinātniskās
konferencēs un
kongresos

Dalība BSSS 11.konferencē, 25. – 27.aprīlis, Tartu, Igaunija, 2018.gads,
sertifikāts.
Dalība BSSS 10.konferencē „ MULTIPLICITY OF SPORTS SCIENCE
IN PRACTICE”, ar referātu: “ The effect of altered neuromuscular
regulation on spinal motoneuronal reflectory activity induced by
manipulation”. 26. – 28.aprīlis 2017.gads, sertifikāts.
Dalība BSSS 9.konferencē „Current Issues and New Ideas in Sport
Science”
ar
referātu
“INFLUENCE
OF
EXCHANGED
NEUROMUSCULAR REGULATION OF M.GASTROCNEMIUS ON
THE MUSCLE TONE”, 27. – 29.aprīlis 2016.gads, sertifikāts.
Dalība LSPA 8.doktorantu un maģistrantu zinātniskajā konferencē,
24.03.2016., „Sporta zinātne mūsdienu sabiedrībai” ar referātu
„M.Gastrocnemius lokālās asinsplūsmas izmaiņu ietekme uz muskuļu
tonusu un bioelektriskās aktivitātes parametru izmaiņām”. Līdzautori
Paeglītis A., Galeja Z., Gavrona U.
Dalība LSPA 7.doktorantu un maģistrantu zinātniskajā konferencē,
26.03.2015., „Zinātne sportam, veselībai un labklājībai” ar referātu
„Funkcionāli vāja muskuļa ietekme uz gaitu”. Līdzautori Paeglītis A.,
Galeja Z.
Dalība LSPA Starptautiskajā konferencē Sporta zinātnē, 24.03.2015.,
sekcijā „Sporta un veselības medicīniski bioloģiskie aspekti” ar
referātiem:
„Neiromuskulārās regulācijas traucējumu ietekme uz apakšstilba
muskuļu lokālo asins cirkulāciju – noteikšanas metodika”; Paeglītis A.,
Galeja Z., Gavrona U.
„Effect of Vitamins, Mineral Substances and Manual Manipulations of
Vertebral Segments C0-C3 and C6-Th3 on Functional State of Cervical
and Cervico Thorocal Parts of Body”. Paeglītis A., Galeja Z.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DOCTORAL
THESIS
Topicality of the topic
Over the past fifty years, the scientific literature has described one of the
physiological research methods – psychosomatics, which is based on holistic principles
(Solms, 2002; Vilbers, 2011; Ančevska, 2020). In functional therapy, applied kinesiology (AK)
assessment methods are employed, which are closely related to the inner world of the person,
i.e., assessment of the state of a mental "I" (Kagan, 2007). AK methods are based on this inner
world, which is affecting person’s somatic, autonomic, endocrine, mental systems and
neuromuscular functional states (Walther, 2000; Frost, 2002). The assessment of the health
status of the human body must take place as a complex unit. Theoretically, there should be a
correlation between the internal mental "I" and material empirically measured parameter "It".
Analysing the linearly correlative relationships of the parameter pairs described in the
literature, no direct correlative links have been found between the "I" assessments and "It"
measurements. This suggests that the regulation of such correlations between a person's
psychological and material (bodily) interactions should be sought in the regulation of the more
complex neuroreflectory or meridian energies.
Frost writes that circulatory disorders (without explaining which ones) in skeletal
muscles can cause functional disorders of neural regulation, which disrupt the normal motor
control of the muscles. As a result, the changes take place in the neural regulation of the motor
model of movement, also changing the muscle activity in stereotypical movements (Frost,
2002).
In Latvia and in the world, in the last thirty years of the previous century, intensive
research studies have been conducted on local blood flow regulation problems of muscles.
These studies have shown that a variety of endogenous and exogenous factors cause the
functional disorders of autonomic nervous system, which leads to inadequate local blood flow
regulation. In these situations, the decrease in endurance of muscles can be observed (Start,
1964; Skārds, 1996).
Scientific databases have many publications on local blood flow responses to the
muscles, but little attention is paid to the regulation of the intramuscular blood network,
considering the muscle as one organ (Seagal, Bearden, 2002), although it is known that muscle
activity depends on the functions of active movement units. In 1980-90’s, Laboratory of
circulatory regulation physiology (Riga School of circulatory regulation) had elaborated the
explanation of muscle’s internal circulatory regulation principles. Riga School of circulatory
regulation was a scientific centre of Soviet Union, which main task was to research the local
peripheral blood circulation of muscles. With the collapse of the Soviet Union, the activities
and research of the Centre were discontinued, but the physiological explanations and research
results can still be found in various scientific publications and proceedings in Russian.
In last decades, the research has evolved in certain directions, such as sports
physiology, sports biomechanics, sports biochemistry, sports psychology, but less attention is
paid to the integration these individual research fields in a system by analysing a person in a
holistic way, which has been a topic for an increasing debate recently. With development of
research technologies, the rapid advancement is observed in development of several research
methods, such as neurophysiological (microelectrode techniques, computerised methods of
electroencephalography and electromyography (EMG), and proton emission tomography
(PET)), arthrokinematic control (radiological examination dynamics), biomechanical
parameters (analysis of 3D video images), soft tissue physiological parameters (ultrasound,
magnetic resonance imaging - MRI), and blood flow and spectral analysis of biochemical
composition research methods.
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In each of these research areas, which examines the individual organ systems, enough
important and scientifically valid results is obtained, but such differentiated research of human
organism could lead to the fact that in the practical treatment, as well as in optimization of the
training process, particular results of these studies are sought and applied. For example, the
functional disorders in the knee joint are examined by using X-ray and ultrasound methods,
arthroscopy, magnetic resonance imaging, etc., basically without paying attention to other
correlated systems and their functional condition.
Only in the last 20 years, due to technical possibilities, neurophysiologists have started
to focus on the analysis of neural modelling of movement control and its relation to the quality
of movement. Mainly, the influence of the pathological conditions (stroke, CNS trauma, etc.)
of the central nervous system’s (CNS) structures on the motor control of movement is
analysed, but the studies should continue adaptability of movement organization models when
changes are experienced in the somatic or autonomic structures of the organism. In
experimental studies, the AK method is empirically defined as the influence of the functional
changes in various body structures on neuromuscular regulation of muscles, leading to
functional changes in movement organization models (Walther, 2000; Frost, 2002).
Applied kinesiology (AK) tests are increasingly applied as a functional diagnostic
tool in the training process involving sports doctors and sports physiotherapists. Empirically
defined functionally weak muscle are the cause of a particular dysfunction of the organism. It
is not clear, whether prevention of the functional weakness of a particular muscle will directly
affect the identified organism’s dysfunction or adaptive changes will take place in the
organism impacting the specific dysfunction. The explanation of such correlations allows
using the AK methods in a more purposeful way to improve the functional abilities of the
body.
It is not possible to cover all body's systems and all the factors, which affect of
muscles in one research study, therefore, for this study, the author has chosen such empirically
measurable parameters as the muscle’s local peripheral blood flow, the muscle’s bio-electrical
activity and H-reflex, muscle tone and isometric endurance test of lower limb up to fatigue,
and a qualitative evaluation criterion – the changes in the central neural regulation system
assessed by AK method in order to obtain the information about the muscle: is the muscle
normal or functionally weak, or has the neural regulation of muscle changed.
The functional changes in central neural regulation may vary – starting from the
cerebral cortex torsion and ending with the stroke. In this work, by using the term "muscle
with altered neural regulation”, the author means the activity of the muscle with functionally
transient dysfunctions, which can manifest itself in changes in the quality of movement and
which can be assessed with qualitative AK tests.
The author is interested if the functional disorders of neural regulation of muscles,
which can easily be detected using AK tests as they can be qualitatively assessed, are
connected with the factors that ensure the aerobic endurance of lower limb flexor muscles,
which can be empirically measured quantitatively. Up to now, searching for information on
quantitatively measurable parameter changes applying AK method in scientific data bases such
as “ScienceDirect”, “EBSCOHOST”, “ProQuest Medical Library”, “The Cochrane Library”
“Scopus” and “Web of Science”, using the keywords “applied kinesiology” and “applied
kinesiology AND measurements", only a few scientific publications were found in English
(e.g., Schwartz et al, 2014), which state that there are no statistically significant differences
between a normal and functionally weak muscle. In contrast, there are very many scientific
publications on the usefulness of AK method in relation to various illnesses of the body
systems and options for their treatment.
From the above mentioned it can be concluded that this method is adopted as
empirically good qualitative method for diagnostics, but little is known about the changes of
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quantitatively measurable parameters and their effectiveness for assessing various body
systems to make conclusions on dysfunctions of neural regulation. So far, when testing a
functionally weak muscle as a variable, it was interpreted by implementation of force, but the
author of this study has chosen to use a holistic approach assessing the connection of a
functionally weak muscle with other neurally regulated body systems.
The author, working as a physiotherapist with the athletes, has gained the following
experience: if there is an opportunity to regularly monitor the state of neural regulation of
muscles, which, perhaps, has the relation to quantitatively assessed parameters, then, in the
cases of regulatory functional disorders in different body systems, the exogenous or
endogenous disturbances could be eliminated by improving the person’s overall ability to
perform physical exercises in aerobic mode. This idea is being tested in this research.
This research does not search for linear correlations, drawing attention to the growth
of average indicators of the group, but on the contrary, the author wants to show that in the
system of a living organism, the changes or response reactions are individually dependent on
the subject, justifying it with available information and contemporary knowledge.
Of course, this does not exclude the fact, that the interaction analysis of several body
system’s structures does not cover interactions of all regulatory structures of the body,
therefore, overall, this research study must be considered as a conditional organism model
analysis with the attempt to expand the amount of simultaneously interacting parameters.
The research object: Relationship of qualitative parameters of central neural regulation
functional disorders with the quantitative parameters of the knee flexors ensuring aerobic
performance of physically active persons.
The research subject: Relationship between the factors ensuring the aerobic capability of the
knee joint – local peripheral blood flow of the lower leg, electrical activity, H-reflex, muscle
tone and aerobic endurance of the knee flexors – and the parameters characterizing central
neural regulation functional disorders.
Hypothesis: The changes in qualitative parameters of central neural regulation functional
disorders affect the factors ensuring the isometric endurance of lower limb.
Research base: physically active students of Latvian Academy of Sports Education (LASE)
(19 - 25 years old) with normal and altered neural regulation in the knee flexors.
The aim of the research: Assessment of relationship between the changes in factors providing
endurance of lower limb and qualitatively assessed functional disorders of central neural
regulation.
Research objectives:
1. Theoretically study the influence of central neural regulation on the factors ensuring
the endurance of lower leg flexor muscles.
2. To study the local peripheral blood flow in the lower leg flexor muscles during lowintensity isometric exercises under the influence of central neural regulation.
3. To analyse the electrical activity of the knee flexors and H-reflex changes of
gastrocnemius muscle in position of rest and during low intensity isometric exercises
under the influence of central neural regulation.
4. To evaluate the tone of the knee flexors at rest and during low-intensity isometric
exercises under the influence of central neural regulation.
5. To explore the changes in aerobic endurance of the knee flexors during low intensity
isometric exercises up to fatigue under the influence of central neural regulation.
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Research methods:
1. Evaluation, compilation and analysis of scientific literature and sources of
information.
2. Applied kinesiology (AK) muscle testing.
3. Dynamometry.
4. Occlusion plethysmography.
5. Electromyography.
6. Electrostimulation.
7. Myotonometry.
8. Isometric endurance test of lower leg flexor muscles.
9. Borg Rating of Perceived Exertion.
10. Diagnostic experiment.
11. Mathematical methods of statistics.
Methodological substantiation of the research:
The research methodology is based on scientific theoretical and empirical knowledge on:
• impact of central neural regulation on changes in endurance of muscles (Paeglītis,
1994; Skārds, 1996; Rosner,Cuthbert, 2012);
• impact of central neural regulation on bioelectrical activity of muscles and Hoffmann
(H) reflex (Hoffmann, 1910; Hoffmann, 1918; Magladery, McDougal, 1950;
Magladery et al., 1951; Гранит, 1973; Энока, 1998; Lundy-Ekman, 1998; Rosner,
Cuthbert, 2012);
• impact of central neural regulation functional disorders on muscle tone (Гранит,
1973; Lundy-Ekman, 1998; Frost, 2002; Paeglītis, Veseta, 2005; Hochman, 2007);
• regulation of local peripheral blood flow of muscles and its impact on endurance of the
muscles (Start, 1963; Start, 1964; Скардс, 1978; Скардс et al., 1983; Скардс,
Паэглитис, 1985; Skārds, 1996; Paeglītis, Eglītis, Galeja, Kukulis, 2014);
• impact of central neural regulation on movement management and motor control
(Bernstein 1967; Гранит, 1973; Lundy – Ekman, 1998; Solms, Turnbull, 2002;
Rosner, Cuthbert, 2012);
• application of linear mathematical methods of statistics to changing biological systems
(Schmitt, Yanuck, 1991; Frost, 2002; Rosner,Cuthbert, 2012).
Scientific novelty of the research:
1. The analysis is conducted on how qualitative functional disorders of central neural
regulation affect the quantitative parameters of local blood flow in the lower leg flexor
muscles.
2. It is studied how the qualitative functional disorders of central neural regulation affect
the electrical activity of the lower limb flexors and quantitative indicators of H-reflex.
3. It is determined how the qualitative functional disorders of central neural regulation
affect the changes in muscle tone of knee flexors.
4. It is assessed how the qualitative functional disorders of central neural regulation affect
the isometric endurance of the lower limb muscles.
Practical application of the research:
1. Verification of the qualitative results obtained by applied kinesiology diagnostic
method with quantifiable values.
2. A theoretical explanation is provided on the effects of central neural regulation
functional disorders on the changes of quantitative results of lower limb local blood
flow, electrical activity, H-reflex, muscle tone and endurance of the lower leg flexor
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muscles, which should be included in the content of specialized study courses for sports
coaches, sports doctors, and physiotherapists.
3. The evidence is provided for coaches and other sports professionals, proving that the
altered movement stereotype can affect muscles endurance; and it is recommended to
pay deeper attention to a muscle with neural regulation functional disorders and to use
the AK testing method for efficient identification of them.
The theses for defence:
1. The qualitative assessments of central neural regulation of lower leg flexor muscles are
represented in quantitative measurements of lower leg’s local blood flow,
electromyography, H-reflex, and muscle tone, dividing them by the adaptation type of
the organism.
2. The average results of quantitative measurements of electromyography, H-reflex and
muscle tone do not provide the information on muscle’s functional neural regulation
disorders.
3. A muscle with functionally altered central neural regulation reduces muscles
endurance, but muscles endurance cannot be a criterion for the diagnostics of muscle’s
neural regulation.
4. Quantitative and qualitative assessments play important role in the process of assessing
and adjusting physical fitness.
Keywords: state of central neural regulation, functional disorders of central neural regulation
factors providing lower leg flexor muscles endurance, AK method.
Research boundaries
Physically active students of Latvian Academy of Sports Education (LASE) (19 - 25
years old) with normal neural regulation in the flexor muscles of the lower leg - determined
by the AK method. Was determined the changes in subjects qualitative parameters of central
neural regulation functional disorders affect the factors ensuring the muscles endurance of the
lower leg. Was found how the qualitative functional disorders of central neural regulation
affect the endurance of the lower leg flexor muscles of physically active persons. The evidence
is provided for coaches and other sports professionals, proving that the altered movement
stereotype can affect muscles endurance; and it is recommended to pay deeper attention to a
muscle with neural regulation functional disorders and to use the AK testing method for
efficient identification of the functional disorders. A theoretical explanation is provided on the
effects of central neural regulation functional disorders on the changes of quantitative results
of lower leg flexor muscles local blood flow, electrical activity, H-reflex, muscle tone and
endurance of the lower leg, which should be included in the content of specialized study
courses for sports coaches, sports doctors, and physiotherapists.

RESEARCH METHODOLOGY, MATERIALS AND
ORGANIZATION
Characteristics of research participants
The group of research participants consisted of 60 practically healthy LASE 2nd and
3rd year full-time physiotherapy students, who are physically active on amateur level, from
which the research sample was selected, and the number of participants varied in each study
of research. The average age of participants was 21,5± 0.3 years, average height - 172 ± 6 cm,
average BMI 21.9, and the average weight – 65±3 kg. Considering the information available
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in the literature (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007), the gender differences are not
particularly distinguished. The characteristics of the participants in each study can be seen in
Table 1, where Study I is a peripheral blood flow measurement, Study II is an EMG and Hreflex measurement, Study III is a tone measurement, and Study IV is an isometric endurance
test.
Table 1
The characteristics of the participants in each study
SEX
Study
Study I
Study II
Study III
Study IV
AVG

Female

Male

9
8
9
10
9

9
1
0
7
4

Weight (kg)

High (cm)

BMI

Age

63±2
62±2
62±2
72±3
65± 3

174 ± 2
170±3
170±2
175±4
172±6

20,8
21,6
21,6
23,5
21,9

21± 0.3
22± 0.3
22± 0.3
21,5± 0.3
21,5± 0.3

Prior to each measurement, the research subject had to answer the questions related
to the exclusion criteria. If a participant did not mark any of the exclusion criteria, the
measurements could take place. Thus, participants were included or excluded in this study
according to certain criteria.
Inclusion criteria:
• functionally normal neuromuscular regulation (functionally strong) in Gastrocnemius
muscle;
• appropriate age;
• physically active lifestyle - engages in regular sports activities at least 2 times a week;
• motivation to expose oneself to physical activity;
• motivation to expose oneself to the effects of electrical stimulation.
Exclusion criteria:
• no muscle Gastrocnemius reflex response to epigastric irritation;
• muscle pain;
• edema;
• diseases or complaints of peripheral blood regulation;
• radiologically diagnosed diseases of the spine with effects on neurological structures;
• problems of organizing and managing movements;
• acute or chronic CNS diseases (including mental illness);
• knee disease or injury;
• alcohol or other intoxicants have been used in the last 72 hours;
• the last 72h has been a high-intensity or high-volume load (strength load, hypertrophy
training, high-intensity interval training, etc.);
• Feeling sick (nausea) or being sick (vomiting) on the epigastric region.
• acute or chronic diseases of the internal organs (gastritis in the acute or subacute
phase, gastric ulcer, inflammation of the duodenum, diseases of the pancreas, liver or
gallbladder, irritable bowel syndrome, etc.).
Such inclusion and exclusion criteria were established to obtain the most accurate
results possible for the selected group of participants using the methods included in the study.
As the aim of the study was "To evaluate the relationship between the factors providing aerobic
workability of subjects lower leg flexor muscles and qualitatively assessed changes in central
neural regulation", other factors that could influence the results and study the system's
adaptation mechanisms were excluded.
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For each participant, the tests were performed in five states (resting before the test,
isometric load at 60 degrees in the knee joint, maximum voluntary isometric contraction
(MVIC) at 60 degrees in the knee joint, isometric contraction with 5% load from the MVIC at
60 degrees in the knee joint, test) with two different qualitatively observed states of central
neural regulation, i.e. with a functionally normal state of central neural regulation and altered
or functional disturbances of central neural regulation. Schematically it is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Lower leg positions and symbols during tests

Research methods
The research methods were chosen to obtain the results on the factors providing
endurance of lower leg flexor muscles, to gain insight into the ongoing physiological changes
in a muscle with a normal and altered state of neural regulation, and to draw conclusions about
the differences in the results.
Evaluation, compilation and analysis of scientific literature and sources of information
The scientific literature and sources of information were mainly gathered on topics
related to the central neuromuscular functional disorders, their impact on the subject’s
organism and working capacity, and possibilities for their assessment. It was researched how
the local peripheral blood flow of the muscle differs from other organ systems. As nowadays
there is a great interest in alternative and minimally invasive examination methods, which can
be used for assessing the functional condition of the muscles, one of such methods is the
manual muscle testing of applied kinesiology (AK). In this work, the author employs the
manual muscle testing method of AK to assess the functional state of gastrocnemius muscle,
which can describe the state of central neural regulation and its impact on muscle’s local blood
circulation, muscle tone, EMG indicators and H-reflex, as well as endurance of the muscle.
An in-depth analysis of scientific literature and information sources was conducted to
understand the essence of each topic. Mainly it was literature of neurophysiology, which
explores a variety of movement management principles and parameters ensuring the aerobic
endurance of muscles, such as local peripheral blood flow.
Within this research, the information was gathered from databases such
as “ScienceDirect”, “EBSCOHOST”, “ProQuest Medical Library”, “The Cochrane Library”,
“Scopus”, “Web of Science”, searching for keywords "applied kinesiology" and “applied
kinesiology and measurements", as well as "neuromuscular regulation", "CNS", “muscle
tone", "aerobic endurance", "microcirculation".
To obtain the information about the parameters ensuring the aerobic endurance of
muscles, the information was searched also using the keywords “EMG parameters”,
“endurance”, “muscular endurance”, “muscle tone”, “H-reflex” and many others. The
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publications selected were evaluated in accordance with their usefulness for this research
study.
The obtained information was compiled and analysed to draw appropriate conclusions.
Altogether, 180 scientific literature and information sources were analysed, from which 153
are in Latvian, English and German, but 27 are in Russian.
Applied kinesiology (AK) muscle testing
In applied kinesiology, a diagnostic test is a manual muscle testing, which is a
scientifically based method (Ramšak, Gerz, 2005). The research object of AK is the functional
(dynamic) neurology (Goodheart, 1964 - 1998, 1998; Schmitt, Yanuck, 1991). Changes during
a muscle test are related to changes in the central or peripheral nervous system, but the
treatment is effective only if it is focused on the exact neural disorder (Schmitt, Yanuck, 1991).
Joint dysfunctions, lymphatic system disorders, circulatory system disorders in a muscle or
related organ, mineral or vitamin deficiency or overdose, disturbed balance in the meridian
system, abnormalities in the digestive system, psycho-emotional stress – these are factors that
can lead to formation of a functionally weak muscle (Walther, 2002; Jensen, 2015). All these
systems are mutually interconnected and affect each other.

Fig.2. Central neural regulation test for gastrocnemius muscle by AK
method (photo from the author's archive)
To control the functional state of a particular muscle, the organization of movements
and dynamic anatomy of the joint must be strictly observed. The examination of the muscles
involved in the action of the joint must be carried out with the joint in a precisely fixed position,
i.e., in the appropriate angle at which the muscle acts as an agonist. The vector of the
counteraction force applied by the examiner must be directed in a precisely defined direction
for the active fibres of the test muscle would function, creating an optimal force vector in the
physiological mode corresponding to the movement being tested (Ramšak, Gerz, 2005).
In the test when lying on the stomach, the physiotherapist bends the patient's leg in a
60-degree flexion at the knee joint and asks the patient to perform a plantar flexion at the ankle
joint. The physiotherapist places one hand on the patient's pelvis, fixing it, and another hand
on the distal part of the lower leg. The test takes place, when a study participant performs a
lower leg flexion, but physiotherapist – resistance in the direction of extension (see Fig.2). The
therapist maintains resistance for three seconds against the research participant’s isometric
flexion and performs small amplitudes, but a sharp lower leg extension. If the myotatic reflex
immediately appears in a muscle, the muscle is considered normal (FNM), in turn, if the
myotatic reflex does not immediately appear in the muscle, the muscle is considered as
functionally weak (FWM) or with altered neural regulation. Additional activities, such lifting
the
pelvis,
seizures
in
hamstring
muscles
(Biceps
femoris
muscle,
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m.semitendinosus/semimebrinosus), are also considered as signs of a functionally weak
gastrocnemius muscle.
To induce functional disturbances in central neural regulation, which are reflected as
functionally weak muscle, a hard ball of rubber material was left in the epigastric region, i.e.,
against the abdominal cavity below the ribs on the left side, which created pressure (see Fig.3).
Following this irritation, functional disturbances in central neural regulation were induced and
Gastrocnemius muscle remained functionally weak. It should be noted that these are functional
disorders and have no lasting consequences.

Fig.3. Irritation of the epigastric region with a hard ball of rubber
material, causing functional disorders of central neural regulation
(photo from the author's archive)
Dynamometry
Dynamometry is a method of measuring a physical quantity – the "force". In practice,
both mechanical and electronic dynamometers are employed. In this study, the author used
dynamometer Lafayette Instrument Model: 01165 Manual Muscle Tester (Lafayette
Instrument, Ltd., U.K.) for measuring the isometric force (see Fig.4).

Fig.4. Lafayette Instrument force measuring dynamometer
(photo from the author's archive)
The method was used to determine the isometric maximum forces of m. gastrocnemius,
i.e., maximum voluntary isometric contraction (MVIC) for the muscle with a normal and
altered central neural regulation before the blood flow measurements, EMG and H-reflex
measurements, tonometry, and the endurance test.
Dynamometry test is performed when lying on the stomach, with the lower leg bent at
60 degrees flexion in the knee joint, and full plantarflexion at the ankle joint. The dynamometer
is placed against the heel bone. The respondent performs the flexion of the lower leg of the
knee joint, but the physiotherapist, to ensure the isometric contraction, fixes the lower leg
keeping the dynamometer and still for three seconds after which the result is read (Kendall et
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al., 1952; Kendall et al., 2005). Three repetitions were performed, and the best result was
recorded. The pause between measurements was 20 seconds. The result is read in kilograms
to calculate the load at test POSITIONS 2 and 4.
Occlusion plethysmography
Occlusion plethysmography is a non-invasive method of measuring changes in the
volume of tissues that make up the structure of individual organs. Vein occlusion method has
been used for about 70 years to assess the peripheral blood flow. One of the pioneers of this
method is R. J. Whitney (Whitney, 1953). In modern equipment, the change of a segment’s
blood volume, for example, a lower leg flexor or a forearm, is automatically converted to 100
ml tissue per minute (ml/100 ml tissue/min) as a percentage (Costa-Hong et al., 2018).
To use a plethysmography method, a stretchable sensor is needed (mercury in a
silicate wire, which fixes the stretch), pressure cuffs, an air compressor, and a blower to fill
the cuffs, as well as the sensor signal reader or the plethysmograph. The installation of the
equipment is summarized as follows: the deformation measuring device with a suitable
diameter is placed on the measurable tissue mass of the body, and the place to be measured is
elevated with the help of support approximately 10 cm above the heart level (Costa-Hong et
al., 2018).
For assessing the peripheral circulatory regulation of lower leg flexor muscle, the
occlusion plethysmograph Hokanson AI6 (D. E. Hokanson, Inc., Bellevue, USA) for
measuring the volume changes of the blood flow. The obtained data was automatically saved
by the computer in each participant's folder. The results were processed and clarified if
necessary (see Fig.5).

Fig.5. Measurement of local blood flow with an occlusive
plethysmograph (photo from the author's archive)
Electromyography
Electromyography (EMG) is a technique for recording the biopotential of skeletal
muscles with an electromyograph. The resulting electromyography curve is a record of the
total electrical activity of interference of skeletal muscle biopotential signals, which is called
electromyogram. The skin electrodes, which get attached to the skin, or needle electrodes that
are inserted into a muscle are used to record EMG (Apinis, 1998).
In this study, the electrical activity of gastrocnemius muscle was measured by placing
the electrode on the medial belly of the muscle while the subject is lying on his stomach in a
comfortable, relaxed position. Initially, a MVIC contraction was measured to calculate a 5%
of the maximum load. EMG electrical activity was measured for a muscle with a normal and
altered central neural regulation, which was determined using the test described in AK method:
at rest, knee flexed in 60 degrees, knee flexed in 60 degrees with 5% load of the maximum
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voluntary contraction, during voluntary contraction (MVIC), and at rest after all the
measurements (see Fig.6).
To measure the biopotential of the lower leg flexor muscles, a 16 channel EMG
telemetry system ME6000 (Mega Electronics Ltd., Kuopio, Finland) was used with standard
bipolar electrodes (Noraxon, USA). The electrodes were placed on the medial belly of
Gastrocnemius muscle and the long head of Biceps femoris muscle. EMG activity was
registered after 10-second interval, except for MVIC condition, while the research participant's
leg was in five positions with two functionally different states of central neural regulation.

A

B

Fig.6. EMG test positions and electrode placement on muscle: A-rest BEFORE; B in test position POSITIONS 2 and 4 (60-degree flexion of the knee joint with 5%
load of MVIC) (photo from the author's archive)
Electrostimulation
Electrostimulation is an electric stimulation of a peripheral nerve with pulsed direct
current. The electrical stimulation signal spreads through the nerve both efferently and
afferently. The efferent wave causes an immediate muscle contraction with a corresponding
M signal wave, but the afferent signal, passing through the spinal cord segment, returns to the
muscle, causing repeated muscle contraction, which is recorded (EMG) as H-wave of
biopotential, about 28-35 ms after stimulation. The H-wave, both in terms of a time lag and
amplitude, characterizes the quality of the reflex circle (Burke, 2016).

Fig.7. Electrostimulation of the popliteus nerve by measuring the
H-reflex at rest with EMG (photo from the author's archive)
To measure the H-reflex, 20-40V strong and 1ms long once-only current wave
impulses were performed, using electrostimulator Digitimer (Digitimer, Ltd., UK). In parallel,
the surface electrode of electromyography EMG system ME6000 (Mega Electronics Ltd.,
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Kuopio, Finland) was placed on medial belly of m. gastrocnemius to record the biopotential
changes of the muscle (see Fig.7). This method with various protocols has been described in
several scientific publications (Thompson et al., 2009; Groisman et al., 2014; Burke, 2016).
The electrostimulation was performed for research participants both with and without central
neural regulation functional disorders.
Myotonometry
Myotonometry is used to record the biomechanical properties of the tissues. In sports
science, the most well-known is MYOTON type equipment. Myotonometry is used for
assessment of muscle injury and degree of fatigue, evaluation, and diagnostics of effectiveness
of massage and other physical medical procedures, evaluation of biological tissue
condition/tone after surgeries or physical exertion, assessment of biological tissue hardness or
plasticity/elasticity in pathological conditions, as well as for determination of biomechanical
parameters of muscles for correction of sports training.
Muscle tone assessment can serve as one of the ways of how to determine the
functional state of neuromuscular system, using a tap-induce damped oscillations method. On
the surface of the muscle, this method registers the time of the oscillations period and the
decline of effectiveness of oscillations. The obtained parameters show the viscoelasticity of
tissues, which is regulated by the neural and neuromuscular systems (Ereline, 1987).
Scientific equipment Myometer Myoton-3 (Myoton AS, Estonia) is based on a dosed
effect on the muscle belly, after which the viscoelastic structure of the skin, subcutaneous
tissue, fascia, and muscle responds with a damped oscillation. Muscle elasticity has an
immediate ability to restore a previous state after the oscillation-inducing effect or contraction;
it is characterized by a logarithmic reduction in the damping of the oscillation amplitude. A
muscle with higher elasticity has a lower damping value. Muscle hardness is characterized by
its capability to restore the tissue structure after being influenced by an external force.

Fig.8. Myoton-3 for measuring Gastrocnemius muscle tone
(photo from the author's archive)
The end part of Myoton-3 myometer’s needle weighs 18 grams and it can cause an
effect of mechanical oscillations with the force from the minimum to 0,4N, which does not
cause permanent deformations of the biological structure. The diameter of the end part of
myometer’s needle is 3mm, and in all measurements the oscillation speed generated by the
equipment was 15ms (Gapeyeva et al., 2012). Myoton-3 allows to include many subjects in
the experiment in a short period of time, as well as to process the data with the help of a
computer program displaying data in a standardized protocol.
The Myoton-3 measuring needle was positioned on the medial belly of gastrocnemius
muscle and three measurements were performed (see Fig.8). The area was manually palpated
and marked with a waterproof marker so that the head of the measuring equipment could
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repeatedly be placed directly in the same spot as previously. This was done for both legs. The
muscle tone was measured for Gastrocnemius muscle with normal and altered central neural
regulation while resting, with knee flexed in 60-degree position, with knee flexed in 60-degree
position with 5% load of the maximum voluntary contraction, and at rest after performing all
the measurements. In this part of the study, the measurements were performed for 18
gastrocnemius muscles.
Isometric aerobic endurance test of knee flexors
For the isometric force distribution to be primarily related to gastrocnemius muscle,
the testing position – lying on a stomach with a knee joint flexed at 60 degrees was selected
(Walther 2000; Kendall et al., 2005).
For this study, the resistance of 5% of the MVIC was chosen, which was different for
each participant. With this load level, an adequate re-regulation of blood flow is maintained
according to the motor unit recruitment. According to sports training theory, such a load is
considered as endurance test. The subjects had to do the task until complete fatigue, which
manifested itself as an inability to hold the flexion within an angle of 60 degrees, even with a
mind-controlled movement.
The obtained results are measured in the units of time, and as the results of the study
varied between different subjects, the maximum relative strength impulse (MRSI) was
calculated. The results were calculated using the following formula: MRSI = 5% x time
(seconds), where 5% is the resistance to MVIC, but the time – participant's ability to maintain
an isometric contraction with the 5% load to fatigue (inability to maintain the 60-degree flexion
position of the knee joint).
Borg Rating of Perceived Exertion
The Borg Rating of Perceived Exertion (RPE) measures the intensity of physical
activity (Williams, 2017). With the Borg rating it is possible to express the subjective amount
of intensity according to an individual's self-assessment.
The author uses an original Borg RPE version in his research. A number 6 is recorded
in a case of feeling no strain or discomfort, but 20 – if maximal pain or exhaustion is reported.
The author employs the Borg rating to determine the discomfort in epigastric region created
by the small solid balls, when starting and ending the tests.
The findings show that the average score for research participants was 6.4 ± 0.6 points
in the beginning of the test, but 12.3 ± 1 points at the end of the test. In the beginning of the
test, the research subjects did not feel any discomfort or load, but at the end they felt mild, in
some cases big, strain or discomfort, but they could also continue, which indicates that such
load does not influence their muscles endurance.
Diagnostic experiment
The diagnostic experiment can be organized with a relatively small group to determine
the person’s current condition. The experiment takes place with one group, for which the
variation coefficients of typological characteristics can be used as a criterion of uniformity
(Dravnieks, Popovs, Paeglītis, 1997; Dravnieks, 2013).
The diagnostic experiment is used for the purpose of testing the existing knowledge,
when the need arises to determine certain correlations between the pedagogical effects and the
results, as well as certain facts (Albrehta, 1998).
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Mathematical methods of statistics
The mathematical methods of statistics are used for processing and generalization of
research data to draw scientific or practical conclusions (Dravnieks, Popovs, Paeglītis, 1997).
When drawing conclusions, it should be considered that mathematical methods of statistics
can be applied to homogeneous and stable linear systems.
The processing of data obtained in research experiments will be performed with
"Microsoft Office Excel" program and mathematical data processing computer program
“SPSS". This method analyses the interaction of two proportionally dependent factors. A Ttest and Mann-Whitney U was used for comparison of two samples. It was determined whether
the samples are statistically different at different confidence levels (P < .05; .01; .001). The
standard error of the results of the research participants and the homogeneity of the group
results - the coefficient of variation of the results were evaluated by the methods of
mathematical statistics.

Research materials and research organization
The organization of the study took place in several stages, and the students from LASE
master's and physiotherapy bachelor's study programmes were also involved in organization
and implementation of the study. The diagnostic experiment stages for the purpose of this
dissertation took place from October 2015 to November 2016.
Prior to each research stage, the participants were introduced with the research routine
and conditions, the information about data usage, storage and confidentiality was explained,
as well as about the possibility to terminate their participation in the research study at any time.
Each participant gave his/her consent to voluntary participation in the research. The author
asked participants certain questions to determine the inclusion/exclusion criteria. All
measurements were performed in accordance with the provisions of the Declaration of
Helsinki and Latvian laws and was conducted in accordance with the norms of the Ethical
Commission of Latvian Academy of Sport Education.
After completing the formalities, the Gastrocnemius muscle was tested for each
participant with AK test to see whether the muscle is related to the central neural regulation
and the functional disorders it has caused. This was followed by the maximum strength test
(MVIC), which was performed on each leg three times, performing measurements with a
dynamometer. From the maximum result obtained, 5% of the maximum strength were
mathematically determined. Schematic representation of the research tests can see in Fig.9.

Fig.9. Schematic representation of the research tests
In all research phases, when the load measurements were taken, a standardized testing
position was used – lying on the stomach with the knee flexed in 60 degrees, as in this position,
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as known from scientific literature, the gastrocnemius muscle displays high EMG activity
(Vaughan et. al., 1999; Walther, 2000). In turn, the indicators of muscle tone and electrical
activity at resting position were obtained with the participant lying on his/her stomach. For
the plantar flexion of the foot not to affect the muscle tension, the front part of the ankle joint
rested on an elevation with a diameter of 15 cm.
The practical part of this research was organized in five stages from 2015 to 2017. All
obtained results were recorded and computerized. As the results obtained from each subject
were different, to round the reference level, the MVIC results were accepted by 100%, while
the rest of the results were calculated in percentages in relation to the maximum. Further on,
the obtained results were processed by mathematical statistics programs to detect the influence
of central neural regulation functional disorders on electrical activity, H-reflex and tone of
gastrocnemius muscle, regulation of lower leg flexor muscles local peripheral blood flow and
endurance, followed by analysis-based conclusions and recommendations. In the literature on
mathematical statistics methods, it is mentioned that the distribution of parameters of
biological systems corresponds to a normal distribution, therefore the author of this study
assumes that the obtained results follow the normal distribution. However, the internal
regulatory changes of the body systems, unfortunately, do not meet these criteria, therefore the
procedural distribution of parameter changes was mainly evaluated.

ASSESSMENT OF THE ALTERED CENTRAL NEURAL
REGULATION ON THE CHANGES IN
MUSCULOSKELETAL FUNCTION ON LOWER LIMB
Changes in local peripheral blood flow in lower leg flexor muscles during
low-intensity isometric exercises under the influence of central neural
regulation
Comparing the obtained blood flow results (see Fig.10) between the groups being
researched, statistically significant changes in the results are found at three different validity
levels (P<0.05; P<0.01) at the first, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, eleventh, twelfth,
thirteenth, fourteenth, fifteenth and sixteenth minutes of the test. Such changes in the results
allow to state that both – the neural regulation processes of muscles and the local peripheral
blood flow regulation are qualitatively different in the cases studied.

Fig.10. Changes in lower leg flexorblood flow due to
dysfunctions of central neural regulation (n = 28)
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Keeping in mind the above mentioned, it can be concluded that the neural regulation
of muscles affects the local peripheral blood flow, which may lead to a decrease in the
endurance of the lower leg flexor muscles. This is important to remember for sports
professionals who want to increase blood circulation with various methods to cause an increase
in endurance.
Evaluating the results, it can be concluded that in the gastrocnemius muscle, the blood
circulation results with normal neural regulation are like the studies of other authors. The
blood flow initially increases until a stable condition is obtained, and then it does not change
up to the sixteenth minute, indicating the normal regulation, considering the physiological
explanation. In contrast, in a muscle with altered neural regulation, the regulation of blood
flow is also altered, and the initial blood flow results are higher than in a muscle with normal
neural regulation. In addition, the local blood flow results of gastrocnemius muscle do not
reach a "steady state" position and continue to increase at least up to the 16th minute.
According to the theoretical knowledge, it can be concluded that it is related to the functioning
of the autonomic nervous system and precapillary sphincters, which may affect the aerobic
capability.

Changes in electrical activity of lower limb (EMG) and gastrocnemius
muscle H-reflex at rest and during low intensity isometric load under the
influence of central neural regulation
Impact of changes in central neural regulation on knee flexors EMG
Analysing the group’s overall results of Gastrocnemius muscle and Biceps femoris
muscle, the statistically significant differences (P <0.05) can be observed in two cases.
As it can be seen in Figure 11, the group results of mean EMG activity decrease
statistically significantly (P<0.001) by 1.7% for Gastrocnemius muscle at rest before
exercising.

Fig.11. Changes in group’s EMG activity results in lower leg flexor
muscles at rest before exercise (BEFORE 1 and 2). (n=18)
No statistically significant differences were observed in Biceps femoris muscle in the
group mean results, but due to the high variation coefficient, the results can be divided into
three groups: the EMG activity 1) increased; 2) did not change; 3) decreased. When performing
calculations of mathematical statistics in two groups (EMG activity increased/decreased), it
was observed that the differences in the results of decrease group are statistically significant
(P <0.05). In the muscle with normal neural regulation the results decreased, the subgroup
mean values were 2.7 ± 0.3% (coefficient of variation 11%) of the MVIC values, but in the
functionally altered central neural regulation - 1.8 ± 0.3% (coefficient of variation 16%). This
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indicates that the individual's adaptation mechanisms to stimuli and altered state of neural
regulation will be different.
At POSITIONS 1 and 3 (knee 60 ° flexion), a statistically significant (P <0.05) change
in the mean results in the Gastrocnemius muscle was observed, but as the variation was large,
the results were divided into 3 subgroups. Analysing the results of the group according to their
classification, it was found that there is a statistically significant (P <0.001) change in the
results of muscle in the Gastrocnemius subgroup, where RMS values decrease (see Fig.12).

Fig.12. Changes in group’s EMG activity results in lower leg flexor
muscles at knee flexion of 60° (POSITION 1 and 3) (n = 18)
In the MVIC test, statistically significant changes (P <0.05) of the group mean results
in the muscle of Gastrocnemius and Biceps femoris muscles were observed (see Fig. 13). In
the group with normal neural regulation in the muscle, the mean RMS activity of
Gastrocnemius was 220.8 ± 22µV·s (coefficient of variation 10%), but in the muscle with
functionally altered central neural regulation - 178.1 ± 12.4µV · s (coefficient of variation 6%).
Activity decreased by 42.74 µV·s or 13.6%. In the group with normal neural regulation in the
muscle, the mean RMS activity of Biceps femoris muscle femoris was 378.4 ± 37µV · s
(coefficient of variation 10%), but in the muscle with functionally altered central neural
regulation - 347.4 ± 34 µV · s (coefficient of variation 6%). The indicators have decreased by
30.9 µV · s or 5.2%.

Fig.13. Changes in group’s EMG activity results in lower leg flexor
muscles at knee flexion of 60° (MVIC 1 and 2) (n = 18)
No statistically significant differences (P>0.05) of the group’s mean results occurred
both in Gastrocnemius muscle and in Biceps femoris muscle at knee flexion of 60° with 5%
load from MVIC dynamometry’s result in POSITIONS 2 and 4.
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Dividing the group mean results into subgroups where RMS results either increase or
decrease, there are statistically significant differences in mean results (P <0.05) for the muscle
in the Gastrocnemius subgroup, where muscle RMS activity decreases (from 15 ± 2.3%
(coefficient of variation 15%) to 8.7 ± 1.3% (coefficient of variation 15%)). The results can be
seen in Figure 14.

Fig.14. Changes in group’s EMG activity results in lower leg flexor muscles at
knee flexion of 60° with 5% load from MVIC (POSITION 2 and 4) (n = 18)
At rest (AFTER 1 and 2), the statistically significant (P <0.05) change in the group
mean results has occurred in the Gastrocnemius muscle (the results can be seen in Fig. 15).
The mean group score in the muscle with normal neural regulation was 4.2 ± 0.4% (coefficient
of variation 10%) and in the muscle with functionally altered central neural regulation 1.9 ±
0.2% (coefficient of variation 10%) of MVIC, the difference in results is -2.3%.

Fig.15. Changes in group’s EMG activity results in lower leg flexor
muscles at rest after the load (AFTER 1 and 2) (n = 18)
Statistically significant differences in EMG results for muscles are observed in
several testing positions in different states of neural regulation. It should be noted that the
subjects' EMG results change in different directions – they increase or decrease. This indicates
that the adaptation mechanism is different for each subject. The increase or decrease of
bioelectrical activity of muscles are linked to a muscle movement pattern of a particular joint,
therefore, the number of contractive movement units or frequency of nerve impulses may vary.
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According to the obtained results, the author concludes that the electrical activity of the knee
flexor muscles changes under the influence of central neural regulation functional disorders,
but the adaptation will be different for each subject. This information is crucial for sports
professionals, because bioelectric activity of muscles is one of the factors muscles endurances.
Impact of changes in central neural regulation on Gastrocnemius muscle H-reflex
At rest (BEFORE 1 and 2), statistically significant (P <0.05) differences can be
observed in Gastrocnemius muscle. H-reflex activity with altered neural regulation is
58.1±8.4% in comparison to the muscle with normal neural regulation, which means a decrease
of 41.9%. The results can be viewed in Figure 16.
Analysing the group’s mean results of the knee at 60° flexion (POSITION 1 and 3)
with normal and altered neural regulation, not statistically significant (P> 0.05) differences
were found. Significant differences most likely were not found because of the high variation
coefficient, and the results can be divided into three groups: 1) no changes in H-reflex; 2) Hreflex activity increases;3) H-reflex activity decreases.
In the subgroup of the knee at 60° flexion, where H-reflex activity increases in the
Gastrocnemius muscle with altered neural regulation, statistically significant (P<0.05)
differences in the results are observed.

Fig.16. Changes in group’s H-reflex mean results at rest
(BEFORE 1 and 2) (n = 16)
In turn, in the group of 60° knee flexion, where H-reflex activity decreases in
Gastrocnemius muscle with altered neural regulation, statistically significant changes in the
results are observed (P <0.05). The results can be seen in Figure 17.

Fig.17. Changes in group’s H-reflex mean results in knee
flexion at angle of 60 (POSITION 1 and 3) (n = 16)
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Summarizing and analysing the H-reflex results of participants, it can be concluded
that the results either increase or decrease or remain unchanged. This leads to the conclusion
that the adaptation of an individual organism to external influences can take place in different
ways, but with a certain effect on the parameter that has been studied. As this adaptation is
different, it makes to think that with a large variance of results, there may be no statistically
significant differences in the group’s mean results. Thus, it can be suggested that the results
should be studied in the context of adaptation response of the individual organism.
Sports professionals are encouraged to consider the results of identified changes,
which indicate that during the altered motion stereotype (altered neural regulation) the reflex
quality of muscles can change, and in sports in which the stretch reflex is necessary, such
changes may also affect the muscles endurance.

Changes in the lower limb tone at rest and during low-intensity isometric
loading under the influence of central neural regulation
The muscle tone was measured for both Gastrocnemius and Biceps femoris muscles
with normal and altered neural regulation. The results for the muscle with normal neural
regulation were taken as 100%, while the results for the muscle with altered neural regulation
were calculated in relation to the muscle with normal regulation.
In research positions, i.e., BEFORE 1 and 2, POSITION 1 and 3, POSITION 2 and 4,
AFTER 1 and 2, for both Gastrocnemius and Biceps femoris muscles with normal and altered
neural regulation, statistically significant differences (P<0,05) were found on POSITION 1
and 3 (see Fig.18). In muscle Gastrocnemius, the results of muscle tone with altered neural
regulation increased by 3.4% but when dividing in subgroups, statistically significant
differences can be observed.

Fig.18. Changes in the group’s mean muscle tone results with and without
neural regulation dysfunctions (n = 18)
In the first testing position “BEFORE 1 and 2” for Gastrocnemius muscle with altered
neural regulation in the subgroup where muscle tone decreases, the mean result of the group
has statistically significantly decreased (P <0.001) by 7.6%. In turn, in the group where the
muscle tone increases, the group’s result has statistically significantly (P <0.001) increased by
13%.
At the same position, for Biceps femoris muscle in the subgroup where muscle tone decreases,
it is 93.5 ± 4.5%, which indicates that the differences are statistically significant (P <0.001).
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There are statistically significant differences (P <0.05) in the group with increasing muscle
tone, with a mean score of 111.8 ± 13%.
In the testing position “POSITION 1 and 3” for Gastrocnemius muscle with altered
neural regulation, the muscle tone statistically significantly (P <0.001) decreases by 10.8%. In
the second group, where the muscle tone increases after a neuro reflex stimulation, the mean
result has statistically significantly (P <0.001) increased by 10.5%.
In the group where the muscle tone of Biceps femoris muscle decreases, in the same
testing position, the mean result has statistically significantly (P <0.001) decreased to 95.1 ±
2.7%, but in the group where the muscle tone increases, statistically significant changes (P
<0.001) have taken place and muscle tone has increased to 108.9 ± 5.5% in comparison to
normal neural regulation.
In the group where muscle tone decreases, in "POSITION 2 and 4", statistically
significant differences (P <0.01) are observed in Gastrocnemius muscle with altered neural
regulation and the muscle tone has decreased by 8.9% (91.1 ± 5.9%), but in the group where
the muscle tone increases, also statistically significant differences (P <0.001) are observed,
and the muscle tone has increased by 10.2% (110.2 ± 8.2%) in comparison with the muscle
with normal neural regulation.
Similarly, statistically significant differences of muscle tone are also observed in
Biceps femoris muscle: in the group where muscle tone decreases, it is 89.1 ± 7.3% (P <0.001),
while in the group where the tone increases, it is 108.5 ± 4 .7% (P <0.001).
In the testing position "AFTER 1 and 2" for muscle Gastrocnemius, there have been
statistically significant changes of the tone results at the confidence level of P <0.001 both for
the group where muscle tone decreases (92.1 ± 3.7%), and the group, where the tone increases
(110 .8 ± 6.5%).
Statistically significant differences of the muscle tone results are observed also in
Biceps femoris muscle. In the group where the muscle tone decreases, the result decreases by
9.9 ± 6.3% (90.1 ± 6.3%), and the differences are reliable at level P <0.01. But in the group,
where the muscle tone increases, the increase is by 13% (113 ± 7.5%) at the confidence level
of P<0.001 (see Fig. 19).

Fig.19. Changes in the mean muscle tone results in subgroups with neural
regulation dysfunctions with different types of adaptation (n = 18)
Analysing the results, it can be concluded that, studying the muscle tone changes in
the muscle with normal and altered neural regulation, mostly two types of reaction (muscle
tone increases or decreases) have been observed in each testing position, which suggests that
for each person the adaptation mechanism of neuro-muscular regulation may depend on
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individual factors. No matter how the science would like to explain the average changes in the
group when describing the neural regulation parameters, the studied group has to be divided
according to the results presented individually by each subject. Sports professionals are
advised to remember that muscle tone depends on two components – electrical activity of
muscles and viscous resistance. Muscle tone is one of the factors influencing endurance, and
it may decrease with changes in central neural regulation, which in turn regulates the pattern
of muscle activity.

Changes in aerobic endurance of lower leg flexor muscles during lowintensity isometric loading up to fatigue under the influence of central
neural regulation
Comparing the muscle function with normal and altered neural regulation when
performing a knee flexion, it is possible to compare the aerobic endurance indicators in both
groups (see Fig. 20). Comparing the previously analysed MRSI for two groups, there are
statistically significant (P <0.05) differences for the mean results of the strength endurance
indicators in the first and the second group. The numerically average force impulse for the
group with altered neural regulation (24.6 ± 3.5% x min) is four times smaller than for the
group with normal neural regulation (100.1 ± 7.8% x min). Such a drop in results is very close
to the strength endurance indicators as described in literature on forearm muscles at altered
autonomic nervous system regulation (Скардс, Паэглитис, 1982; Скардс et al., 1982;
Скардс, Паэглитис, Эглитис, 1991; Dzerve et al., 1992).

Fig.20. Influence of neural regulation functional disorders on changes in the
maximum relative force impulse of the Gastrocnemius muscle (n = 17)
Such loss of strength in muscles with altered neural regulation can possibly be
attributed to inability of the autonomic nervous system to synchronously regulate the
precapillary sphincters for capillaries that feed the muscle fibres of active motor units, leading
to a situation when the capillaries are open along those muscle fibres that currently are not
active, therefore, the transportation of oxygen to the active motor units is limited and causes
an accelerated onset of fatigue.
Thus, the regulatory disorders of the autonomic and somatic nervous systems, when
the regulatory activity of both systems is not coordinated in relation to active muscle fibres, is
a common problem and is related both to the loss of strength and to regulation disorders of the
blood circulation throughout the body. Overall, an assumption can be made those the
peripheral circulation regulation measurements can be a quantitatively measurable factor for
determining neural regulation functional disorders as well as limited muscles endurance.
In this subsection, the results were described and presented demonstrating the capacity
of subjects. As the state of neural regulation changes, the body is trying to find the ways to
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perform the task imposed, because, as described in the theory, the muscle with altered neural
regulation has a reduced myotatic reflex, which indicates that the muscle is controlled by
consciousness, in this case by the will. If a muscle is not able to work at unconscious or
subcortical level, then it can cause engagement of other muscles (synergists) in the work to be
performed. One of the objective indicators is synkinesis, which manifest as muscle tremors or
rocking of the leg, when unable to maintain the set angle of 60 degrees. The results show the
amount of work done by each subject at two different neural regulatory states in the muscles
of the lower leg flexor group, as well as the mean results of the group. The sports professionals
must keep in mind, that altered central neural regulation will significantly reduce the
endurance, which may be due to changes in the results of the factors described in the previous
subsections.
The author concludes that with the changes in central neural regulation, not only the
movement stereotype gets changed, as described by various authors in the literature review
section, but the factors that enable endurance will also be significantly affected. The
adaptation mechanisms of the human body to stimuli are different, which should be considered
by sports professionals when developing a training plan and lesson. The author concludes that
it is possible to verify the changes in quantifiable quantities with qualitatively evaluable tests
of applied kinesiology.

DISCUSSION
Analysing the obtained data in all researched positions, a large dispersion of parameter
results can be observed, that is, the variation coefficient >10%. The variation coefficients for
the group results of peripheral circulation in lower leg flexor muscles with normal neural
regulation ranged from 16 to 21%, but in the muscle with altered neural regulation – from 14
to 21%; variation coefficients for EMG results in different positions of muscle Gastrocnemius
with normal neural regulation are from 35.8 to 58.3%, but with altered regulation – from 29.6
to 83.0%, while variation coefficients in muscle Biceps femoris muscle femoris with normal
neural regulation are from 27.2 to 48.9%, but with altered neural regulation - from 18.4 to
43.2%. The variation coefficient of the mean results of H-reflex group at rest is 57.6%, but in
POSITION 1 and 3 – 20.8%, while in the subgroup, where the results increase, the variation
coefficient is 3.5%, but where they decrease - 22.7%. The variation coefficients of muscle tone
measurement group results in different testing positions of muscle Gastrocnemius with altered
neural regulation ranged from 11.2 to 13.3%, but in muscle Biceps femoris muscle femoris
with altered neural regulation – from 8.4 to 15.3%. The variation coefficients of the group
results in the aerobic endurance low-intensity isometric load test are 32.1% and accordingly
52% for the muscle with normal and with altered neural regulation. This indicates that the
results presented by the subjects are very different and that is why the dispersion or variation
coefficients are so large in the group.
In addition, for several parameters the neuromuscular regulation functional disorders
are manifested either as a decrease, or remain unchanged, or as an increase of a given
parameter: from the results of the entire study on the changes in a muscle with normal and
altered neural regulation, in 13 cases two response types – an increase or decrease are
observed, in six cases three reactions – results increase, decrease or remain unchanged, but in
two cases a 100 % reduction of results is observed (in H-reflex measurements at rest and in all
cases of aerobic endurance low-intensity isometric load testing). There is an increase in the
results only at each measurement minute of the local peripheral blood circulation. Compilation
of such scattered parameters in groups and analysis of the group’s arithmetic mean results do
not provide an objective evaluation of the parameter changes, and the results obtained only
approximately describe the processes taking place in the body.
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Total analysis of the group’s mean results shows significant differences in the
following parameters: each minute’s results of lower leg flexor local muscles peripheral blood
flow; EMG indicators: in Gastrocnemius muscle testing positions BEFORE 1 and 2,
POSITION 1 and 3, MVIC 1 and 2 and AFTER 1 and 2; in the Biceps femoris muscle at testing
position MVIC 1 and 2; in H-reflex results at testing position BEFORE 1 and 2; as well as in
the aerobic endurance low intensity isometric loading test.
Dividing the individual results in the subgroups – with an increase and decrease,
statistically significant differences are observed in all studied parameters – in EMG results in
the testing position BEFORE 1 and 2 for Biceps femoris muscle in decrease subgroup,
POSITION 1 and 3 in Gastrocnemius muscle subgroup where the results decrease, in testing
POSITION 2 and 4 for muscle Gastrocnemius in decrease subgroups, and also in position
AFTER 1 and 2 in Biceps femoris muscle subgroup where results decrease. Also, reliable
differences are in both subgroups in POSITION 1 and 3 of muscle Gastrocnemius H-reflex
measurements. Into subgroups of muscle tone measurements, it was found that there are
statistically significant differences in all cases.
This may suggest that the adaptive mechanisms for neuromuscular functional disorders
are not unambiguous. This fact again indicates that the impact of neuromuscular functional
disorders on the functional activity of the studied muscle is not linearly causal, but different
mechanisms may be involved in the adaptation process. It corresponds with the findings of
several authors (Васильева, 1999(a)); Frost, 2002; Ramšak, Gerz, 2005; Myers, 2014), who
have indicated that the functional weakness of muscle can occur if there are local and
segmental, visceral, endocrine, or psychological disorders in a connective tissue network. In
such cases, it is more useful to analyse the reaction types of each individual and, if possible,
to group the individuals according to them.
Generation of mechanical pressure in epigastric region, causing the neural regulation
disorder of Gastrocnemius muscle, mostly influences the tissues in left side under the ribs,
creates a mechanical irritation for the place where diaphragm is attached to ribs, also causes
irritation of colon segment fascia and, possibly, the stretch of pancreatic fascia (Standring,
2015). In any case, it causes neural regulation functional disorders of Gastrocnemius muscle,
which also manifest itself in the blood circulation redistribution disorders in the lower leg
flexor muscles, decreased H-reflex and decreased isometric endurance, as well as in various
changes of adaptation mechanism both in muscle tone and EMG indicators.
Also, the theory states (Rosner, 2012) that a functionally weak muscle will cause
changes in the adaptive processes both locally, segmentally, as well as for the system, but the
problem lies in the fact that it is not correct to compare such individual neuromuscular
functional disorders with average values of quantitative parameters of any group studied. In
such cases, the nature of the adaptive changes of each individual parameter is lost as well as
the direct link to the neuromuscular regulation functional disorders.
Study I. When studying the impact of changes in central neural regulation on the lower
leg flexor muscle local peripheral blood flow regulation, according to the results obtained and
analysed by the author, it is possible to see the interrelation with the states of central neural
regulation. The human organism has several regulatory systems (Lundy-Ekman, 1998; Frost,
2002; Myers, 2014), and it is quite complicated to predict how the body will respond to the
stimuli caused by external environment. Analysing the literature on peripheral local blood
circulation of muscles, which is governed by precapillary sphincters within the muscle (Segal,
Bearden, 2006; Zoladz 2018), whose activity may be disrupted by altered activity of autonomic
nervous system, as well as by altered state of the peripheral nervous system (Скардс et al.,
1986 (a, b)), within the framework of this study it is possible to reason about how the muscle
condition is linked to altered neural regulation, as these changes can be based also in changes
of autonomic nervous system and other systems (Rosner, 2012). The objective of this study
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was not to define exactly which body system’s changes affect the functional state of a muscle,
by stimulating epigastric area with a small solid ball, but to determine the changes in
quantitatively measurable parameters influenced by impaired neural regulation, given that
changes for individuals may be linked to different adaptation mechanisms.
The body part chosen for this research was the lower leg flexor muscles, but as it is
mentioned by other authors (Start, 1963; Paeglitis, 1986), similar data on changes in the local
peripheral blood circulation of the muscles are obtained also in other parts of the body.
According to current knowledge, it could be assumed that similar circulatory changes might
also be in other muscle groups, if the muscle has neural regulation functional disorders. This
should be considered by both sports professionals and subjects, as the data of this study suggest
that there is also statistically significant reduction in muscles endurance if the neural regulation
functional disorders are observed in at least one of the muscles performing a single movement.
Therefore, it is essential for physiotherapists, masseurs, and sport physicians to take care of
the subjects physical and emotional state to prevent a functionally week muscle with neural
regulation functional disorders, which is particularly important before the competitions.
Study II. Analysing the EMG activity results obtained by the author, the changes for
participants mainly take place in two directions – RMS results in the muscles either decrease
or increase, which indicates that the body as a system is trying to adapt to the stimuli. Which
way will it happen – it is difficult to predict, therefore each subject's individual adaptability
should be researched in-depth to clarify under the influence of which body system it happens?
The distribution of fibres in the muscle bundle works differently, and the muscle activation of
the researched subject will depend on several factors, which must be kept in mind when
evaluating the mean results. In this study the author used the surface electrodes, which provide
information on electrical activity generated by muscle biopotentials, which has reached the
surface of the body with EMG surface electrodes, obtaining interference signals of all different
biopotential impulses of heterogeneously distributed muscle fibres. Therefore, a Fourier
analysis was employed, which leads to the conclusion that the obtained data demonstrate the
electrical activity changes of different tissues and their layers – not only of muscle tissue
(Novotny, Sedlacek, 2008; Vieira et al., 2017). According to the findings of this study, if there
are qualitative changes in the muscle – changes that are perceptible by therapist's hand, then
the quantitative measurements of respondents need to be grouped in accordance to the reaction
types, and only then it is possible to compare it with the muscle that has normal neural
regulation. In this case it is not correct to expect linear cause-and-effect changes in the group
results, because the muscle neural regulation system is not subject to the following
correlations.
When studying changes in H-reflex activity in a muscle with normal and altered neural
regulation, there is a significant difference between the testing positions. If in the resting
position all participants experience a decrease in H-reflex activity, then in the 60° of knee
flexion during low-intensity aerobic loading three different adaptation types can be observed
for the participants: activity decreases, activity increases, and activity remains unchanged.
Looking at various H-reflex research studies in scientific databases, it can be observed that
most of them are on the impact of central and peripheral nervous system on H-reflex in various
trauma/post-trauma cases related to the functional state of peripheral nervous system (Burke,
2016; Andrewsa et al., 2016; Mitsuyama et al., 2016). In the context of this study, this does
not provide sufficient information on changes in H-reflex quality under the influence of neural
regulation changes, because all participants of this research were practically healthy people
who do not have a history of injuries or pain, besides, they were students of Latvian Academy
of Sports Education, enthusiasts of active lifestyle. There are studies on changes in H-reflex
under the influence of alcohol consumption, which could change the mechanisms of the central
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regulatory system. In such cases, alcohol affected H-reflex activity by reducing it (Cho et al.,
2013).
In this study, a discomfort was created for research participants with a small solid ball
in epigastric region, changing the myotatic reflex of knee, which then where observed using a
qualitative testing method, after which it was assumed that the neural regulation of the muscle
was disturbed on subcortical level of central nervous system, and the movement execution was
carried over to the cortical level, as described by various authors (Lundy-Ekman, 1998; Frost,
2002; Hochman, 2007). This means that a muscle or a group of muscles works at a conscious
CNS level, and in such cases the research studies do not unequivocally indicate a decrease in
functionally weak muscle strength (Cuthbert, Goodheart, 2007; Schwartz et al., 2014). It must
be noted that all the changes, that research participants had in resting position, and which
occurred as decrease of the reflex, possibly can be explained with the fact that such testing
position does not require muscle contraction in conscious (cortical) level, and it mainly takes
place in subcortical level, but, keeping in testing POSITION 1 and 3, the motor control
mechanisms were required, which strongly involve the level of consciousness. As recognized
by Lundy-Ekman (Lundy-Ekman, 1998) and Hochman (Hochman, 2007), the nerve impulse,
in this case under electrostimulation of popliteus nerve, does not stop at the level of reflex arc,
but afferently goes to CNS level, and on its way there are very many sinapses including also
from the organs, which have a reflectory connection to a specific muscle (Goodheart, 19641998, 1998; Scoop,1979; Васильева, 1996; Carpenter et al., 1997; Ramšak, Gerz, 2005;
Conable, 2010), then, by causing stimuli with a small solid ball and influencing the body’s
homeostasis, which causes the altered neural regulation of the muscle, it was achieved that the
body must use other regulatory mechanisms in order to deal with the load imposed. Therefore,
during the low intensity aerobic exercises, three different variants of the changes of H-reflex
results can be observed, which are confirmed by mathematical statistics calculations in each
of the subgroups. This fact must be remembered by sports professionals, especially in sports
where the stretching reflex is needed for performing fast, accurate movements. The results
indicate that the adaptation of the organism is not developed by linear correlations, and further
studies are needed on which adaptation mechanisms get activated in each individual case.
Study III. Analysing the muscle tone changes in different testing positions – at rest
and during low intensity aerobic exertion, the author concludes that there are no statistically
significant changes in the mean indicators of the group, but since different adaptation forms
were repeatedly observed, which were divided in the subgroups, there are statistically
significant changes in the mean results of the subgroups. This again encourages thinking about
different adaptation types of a particular individual. With regards to methodology – using a
method to determine the quantitative indicators of qualitative changes, the author has
concluded that using this method it was not possible to get as accurate informative material as
it might be desired for this study, because the tonometry method determines the common
elastic deformity of all tissues, not specifically just for a muscle. This method cannot determine
the intrafuzal and exstrafuzal fibre state of the muscle, which, as acknowledged by LundyEkman (Lundy-Ekman, 1998), is one of the essential factors for determining the muscle tone
and would give additional information for this type of study providing an expanded
explanation about the impact of the functional state of these fibres on the regulatory principles
of muscle. According to Lundy-Ekman, the fibres in stretched or unstretched position can
cause the altered functional state of muscles or create a functionally weak muscle or a muscle
with altered neural regulation. The unstreched fibre condition can be caused by uncoordinated
activity of alpha and gamma motoneurons (Lundy-Ekman, 1998).
If it were possible to measure the condition of these fibres, this would provide an
extended information for this type of study. Since this study employed myotonometer Myoton3, it is possible to comment on the changes of the total tissue density or elasticity, which in
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this case is more associated with tissue regulation system, which implies extracellular matrix
and the basic unit, described by Myers (Myers, 2014).
Since the tissue (skin, subcutaneous, fat layer) cannot immediately change physically,
then the discussion can arise - can it be done by these structural units. Mayer argues that this
is possible, therefore the author of this study does not exclude such probability in the context
of data obtained. On the other hand, if this theory is accepted, then there is a following
question: why does the viscosity of the extracellular matrix increase or decrease under the
influence of central neural regulation functional disorders or in the case of functionally weak
muscle? This question remains open for future research studies.
Study IV. Studying the obtained results on endurance of lower leg flexor muscles
during low intensity isometric loading until fatigue, it can be stated that the drop in results or
the maximum relative force impulse is decreased for 75%, and it can be assumed that the
endurance has decreased. In this case, the author sees the changes in the regulation of muscle’s
local peripheral blood circulation as the most significant reason for the decrease in endurance.
If the regulation changes and the demand for arterial blood in the muscle increases without
increasing the load, which indicates to an open position of precapillary sphincters, it is
followed by increased intramuscular pressure, and then by work in anaerobic regime, as
indicated by several authors (Паэглитис, 1986; Segal, Bearden, 2006; et al., 2014; Zoladz,
2018).
As it is known from sports medicine sources (Bremen, 1991; Shephard, 2000; Radák,
2018), it is not possible to perform anaerobic work for a long time because of fatigue. The
author would like to emphasize once again that in the framework of this study, the factors
providing aerobic parameters of a muscle or muscle group were studied, and not the indicators
of aerobic endurance of the whole organism, for example, concentration of blood lactate. In
this study, there is a linear relationship observed between the state of local peripheral blood
circulation and the endurance of muscles. This should be remembered by sports professionals
and young scientists who are trying to prove the theory about increasing the blood circulation
a means of increasing work capacity. For example, misunderstandings arise from
kinesiological taping - a method widely used today, which is postulated as a method of
increasing blood circulation in the tissues, as well as cause other physiological changes (Kase,
Hashimoto, 1998; Basset et al., 2010). But there are authors (Stedge et al., 2012) who
hypothesize in their studies that increasing circulation by taping will increase aerobic work
capacity.
In general, the author emphasizes that the adaptation of the organism to a specific state
takes place multifactorial, i.e., adaptation to external influences is realized in very different
ways, depending on everyone’s activities of potential regulatory functions (and they are very
many). Therefore, to look for one cause-and-effect chain would not be logical. With a greater
or lesser probability, it is only possible to judge about the relationship of subjective empirical
results with quantitative measurements of physiological parameters for everyone separately.
The author repeatedly concludes that adaptation takes place throughout the body and
is nonlinear and multifactorial. The author Siliņš (Siliņš, 2008) formulates it as a system that
operates within the framework of a determined chaos. This means that when changing any
parameter and judging by the chaotic nature of regulation, the changes will not always be in
the direction as planned, but judging by the determined nature of regulation, there are certain
possibilities for the system to adapt to the irritation caused. And the most wonderful thing
about science is that there is no absolute truth!

LIMITATIONS AND STRENGHTS OF THIS STUDY
Strengths. On the research, the author has tried to create a physiological explanation
of the method (AK) what has been used in practice in the field of sports and health science
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with the findings of various authors. There are few such studies in the scientific environment,
so research should be continued in collaboration with physiological experts. The author has
managed to observe reliable changes in several parameters with and without functional
disorders of neural regulation, which are essential for the development of science (sports
science, functional neurology etc.).
Limitations. There are a limited number of studies on the physiological explanation
of the AK method that require rational inference from the method's conclusions. The number
of participants in the study is small to make extensive conclusions.

CONCLUSIONS
1. Theoretical study of the effect of central neural regulation functional disorders on the
factors ensuring aerobic performance of knee flexors, it was found that central neural
regulation functional disorders can manifest as muscle function with functionally transient
disorders that promote changes in movement quality and can be assessed by qualitatively
methods - AK tests.
Factors providing aerobic endurance of knee muscles were identified - local peripheral
blood flow to the lower leg, electrical activity, H-reflex, muscle tone and aerobic endurance
of knee joint flexors.
2. After the analysis of the obtained results, it can be concluded that the local peripheral blood
flow in the lower leg flexor muscles during low intensity isometric load is different under
the influence of central neural regulation. Importantly, the blood flow in the regulation of
neurally altered muscle does not stabilize during the exercise but is constantly increasing.
Comparing the obtained results in the study group with normal and altered neural
regulation, statistically significant differences of results are obtained in three different
validity levels, which allows to state that both muscle neural regulation processes and the
regulation of local peripheral blood flow in the studied cases are qualitatively different.
This means that the local peripheral blood circulation changes in the muscles due to central
neural regulation functional disorders and they can be detected by AK manual muscle tests.
3. Analyzing the electrical activity of the knee flexors and the changes of Gastrocnemius
muscle H-reflex at position of rest and during low-intensity isometric loading under the
influence of central neural regulation, it can be concluded:
3.1. Changes in muscle EMG results with normal and altered neural regulation are
inconclusive. The mean results of the lower leg flexor muscle groups change
statistically significantly in 5 cases out of 10 but dividing the obtained results into
subgroups where the results decrease or increase, the statistically significant change is
in 5 cases out of 20. It can be concluded that functional disorders of neural regulation
affect the parameters of muscle bioelectric activity, but they should be analysed for the
body 's response. More in-depth research is needed with a larger number of participants.
3.2. Assessing H-reflex activity in Gastrocnemius muscle with and without neural
regulation functional disorders, at rest all participants experienced a statistically
significant decrease in the results, but they are different and can be grouped in the range
of 3-4%, 20-45%, 70-85% and 90 -92%, which demonstrates a large variation of
results. In contrast, during low intensity isometric load in Gastrocnemius muscle, the
H-reflex activity increse, decrease or no changes. Changes in the quantitative
parameters with normal and altered state of central neural regulation in lower leg flexor
muscles under the aerobic load are different, indicating that the adaptation of the body
system is not linear in one direction and that the changes depend on self-regulatory
systems.
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Altered neural regulation changes EMG and H-reflex rates, but more in-depth studies
are needed to determine that AK manual muscle tests can detect changes in EMG or
H-reflex.
4. There are statistically significant differences observed between the group’s mean on the
muscle tone on POSITION 1 and 3 in Gastrocnemius muscles with normal and altered
neural regulation. There are statistically significant differences observed for both muscles
in all subgroups where muscle tone increases or decreases. This indicates that the impact of
neural regulation changes on the muscle tone cannot be determined by the group’s mean
results obtained by the method of tonometry, determining the viscous elasticity of the tissue
mass or muscle tone, but it can determine the subject’s adaptation to a stimulus. With AK
manual muscle tests, changes in tone can be easily detected, but in which direction they
cannot occur.
5. Comparing the results of relative force impulses for two groups, it can be concluded that
the differences between the mean results of the groups between the endurance indicators in
the groups with normal and altered neural regulation are statistically significant. The mean
force impulse result for the group with normal neural regulation is 75% higher than group
with altered neural regulation. The isometric aerobic endurance results reported by each
subject with a functionally altered state of central neural regulation are lower than in the
muscles of the lower leg flexor muscles with normal neural regulation. It can be concluded
that the muscles of the lower leg group with altered central neural regulation significantly
change the endurance of the muscles during low-intensity isometric load , and AK manual
muscle tests can be used to predict aerobic muscle endurance during isometric load.
Examining the results of this study, it is possible to conclude that the hypothesis “The
changes in qualitative parameters of central neural regulation functional disorders affect the
factors ensuring the endurance of the lower leg flexor muscles ” is confirmed, because
statistically significant changes are found in the local peripheral blood flow, electrical activity,
H-reflex, muscle tone and aerobic endurance of the lower leg flexor muscles and the results of
AK muscle tests indicate the quality of the factors ensuring the isometric endurance of lower
limb muscles. Therefore, simple AK tests are recommended for the primary assessment of the
functional status of the subjects.
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