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IEVADS
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
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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
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
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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.
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.
Zinātniskajā literatūrā ir vērojamas tendenču un uzskatu maiņas. 20.gadsimta sākumā
zinātnē sākās tendence virzīties no plašāka skatījuma uz sašaurinātāku, proti, ir notikusi
specializēšanās kādā konkrētā zinātnes virzienā. Tika izvirzītas jaunas un spēcīgas teorijas,
kuras zinātnes sabiedrība pieņēma un apstiprināja vai noraidīja. Pētnieki koncentrējās uz
padziļinātu izzināšanas procesu lokālā struktūrā. Tas veicināja strauju fizioloģijas un
praktiskās medicīnas attīstību, radot jaunas idejas, kā palīdzēt cilvēkiem. 20.gs. piecdesmitajos
gados zinātnē parādījās tendences sākt meklēt sakarības starp dažādiem parametriem. Ievērību
guva tā sauktais “Cēlonis-Sekas” modelis. Jaunos atklājumus “sašaurināti” zinātnē sāka pētīt,
nereti aplūkojot kaut ko atrauti no konteksta, piemēram, konkrētu parametru (piemēram,
sirdsdarbības frekvenci vai asinsspiedienu) no sistēmas (uzskatot organismu kā kopveselumu
ar citām iekšējo orgānu sistēmām). Šādā gadījumā, ja cilvēkam ir paaugstināts asinsspiediens,
iedodot konkrēto medikamentu, asinsspiediens samazinās, taču, paskatoties plašāk, var redzēt
izmaiņas citās sistēmās. Skatot tikai vienu parametru un konkrēto medikamentu, vērojama
lineāra korelācija, bet, apskatot organismu holistiski, iespējams, ieguvumu ir mazāk kā
zaudējumu, jo varbūt no konkrētajiem medikamentiem veidojas, piemēram, nieru mazspēja.
Tādēļ mūsdienās farmakoloģijā ir grūti pierādīt medikamentu vēlamo iedarbību, organismā
neizraisot citas blaknes.
Attīstoties datortehnikai 20.gs. beigās un mākslīgajam intelektam, zinātnē varēja
uzsākt dažādu jaunu modeļu izstrādi, un līdz ar to radās arī jauni pieņēmumi. Tas, protams,
atspoguļojās arī pētniecības uztverē un fizioloģijā. Izveidojot konkrētu parametru kopumu, ar
datora palīdzību ir iespējams modelēt dažādus variantus jeb veidot varbūtību modeļus, proti,
sākot ar bioloģiju, medicīnu un beidzot ar pasaules galu. Tādējādi veidojās teorija par “Tauriņu
efektu”, ka neviena izmaiņa nepaliek bez sekām, ja attālināmies un mainām skata leņķi uz
notiekošo. Liela daļa zinātnē esošo pētnieku saprata, ka dzīva, sarežģīta organisma sistēma
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(piemēram, cilvēks) ir veidota tā, ka tā nepakļaujas lineārām sakarībām – “Cēlonis-Sekas”.
Savukārt daļa zinātnieku, šo faktu nepieņemot, joprojām cenšas veidot zinātni tā, lai ar
sakarību teorijām varētu pierādīt, vai konkrēta parametra izmaiņas ir labas vai sliktas, pieaugs,
piemēram, aerobās darbaspējas muskulī vai nepieaugs, un, ja pieaugs, aprobežojoties tikai ar
šo faktu, var secināt, ka organisms pazaudē veselumu, un zinātnes domāšanā atgriežamies
20.gs.sākumā.
Kas attiecas uz medicīnu, arī šajā jomā ir izveidojušās divas pretējas nometnes:
mūsdienu un alternatīvā medicīna. Mūsdienu medicīna ir zinātnē balstīta, izmērāma,
apskatāma radioloģiskos izmeklējumos, bioķīmiskajās analīzēs utt. medicīnas nozare,
savukārt atlternatīvās medicīnas pamatā ir iepriekšējo simts un tūkstošs gadu uzkrātā pieredze
jeb empīriskie novērojumi, kas patiesībā arī ir zinātniski pamatotas teorijas, jo nereti parāda
konkrētās nozares ārstēšanas ietekmi uz organismu, tomēr nespēj izskaidrot fizioloģisko
iedarbību. Šādas medicīnas nozares ir osteopātija, pielietojamā jeb lietišķā kinezioloģija,
akupunktūra un akupresūra, masāža, homeopātija u.c. Cilvēki, nostājoties vienā vai otrā pusē
un to pieņemot par absolūto patiesību (kas, kā zināms, zinātnē neeksistē), paši nenojauš vai
nevēlas saprast, ka aprobežo savu domāšanu un, es vēlētos atzīmēt, ir nonākuši zinātnes modes
tendenču ietekmē.
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 centrālā 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;
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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;
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.
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4. Novērtēts, kā funkcionāli centrālās neirālās regulācijas kvalitatīvie traucējumi ietekmē
sportistu apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās darba spējas.
Pētījuma prakstiskais pielietojums:
1. Pielietojamās kinezioloģijas diagnostikas metodes iegūto kvalitatīvo rezultātu
verificēšana ar kvantitatīvi novērtējamiem lielumiem.
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.
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IZMAINĪTAS CENTRĀLĀS NEIRĀLĀS REGULĀCIJAS
IETEKMES RAKSTUROJUMS UZ APAKŠSTILBA
SALIECĒJMUSKUĻU AEROBO DARBA SPĒJU
NODROŠINOŠAJIEM FAKTORIEM SPORTISTIEM
1.1. Centrālā neirālā regulācija
1.1.1. Centrālās neirālās regulācijas raksturojums
Smadzenes ir orgāns, kas ir saistīts ar visiem cilvēka ķermeņa iekšējiem orgāniem.
Tās ir saistītas ar divām pasaulēm, t. i., ar iekšējo pasauli jeb organisma iekšējo vidi, un pasauli,
kas mums ir apkārt jeb ārējo vidi. Smadzeņu pamatuzdevums ir būt par starpnieku šo divu
pasauļu sasaistē, nodrošinot organisma dzīvībai svarīgākās funkcijas (veģetatīvās nervu
sistēmas funkciju) mainīgās ārējās vides apstākļos (Solms, Turnbull, 2002).
Neirālo regulāciju var apskatīt kā somatisko un veģetatīvo nervu sistēmas regulāciju.
Fizioloģijā nervu sistēmu iedala somatiskajā (no latīņu valodas “soma” – ķermenis) un
veģetatīvajā nervu sistēmā. Somatiskā nervu sistēma ir cilvēka gribai pakļauta, inervē
muskuļus, eksteroreceptorus un kustību aparāta receptorus. Tā atļauj veikt vēlamās kustības,
kā arī eksteroreceptīvās (redzes, dzirdes, taktīlās u.c.) un proprioreceptīvās sajūtas. Veģetatīvā
nervu sistēma - autonomā nervu sistēma - nav tieši pakļauta cilvēka gribai un darbojas bez
apziņas kontroles, tātad ar zemgarozas nervu kodolu struktūru palīdzību (Rogers, 2011).
Veģetatīvās nervu sistēmas uzdevums ir uzturēt dzīvību, kontrolējot sirds ritmu,
elpošanu, gremošanu, temperatūru, kā arī citas dzīvībai svarīgas funkcijas, kuras tiek uzturētas
izmantojot ārējās vides materiālus. Cilvēks eksistē tik ilgi, kamēr tas spēj izmantot ārējo
pasauli, lai apmierinātu iekšējās pasaules vajadzības. Kad cilvēks vairs nespēj to veikt, un
smadzenes vairs nespēj regulēt iekšējās vides mijiedarbību ar ārējo pasauli, cilvēks iet bojā
(bads, slāpes, elpas trūkums, pārkaršana) (Solms, Turnbull, 2002).
Veģetatīvā nervu sistēma regulē vielmaiņas procesus, kas saistīti ar normālu
vielmaiņas norisi audos – gremošanu, asinsriti, izvadprocesus, iekšējo sekrēciju. Šī sistēma
inervē visceroreceptorus un angioreceptorus. Jāatzīmē, ka veģetatīvā nervu sistēma regulē un
kontrolē iekšējo orgānu un asinsvadu darbību un to aktivitātes pielāgošanos organisma
tūlītējām vajadzībām. Tās aferentās šķiedras, veidojot receptorus iekšējos orgānos, nodrošina
iekšējo kairinātāju uztveri (Rogers, 2011).
Veģetatīvā nervu sistēma jeb autonomā nervu sistēma (viscerālā sistēma) ir nervu
sistēmas daļa, kas kontrolē gludo muskulatūru, kas atrodas iekšējos orgānos. Gludās
muskulatūras šķiedras atrodas arī saistaudu struktūrās (Meiss, 1993; Yahia et al., 1993;
Staubesand, Li, 1996; Simons, Mense, 1998; Barker, Briggs, 1999; Ahluwalis, 2001;
Hastreiter et al., 2001). Līdz ar to tas ļauj domāt, ka veģetatīvā nervu sistēma arī kontrolē
saistaudu tonusa izmaiņas.
Lundijs – Ekmans, Kible un Halsejs (Lundy – Ekman, 1998; Kible, Halsey, 2009)
norāda, ka smadzeņu darbības mehānismi ir saistīti ar elektrisko impulsu pārvadi un arī ar
humorāliem mehānismiem. Svarīga loma humorālajā informācijas pārvadē ir dažādu
neirotransmiteru darbībai. Dopamīns tiek ražots vidussmadzenēs un tam ir tieša ietekme uz
muskuļu tonusu. Dopamīna trūkums var izsaukt dažādus simptomus, kā, piemēram,
spasticitāti, tremoru un samazināt muskuļu tonusu – stājas vājumu. Smadzenītes kontrolē
koordinētas ķermeņa kustības un muskuļu tonusu. Tās informāciju saņem no muskuļu, cīpslu
un locītavu receptoriem, kā arī no acīm, ādas un vestibulārā aparāta. Visa šī informācija par
ķermeņa stāvokli tiek apstrādāta limbiskajā sistēmā un smadzenītēs un salīdzināta ar
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iepriekšējo pieredzi, un tad caur muguras smadzenēm nogādāta muskuļos, lai telpā mainītu
ķermeņa stāvokli (Lundy – Ekman, 1998; Solms, Turnbull, 2002).
Autori (Solms, Turnbull, 2002; Squire et al., 2008) norāda, ka smadzeņu priekšējā
daļa ir vislielākā un visaktīvākā. Tā sastāv no divām daļām – no vidussmadzenēm un
smadzenēm. Vidussmadzenēs atrodas talāms, hipotalāms un čiekurveida dziedzeris, kuri
savstarpēji ir savienoti ar smadzenēm. Smadzenes sastāv no divām lielām smadzeņu puslodēm,
kuras ir savstarpēji saistītas ar lielo smadzeņu saikli jeb corpus callosum. Daļa no smadzenēm
sastāv no pelēkās vielas, daļa no baltās. Psihiskie un fiziskie aktivitāšu stereotipi ir saglabāti
smadzenēs. Šo informāciju smadzenes saņem no maņu orgāniem. Tā kā smadzenes ir atmiņu
centrs, tad apzinātās domas un sajūtas rodas šeit.
Vidussmadzenēs atrodas vissvarīgākie zemapziņas centri - talāms un hipotalāms, kas
kontrolē ķermeņa funkcijas (Solms, Turnbull, 2002; Rogers, 2011). Talāms saņem un nosūta
nervu impulsus no ķermeņa uz dažādām smadzeņu daļām. Talāmā tiek arī apstrādāta
informācija no smadzenītēm, kur tā tiek sagatavota, lai kļūtu apzināta, t.i., nogādāta smadzeņu
puslodēs. Tāpēc talāms tiek dēvēts par durvīm uz apziņu, iekļaujot smadzeņu zemgarozas
funkcijas, kuras ir saistītas ar emociju rašanos, personības veidošanos, sāpju uztveri un
interpretāciju (Solms, Turnbull, 2002; Frost, 2002).
Hipotalāms ir galvenais veģetatīvās nervu sistēmas centrs, kas kontrolē visas dzīvībai
svarīgākās funkcijas. Veģetatīvās nervu sistēmas galvenā funkcija ir kontrolēt un uzturēt pēc
iespējas adekvātāku iekšējās vides stāvokli – homeostāzi. Veģetatīvā nervu sistēma nav
vienīgais centrālās nervu sistēmas (CNS) rīks, ar kuru kontrolē homeostāzi. Arī endokrīnā
sistēma, kuru kontrolē hipofīze, kalpo šim nolūkam. Turklāt homeostāze prasa atbilstošu
somatisko motoro darbību, lai nodrošinātu, piemēram, ūdens piegādi, barības vielas un
skābekli (Solms, Turnbull, 2002).
Hipofīzes darbību kontrolē hipotalāms. Hipotalāms producē atbrīvošanās hormonu,
kas stimulē trofisko hormonu ražošanu hipofīzes priekšējā daļā, kas regulē hormonu sekrēciju
hipofīzē. Hormonus no hipotalāma caur mazajiem asinsvadiem pa hipofīzes kātiņu nogādā
hipofīzes priekšējā daļā. Tajā stimulē hormonu ražošanu konkrētam endokrīnajam dziedzerim.
Atbrīvošanās hormoni tiek producēti kā atbildes reakcija uz ienākošo CNS informāciju
zemgarozas struktūrās (Kiblle, Halsey, 2009; Rhoades, Bell, 2013).
Informācijas apmaiņa CNS notiek ne tikai ar neirotransmiteriem, bet arī ar
bioelektrisko signālu palīdzību. Elektrisko signālu informācija no iekšējiem orgāniem,
muskuļiem un dziedzeriem tiek nogādāta CNS, kas šo informāciju apstrādā un uz orgāniem
sūta atbildes reakciju (Solms, Turnbull, 2002; Frost, 2002).
Tā kā hipotalāma uzdevums ir organizēt veģetatīvo, endokrīno sistēmu un somatiskos
motoros procesus, kas ir piemēroti organisma tūlītējām un ilgtermiņa vajadzībām, tad papildus
var apskatīt veģetatīvās nervu sistēmas kodolu izvietojumu zemgarozas struktūrās (Solms,
Turnbull, 2002).
Jāatzīmē, ka autonomo nervu sistēmu dala divās daļās – simpātiskā un
parasimpātiskā. Šo divu sistēmu darbība ir savstarpēji saistīta. Parasimpātiskā daļa piedalās
organisma reģenerēšanā, regulējot ilgstošus procesus, bet simpātiskā daļa pielāgo funkcijas
orgānu sistēmu tūlītējām prasībām – ļaujot organismam pielāgoties spontāni (Richter, Hebgen,
2009).
Autors secina, ka somatiskā un veģetatīvā nervu sistēma ir funkcionāli cieši saistītas.
Galvenokārt tas attiecas uz CNS struktūru darbību zemgarozas līmenī – tātad neapzinātās
darbības. Tā kā lielākā daļa kustību tiek vadītas kā bezapziņas kustības, t. i., no zemgarozas
struktūrām (Bernstein, 1967), tad vēl jo vairāk šo divu sistēmu mijiedarbība noteiks realizēto
kustību kvalitāti. Tieši šajā līmenī, t.i., hipotalāma, talāma un smadzenīšu kodolos realizējas
ārējās un iekšējās pasaules salāgošana, un, ja informācija neatbilst normai, galvenokārt no
iekšējo orgānu struktūrām šajā zemgarozas līmenī var veidoties muskuļu funkcionāli neirālās
13

regulācijas traucējumi. Īpaša nozīme šādiem traucējumiem saistīta ar kustību dinamisko
stereotipu.
1.1.2. Neiromuskulārās regulācijas vērtēšanas attīstība
Pēdējos desmit gados ir pieaugusi interese par motorās sistēmas novērtēšanas un
ārstēšanas iespējām. Tas varētu būt tāpēc, ka ir kļuvis iespējams novērot palielinātu vai
samazinātu muskuļa aktivitāti, kā arī muskuļa vadīšans problēmas, kas ietekmē optimālus
kustību stereotipus (Rosner, Cuthbert, 2012). Viena no šādām metodēm ir pielietojamā
kinezioģija (AK), kas ir integrēta terapeitiska sistēma, kas analizē izmainītu muskuļa neirālās
un endokrīnās regulācijas funkcijas. Šīs izmainītās funkcijas uzskata par izmainīto
neiroreflektoro atbildes reakciju sekām (Walther, 2002). Muskuļa funkcionālās izmaiņas,
proti, funkcionāli vājš muskulis (FVM) veidojas, ja tiek traucētas muskuļu kustību
organizācijas neiroreflektorās darbības (Suter et al., 2000; Cowan 2001; Sahrmann 2002; Lee,
2004).
Sākotnēji pētnieki, kas nodarbojās ar pielietojamo kinezioloģiju, izmantoja Kendala
(Kendall et al., 2005) muskuļu testus. Veicināts (facilitēts) jeb stiprs muskulis atbilst 5 ballēm,
bet kavēts (inhibitēts) jeb vājš muskulis atbilst četrām ballēm vai mazāk (no 0 līdz 4). Pirmais,
kas šo metodi lietoja, bija Džordžs Godharts (George Goodhert), kurš, analizējot visus
inhibējošos un facilitējošos faktorus un to iedarbību uz motoneironiem, nonāca pie secinājuma,
ka “izgāšanās” vai nespēja veikt testu varētu būt saistīti 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
muskuļa testa laikā ir saistītas ar funkcionālām izmaiņām centrālajā vai perifērajā nervu
sistēmā, bet ārstēšana ir efektīva tikai tad, ja tā ir vērsta uz pareizu neirālo funkcionālo
traucējumu novēršanu (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 enerģētisko meridiānu
sistēmā, novirzes gremošanas orgānu sistēmā, psihoemocionāls stress – tie ir faktori, kas var
izraisīt funkcionāli vāja muskuļa rašanos (Walther, 2002). Visas iepriekš minētās sistēmas ir
savstarpēji saistītas un cita citu ietekmējošas.
Laika gaitā izmantojot pielietojamās kinezioloģijas izmeklēšanas metodi, paralēli tika
izmantotas arī citas klīniskās izmeklēšanas metodes, piemēram, Hiropraktikas koledžā tika
veikts pētījums, kura laikā novērtēja muskuļa – orgāna asociatīvo saistību (Carpenter et al.,
1997). Orgāns tika stimulēts, un muskulis, kurš ir asociatīvs šim orgānam, tika testēts ar
dinamometru. Tika pārbaudītas četras muskuļa – orgāna asociatīvās sakarības: vēders
(kairināts ar aukstu ūdeni tajā), acis (kairinātas ar hlorētu ūdeni), ausis (ar skaņu kairinātas
konkrētā frekvencē) un plaušas (kairinātas ar cigarešu dūmiem) (Carpenter et al., 1997).
Vēdera asociatīvie muskuļi ir m. Biceps brachii, m. oponeus pollicis, m. pectoralis major pars
clavicularis, m. pronator quadratus, m. pronator teres, m. supinator. Acu un ausu asociatīvais
muskulis ir m. trapezius augšējā daļa. Plaušu asociatīvie muskuļi ir m. deltoideus, m.
coracobrachialis, m. serratus anterior (Ramšak, Gerz, 2005). Visos gadījumos orgāna
asociatīvie muskuļi kļuva vāji, salīdzinot ar pārējiem indikatora muskuļiem, kuri tika izvēlēti
un nebija saistīti ar pārbaudāmo orgānu (Carpenter et al., 1997).
Līdzīgs pētījums (Scoop,1979) tika veikts, lai pārbaudītu AK manuālās muskuļa
testēšanas metodes korelācijas alerģiskiem pacientiem. Citā pētījumā (Schmitt, Leisman, 1998)
tika konstatēta ticama korelācija starp pielietojamās kinezioloģijas manuālās muskuļa
testēšanas metodi, lai identificētu alerģijas un imunoglobulīna līmeni ēdienos. Veicot asins
analīzes, pacientiem tika konstatētas antivielas pret alerģiskajiem pārtikas produktiem, lai arī
novirzes sākotnēji tika atrastas, izmantojot AK testus (Conable, 2010).
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Starptautiskās pielietojamās kinezioloģijas koledžas (ICAK) veiktie pētījumi uzrāda
pozitīvu korelāciju starp muskuļa manuālā testēšanā (MMT) iegūto informāciju un datiem,
testēšanā izmantojot instrumentus, kas mēra muskuļa spēku, ātrumu, laiku (Leisman, 1989;
Leisman, 1995; Monti et al., 1999; Zampagni et al., 2008; Schwartz et al., 2014), taču
jāpiebilst, ka mērījumi veikti vairāk tāpēc, lai konstatētu atšķirības starp ekspertu testēšanas
paradumiem, piemēram, ekspertu testa uzsākšanas laiku, spiediena stiprumu, spiediena
impulsa ilgumu. Šādi mērījumi pētījumos ļauj spriest par metodas validitāti un rada iespēju
izstrādāt rekomendācijas metodes lietotājiem.
Pētījumā (Moncayo et al., 2004), kurā piedalījās 32 dalībnieki ar vairogdziedzera
hormona paaugstinātas aktivitātes izveidojošos orbitopātiju (TAO), izmantojot limfas un citus
vairogdziedzera disfunkciju mērīšanas instrumentus, tika pierādīts, ka, terapijā lietojot AK
metodi kā kontroldiagnostikas instrumentu, ārstēšanas laikā samazināja TAO.
Analizējot traucējumus ķermeņa funkcijās ar pielietojamās kineziloģijas muskuļa
manuālās testēšanas metodēm (AK MMT) un salīdzinot ar muskuļu funkcionālajām izmaiņām,
veidojas posturālie, biomehāniskie un bioķīmiskie, psihoemocionāli traucējumi (Kendall,
Kendall, 1952; Janda, 1978, 1983; Lewit, 1999; Kendall et al., 2005). Lietojot AK manuālās
muskuļa testēšanas un terapijas metodes, izmeklēšanā var konstatēt tūlītējās izmaiņas muskuļu
funkcionālajā stāvoklī kā sensomotoro reakciju. Šī hipotēze tika pētīta un pierādīta 70
klīniskos pētījumos, izmantojot AK MMT metodes (Cuthbert, Goodheart, 2007).
Ekperimentu sērijās ir veikta AK MMT metodes ticamības līmeņa noteikšana, kas svārstās no
0,6 līdz 0,9 atkarībā no izmantotās AK MMT metodes.
Simons (Simons et al., 1999) pierādīja, ka muskuļa disfunkcija, kas radusies
miofasciāliālā trigerpunkta dēļ, rezultējas ķermenī kā bioķīmiski, biomehāniski,
psihoemocionāli traucējumi. Citi autori turpina pētīt bioķīmiskos un psihoemocionālos
faktorus, kas tiek analizēti ar holistisko pieeju kā muskuļa disfunkcijas rašanās cēlonis
(Chaitow, Delany, 2008).
1.1.3. Funkcionāli vājš muskulis kā centrālās neirālās regulācijas vērtēšanas kvalitatīvais
parametrs
Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var mainīt jebkuras kustības kvalitāti, ir laikus
secīgi un ar noteiktu kontrakcijas spēku izpildītas muskuļu kontrakcijas (Левит et al., 1993).
Šādu secīgi koordinētu muskuļu kontrakciju kopumu literatūrā apraksta kā kustību
stereotipu. Par optimālu kustību stereotipu tiek uzskatīta kustība, kuru veic konkrēts muskulis,
kurš locītavā pēc dinamiskās anatomijas atziņām ir noteikts kā katras kustības vadošais, t.i.,
šo kustību realizējošais muskulis jeb agonists. Balstoties uz dinamiskās anatomijas
informāciju par optimālu muskuļu funkciju sadalījumu konkrētā kustībā (kurš muskulis ir
agonists, kurš muskulis izpilda antagonista lomu, kuri muskuļi ir sinerģisti un kuri muskuļi ir
neitralizatori un fiksatori, kas nodrošina kustības stabilitāti), formulē optimālu kustību
stereotipu (Васильева, 1999(a); Васильева, 1999(b)).
Par muskuli agonistu literatūrā ir šāds skaidrojums: lielākoties tie ir vienlocītavas
fāziski muskuļi ar koncentrisku saraušanos, satuvinoties muskuļa piestiprinājuma vietām.
Muskuļi sinerģisti galvenokārt ir divlocītavu fāziski muskuļi, kuri ieslēdzas kustībā pēc
agonistiem ar līdzīgu koncentrisku saraušanos un nodrošina plūstošu kustības pāreju no vienas
locītavas uz otru. Muskuļi neitralizatori ir tie muskuļi, kuri kustībā tiek iesaistīti izometriskā
vai ekscentriskā režīmā un locītavā palīdz ierobežot liekās brīvības pakāpes. Muskuļi fiksatori
aktivējas pirms agonistiem izometriskā saraušanās režīmā, locītavā nodrošinot lieko brīvības
pakāpju samazināšanu. Muskuļi antagonisti ieslēdzas kustībā pēc agonistiem, nodrošinot
nepārtrauktu plūstošu kustību (Ваин, 1990; Васильева, 1996; Васильева, 1999(a)).
Novirzes no optimāla kustību stereotipa literatūrā tiek skaidrotas dažādi. Vienkāršotā
izpratnē tiek runāts par muskuļu agonistu un antagonistu spēku disbalansu. Padziļinātāka šīs
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problēmas analīze parāda, ka konkrētās situācijās ir iespējama kustību veicošā muskuļa
agonista aizvietošana ar kādu no muskuļiem sinerģistiem vai muskuļiem stabilizatoriem
(Васильева, 1996).
Šāda informācija liek domāt, ka kompensatori iesaistīto muskuļu aktivācija un
galvenā kustību veicēja muskuļa nepilnvērtīga darbība veidojas un tiek regulēta centrālās
nervu sistēmas līmenī. Līdz ar to kustības stereotipa izmaiņas nav vienkārši muskuļa agonista
nepietiekamais spēks, bet gan šī muskuļa kontrakcijas vadīšanas problēma (Васильева, 1998;
Paeglītis, Veseta, 2005).
Analizējot šādas muskuļu rekrutācijas un koordinēšanas problēmas, literatūrā
(Гранит, 1973) ir norādes uz muskuļu saraušanās režīma īpatnībām fāziskā vai toniskā
kontrakcijas režīmā. Ja fāzisko kontrakcijas režīmu nodrošina apzināta kustības organizācija
no centrālās nervu sistēmas kortikālajiem slāņiem, tad tas nozīmē, ka šāda kontrakcija notiek
ar nepārtrauktu apziņas kontroli. Turpretī toniskās muskuļu kontrakcijas kustības tiek vadītas
no zemgarozas (subkortikāliem) slāņiem un līdz ar to zināmā mērā ir automātiskas un katrā
gadījumā tiešai apziņai nepakļautas. Tieši šāda kustību organizācija ar muskuļu tonisku
saraušanos tiek raksturota kā optimāls kustību stereotips. Automātisko muskuļu kontrakciju
toniskajā režīmā nodrošina sarežģīta aferentās informācijas plūsmas analīze centrālajā nervu
sistēmā. Jāatzīmē, ka analīzei pakļautā aferentācija nav tikai informācijas plūsma no kustību
realizējošajām struktūrām, bet gan no visām organisma struktūrām, t.i., gan no somatiskajām,
gan arī no viscerālajām struktūrām, gan arī atkarīga no cilvēka psihoemocionālā stāvokļa
(Solms, Turnbull, 2002; Paeglītis, Veseta, 2005).
Līdz ar to kā funkcionāli vāja muskuļa diagnostikas kritērijs varētu būt šā muskuļa
kontrakcijas režīma nespēja pāriet no fāziskas kontrakcijas uz tonisku.
Analizējot muskuļu kontrakcijas radīto spēka momentu pret attiecīgo rotācijas asi,
svarīgi atrast specifiskus kritērijus, kas norāda uz konkrētā muskuļa kontrakcijas raksturu
fāziskā vai toniskā režīmā.
Pagājušā gadsimta 60. gados R. Granits devis fizioloģisku skaidrojumu par muskuļu
kontrakcijām fāziskā un toniskā režīmā (Гранит, 1973). Šīs atšķirības tiek analizētas 
motoneironu impulsu plūsmas elektrisko parametru izpratnē (Frost, 2002). R.Granits savos
pētījumos ir konstatējis, ka ilgstoša, atkārtota muskuļu kontrakcija normāli realizējas toniskā
režīmā (Гранит, 1973).
Analizējot šādu muskuļu kontrakciju neirofizioloģiskās izpausmes, ir formulēts
miotātiskais reflekss, kurš nosaka, ka strauja ārējā spēka maiņa pretēji muskuļu kontrakcijas
vilkmes spēka vektoram izraisa reflektoru konkrētā muskuļa kontrakcijas spēka palielināšanos
(Энока, 1998; Paeglītis, Veseta, 2005; Sherwood, 2012). Praksē zināms, ka locītavās
iespējams veikt apzinātas, strauji mainīga spēka kustības, neizsaucot muskuļa neapzinātu
pretdarbību ārējā spēka ietekmei, t.i., miotātisko refleksu. Atšķirības muskuļu saraušanās
neiroloģiskajā vadīšanā starp pirmo un otro gadījumu ir šādas: pirmajā gadījumā muskuļa
kontrakcija kā neapzināta reakcija uz tā iestiepšanu bija bez apziņas kontroles – reflektora, bet
otrajā gadījumā izmaiņas muskuļa kontrakcijas spēkā tika mainītas apzināti, un reflektorā
muskuļa kontrakcija uz tā iestiepšanu izpalika. Tātad, viens no kritērijiem, kas varētu raksturot
muskuļu kontrakcijas toniskā režīmā, ir miotātiskā refleksa esamība.
Vasiļjeva raksta (Васильева, 1999(b)), ka, izpildot voluntāru jeb gribai pakļautu
muskuļu kontrakciju ar noteiktu kontrakcijas spēku, pēc vairāku sekunžu kontrakcijas šis
spēks neapzināti nedaudz palielinās, kas netieši raksturo muskuļu kontrakcijas pāriešanu no
fāziska uz tonisku režīmu. Ņemot vērā šīs fizioloģiskās kontrakciju īpatnības, funkcionāli
normāla muskuļa darbība raksturosies ar miotātiskā refleksa ieslēgšanos, ja muskulim statiskā
kontrakcijas režīmā rada strauju, nelielu ārējā pretdarbības spēka pieaugumu. Turpretim, ja šī
ārējā spēka iedarbības dēļ muskulī neparādās miotātiskais reflekss, tad šāds muskuli darbojas
ar traucētu neiromuskulāro regulāciju. Tomēr jāatzīmē, ka autori Frosts (Frost, 2002), Valters
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(Walther, 2000) norāda arī uz gadījumiem, kad muskuļa funkcionālais vājums jeb
neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir iespējami, kad muskuļa tonuss visu laiku ir
palielināts. Autori atzīmē, ka šāds muskuļu vājums tiek raksturots kā funkcionāli vājš
hipertonisks muskulis. Šādi regulācijas traucējumi sastopami retāk kā iepriekš aprakstītie
gadījumi.
Balstoties uz šīm fizioloģiskajām īpatnībām, kas nosaka muskuļa saraušanās raksturu,
ir izveidota muskuļu funkcionālā stāvokļa vērtēšanas metode (Walther, 2000; Frost, 2002;
Ramšak, Gerz, 2005). Praksē šo metodi var lietot kā subjektīvu vērtēšanas metodi, jo augstāk
minētās fizioloģiskās izmaiņas muskuļu kontrakcijas laikā pārbaudītājam ir iespējams
kontrolēt subjektīvi. No metroloģiskā viedokļa šāds mērījums tiek kvalificēts kā eksperta
slēdziens. Līdz ar to šādu rezultātu precizitāte lielā mērā atkarīga no vērtētāja kvalifikācijas.
Lai kontrolētu konkrēta muskuļa funkcionālo stāvokli, literatūrā (Walther, 2000;
Frost, 2002; Ramšak, Gerz, 2005; Cuthbert, Rosner, 2010; Cuthbert, Rosner, McDowall,
2011; Rosner, Cuthbert, 2012) ir norādes šo testu veikšanai. Konkrētā muskuļa
neiromuskulārās regulācijas kvalitātes pārbaudes testā locītavās ir jālieto tādas kustības, kurās
pētāmais muskulis uzskatāms par muskuli agonistu. Locītavas darbībā iesaistīto muskuļu
pārbaude jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī un atbilstošā leņķī. Pārbaudītāja pieliktais
spēka vektors jāvērš precīzi noteiktā virzienā,t.i., pretēji pārbaudāmā muskuļa aktīvo šķiedru
vilkmes spēka vektoram.
Literatūrā (Walther, 2000; Frost, 2002; Rosner, Cuthbert, 2012) ir informācija par
funkcionāli vājiem muskuļiem jeb citiem vārdiem par muskuļiem ar funkcionāliem neirālās
regulācijas traucējumu veidošanās cēloņiem. Šos cēloņus autore L.F. Vasiļjeva iedala trijos
līmeņos: pirmajā līmenī, t.i., segmentārajā līmenī šie traucējumi izpaudīsies kā locītavu
funkcionālie bloki, nervu saknīšu kompresija, muguras smadzeņu kanāla durālā torsija, venozā
stāze, limfostāze. Otrajā līmenī - CNS zemtalāma līmeņos - tie izpaudīsies kā viscerālo orgānu
vai organisma sistēmu, vai tā segmentu funkcionālie traucējumi. Trešajā līmenī - CNS
subkortikālā un kortikālā līmenī – tas izpaudīsies kā emocionālie, endokrīnās sistēmas,
vielmaiņas un citi traucējumi (Васильева, 1998).
1.1.4. Kustību vadīšana un motorā kontrole
Gan kustību vadīšana, gan motorā kontrole ir teorētiski jautājumi, kuri literatūrā
atspoguļoti no dažādiem viedokļiem. Motorās kontroles teorijas ir attīstījušās jau vairāku
tūkstošu gadu garumā (Shumway - Cook, Woollacott, 1995), bet tā kā šo teoriju būtība ir
atbilstošā laika priekšstatu modeļi par kustību organizāciju, tad šīs teorijas arī jāuztver kā
modeļu apraksti.
Rosenbauers (Rosenbauers, 1991), modelējot kustību organizāciju, analizē subjekta,
vides un uzdevuma realizācijas mijiedarbību. Jāatzīmē, ka šajā modelī nešķirti tiek analizēta
gan apzināta, gan bezapziņas kustību kontrole. Tā kā indivīds kā sistēma ir pielāgoties spējīgs,
tad iesaistīto elementu izmaiņu dēļ motorā kontrole var strukturāli iekšēji mainīties, bet
kopējais gala rezultāts var nemainīties. Modeļos neatspoguļotās iekšējās izmaiņas galvenokārt
saistītas ar smadzeņu darbības ļoti aptuveniem aprakstiem. Atkarībā no modeļu sarežģītības
pakāpes var minēt dažādas kustību kontroles teorijas.
Teorija par refleksiem veidojās 19. gs. beigās. Sers Čārlzs Šeringtons aprakstīja nervu
sistēmas integratīvās darbības, kuru pamatā bija neirofizioloģijā postulētais stimula – atbildes
reakcijas reflekss (Sherrington, 1947). Šī teorija nespēja analizēt kustības, kuru realizāciju
neizsauca tiešs ārējs kairinātājs.
H. Džeksons izstrādāja hierarhijas teoriju, norādot, ka smadzenēm ir augstākais,
vidējais un zemākais līmenis, kuros realizējas motorā kontrole (Foerster, 1977). Šai teorijai
attīstoties, tika postulēts, ka katrs nervu sistēmas līmenis var iedarboties gan uz zemākiem, gan
arī uz augstākiem līmeņiem, ko nosaka darbības uzdevums. Šī teorija neapskata faktus, ka
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zemāko līmeņu reakcijas ir neadaptīvas, iedzimtas, bet augstāko līmeņu reakcijas ir adaptīvas,
attīstīties un mainīties spējīgas.
Motorās programmēšanas teorijas izpētīja darbības fizioloģiju un atteicās no refleksu
fizioloģijas. Šīs teorijas ietvaros parādās jēdziens par motoro modeli, kas skaidro motoro
darbību aktivācijas iespēju gan sensori, to kairinot, gan iedarbojoties centrālajiem nervu
sistēmas procesiem. Minētā teorija skaidroja kustību iespējamību bez refleksu kairinājuma,
bet ignorē ārējo kairinātāju ietekmi uz kustību modeli, kas praktiskos eksperimentos ienes
būtiskas atšķirības. Būtībā kustību vadīšanā tiek ignorēta motorās darbības atgriezeniskās
saites loma (Forssberg, Grillner, Rossignol, 1975).
20. gs. sākumā N.A. Bernšteins attīstīja konceptuāli jaunu teoriju, mēģinot kompleksi
sasaistīt nervu sistēmas darbību ar visa organisma kā biomehāniskas sistēmas darbību. Šī
teorija ir pazīstama kā motorās kontroles sistēmas teorija. Autors skaidroja nervu sistēmas
darbību kā kompleksu iedarbi uz organismu, kuru ietekmē pati kustīgā sistēma. Viņš kustības
organizācijā ņem vērā organisma biomehāniskos raksturlielumus, kā arī ārējo spēku ietekmi
uz kustīgo sistēmu. Būtiska šīs teorijas sadaļa ir kustības koordināciju un kustību brīvības
pakāpju salāgošana (Bernstein, 1967). Tomēr arī šī teorija nedod pilnīgu motorās kontroles
iespēju aprakstu. Minētā teorija neapskata ārējās vides un organisma plašās mijiedarbības
iespējas un to ietekmi uz kustību organizāciju. N.A. Bernšteina teorija neatspoguļo arī CNS
kustību modeļu dažādību, mainoties organisma iekšējās sistēmas nosacījumiem.
Pagājušā gadsimta beigās attīstījās teorijas, kas saista motoro kontroli ar ļoti daudzo
muskuļu šķiedru un saistaudu struktūru sinerģētiku (Thelen, Kelso, Fogel, 1987). Tika
formulēti pašorganizējošās sistēmas darbības principi. Šajā teorijā aprakstīti nosacījumi, kad
sistēmas sastāvdaļa – piemēram, muskulis – spēj pašorganizējoši reaģēt uz ārējām izmaiņām.
Šo izmaiņu veikšanai ne vienmēr ir nepieciešams CNS signāls. Tomēr šī teorija galvenokārt
apskata autonomās pašorganizējošās likumsakarības, indivīdam mijiedarbojoties ar apkārtējo
vidi, un nepievēršas nervu sistēmas darbībai motorās kontroles realizācijā. Kā redzams,
nevienā no šīm teorijām nav apvienoti subjekts, apkārtējā vide un veicamā uzdevuma
realizācija.
Rumelharts un McCellands (Rumelhart, McCelland, 1986) raksta, ka pētnieki cenšas
apvienot mīksto audu pašorganizācijas teoriju ar N. A. Bernšteina kustības organizācijas
teoriju. Viena no tādām teorijām ir paralēli sadalīto darbību teorija, kura pamatā nodarbojas ar
informācijas apstrādes modeļu veidošanu. Citi autori (Kandel, Shwartz, Jessell, 1991)
smadzeņu darbībā izšķir virknes un paralēlos nervu impulsu ceļus. Šo impulsu pārvade un
mijiedarbība neironu kodolos tiek matemātiski modelēta. Šāda informācija ļauj izprast
emociju, jūtu un domu veidošanās principus, bet nedod atbildi, kā norit motorās darbības
neirālā kontrole. Tomēr šāda informācija ļauj papildus konstatēt organisma iekšējos faktorus,
kas var mainīt motorās darbības koordināciju.
Līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem neirofizioloģijā detalizēti tika pētīti nervu ceļi kā
aferentu - eferentu pārslēgšanās kopas, bet nebija skaidrības, kā neironi sadarbojas, lai
realizētu vēlamo funkciju. Minētā jautājuma skaidrošanai tika radīta uzdevuma risināšanai
orientēta teorija (Newell, 1991). Šī teorija mēģina sasaistīt klasisko kustības organizāciju ar
uzdevuma formulēšanu un risināšanu CNS, kam attiecīgā kustība nepieciešama. Teorija
neapskata mērķtiecīgas kustību programmas veidošanu un tās pāreju automātiskas kustības
realizācijas režīmā, par ko savukārt runā teorijas, kas apskata kustību stereotipus. Šo teoriju
praktiski varētu izmantot rehabilitācijas procesā kustību atjaunošanai un pārapmācībai, jo
pārapmācības vingrinājumi tiek veidoti, mērķtiecīgi sasaistot uztveri, domāšanu un motoro
aktivitāti.
Atsevišķs novirziens uz uzdevuma risinājumu orientētā teorijā ir ekoloģiskā teorija,
ko, sākot ar 1960.gadiem, attīsta J. Gibsons (Gibson, 1966). Viņš savos pētījumos analizē, kā
notiek apkārtējās vides informācijas uztveršana, kas neatkarīgi iedarbojas uz cilvēka darbībām,
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un kā tiek izmantota šī informācija kustību kontrolei. Praktiski lietojot šīs teorijas principus
kustību pārapmācībā, lai realizētu uzdevumu, iespējams attīstīt vairākus kustību organizācijas
ceļus. Adaptācija vidē attīsta ne tikai kustību organizācijas mehānismus (“Tas”), bet arī sajūtu
izmantošanas daudzveidību (“Es”) kustību organizācijā.
Katra no iepriekš apskatītajām kustību organizācijas teorijām dod noteiktas racionālas
atziņas, bet katrai no tām piemīt arī zināmi trūkumi. Tas ir pašsaprotami, jo no zinātnisko
atziņu viedokļa jebkura no teorijām pēc būtības ir nepabeigta, jo, pētniecībai turpinoties,
vienmēr radīsies papildu informācija, kas koriģēs vai papildinās esošās teorijas. Līdz ar to
pilnīgāku priekšstatu par kustību organizāciju var iegūt, kombinējot atsevišķo teoriju
racionālās atziņas. Tāpēc, vērtējot iepriekš minēto teoriju priekšrocības un trūkumus, kā
pieņemamāko varētu praktiski lietot sistēmas teoriju ar nosacījumu, ka „sistēmu”, kas iesaistās
kustības organizācijas veidošanā, ir daudz, jeb šo jēdzienu „sistēmas” jāuztver plašākā
izpratnē. Būtu jāņem vērā, ka kustība veidojas, mijiedarbojoties indivīdam, darbības
uzdevumam un konkrētai apkārtējai videi ar tās daudzajiem raksturlielumiem. Tāpēc kustība
nav tikai specifiska muskuļu programma jeb stereotipisks reflekss, bet gan dinamiska
mijiedarbība starp uztveri, apziņu un darbības sistēmām, protams, ņemot vērā dotā laika un
vietas vides raksturojumus. Šādu komplekso kustību organizācijā līdz šim par neapgūtu jāmin
indivīda kā sistēmas iekšējo procesu labilitāte, kas pēc neirofizioloģijas pēdējo desmitgažu
pētījumiem raksturojama kā nestabila nelineāra sistēma ar pašorganizējošu ievirzi (Singer,
1980; Solms, Turnbull, 2002; Siliņš, 2008). Arī šīs organisma sistēmas iekšējo procesu
izmaiņas noteikti atstās iespaidu un katrā konkrētajā brīdī izmainīs kustību organizācijas
raksturojumu. Arī Vīnera atgriezeniskās saites teorija (Wiener, 1961) runā par to, ka, pastāvot
šādai saitei, orgāns tiek koriģēts nepārtraukti, un ietekmējošais faktors uz izmainīto orgāna
stāvokli iedarbojas praktiski katru brīdi no jauna (Robertsons, 2011), tādēļ meklēt “cēlonissekas” sakarības šādās struktūrās ir grūti.
Saistot šo informāciju ar iepriekš apskatīto zemgarozas bezapziņas līmeņa centrālās
nervu sistēmas struktūru mijiedarbību stereotipiskas kustības veidošanai, var sagaidīt, ka
jebkuri traucējumi organisma struktūrās dos aferento signālu mainītos lielumus, kas nojauks
iepriekš apgūto kustību stereotipu. Ja sportistam, piemēram, traumas dēļ CNS veidojas mainīta
aferenta informācija, tad noteiktu tehniski apgūtu kustību vietā parādīsies atipiskas kustības.
Ja šādā stāvoklī sportists turpina veikt kustības, tad, balstoties uz Fitta un Posnera motorās
apmācības teoriju, izveidosies jauns atipisks kustību stereotipa modelis un tāds arī saglabāsies
ilgstoši, kaut gan traumas radītie organiskie bojājumi būs novērsti. Šādā situācijā atjaunot
tehniski pareizu stereotipu kustību var, izmantojot uzdevumu risināšanai orientēto teoriju
(Fitts, Posner, 1967).
Pielietojamās kinezioloģijas diagnostikas metode tiek plaši lietota visā pasaulē jau
sen, un dažādi pētnieki ir centušies rast metodes fizioloģisko skaidrojumu. Metodes centrā ir
cilvēks kā multifunkcionāla būtne, kura ir atkarīga no iekšējās un ārējās vides. Dažādi iekšējās
un ārējās vides kairinājumi var izsaukt funkcionālus neirālās regulācijas traucējumus, kas
savukārt var izpausties kā kustību organizācijas izmaiņas, proti, mainīts “kustību modelis”.
Neiromuskulāros traucējumus jau sen ir pieņemts testēt ar dažādām metodēm, taču
AK metode no citām atšķiras ar to, ka testa laikā tiek pārbaudīta muskuļa miotātiskā refleksa
esamība, ko skaidro ar muskuļa spēju pāriet no apziņas līmeņa vadītas kustības uz bezapziņas
– autonomas kustības līmeni.
Analizējot literatūru, var secināt, proti, ja mainās centrālās neirālās regulācijas
stāvoklis izmainītas aferentās informācijas dēļ, tad centrālā neirālā regulācija eferenti
ietekmēs dažādas organisma sistēmas. Varētu secināt, ka tad būtu jāvar noteikt un izmērīt
dažādas organisma sistēmu kvantitatīvās parametru izmaiņas.
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1.2. Muskuļu aerobās izturības nodrošinošie parametri
1.2.1. Muskuļu aerobā izturība
Aerobā izturība galvenokārt nozīmē aerobo darbaspēju nodrošinošo faktoru - sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas spēju apgādāt muskuļus ar skābekli un metabolismu
nodrošinošām vielām, lai varētu veikt ilgstošu fizisku slodzi (Coulson, Archer, 2009; Liu,
Shnider, 2010). Sporta metroloģijā izturība kā fiziska īpašība, kas saistīta ar skeleta muskuļu
enerģijas patēriņu, tiek pētīta ļoti plaši. Var teikt, ka izturība ir īpašība ilgstoši izpildīt doto
uzdevumu, nepazeminot izpildes efektivitāti. Ar šo efektivitāti jāsaprot katrā konkrētā
gadījumā formulētā uzdevuma ergometriskie parametri – laiks, ātrums, spēks, intensitāte,
apjoms u.c. Viens no plašāk lietotajiem izturības mēriem ir laiks (Paeglītis, 1994; Coulson,
Archer, 2009).
Izturību limitējošais faktors ir organisma vai atsevišķu orgānu sistēmu nogurums,
kura ietekmē cilvēks vairs nespēj ilgāk veikt doto uzdevumu, ja nemaina uzdevuma
ergometriskos parametrus. Tā kā fiziska uzdevuma veikšanu nodrošina organisma
fizioloģiskās funkcijas, tad izturības vērtēšanai izmanto arī dažādus darba spēju nodrošinošos
parametrus, kas raksturo šīs fizioloģiskās funkcijas realizāciju.
Pēc uzdevuma nosacījumiem, izturības īpašības iedalījums ir šāds:
• statiskas vai dinamiskas slodzes izturība – pētot enerģijas patēriņu statiskā vai
dinamiskā dotajā muskuļu slodzes režīmā;
• lokālā vai vispārējā izturība, ko vērtē pēc tā, vai uzdevuma veikšanā iesaistītas
atsevišķas muskuļu grupas, vai uzdevumu veic lielākā daļa (vismaz 60 %) skeleta
muskuļu;
• spēka vai ātruma izturība, ja uzdevuma veikšanu kontrolē pēc viena vai otra no šiem
uzdotajiem kritērijiem (Shephard, 2000; Radák, 2018).
Fizioloģisko funkciju reakciju raksturojošie parametri ir dažādi. Ja dotā slodze tiek
veikta, skeleta muskuļiem patērēto enerģiju atjaunojot aerobā ceļā, tad šādu slodzi sauc par
aerobo slodzi, un slodzes apjomu, ko organisms spēj veikt šādā režīmā - par aerobo izturību.
Enerģijas atjaunošana aerobā režīmā nozīmē to, ka slodzes laikā patērētais enerģijas daudzums
muskuļos tiek kompensēts oksidatīvās fosforilēšanas ceļā, un tiek pieņemts, ka šis enerģijas
daudzums ir tieši proporcionāls organisma patērētajam skābekļa daudzumam. Ja slodzes
intensitāte ir lielāka par to, ko noteiktā laika vienībā spēj kompensēt aerobās vielmaiņas
mehānisms, un slodzes veikšanai enerģija tiek kompensēta ar citiem bioķīmieskiem procesiem
(piemēram, anaerobā glikolīze), tad šādu slodzi sauc par jaukta tipa slodzi, un enerģijas
atjaunošana muskuļos būs anaeroba, un slodzes apjoms, ko organisms spēj veikt šādā režīmā,
būs anaerobā izturība (Paeglītis, 1994; Shephard, 2000).
Lai organisms nodrošinātu atbilstošu izturību, ir jābūt atbilstošai, pietiekamai
enerģētiskai kapacitātei. Šo organisma enerģētisko kapacitāti, ko nodrošina vielmaiņa, var
raksturot ar terminu organisma fiziskās darba spējas. Tās ir organisma spējas saražot noteiktu
daudzumu enerģijas ārējās fiziskās slodzes veikšanai (Paeglītis, 1994; Bouchar, Hoffman,
2011).
Arī fiziskās darba spējas iedala aerobajās un anaerobajās darba spējās. No darba spēju
kontroles viedokļa, atbilstoši priekšnoteikumiem par aerobo un anaerobo izturību, mēra
atsevišķus fizioloģisko funkciju parametrus, kas organismā raksturo aerobo vai anaerobo
vielmaiņas nodrošinājumu. Tā kā aerobā izturība saistīta ar organisma skābekļa patēriņa
iespējām, tad netieši to raksturos visi skābekļa transporta nodrošinošie mehānismi, proti, tādi
kā elpošanas minūtes tilpums, asiņu piesātinātība ar O2, sirdarbības frekvence, O2 un CO2
koncentrācija ieelpotajā un izelpotajā gaisā, lokālā asins plūsma muskuļos un citi (Paeglītis,
1994; Shephard, 2000; Radák, 2018).
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Ja darba spējas ir integrāls lielums, tad fizisko īpašību nodrošinājums ir viens no to
veidojošajiem elementiem. Analizēt var spēku un spēka īpašību raksturojošos parametrus:
maksimālo spēku, spēka izturību u.c. (Radák, 2018). Saistībā ar muskuļa ilgstošu kontrakciju,
autors pievērsis uzmanību tādai fizisko īpašību izpausmes formai kā spēka izturība jeb
izturības slodze, kura veikta ar nelielu pretestību.
Būtiski faktori organisma darba spēju nodrošināšanai ir gan kopējās darba spējas, gan
fizisko īpašību spējas realizēt slodzi pēc iespējas efektīvākā režīmā, gan organisma veselības
stāvoklis kopumā, gan psihoemocionālo, somatisko un veģetatīvo struktūru funkcionālais
stāvoklis (Paeglītis, 1994). Autors šajā pētījumā galveno uzmanību vērš uz aerobās izturības
nodrošinošo faktoru vērtēšanu apakštilba muskuļos ar normālu un traucētu neiromuskulāro
regulāciju.
Teorētiski termins darba spējas tiek lietots, lai aprakstītu divu integrālu organisma
funkciju kopējo ieguldījumu noteiktas slodzes veikšanai. Literatūrā kā galvenos organisma
darba spēju raksturojošos parametrus apskata sirds asinsrites sistēmas funkcionālās spējas
nodrošināt adekvātu asins plūsmu un, konkrētāk, vērtē skābekļa transportu, skābekļa patēriņa
iespējas visā organismā, norādot uz centrālās nervu sistēmas būtisku lomu darba spēju
nodrošināšanā (Radák, 2018). Tā kā lokālā muskuļa asinsrite un līdz ar to skābekļa transports
un metabolītu aizvadīšana organismā tiek regulēta atšķirīgi no centrālajiem procesiem, tad gan
lokālā cirkulācija, gan muskuļu un asisnvadu sieniņu tonusu neirālā regulācija varētu būt
būtiskākie faktori, kas noteiks lokālās muskuļa darba spējas (Paeglītis, 1994).
Šādi pētījumi literatūrā ir aprakstīti galvenokārt atsevišķiem muskuļiem, darbojoties
statiskas (izometriskas) kontrakcijas režīmā. Šāds režīms tiek izvēlēts galvenokārt tāpēc, lai
eksperimenta laikā standartizētu un noturētu nemainīgu muskuļu kontrakciju un līdz ar to arī
nemainīgu ārējo fizisko slodzi (Morton, 1987; Skārds, 1996; Hébert-Losier, Holmberg, 2019).
Lokālo muskuļu metabolismu pētnieki tiešā veidā nosaka, mērot muskuļa asins
plūsmu un bioķīmiskos procesus asiņu arterovenozās starpības bioķīmiskajos procesos
(Скардс, Паэгпитис,1986; Паэглитис,1986; Gliemann et al., 2019). Pēdējo 30 gadu laikā
šādus pētījumus aizstāj ar aptuveniem skābekļa transporta un skābekļa patēriņa mērījumiem
muskuļos, izmantojot neinvazīvu mērīšanas metodi (angļu v. - “Nier Infrared Image” - NIR).
Ar šo metodi var netieši spriest par muskuļu skābekļa patēriņu, nediferencējot skābekļa
patēriņa ierobežojuma cēloņus, proti, galvenokārt tas attiecas uz intramuskulārā spiediena
ietekmi uz lokālo asisnsriti muskulī (Fulford et al., 2014).
Šajā pētījumā autors pievērsis uzmanību apakšstilba muskuļu darba spēju analīzei.
Par ārējo fizisko slodzi izmantota izometriska kontrakcija ar dažādu relatīvo spēku līdz
nogurumam. Literatūrā (Паэглитис,1986; Villar, Hughson, 2013) ir rakstīts, ka darba spējas
šādas slodzes veikšanai ir atkarīgas no ārējā pieliktā spēka. Slodzi līdz 10 – 15 % no
maksimālās voluntārās izometriskās kontrakcijas (MVIC) muskuļi var veikt aerobā režīmā
(Паэглитис,1986; Paeglītis et al., 2014). Slodze, kura izsauc anaerobo vielmaiņas
aktivēšanos, strauji samazina muskuļa darba spējas un līdz ar to padarīto darbu. Jānorāda, ka
litearūrā ir informācija par dažādu eksogēnu un endogēnu faktoru ietekmi uz muskuļa spēju
realizēt aerobu vielmaiņu. Paeglītis ar kolēģiem (Paeglītis et al., 2014) norāda, ka ārējie un
iekšējie darba spēju samazinošie faktori tieši saistāmi ar muskuļa lokālās asins cirkulācijas
ierobežojumiem, ar funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem un ar muskuļa metabolītu
koncentrācijas ietekmi uz daraba spējām.
No ārējiem darba spēju ierobežojošajiem faktoriem var minēt relatīvo kontrakcijas
spēku, kurš nedrīkst pārniegt 10 – 15 % no MVIC, lai saglabātu aerobo vielmaiņu
(Паэглитис,1986; Paeglītis, et al., 2014).Tā pat literatūrā ir norādes, ka asiņu hidrostatiskais
spiediens, kuru veido asins stabs starp sirdi un muskuli, var būt par aerobo darba spēju
samazināšanās iemeslu (Паэглитис,1986). Literatūrā ir minēti pētījumi, kas pie ārējiem
faktoriem pieskaita ieelpojamo gaisu ar samazinātu parciālo skābekļa spiedienu, norādot, ka
21

ilgstošās zemas intensitātes slodzēs muskuļa asins plūsma nestabilizējas, bet slodzes laikā
pieaug, kas izsauc strauju darba spēju samazināšanos ( Паэглитис,1986).
No iekšējiem darba spēju ierobežojošajiem faktoriem jāmin intramuskulārais
spiediens un kustību vienības aktivitāšu un asinsvadu sieniņas tonusu savstarpējā regulācija.
Eksperimentāli bloķējot muskuļa simpātisko inervāciju mazu slodžu diapazonā, ilgstoša
muskuļu lokālās asins plūsmas stabilizācija nav vērojama, bet slodzes laikā tā nepārtraukti
palielinās (Скардс, Паэглитис, Грислитис, Эглитис, 1982; Скардс, Грислитис, Эглитис,
Паэглитис,1984), turklāt nogurums iestājas daudz straujāk (Скардс, Паэгпитис, Эглитис,
Майоре, 1981), t.i., vidēji 3 reizes ātrāk nekā pie normālas ( angļu v. - steady state) asins
plūsmas (Скардс, Паэглитис, 1985).
Ir pētījumi par metabolītu koncentrācijas ietekmi uz muskuļu lokālo asinsriti, kas
pierāda, ka, pieaugot laktāta koncentrācijai cirkulējošajā asinsritē, slodzes laikā atsevišķa
muskuļa asins plūsma pie maziem kontrakcijas spēkiem nestabilizējas, un tas izraisa strauju
noguruma iestāšanos (Скардс, Паэглитис, Эглитиc,1991). Autori šo fenomenu skaidro ar
laktāta jonu iedarbību uz arteriola gala sfinkteru nespēju pilnvērtīgi kontrahēties un pārdalīt
asinsriti ilgstošas slodzes laikā uz aktīvajām muskuļu šķiedrām.
Publikācijās par sporta traumatoloģiju ir informācija, ka trauma muskulī, piemēram,
Ahileja cīpslas operācija, muskuļa darba spējas var ietekmēt vēl vismaz 1 gadu (Bostick et al.,
2010).
Autors secina, ka gan ārēju, gan iekšēju faktoru izraisīta muskuļa lokālās asinsrites
nespēja nodrošināt ilgstošu vienmērīgu (angļu v. - steady state) asins plūsmu noved pie
straujas darba spēju samazināšanās ar anaerobu vielmaiņas procesu iesaistīšanos. Tādēļ var
pieņemt, ka asisns plūsmas nepārtraukts pieaugums zemas intensitātes statiskas slodzes laikā
var būt par indikatoru asisnrites regulācijas traucējumiem, nespējot muskulim ilgstoši
nodrošināt aerobu vielmaiņu.
Sportā nogurumu sauc par muskuļu darba radītu atgriezenisku organisma darba spēju
samazināšanos (Brēmanis, 1991). Pārmaiņas, kuras organismā samazina darba spējas, ir šādas:
• Vielmaiņas gala produktu vai starproduktu (pienskābe, urīnvielas) uzkrāšanās;
• Ja ir vaļā lieki kapilāri, un asiņu daudzums atvērtajos kapilāros ir lielāks nekā aktīvo
muskuļu šķiedru kapilāros, līdz ar to vielmaiņa ir apgrūtināta un metabolisms ir
aktīvāks, jo saņem vairāk skābekļa, bet nespēj to efektīvi izmantot;
• Enerģētisko vielu (glikogēna) vai enerģētisko procesu veicinošo vielu (hormonu,
fermentu) izsīkums;
• Novirzes organisma fizikāli ķīmiskajā stāvoklī, galvenokārt kālija jonu
koncentrācijas maiņu šūnu membrānā;
• Regulācijas un koordinācijas traucējumi sakarā ar kavēšanas procesu izplatīšanos
CNS (Brēmanis, 1991).
Ja ir kustību organizācijas regulācijas traucējumi, kuri saistīti ar alfa motoneironu
darbību, veidojas muskuļšķiedru pārslēgšanās, pieslēdzot un atslēdzot muskuļa kustību
vienības, lai veiktu muskuļu kontrakciju. Šādās kustību vienībās var vērot vielmaiņas
traucējumus, un šķiedru pārslēgšanās var radīt trīces efektu visā muskulī. Šāda reakcija ir
vērojama arī autora pētījumā, kad zemas intensitātes izometriskās slodzes laikā pētījuma
subjektiem ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju var novērot apakšstilba trīci.
Autors savā pētījumā nogurumu atsevišķās muskuļu grupās apakšstilba fleksijas
kustību laikā saista ar muskuļa agonista kontrakcijas aizstāšanu ar citām muskuļa grupām.
Šāda aizstāšana vizuāli parādās kā sinkinēzija - locītavas papildu kustības citās plaknēs, līdz
ar to šādā gadījumā nogurums nav saistīts ar enerģijas resursu nepietiekamību, bet gan ar
kustību motorā modeļa organizācijas izmaiņām.
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1.2.2. Muskuļu lokālās perifērās asins plūsmas regulācija
Muskuļu lokālā asinsrite ir pakļauta citiem regulācijas principiem nekā centrālā
asinsrite (Скардс, Райтс, Матисоне, 1985). Muskuļu lokālās asinsrites regulācija atšķiras
arī no ādas, iekšējo orgānu un smadzeņu asinsrites regulācijas (Skārds, Dzērve, Matisone,
Paeglītis, 1989).
Zinātniskajās datu bāzēs ir lasāmas publikācijas par muskuļa lokālo asinsriti, bet
atsevišķi nav analizēta muskuļa iekšējā asins tīkla regulācija, jo muskulis tiek uzskatīts par
vienu orgānu (Seagal, Bearden 2002), kaut gan ir zināms, ka muskuļa darbība ir atkarīga no
aktīvo kustību vienību darbības. Šāds koncepts ir sastopams vēl pēc 2000.gada, kaut gan 20.gs.
80. – 90. gados Asinrites regulācijas fizioloģijas labaratorijā (Rīgas asinrites regulācijas skola)
ir izstrādāts muskuļa iekšējās asinsrites regulācijas principu skaidrojums.
Latvijā pagājušajā gadsimta pēdējos divdesmit 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 lokālās perifērās asinsrites regulācijas (Скардс, Паэглитис, Эглитис,
Матисоне, 1986 (a, b)). Šādas situācijas saistās ar muskuļa aerobo darba spēju samazināšanos
(Skārds, 1996). Veģetatīvā nervu sistēma regulē organisma humorālos procesus un tā ir tieši
saistīta ar centrālo neirālo regulāciju. Hipotalāma, talāma un smadzenīšu kodolos realizējas
ārējās un iekšējās pasaules salāgošana, un, ja informācija neatbilst normai, galvenokārt no
iekšējo orgānu struktūrām šajā zemgarozas līmenī var veidoties muskuļu neirālās regulācija
traucējumi. Šādu traucējumu īpašā nozīme saistīta ar kustību dinamisko stereotipu (Solms,
Turnbull, 2002; Frost, 2002).
Lokālajai asinsritei ir divi regulācijas līmeņi:
1. artēriju – vēnu asisnrites regulācijas līmenis, kurā ietilpst muskuli barojošās
artērijas un savācošās vēnas, kuru asisnplūsmas regulācija ir atkarīga no centrālās asinsrites
regulācijas, un vēnu līmenī - no muskuļu kontrakcijām, ķermeņa pozas;
2. arteriola - kapilāru – venulu asisnrites regulācijas līmenis ir atkarīgs no atbilstošā
muskuļa metabolās aktivitātes (Бендолл, 1970; Skārds, Matisone, 1991; Zoladz, 2018).
Apskatot arteriolu – kapilāru - venulu tīklu muskulī, var atzīmēt, ka arteriolas muskulī
izvietotas šķērsām muskuļa šķiedrām un sazarojas līdz pat gala arteriolām, kuras savienotas ar
kapilāriem (Segal, Bearden, 2006; Zoladz, 2018) (sk. 1.att.).

1. att. Kapilāru izvietojums muskuļu šķiedrās (Паэглитис, 1986)
Arteriolu sieniņas veido daudzslāņains apvalks: ārējais apvalks, kas sastāv no
kolagēna un elastīgas gludo muskuļu šķiedras, vidējais apvalks, kas ir biezs, jo dominē gludie
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muskuļi, un iekšējais apvalks, kas ir plāns, sīki krokots (Apinis, 1996; Segal, Bearden, 2006).
Arteriolas gala veidojumu sauc arī par prekapilāro sfinkteri, kurš kapilārā nodrošina asins
plūsmas regulāciju. Jāatzīme, ka arteriolas gala diametrs vidēji ir 35 mikroni, bet sieniņu
biezums vidēji - 30 mikroni. Tas nozīmē, ka vidēji arteriolas gala lūmens ir 5 mikroni
(Шошенко, 1975; Apinis, 1996; Segal, Bearden, 2006; Zoladz, 2018). Katrs arteriolas gala
veidojums - prekapilārais sfinkteris - ir saistīts ar vienu kapilāru.
Kapilāri muskulī ir izvietoti paralēli muskuļu šķiedrām (sk. 1. att.), visbiežāk muskuļu
sešstūru šķiedras stūros (Паэглитис, 1986; Zoladz, 2018).
Kapilāru diametrs vidēji ir 5 – 7 mikroni (Apinis, 1996), garums - vidēji 1mm
(Шошенко, 1975), sieniņa veidota kā sietveida epitēlijs ar lielu caurlaides spēju, tāpēc arī
kapilārus sauc par apmaiņas asinsvadiem (Valtneris, 1990). Tā kā kapilāru tīkls muskuļos pēc
literatūras (Apinis, 1996) ir viens no tievākajiem, tad būtiski ir ņemt vērā asins formelementu
- eritrocītu izmērus, kuriem ir elipsveida forma ar diametriem 4 - 7 mikroni (Folkow, Neil,
1971; Шошенко, 1975; Apinis, 1996; Segal, Bearden, 2006). Tādējādi var secināt, ka pa
kapilāru eritrocīti var pārvietoties tikai cits aiz cita, un jebkura kapilāra deformācija var izsaukt
eritrocītu plūsmas apstāšanos.
Kapilāra venozais gals saistīts ar vēnulu, kuras, līdzīgi kā arteriolas, izvietotas
šķērsām muskuļu šķiedrām un nodrošina asins atplūdi no muskuļu šķiedrām, aizvadot
metabolītus un arī lieko siltumu pa savācošajām vēnulām uz maģistrālajām vēnām.
Jāatzīmē, ka organismā bieži vērojamas arteriovenozās anastamozes (Segal, Bearden,
2006; Aberberga - Augškalne, Koroļova, 2007), kur daļa asins plūsmas tiek pārdalīta tieši no
artērijas uz vēnu, izlaižot kapilāru tīklu. Šādas anastamozes lokālajā muskuļu asnisritē konstatē
ļoti reti. Vēl jāatzīmē, ka skābekļa transports no asinīm uz muskuļu šķiedrām notiek tikai
kapilāru līmenī.
Ja salīdzina apmaiņas asinsvadu - kapilāru garumu ar muskuļa šķiedras garumu, tad
var secināt, ka katras muskuļu šķiedras garumā ar saviem arteriālajiem un venozajiem galiem
izvietojas vidēji 300 kapilāri. Ja ņem vērā, ka muskuļu šķiedra kontrakcijā iesaistās visā tās
garumā, tad visiem 300 kapilāriem šai šķiedrai vienlaicīgi jānodrošina atbilstoša asins plūsma.
Muskuļa šķērsgriezumā kapilāri izvietojas sešstūrveidīgo muskuļa šķiedru stūros.
Literatūrā minēts, ka miera stāvoklī (bazālā metabolā līmenī) esošajam muskulim asins plūsma
sastāda apmēram 10% no maksimāli iespējamās. Ja kontrolē funkcionāli atvērtu kapilāru
daudzumu, tad miera stāvoklī no visiem kapilāriem vidēji ir atvērti 15 %. Analizējot šādus
sešstūru šķiedru modeļus, var secināt, ka miera stāvoklī uz katrām trijām muskuļa šķiedrām ir
atvērts viens kapilārs (Паэглитис,1986).
Muskuļa kontrakcijas laikā līdz 10 – 15 % no MVIC, kad vienlaicīgi aktīvās muskuļu
sķiedras savstarpēji nekontaktē, attiecībā pret miera stāvokli ap tām atvērtie kapilāri spēj
nodrošināt seškārtīgu skābekļa piegādes pieaugumu. Palielināts aktīvo šķiedru skaits noved
pie atvērto kapilāru kooperatīvas izmantošanas, samazinot skābekļa piegādes iespēju katrai
atsevišķai aktīvajai muskuļa šķiedrai (Скардс et al., 1983; Matisone et al., 1992).
Mehānisms, kas muskulī ierobežo lokālo asins plūsmu, līdz ar to izmainot muskuļa
metabolismu no aeroba uz anaeroba, ir intramuskulārais spiediens, kurš ir atkarīgs no muskuļa
tonusa un kustību vienību kontrakcijas pakāpes. Šis intramuskulārais spiediens mazāk ietekmē
centrālo asisns plūsmu, un arī ādas asisnriti, bet tieši iedarbojas uz aktīvajām kustību vienībām,
traucējot asins plūsmu kapilārajā līmenī. Eksperimentos ir konstatēts, ka muskuļu lokālā asins
plūsma intramuskulārā spiediena pieauguma dēļ sāk samazināties, ja muskuļa kontrakcijas
spēks pārsniedz vairāk nekā 10 % no MVIC, un pilnīgi tiek pārtraukta, pārsniedzot 30 – 40 %
no MVIC (Скардс, 1978; Скардс et al., 1983; Скардс, Паэглитис, 1985).
Līdzīgus rezultātus demostrē arī citu autoru pētījumi. Piemēram, autors Starts (Start,
1963) jau 20.gs. 60. gados secināja, ka aerobās darba spējas būs tieši atkarīgas no lokālās
perifērās asins cirkulācijas. Pētījuma objekts bija elkoņa fleksoru grupas muskuļi. Šajā
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pētījumā tika secināts, proti, ja slodze ir trešā daļa jeb ~ 30% no MVIC un paralēli vienai
grupai veic oklūziju, bet otrai neveic, tad starp šīm grupām ir statistiski būtiskas izturības
rādītāju atšķirības, t.i., izteikti zemāki rādītāji ir grupai, kur oklūziju veic.
Pēc gada autors Starts publicēja vēl vienu rakstu, kurā aprakstīja izometriskās slodzes
testu, kas tika veikts apakšdelma fleksoriem, lai noskaidrotu slodzes (35-85%) ietekmi uz
muskuļu izturību. Izrādījās, ka, palielinoties slodzei, lineāri mainās arī muskuļu izturība, kuru
autors skaidro ar muskuļu kontrakcijas stiprumu, kas rada oklūziju, un tādēļ iestājas nogurums
(Start, 1964).
Lai samazinātu intramuskulārā spiediena ietekmi uz muskuļa šķiedras apasiņošanu,
fizioloģiski darbojas kustību vienību rekrutācijas princips, kad slodzes realizēšanā organisms
izvēlas ieslēgt vairākas kustību vienības ar zemāku darba frekvenci, kas nodrošina zemāko
iespējamo muskuļu šķiedras tonusu, līdz ar to minimāli ietekmējot blakus esošos kapilārus.
Šis regulācijas princips zaudē jēgu, ja darbojas muskuļa kontrakcijas spēki, kas izsauc
kooperatīvu kapilāru izmantošanu. No spēka realizācijas viedokļa var secināt, ka kontrakcijā
jau virs 50% no MVIC praktiski iesaistītas visas kustību vienības, un turpmākā kontrakcijas
spēka palielināšana notiek uz darba frekvences palielināšanās rēķina (Skārds, 1996; Paeglītis
et al., 2014). Tāpat jāatzīmē, ka jebkurš lokālās asinsrites traucējums, kas noved pie kapilāru
kooperatīvas izmantošanas, būtiski samazina muskuļa aerobās darba spējas (Скардс,
Паэглитис, Матисоне, 1982; Скардс, Паэглитис, 1985; Паэглитис 1986; Скардс,
Матисоне, Паэглитис, 1987).
Iepriekš minētais varētu būt par pamatu tam, kādēļ neapstiprinās daudzu pētnieku
izvirzītās teorijas jeb hipotēzes par to, ka, pieaugot asins plūsmai muskulī, pieaugs arī izturība.
Piemēram, autors Peters Tiidus (Tiidus, 2015) apstiprina, ka tik plaši pielietotā ārstniecības
metode, t.i., masāža, nedod tūlītēju asins plūsmas pieaugumu, kā arī darbaspēju uzlabošanos.
Pētnieki (Stedge et al., 2012), pētot kinezioloģiskā teipa (KT) ietekmi uz m.Gastrocnemius
izturību, gaidīja, ka pieaugs asins cirkulācija, kas tiek postulēts KT teorijā, un palielināsies
izturība. Statistiski būtiskas rezultātu izmaiņas netika konstatētas ne cirkulācijas, ne izturības
rādītājos. Autori centās skaidrot, ka teipošana vairāk ietekmē zemādas nevis muskuļa
cirkulāciju un tādēļ netika sasniegti gaidītie rezultāti, taču, balstoties uz iepriekš aprakstīto,
autors secina, ka pats pieņēmums, ka, pieaugot cirkulācijai, uzlabosies izturība, nav korekts,
ja nerunā par procentuālu asiņu daudzuma pieaugumu.
No teiktā varētu spriest, proti, lai nodrošinātu aktīvu, ilgstošu muskuļu šķiedru
darbību, ir jānodrošina sinhrona, adekvāta veģetatīvās nervu sistēmas darbība, kas regulē
asinsvadu sieniņu gludo muskulatūru, īpaši arteriolā gala veidojumos - prekapilāros sfinkteros.
Tātad, muskuļa fizisko darba spēju nodrošināšanā būtiska ir motorās regulācijas un veģetatīvās
nervu sistēmas regulatoro funkciju saskaņota darbība.
Apkopojot informāciju par muskuļa lokālo asisnriti, var teikt, ka tā ir atšķirīga no
citu orgānu asinsrites, kurai ir divi regulācijas līmeņi: artērijas – vēnas un arteriolas –
kapilāri. Bet uzreiz jāatzīmē, ka lokālā asisnrite muskulī nav tieši pakļauta centrālajiem
procesiem, bet gan regulējas perifērijā. Tātad lokāli svarīgākais ir arteriolu - kapilāru
līmenis, kurā muskuļa šūnas saņem skābekli un citas vielas. Jāatzīmē, ka slodzē, kas ir 10 %
- 15% no MVIC, aktīvās muskuļu šūnas nekontaktē, līdz ar to ap tām esošie kapilāri attiecībā
pret miera stāvokli spēj nodrošināt sešreiz lielāku skābekļa piegādes pieaugumu. Ir vērts
pieminēt, ka muskuļu šķiedra šķērsgriezumā veido sešstūra formu, un kapilāri ir katrā stūrī.
Palielināts aktīvo šķiedru skaits noved pie kooperatīvas atvērto kapilāru izmantošanas,
samazinot skābekļa piegādes iespēju katrai aktīvajai muskuļa šķiedrai, tāpēc strauji
samazinās darba spējas.
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1.2.3. Muskuļu bioelektriskā aktivitāte
Elektromiogrāfija (EMG) ir skeleta muskulatūras biopotenciālu reģistrēšana ar
elektromiogrāfu (Pal, Gautam, Singh, 2015). Iegūtā elektromiogrāfijas līkne ir skeleta
muskulatūras biopotenciālu signālu interferences summārais elektriskās aktivitātes pieraksts
uz ādas virsmas. To sauc par elektromiogrammu. EMG pierakstam lieto ādas elektrodus, kurus
nostiprina uz ādas (sk. 2.att.), vai adatveida elektrodus (Apinis, 1998; Vieira et al., 2017), kurus
iedur muskulī, lai uz adatas no nelielas muskuļu tilpuma daļas saņemtu interferences summāro
biopotenciālu signālu. Adatveida EMG pieraksts var būt precīzāks, un uzrādītās rezultātu
vērtības var būt 4 reizes lielākas (Vieira et al., 2017), taču šāda manipulācija pētījuma
subjektam var būt sāpīga un izsaukt traumas.

2. att. EMG pieraksta iegūšanas shematisks attēlojums ar
virsmas elektrodiem (Vieira et al., 2017)
EMG signāls ir sarežģīts, to ietekmē muskuļu anatomiskās un fizioloģiskās īpašības,
perifērās nervu sistēmas stāvoklis, kā arī EMG signāla noteikšanas instrumenti un process, ko
izmanto, lai reģistrētu EMG signālus (“EMG Analysis”, 2009; Vieira et al., 2017).
Pētījumi rāda, ka būtiska loma muskuļaudu EMG mērījumos ar virsmas elektrodiem
ir pareizai locītavas leņķa un pozīcijas izvēlei (Vieira et al., 2017), piemēram, veicot EMG
mērījumus ikra muskulī, to var darīt gan guļus uz muguras, gan uz vēdera, gan subjektam
atrodoties stāvus. Pētnieki (Hebert-Losier un Holmberg, 2013) norāda, ka, mērot MVIC ar
EMG metodi, lai izsauktu maksimālās muskuļu vērtības, rezultāti guļus pozīcijā muskulī
soleus var būt par 12% zemāki kā stāvus pozīcijā, izmantojot nosacījumus, ka locītavās
nemainās leņķi, taču muskuļa Gastrocnemius MVIC aktivizāciju guļus vai stāvus pozīcijā
būtiski nemaina.
Savukārt, ja tiek veikti MVIC mērījumi, lai normalizētu EMG MVIC signālus, tad
jāveic piecu atkārtojumu pieraksti vismaz trīs testēšanas pozīcijās. Veicot viena atkārtojuma
pierakstu, vidējo rezultātu starpība var būt 3,7% robežās. Turklāt, iepriekš minētie pētījumi
rāda, ka muskuļa Gastrocnemius MVIC vislielāko aktivitāi var sasniegt pozīcijā, stāvot
pirkstgalos uz vienas kājas (Schwartz et al., 2020).
Praktiskajā medicīnā dažkārt nepamatoti lieto vienkāršotu EMG analīzi, t.i., EMG
līknē netieši atspoguļojas nervu un muskuļu kustību vienību biopotenciālu svārstības. Miera
stāvoklī veselam cilvēkam ar ādas elektrodiem reģistrētajā EMG vērojamas ļoti retas, nelielas
svārstības, bet muskuļa darbības laikā - 200 reižu sekundē neregulāras, dažādas amplitūdas,
formas un ilguma svārstības. Bioelektriskā potenciāla svārstību amplitūda un frekvence ir
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atkarīga ne tikai no muskuļu darba veida un saraušanās intensitātes, bet arī no pienākošo
signālu amplitūdas un fāžu nobīdēm (Konrad, 2005). Atkarībā no traucējuma lieluma un veida,
var dažādi mainīties EMG bioelektrisko potenciālu svārstību sakārtojums, biežums un
amplitūda (Apinis, 1998 ).
Muskuļu kontrakcijas pamatā ir motorā vienība, kas sastāv no viena alfa
motorneirona un visām šķiedrām, ko tā darbina. Šī muskuļu šķiedra kontrahējas, kad motorā
nerva darbības potenciāls, kas to piegādā, sasniedz depolarizācijas slieksni. Depolarizācija uz
šūnas membrānas virsmas rada elektrisku biopotenciālu, ko mēra kā ļoti mazu spriegumu
(“EMG Analysis”, 2009).
Muskuļu šķiedru biopotenciāls ir atkarīgs no muskuļu kontrakcijas spēka (Valls-Solé,
2016) un tas savukārt ir atkarīgs no alfa (α) motoneironu signālu elektriskās aktivitātes. Tomēr
jāatceras, ka neliela daļa muskuļa tilpuma veido proprioreceptori – muskuļu vārpstiņas. Šo
šķiedru elektriskā aktivitāte ir atkarīga no gamma (γ) motoneironu signālu elektriskās
aktivitātes. Šie elektriskie signāli nodrošina muskuļu vārpstiņu normālu darbību, kas regulē
visa muskuļa tonusu (Гранит, 1973; Lundy – Ekman, 1998; Frost, 2002; Hochman, 2007).
Analizējot šo informāciju, var teikt, ka EMG mērījumi galvenokārt atspoguļos muskuļu
kustību vienību aktivitāti un mazu daļu veidos informāciju par muskuļu vārpstiņu elektrisko
aktivitāti.
Šūnas membrānas polarizācijas pamatā ir dažādu jonu nevienmērīgs sadalījums abās
membrānas pusēs. Kā citoplazmā, tā audu šķidrumā ir neorganiskie joni (kālija, nātrija, hlora,
kalcija u.c), bet citoplazmā vēl arī daudz organisko anjonu. Šūnas membrānai piemīt īpatnēja
caurlaidība: daži joni brīvi difundē no citoplazmas ārējā vidē un atpakaļ, citiem kustīgums
cauri membrānai ir stipri ierobežots, citiem membrāna ir nepārvarams šķērslis. Citoplazmas
organisko anjonu negatīvā lādiņa radītie elektriskie spēki ietekmē visu pārējo jonu asimetrisku
izvietojumu abpus mebrānas un līdz ar to pašas membrānas elektriskās polarizācijas pakāpi.
Šūnas fizioloģiskā miera apstākļos tā ir nemainīga, un to dēvē par miera potenciālu (Konrad,
2005).
Šūnas aktivitātes (ierosas) laikā mainās membrānas caurlaidība un elektriskās
polarizācijas pakāpe. Visraksturīgākās šīs pārmaiņas ir nervu un muskuļu šķiedru
membrānām. Ārējās vides kairinātājs rada vietēju membrānas depolarizāciju - membrānas
potenciāla absolūtās vērtības samazināšanos. Depolarizācijai sasniedzot noteiktu kritisko
līmeni, strauji mainās membrānas caurlaidība attiecībā uz dažiem joniem, kuru difūzijas
plūsmas maina arī elektrisko potenciālu starpību abpus membrānas. Atgriezeniskās
depolarizācijas ritmiskie viļņi - impulsi, kuri rodas jušanas nervu šķiedru galos, - sasniedz
CNS un signalizē par kairinātāja iedarbību. Regulējošās ietekmes no CNS pa nervu šķiedrām
savukārt tiek pārvadītas uz visām izpildorgānu (muskuļu, dziedzeru u.c.) šūnām (Konrad,
2005).
Muskuļšķiedrās depolarizācijas viļņi apņem visu membrānu un tās veidojumus šūnas
iekšienē un saraušanās procesā vienlaikus iekļauj visas miofibrillas. Specializētos nervu un
muskuļu šūnu membrānu apvidos kairinātājs var radīt ilgstošu un pakāpenisku depolarizāciju,
kuras amplitūda ir proporcionāla kairinātāja stiprumam (Konrad, 2005).
Summārus bioelektriskās parādības mērījumus izmanto klīnikā. Visvairāk izplatītas
sirds, galvas smadzeņu un muskuļu summārās elektriskās aktivitātes reģistrācijas metodes:
elektrokardiogrāfija, elektroencefalogrāfija un elektromiogrāfija (Pal et al., 2015).
Tā kā katrā kustību vienībā elektriskā aktivitāte 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, var
iegūt visu heterogēni izkaisīto muskuļu šķiedru dažādo biopotenciālu impulsu interferences
signālu. Tāpēc tiešā veidā analizējot EMG pierakstu, iegūst visai attālinātu priekšstatu par
muskuļu kustību vienību aktivitāti konkrētajā brīdī.
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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
netieši spriest par lēno, vidējo un ātro kustību vienību aktivitātes līmeņiem dotajā muskuļu
kontrakcijā (Rappel, Edelstein-Keshet, 2017).
Vērtējot EMG datus, apskata frekvenču sadalījuma mediānas vērtību (MF),
elektromiogrammas summārās elektriskās aktivitātes vidējo kvadrātisko vērtību (Root Mean
Square (RMS)) un elektromiogrammas summārās elektriskās aktivitātes amplitūdu. MF ir
visplašāk izplatītākais un populārākais biopotenciāla raksturlielums (Phinyomark et al., 2009)
un bieži tiek izmantots, lai vērtētu muskuļu elektriskās aktivitātes izmaiņas, lietojot virsmas
elektrodus (Cifrek et al., 2009).
Analizējot EMG iegūtos datus, jāatceras, ka tos var aprēķināt skaitliskās vērtībās un
analizēt dažādi. Datus var skatīt dažādos domēnos – piemēram, laika domēnā, frekvences
domēnā, laika-frekvences domēnā (Boostani, Moradi, 2003).
1.2.3.1 Elektromiogrammas summārās elektriskās aktivitātes vidējā kvadrātiskā vērtība jeb
RMS (Root Mean Square)
RMS analīze atšķiras no citām metodēm, jo tā sākas nevis ar labotiem, bet ar
neapstrādātiem elektromiogrāfijas datiem. Neapstrādātajiem EMG datiem tiek izmantots
augstas caurlaides filtrs ar lietotāja izvēlētu nogriešanas frekvenci (parasti diapazonā no 1 līdz
20 Hz), lai noņemtu jebkuru nobīdi datu plūsmā. Pēc tam tiek apstrādāta EMG datu plūsmas
vidējā kvadrātiskā vērtība (neapstrādātās EMG datu vērtības ir kvadrātā, un pēc tam aprēķina
kvadrātsakni), un iegūtais rezultāts tiek vidēji noteikts izvēlētajā periodā, kas parasti ir
diapazonā no 20 līdz 499 milisekundēm (“EMG Analysis”, 2009).
Lai iegūtu pēc iespējas precīzākus RMS datus, ir jāievēro pamatprincipi. Kā norāda
Novotnijs un Sedlāčeks (Novotny, Sedlacek, 2008), praksē signāla paraugu ņemšana parasti ir
nesaderīga un tiek pārkāpta periodiska RMS signālu noteikšana laika ziņā. Autori norāda, ka
iegūto rezultātu tālākā analīze ir atkarīga no apstrādāto signālu paraugu secīguma, mērījuma
precizitātes un no izmantotā algoritma, datus filtrējot.
1.2.3.2 Frekvenču sadalījuma mediānas frekvence (MF)
Mediānas frekvence (MF) ir frekvence, kurā EMG redzamais jaudas spektrs ir
sadalīts divās daļās ar vienādu amplitūdu (Phinyomark et al., 2012).
Kā norāda minētais autors, mediāna ir pētāmās pazīmes vērtība, kas variantu skaitu
dala divās vienādās daļās: mediāna ir ranžētas rindas viduspunkts. Lai noteiktu mediānu,
variantus sakārto augošā vai dilstošā secībā ranžētā rindā.
Literatūrā ir norādes (Phinyomark et al., 2012), ka MF rezultāti var mainīties dažādu
iemeslu dēļ. Viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē MF, ir muskuļa ģeometrija. Zinātnieki
norāda, ka rezultātus var ietekmēt elektrodu novietojums, locītavas leņķis un muskuļa garums,
jo mainās muskuļa šķiedru diametrs un muskuļa šķiedru pretestība.
Vērtējot EMG MF datus, kuri ir atkarīgi no laika un analizētā muskuļa padarītā darba,
tad MF vajadzētu palielināties, ja palielinās muskuļa spēks vai pretestība. Ja MF rezultāts tiek
vērtēts no muskuļa ģeometrijas vai locītavas leņķa stāvokļa, tad MF vajadzētu palielināties,
samazinoties muskuļa garumam vai ekstenzijas leņķim.
EMG metode ir plaši pielietojama pētniecības metode, kas ļauj spriest galvenokārt
par šķērssvītrotās muskulatūras darbību. Tomēr jāatzīmē, ka EMG iegūtā elektromiogrāfijas
līkne ir skeleta muskulatūras biopotenciālu signālu interferences summārās elektriskās
aktivitātes pieraksts uz ādas virsmas, īpaši, ja izmanto virsmas elektrodus, kas norāda, ka tā
ir dažādu audu aktivitāte. Visbiežāk pētījumos tiek izmantots RMS parametrs, lai spriestu par
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muskuļa darbību. Lai veiktu precīzu EMG pierakstu, īpaši pierakstot MVIC datus, ir
jānormalizē EMG pieraksts un jāatceras, ka jebkuras izmaiņas locītavā var ietekmēt EMG
rādītājus.
1.2.4. H-reflekss
H-refleksu pirmo reizi aprakstīja Pauls Hofmans (Paul Hoffmann) 1910. un
1918.gadā (Hoffmann, 1910; Hoffmann, 1918). Balstoties uz šo teoriju, to pētīja Magladeri
(Magladery) un kolēģi (Magladery, McDougal, 1950; Magladery et al., 1951) vairākās sērijās.
Kopš tā laika tas periodiski analizēts un vērtēts dažādos zinātnisko rakstu pārskatos.
H-refleksu var ierakstīt visiem muskuļiem, kuriem ir muskuļu vārpstiņas. H-reflekss
ir atbildes signāla vilnis uz kairinājumu, piemēram, elektrostimulāciju, kurš raksturo refleksa
loka funkcionālo stāvokli (Stutzig, Siebert, 2017). Elektrostimulācijas signāls pa nervu izplatās
gan eferenti, gan aferenti. Eferentais vilnis radīs muskuļa tūlītēju kontrakciju ar atbilstošu M
signāla vilni, bet aferentais signāls, izejot caur muguras smadzeņu segmentu, atgriežas
muskulī, radot atkārtotu muskuļa kontrakciju (sk. 3.att.), kas EMG pierakstā attēlojas kā
biopotenciāla H vilnis (sk. 4.att.) apmēram 28-35 ms pēc stimulācijas. H vilnis gan pēc laika
nobīdes (ms), gan amplitūdas (mV) raksturo refleksa loka kvalitāti (Burke, 2016). Lai
salīdzinātu H – refleksa efektivitāti indivīda rezultātus novērtē procentuālā attiecībā no
sākotnējā rezultāta.

3. att. Elektrostimulācijas izsaukts H-refleksa
attēlojoms (Toda et al., 2014)
H-reflekss tiek uzkatīts par analogu iestiepuma refleksam, bet ar kvantitatīvu
raksturu. Izmantojot EMG mērījumus, ir iespējams iegūt objektīvus datus, lai analizētu
refleksu kvalitāti. Iestiepuma reflekss ir vienkāršākais muguras smadzeņu un perifērās nervu
sistēmas reflekss un tas ir atkarīgs tikai no monosinaptiskajiem savienojumiem aferenti no
muskuļu vārpstiņas līdz motoneuroniem, kas inervē attiecīgos muskuļus (Hochman, 2007).
Lai CNS efektīvi kontrolētu muskuļu darbību, CNS aferenti saņem informāciju no
muskuļa receptoriem. Divi muskuļu receptori, kuri nodod būtisku aferentu informāciju CNS,
kur realizējas motorā kontrole, ir muskuļu vārpstiņas (Ia un II tips) un Goldži cīpslu receptori
(Ib), kuri sniedz informāciju par muskuļu iestiepumu un kontrakciju (Lundy – Ekman, 1998;
Hochman, 2007).
Zinātniskajās publikācijās Hofmana refleksu uzskata par vienkārši mērāmu divu
neironu refleksu, bet zinātniskā pārskata autors Deivids Burke (Burke, 2016) atzīst, ka tas nav
tik vienkārši un ka zinātniskajās publikācijās par H-refleksa izmantošanas iespējām
informācija ir nepilnīga. Piemēram, ir mīts, ka šo mērījumu pilnvērtīgi var veikt tikai
muskulim soleus vai tikai miera stāvoklī.
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4. att. Atbildes reakcija uz muskuļa elektrostimulāciju,
lietojot EMG (Larsen et al., 2015)
H-refleksa metode ļauj labi pētīt perifēro nervu proksimālo segmentu (piemēram,
nervu pinumu, nervu saknītes) vadīšanas spējas. Hofmana refleksa pētījumi dažādu patoloģiju
gadījumos sniedz arvien vairāk informāciju par to lietderīgumu (Burke, 2016).
Jebkurš uz muskuli izdarītais stimula impulss ne tikai nonāk muguras smadzenēs un
caur sinapsēm atgriežas muskulī, bet arī virzās uz augšu pa muguras smadzeņu kanālu uz CNS
(Valls-Sole, 2016).
Zinātniskajās datu bāzēs ir daudz zinātnisko publikāciju par perifērās nervu sistēmas
funkcionālā stāvokļa ietekmi uz H-refleksa izmaiņām (piemēram, Burke, 2016; Andrewsa et
al., 2016; Mitsuyama et al., 2016; u.c.), taču ir salīdzinoši maz publikāciju par centrālās
neirālās regulācijas ietekmi uz H-refleksu, kad ar refleksa loku klīniski viss ir kārtībā.
Pētījumos ir pierādīts, ka, mainot centrālās neirālās regulācijas stāvokli, mainās H-refleksa
aktivitāte (Cho et al., 2013). Balstoties uz iepriekšējo informāciju, varētu spriest, proti, ja
muskulim ir kādi endogēni vai eksogēni faktori, kas traucē normālu centrālās neirālās
regulācijas darbību, tiem ir jāparādās muskuļu neirālās regulācijas perifērajā līmenī.
1.2.5. Muskuļu tonuss
Muskuļa tonusu veido divas būtiski atšķirīgas sastāvdaļas: viskozi elastīgā
komponente un neirāli regulētā komponente. Ja viskozi elastīgā komponente veidojas no audu
un šķidrumu elastību un viskozitāti noteicošajiem parametriem, tad neirālā komponente ir
saistīta ar reflektoras izcelsmes nervu impulsu aktivitāti (Aberberga Augškalne, Koroļova,
2007; Kiblle, Halsey 2009; Saladin, 2012). Neirofizioloģijas nozarē muskuļu tonuss
galvenokārt ir pētīts, lai novērtētu refleksa loka kvalitāti, taču to var arī pētīt kā enerģijas
patēriņa procesu (Simons, Mense, 1998).
Autors savā pētījumā lielu uzmanību pievērš galvenokārt neirālajai komponentei,
tādēļ tā aplūkota detalizētāk. Muskuļa tonusa novērtēšana var kalpot arī kā viens no veidiem,
kā noteikt neiromuskulāras sistēmas funkcionālo stāvokli, pielietojot uzsitiena izraisītas
slāpēto-svārstību metodi (angļu v. - damped oscillations). Šī metode reģistrē izdarītā uzsitiena
svārstību periodu T un iedarbības svārstību samazināšanos uz muskuļa virsmas. Iegūtie
paramatri liecina par audu viskozo elastību, kuru regulē neirālā un neiromuskulārā sistēma
(Ereline, 1987).
Fizioloģijas literatūrā (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Kiblle, Halsey, 2009;
Saladin, 2012) norādīts, ka muskuļu tonuss ir patstāvīga neliela muskuļu kontrakcija ar niecīgu
enerģijas patēriņu. Muskuļu tonusam ir reflektoriska izcelsme. Literatūrā kā tonusa regulētājus
mehānismus atzīmē muskuļu proprioreceptorus, bet šajā tonusu regulācijas procesā piedalās
arī iesaistīto locītavu somiņu mehanoreceptori un arī locītavas kustību izsauktās deformācijas
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ādas receptori. Par muskuļu proprioreceptoru ietekmi uz tonusu atbildīgi ir vārpstiņu gamma
motoneironi. Tonusu regulē centri smadzeņu stumbrā un smadzenītes. Refleksa pamatā ir
statisks iestiepuma reflekss, kuru izraisa gravitācijas spēks, kas pastāvīgi iestiepj muskuļus,
locītavas mīkstos audus, uzbudina muskuļvārpstas un cīpslu receptorus. Rodas reti nervu
impulsi (1– 5– 7 imp./s), secīgi mainot motoriskās vienības.
Tonusa intensitāte dažādos muskuļos mainās ik brīdi, līdz ar ķermeņa pozu un kustību
(Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012). Pēc analizētās literatūras, jāatzīmē, ka šķērssvītroto
muskuļu kontraktīlās sistēmas regulāciju veic nervu sistēma. Šajā regulācijā izšķir muskuļu
saraušanos realizējošo motoro neironu sistēmu, kas ir eferenta no vadāmības ceļa viedokļa (no
muguras smadzenēm caur radziņiem uz muskuli), un muskuļa stāvokli analizējošo sistēmu,
kas no vadāmības viedokļa ir aferenta (no perifērijas uz centru). No abu šo nervu sistēmu
aktivitāšu sadarbības ir tieši atkarīga muskuļa kontrakcijas pakāpe. Aferento informāciju par
muskuļa stāvokli dod divu veidu receptori: no muskuļu vārpstiņām un no cīpslām.
Muskuļa vārpstiņa ir sensorā struktūra muskulī, kas atrodas muskuļu šķiedrā un
saņem informāciju no sensorajiem receptoriem un motoneironiem. Skeleta muskuļu šķiedrām
iekšpusē ir intrafuzālās un ekstrafuzālās šķiedras. Tās ir vārpstveida sķiedras (ar konusveida
galu), kurām intrafuzālās šķiedras atrodas iekšpusē, taču ārpusē - ekstrafuzālās. Galos
intrafuzālās un ekstrafuzālās šķiedras savienojas, tāpēc, iestiepjoties muskulim, iestiepjas
intrafuzālās šķiedras. Lai motorajai regulācijai sniegtu informāciju par muskuļa garuma un
ātruma izmaiņām, vārpstiņām ir divu tipu šķiedras ar divu tipu aferentajiem un eferentajiem
nervu ceļiem (Lundy – Ekman, 1998). Vārpstiņas jušanas receptori atbild par iestiepumu, kādu
veic muskulis, mainot savu garumu (Lundy – Ekman, 1998). Alfa (α) motoneuroni darbina
skeleta (ekstrafuzālas) muskuļu šķiedras un ir atbildīgas par dinamisku kustību. Alfa
motoneironu impulsu plūsma regulē ektrafuzālo šķiedru kontrakcijas pakāpi, līdz ar to
regulējas ekstrafuzālo šķiedru sarkomēru garums un nospriegojums. Savukārt, gamma (γ)
motoneuroni ir mazāki par α-motoneuroniem un inervē intrafuzālās muskuļu šķiedras, tās
motoneironu impulsu plūsmā regulē intrafuzālo šķiedru sarkomēru garumu un nospriegojumu
(Lundy – Ekman, 1998; Hochman, 2007). Ātru un dinamisku vārpstiņu iestiepumu (refleksu)
kontrolē Ia tipa aferentais nervu ceļš, bet par statisko atbild II tipa aferentie nervu ceļi.

5. att. Intrafuzālo un ekstrafuzālo šķiedru novietojums muskuļa šķiedrās (Lundy –
Ekman, 1998)
Jāatzīmē, ka alfa motoneironu ķēdē ir viena sinapse, kur nervs iziet no muguras
smadzeņu priekšējā raga, savukārt gamma motoneironu ķēdē ir daudz sinapšu gan
sublimbiskajā līmenī, gan smadzeņu stumbra daļā, gan muguras smadzeņu daļā, līdz ar to
intrafuzālo šķiedru garuma un nospriegojuma regulācija ir atkarīga no daudziem faktoriem
CNS un muguras smadzeņu līmenī, proti, jebkuras organisma sistēmas izmaiņas ir saistītas ar
neirohumorālo regulāciju, kas varētu mainīt šī nerva ceļa kvalitāti (Lundy – Ekman, 1998;
Hochman, 2007).
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Piektajā attēlā A daļā shematiski attēlots, kā, veicot pasīvu iestiepumu, vārpstiņas
pagarinās, kas aktivizē jušanas receptorus. Taču B daļā, ja gammas motoneironi neaktivizējas,
aktivizējoties ekstrafuzālās alfas motoneironu šķiedrām, intrafuzālās šķiedras vidusdaļa būs
atbrīvota un aferentās šķiedras - neaktīvas. Savukārt C daļā attēlots, kā, normāli veicot aktīvu
muskuļu kontrakciju, alfas un gammas motoneironi vienlaicīgi ir aktīvi. Gammas motoneironu
aktivizācija liek kontrahēties intrafuzālo šķiedru galiem, tādējādi saglabājas iestiepums
intrafuzālo škiedru centrālajā daļā un spēja sajust iestiepumu jušanas receptoriem.
Jāņem vērā, ka CNS starp muskuļu agonistu, sinerģistu, stabilizatoru, neitralizatoru
un antagonistu kontrakciju pakāpēm notiek savstarpēja saskaņošanās (Sherwood, 2012). Visu
šo minēto sistēmu savstarpējās regulācijas ietekmē muskuļi, pat relatīvā miera stāvoklī, atrodas
zināmā kontrakcijas pakāpē – tonusā (Ситель,1992; Васильева,1999(a); AberbergaAugškalne, Koroļova, 2007). Literatūrā uzsvērts, ka muskuļu tonusa atšķirības nav nejaušas,
un tām ir savas likumsakarības (Васильева, 1998). Izmeklējot šķērssvītroto muskulatūru
elektrofizioloģiski, funkcionāli no normas tai izšķir divveida novirzes: samazinātu tonusu, t.
i., elektriskā aktivitāte mazāka par normu, un paaugstinātu tonusu, ja elektriskā aktivitāte ir
paaugstināta (Chiti et al., 2008; Sherwood, 2012). Savukārt AK termini „hipotonisks” un
„hipertonisks muskulis” nozīmē pavisam ko citu. Frosts ir apkopojis informāciju, kā autori,
aprakstot savos darbos muskuļa tonusu, lieto dažādus terminus, lai gan runā par līdzīgām
lietām (sk. 1.tab.).
1.tabula
Muskuļa tonusa iedalījums pēc dažādu autoru terminoloģijas(Frost, 2002)
Week-Testing (Funkcionāli vājš)

Normotonic (Normatonisks)

Hypertonic (Hipertonisks)

Author (Autors)

Schwach (Vājš)
Week (Vājš)
Under-Facilitated (Zem-Facilitēts)
Hyporeaktive (Hiporeaktīvs)
Unlocked (Nenoslēgts)
Flaccid (Ļengans)

Normoton (Normatonisks)
Strong (Spēcīgs)
Normal-Facilited (Normāli-Facilitēts)
Normoreaktive (Normoreaktīvs)
Locked (Slegts)
Homeostasis (Homeostātisks)

Hyperton (Hipertonisks)
Too Strong (Pārāk spēcīgs
Over-Facilited (Virs-Facilitēts)
Hyperreaktive (Hiperaktīvs)
Blocked (Bloķēts)
Frozen (Iesaldēts)

(Wolfgang Gerz)
(George Goodheart)
(Joe Schaffer)
(Hans Garten)
(Richard Utt)
(Sheldon Deal)

Piemēram, AK literatūrā izmantotie termini „hipotonisks” un „hipertonisks
muskulis” nozīmē pavisam ko citu. Pēc autora Frosta (Frost, 2002) sniegtās definīcijas
normotonisks muskulis – ir muskulis, kura tonisko aktivitāti var samazināt, iedarbojoties ārēji
(piem., kairinot sedācijas punktu). Savukārt hipotonisks muskulis – ir muskulis, kurš,
sasprindzinoties toniskās fāzes brīdī, strauji samazina savu aktivitāti. Tas nozīmē, ka
vadītājsistēma saņem mainītu informāciju no muskuļa saistītajām struktūrām. Turpretī
hipertonisks muskulis ir tāds, kura toniskā aktivitāte nesamazinās, ja uz to iedarbojas
bremzējoši. Tas nozīmē, ka vadītājsistēma no muskuļa saistītās struktūras saņem mainītu
informāciju, un uzbudinājuma impulsi dominē pār kavējošajiem impulsiem. Tā kā savā
pētnieciskajā darbā autors apskata funkcionāli vāju muskuli, iepriekš minēto autoru pētītais
sasaucas ar šī pētījuma tēzi, ka muskuļa funkcionālais stāvoklis (piemēram, tonuss,
funkcionālais spēks) ir atkarīgs no centrālās neirālās regulācijas stāvokļa.
Klasiskajā fizioloģijā fasciju, cīpslu un saišu struktūras definētas kā pasīvie audi. No
biomehānikas viedokļa tiem izšķir: mehānisko izturību, elastību, cietību, stingumu, viskozitāti
un relaksāciju (Knudsons, 2007). Literatūrā atrodama arī informācija, ka cilvēka fascijā, arī
spinālajos diskos, ar elektronu fotomikroskopu ir atrastas gludās muskuļu šūnas, kas lielā
daudzumā izvietojušās kolagēna šķiedru starpās. Tāpat konstatēta blīva intrafasciālās telpas
kapilarizācija un veģetatīvo sensoro nervu galu veidojumi. Autori uzskata, ka veģetatīvā nervu
sistēma var regulēt saistaudu ‘’priekšspriegumu’’, tādējādi mainot locītavas stabilitāti
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neatkarīgi no muskuļa tonusa (Meiss, 1993; Yahia, Pigeon, DesRosiers, 1993; Staubesand, Li,
1996; Simons, Mense, 1998; Barker, Briggs, 1999; Ahluwalis, 2001; Hastreiter, Ozuna,
Spector, 2001). Tas ļauj domāt, ka ar veģetatīvo nervu sistēmu regulētais saistaudu tonuss var
būt informācijas pārnesējs uz augstāk vai zemāk esošām saistaudu struktūrām, nemainot
iesaistīto muskuļu tonusu. Tāpat šādas “informācijas” aferenta plūsma var veidot
neiromuskulārās regulācijas traucējumus iesaistītajos muskuļos.
Citi autori norāda, ka liela uzmanība jāpievērš nogurumam un sāpēm, kas var izsaukt
muskuļu tonusa disbalansu. Vislabāk muskuļa tonusa disbalansu kā ķermeņu atsevišķu daļu
stāvokli vai kustību var novērot gan pozās, gan gaitas kustībās (Cailliet,1988; Ситель, 1992;
Васильева,1996; Васильева,1998). Klasiskajā fizioloģijā nav apskatītas situācijas, kad
muskuļa tonuss tiek mainīts CNS subkortikālā līmenī citu organisma orgānu aferentācijas
izmaiņu dēļ. Par šādu regulāciju runā AK autori, izmantojot empīriski iegūtu sakarību analīzi
(Энока, 1998; Walther, 2000; Frost, 2002).
Tonusa interpretācija vēl līdz divdesmitā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem bija
diezgan neskaidra. Biežāk diskutē par viskozi elastīgo un ar nervu sistēmas regulētajām tonusa
sastāvdaļām. Viskozi elastīgā komponente pētniekiem vēl joprojām diagnostiski neskaidra arī
šobrīd. Tonometra mērījumi, līdzīgi kā EMG, dod integratīvu dažādu audu veidojošo struktūru
kopējo blīvuma un elasticitātes maiņas raksturu. Maz ir diskutēts par ekstracelulārās matricas
funkcionālā stāvokļa lomu tonusa regulācijā (Frost, 2002; Myers, 2014). Tonusa elektriskās
sastāvdaļas interpretācija saistās ar propriorecepciju, ādas un locītavu receptoru darbību.
Muskuļu proprioreceptoru muskuļu vārpstiņās būtiska ir α un γ vadīšanas un regulācijas
saskaņotība. Maz pētniecībā runā par γ impulsa vadīšanas ceļa polisinaptisko dabu un šī
impulsa vadīšanas izmaiņu iespējamiem cēloņiem (Lundy-Ekman, 1998; Walther, 2000).
1.2.6. Balsta kustību sistēmas regulatorie principi
Kopš zinātnieki sākuši pētīt cilvēka organismu, pagājuši vairāki gadsimti. Laika gaitā
organisms uztverts kā kopveselums, kas sastāv no orgāniem, orgānu sistēmām, tai skaitā arī
balsta kustību sistēma ir neatņemama organisma daļa. Nereti mūsdienu fizioloģijā, pārstāvot
kādu atsevišķu nozari, speciālisti cenšas izdalīt no organisma kopējās sistēmas tikai labāk
pārzināmo sistēmas daļu.
Klasiskā anatomija māca, ka ir dažādas sistēmas, piemēram, balsta kustību sistēma,
limfātiskā, nervu u.c. iekšējo orgānu sistēmas, taču dažkārt piemirst skaidrot, kā tās savstarpēji
saistītas un kas ir to pamatelementi, un kā viena auda vai sistēmas izmaiņas ietekmē citus
audus un sistēmas.
Organisma sadalīšana sistēmās ir realitātes (nedalāma kopuma) aizstāšana ar
izveidotu priekšstatu modeļiem, kas nedod pilnīgu priekšstatu par organisma vienotu darbību.
Piemēram, īpaša pētniecības nozare – biomehānika, darbojas tikai ar modeļiem.
Šulcs un Feitis, piemēram, raksta, ka balsta kustības sistēmas attēlojums, kas
standarta anatomijas literatūrā ir kā katras tēmas modelis, sniedz vāju izpratni par kustību
modeļa mehāniku. Atdalot konkrētu kustību vai atsevišķu funkciju, tas nedod kopveselumu
par dzīvu cilvēku kā sistēmu. Ja kāda sistēma maina savu stāvokli, kāda cita atbildēs uz izdarīto
kairinājumu. Autori uzsver, ka vienīgie audi, kuri spēj veikt šādu informācijas pārnesi no
vienas struktūras uz citu, ir saistaudi (Schultz, Feitis, 1996).
Cilvēka organisma audus, galvenokārt, varētu iedalīt 4 pamatgrupās, protams, ar
daudzam apakšgrupām, un tās ir: 1) nervu audi; 2) muskuļaudi; 3) epitēlijaudi un 4) saistaudi.
Ja muskuļaudiem pamatfunkcija ir kontrakcija, tad saistaudu šūnām ir maza loma kontrakciju
funkcijās, bet būtiska loma tonusa veidošanā, kā arī šīs šūnas ir labs jonu vadītājs.
Saistaudiem ķermenī ir vairākas būtiskas funkcijas: gan strukturālās, jo daudziem
ekstracelulārās šūnas elementiem piemīt gan īpašas mehāniskās īpašības, gan aizsargfunkcijas,
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kas ir šūnu pamats. Tiem bieži ir arī trofiskā un morfogēniskā loma, organizējot un ietekmējot
apkārtējo audu augšanu un diferenciāciju (Lundy-Ekman, 1998; Myers, 2014; Standring,
2015).
Termins “ekstracelulārā matrica” (ārpusšūnu matrica) tiek lietots saistaudu ārpusšūnu
vielas kopuma apzīmēšanai no nešķīstošām olbaltumvielu fibrilām un šķīstošām kompleksu
sistēmām, kas savukārt sastāv no ogļhidrātu polimēriem, kuri saistīti ar olbaltumvielu
molekulām, kas savukārt saista ūdeni. Mehāniski ekstracelulārā matrica (ECM) ir veidota, lai
sadalītu kustības un gravitācijas spēkus, tajā pašā laikā saglabājot dažādu ķermeņa sastāvdaļu
formu (sk.6.att.). Tas arī nodrošina tajā iestrādāto šūnu fizikāli ķīmisko vidi, veidojot sistēmu,
pie kuras tās turas un kurā var pārvietoties, uzturot piemērotu porainu, hidratētu jonu vidi, pa
kuru metabolīti un barības vielas var brīvi pārvietoties (Standring, 2015). Tas nozīmē, ka šie
audi locītavās saista ne tikai kaulaudus (piemēram, saišu mehānisms), bet šie saistaudu
pavedieni saista kopā arī dažādus audus. Kā uzsver Maijers (Thomas W. Myers) savā grāmatā
“Anatomy trains”, mūsdienu literatūrā šo “ārpusšūnas matricu” dēvē arī par saistaudiem,
kolagēno audu tīklu jeb vienkārši par fasciju, pieņemot, ka termins “fascija” sevī ietver ko
vairāk par muskuļu plēvi (Myers, 2014).

6. att. Ekstracelulārā matrica un pamatvienības izvietojums audos (Myers, 2014)
Arī Frosts savā grāmatā “Kinesiology” (Frost, 2002) raksta par starpšūnu struktūrām
un lieto terminu “pamatvienība” (angļu v. - the ground substance), un analizē literatūras datus
par šīs matricas struktūru, kas veicina dažādu jonu iespējamu ātru pārvadi, tādējādi nodrošinot
informāciju plašā pamatvienības reģionā.
Viena no būtiskākajām matricas īpašībām ir spēja uzglabāt un izplatīt informāciju
visā ķermenī. Visas spiediena vai saraušanās izmaiņas ar ECM esošajā šķidrumā dislocētajiem
dažādu vielu joniem liek mitrā kolagēna un citu olbaltumvielu šķidro kristālu pusvadītāju
režģim radīt bioelektriskos signālus, kas precīzi atspoguļo sākotnējo mehānisko informāciju.
Tādējādi varētu spekulēt un teikt, ka jebkurš iekšējais orgāns var sarunāties jeb nodot
informāciju jebkurai citai ķermeņa daļai (Myers, 2014). Ar šādas informācijas pētniecību un
praktisko darbību nodarbojas osteopātija, viscerālā manuālā terapija, lietišķā kinezioloģija,
homeopātija un citas nozares.
ECM ir aizpildīta ar pamatvienību (sk. 6.att.). Pamatvienība ir ūdeņains gēls, kas
sastāv no mukopolisaharīdiem vai glikozaminoglikāniem, piemēram, hialuronskābes,
hondroitīna sulfāta, keratīna, laminīna, fibronektīna un heparīna. Šie papardes veida (angļu v.
- fern-like) koloīdi, kas ir gandrīz katras dzīvās šūnas vides sastāvdaļa, saista ūdeni tā, lai ļautu
viegli sadalīties metabolītiem un būtu daļa no imūnsistēmas barjeras, ierobežojot arī baktēriju
izplatīšanos (Myers, 2014).
Aktīvā ķermeņa zonā pamatvienība pastāvīgi maina savu stāvokli, lai apmierinātu
vietējās vajadzības, piemēram, noturošā vai nekustīgā ķermeņa pozīcijā tā mēdz dehidrēt, lai
būtu viskozāka, gēlveida un kļūtu par metabolītu un toksīnu krātuvi, kas ķermenī lokāli radīs
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sāpes. Sinoviālais šķidrums locītavās un acs šķidrums ir piemēri, kur pamatvielu var redzēt
lielos daudzumos šķidrā veidā, bet mazākos daudzumos pamatviela tiek izplatīta caur
jebkuriem mīkstajiem audiem (Myers, 2014).
Lai labāk saprastu, kā ECM un pamatvienība ietekmē cilvēka ikdienu vai, piemēram,
kā terapijas metožu izvēle - fizioterapeita darbu, ir jāmin piemēri. Muskuļos, kas ir
pārpūlējušies un nepietiekami baroti, var parādīties samazināta funkcionalitāte, triger-punktu
sāpes un muskuļu vājums, palielinoties metabolītu toksicitātes koncentrācijai. Parasti ir divi
galvenie terapeita palīdzības veidi: mehānisks spiediens vai kustība. Vingrošanas, jogas un
citu miofasciālo terapiju jomas pārstāvji uzsver, ka iedarbība uz lokālo punktu darbojas
diezgan labi arī šajā virzienā, t.i., spriedzi var mazināt, veicot trenēšanu, proti, fasciju
fermentatīvi reabsorbē un muskuļiem atjauno pilnīgu darbību. Tomēr veiksmīgai šādas
situācijas atrisināšanai ir nepieciešami divi elementi, neatkarīgi no tā, vai tas panākts ar kustību
vai manipulācijām:
1. attiecīgo audu atkārtota “atvēršana”, lai palīdzētu atjaunot šķidruma plūsmu,
muskuļu darbību un savienojumu ar maņu un kustību sistēmu, un
2. biomehāniskās vilkmes atvieglošana, kas šiem audiem vispirms izraisa palielinātu
stresu.
Tas nozīmē, ka jāatgriežas pie fizioterapijas pamatiem, ko rakstīja Janda (Janda,
1983) par muskuļu pretējām grupām. Ja pacients, piemēram, jūt palielinātu tonusu,
muskuļšķiedru savilkumu un varbūt sāpes kakla un trapecveida muskuļos, tad saīsināti,
visdrīzāk, būs krūšu muskuļi. Ja nelikvidējam cēloni, tad cīnamies ar sekām atkal un atkal.
Taču jāatceras, ka, ilgstoši kairinot attiecīgo struktūru, precīzāk, gan ārpusšūnu matricu, gan
pamatvienību līmeni, organisms atbildēs ar adaptāciju situācijai un notiks pārmaiņas
fizioloģiskā līmenī. Tādēļ no terapijas viedokļa svarīgi skatīties uz cilvēku globāli-lokāliglobāli, kas nozīmē: 1) apskatām visu ķermeni; 2) atvieglojam stāvokli lokāli; 3) turpinām
strādāt globāli uz pārējām muskuļu grupām, kas rada pārlieku lielo spriedzi.
Ja pieņem, ka dažāda veida audi, sākot ar ādu un beidzot ar kauliem, kur, protams, pa
vidu vijas nervi, asinsvadi, ir taukaudu spilventiņi un notiek visi fizioloģiskie procesi šūnu
līmenī utt., ir “sasieti” vienā kopējā masā, tad saprotam, ka jebkuras izmaiņas organismā
nepaliek bez sekām. Tā kā autora pētījumā viena no lietotajām ir AK metode, kas teorētiski
skaidro, ka organisms ir nedalāms kopveselums, tad jāsecina, ka jebkura AK metode
iedarbojas uz visu organismu un tās ietekme noteikti atspoguļosies arī citās organisma
adaptīvajās sistēmās, kuras iespējams kvantitatīvi novērtēt.
Iedziļinoties balsta kustības sistēmas regulatorajos principos, var secināt, ka nav
iesaistīta tikai CNS un perifērā NS, bet tās stāvoklis ir atkarīgs arī no šūnu līmeņa, kā arī
pretējā virzienā. Tādēļ, atdalot kādas organisma sistēmas darbību no citas un skatot to šauri,
nav iespējams spriest par cilvēka organismu kā sistēmu.
Runājot par literatūras apskatu kopumā kā par papildu vērā ņemamu faktoru, jāmin
pētniecības tehnoloģiju attīstība. Lai gan pētniecība ir notikusi, organismu sadalot sīkās
apakšstruktūrās, kas vēl joprojām notiek arī mūsdienās, tad iegūtie priekšstati par katru pētīto
modeli ir grūti funkcionāli savienojami, jo, attīstoties kopumu vērtējošiem principiem, ir arī
jāmaina atsevišķo modeļu aprakstīto raksturlielumu iespējamās sadarbības. Tāpēc klasiskie
modeļu apraksti jākoriģē, lai mēģinātu tos apvienot vienotā holistiskā sistēmā. Holistiska
sistēma neveidojas, algebriski summējot atsevišķo modeļu raksturlielumus.
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. 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;
5. Izpētīt apakšstilba saliecējmuskuļu aerobās izturības izmaiņas zemas intensitātes
izometriskā slodzē līdz nogurumam centrālās neirālās regulācijas ietekmē.

2.2. 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
ir EMG un H-refleksa mērījumi, Pētījums III - tonusa mērījumi, bet Pētījums IV - apakšstilba
saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības tests.
2.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;
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•
•

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”,
tāpēc tika izslēgti citi faktori, kas varētu ietekmēt iegūstamos rezultātus un pētīt organisma
sistēmas adaptācijas mehānismus.
3.tabula
Apakšstilba pozīcijas un apzīmējumi EMG un citu testu laikā

Katram dalībniekam testus veica piecos stāvokļos (miera stāvoklī pirms testa,
izometriska slodze 60 grādu leņķī ceļa locītavā, maksimāla voluntāra izometriska kontrakcija
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(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 3.tabulā.

2.3. Pētīšanas metodes
2.3.1. 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.
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.
2.3.2. 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
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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
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. 7.att.).

7. att. Centrālās neirālās regulācijas tests muskulim gastocnemius
pēc AK metodes (foto no autora arhīva)
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
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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.
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.
8.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.

8. att. Epigastrija reģiona kairinājums ar cieta gumijas
materiāla bumbiņu, izsaucot funkcionālus centrālās neirālās
regulācijas traucējumus (foto no autora arhīva)
2.3.3. Dinamometrija
Dinamometrija ir metode, ar kuru mēra fizikālu lielumu „spēks”. Praksē pielieto gan
mehāniskus, gan elektroniskus dinamometrus.

9. att. Dinamometrs Lafayette Instrument spēka mērīšanai (foto no autora arhīva)
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.
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Pētījumā autors izmantojis dinamometru statiskā spēka mērīšanai Lafayette
Instrument Model: 01165 Manual Muscle Tester (Lafayette Instrument, Ltd., Lielbritānija) (sk.
9.att.).
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.
2.3.4. 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
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
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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.10.att.). Testa ilgums
- 16 minūtes.
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
m.Gastrocnemius neirālus funkcionālus traucējumus, kas raksturosies ar miotātiskā refleksa
izmaiņām. Tests tika atkārtots arī otrai kājai.

10. att. Oklūzijas pletizmogrāfijas datu iegūšana
apakšstilba muskuļiem (foto no autora arhīva)
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.
2.3.5. 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
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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.

A

B

11. 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)
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
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
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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 2.tabulā.
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.
2.3.6. 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. 12.att.). Šāda metode ar dažādiem protokoliem aprakstīta
zinātniskajās publikācijās (Thompson et al., 2009; Groisman et al., 2014; Burke, 2016).

12. att. Popliteus nerva elektrostimulācija, mērot H-refleksu
miera stāvoklī ar EMG (foto no autora arhīva)
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.
2.3.7. 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).

13. att. Myoton-3 lietošana m.Gastrocnemius tonusa
mērīšanai (foto no autora arhīva)
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
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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.
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. 13.att.).
Šajā pētījuma daļā mērījumi tika veikti 18 Gastrocnemius muskuļiem.
2.3.8. 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
laiks, kuru dalībnieks spēja noturēt izometrisku kontrakciju ar 5% apsmagojumu līdz
nogurumam (nespēja noturēt ceļa locītavas 60 grādu fleksijas pozīciju).
2.3.9. 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,
46

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.
2.3.10. 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).
2.3.11. 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.

2.4. 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
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 (sk. 7.pielikumu). 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
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spēka. Sekoja konkrētā testa darbība ievērojot pozīciju secību visos mērījumos un posmos.
Testu norises secību shematiski iespējams aplūkot 14.attēlā.
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.

14. att. Pētījuma testu norises shematisks attēlojums
1.POSMS. Darbs uzsākts 2015.gada septembrī. Šajā posmā notika zinātniskās literatūras un
avotu izpēte, izvērtēšana, apkopošana un analīze. Galvenokārt informācija meklēta par
funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas traucējumiem, to ietekmi uz sportista organismu
un muskuļu aerobo izturību un darbaspējām, kā arī to mērīšanas iespējām.
2.POSMS. Teorētiski un praktiski izpētīta apakšstilba muskuļu lokālā perifērā asins plūsma ar
un bez funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas traucējumiem zemas intensitātes
izometriskas slodzes laikā, kad sportistam 16 minūtes tika mērīta lokālā perifērā asins plūsma
apakštilba muskuļos divos dažādos muskuļa neirālos stāvokļos. Mērījumi notika sadarbībā ar
Latvijas Kardioloģijas institūtu profesora Dr.Viļņa Dzērves vadībā Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas telpās no 2015.gada oktobra līdz 2015.g. gada decembra beigām.
3.POSMS. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas
un pielāgotās fiziskās izglītības katedrā 2016.gada janvārī tika pētīta apakšstilba
saliecējmuskuļu aerobā izturība ar un bez funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas
traucējumiem zemas intensitātes izometriskā slodzē līdz nogurumam.
4.POSMS. Sadarbībā ar Tartu Universitātes kinezioloģijas un biomehānikas laboratoriju
profesora M.Pääsuke vadībā 2016.gada aprīlī tika uzsākta pētījuma daļa, lai veiktu EKG
mērījumus muskuļa Gastrocnemius elektriskās aktivitātes noteikšanai, kā arī miotonometrijas
mērījumus muskuļa tonusa noteikšanai ar un bez funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas
traucējumiem zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā.
5.POSMS. 2016.gada novembrī tika turpināta lieliskā sadarbība ar Tartu Universitātes
kinezioloģijas laboratoriju un uzsākta muskuļa Gastrocnemius H-refleksu pētīšana, veicot
mērījumus ar un bez funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas traucējumiem zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā.
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 –
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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.
Tika izvēlētas tādas pētījuma metodes, lai iegūtu rezultātus par aerobo darbaspēju
nodrošinošajiem faktoriem, lai gūtu ieskatu par notiekošajām fizioloģiskajām izmaiņām
muskulī ar normālu un funkcionāli izmainītu neirālās regulācijas stāvokli un veiktu
secinājumus par rezultātu izmaiņām.
Pētījums tika organizēts vairākos posmos ilgākā laika periodā gan LSPA, gan
Latvijas Kardioloģijas institūtā, gan Tartu Universitātē Igaunijā. Dalībnieku skaits, kopējo
mērijumu skaits katrā posmā un mērījumu skaits katram dalībniekam ir atšķirīgs, jo tas bija
atkarīgs no konkrētā brīža muskuļa neirālās regulācijas stāvokļa, tādēļ tika lietoti iekļaušanas
un izslēgšanas kritēriji.
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3. IZMAINĪTAS CENTRĀLĀS NEIRĀLĀS REGULĀCIJAS
IETEKMES IZVĒRTĒJUMS UZ APAKŠSTILBA
SALIECĒJMUSKUĻU AEROBO DARBA SPĒJU
NODROŠINOŠAJIEM FAKTORIEM SPORTISTIEM
3.1. Lokālās perifērās asins plūsmas izmaiņas apakšstilbā zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas
ietekmē
3.1.1. Lokālā perifērā asins plūsma apakšstilbā zemas intensitātes izometriskas slodzes
laikā ar normālu neirālo regulāciju
Lai novērtētu apakšstilba muskuļu perifērās asins plūsmas parametru dinamiku
izometriskas slodzes laikā muskulī Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju, tika
izmantota venozās oklūzijas pletizmogrāfijas metode, bet lai nodrošinātu izmometrisku slodzi,
autors izmantoja trīša mehānismu, kas nodrošināja 5 % no maksimālās statiskās voluntārās
kontrakcijas (MVIC) uz apakšstilba fleksoriem.
Tika veiktas apakšstilba muskuļa ar normālu neirālo regulāciju 28 ceļa locītavu
fleksiju kustības lokālās asins plūsmas pārbaudei. Iegūtie rezultāti ir grupas testa vidējie
rādītāji (sk. 15.att.).

15. att. Apakšstilbu muskuļu perifērās cirkulācijas parametru dinamika izometriskas
slodzes laikā muskulī Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju (n = 28)
Apakšstilbu muskuļu perifērās cirkulācijas parametru dinamika 16 minūšu
izometriskās slodzes laikā muskulī Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju veido
normālsadalītu rezultātu kopumu ar variācijas koeficientu 16 – 21%, kas ir nedaudz lielāks par
kritisko, kas matemātiskajā statistikā tiek pieņemts par 10%. Šajā eksperimentā bija grūti
izslēgt nelielas sinerģijas ceļa locītavas fleksijā, kas radīja nelielas, straujas asins plūsmas
izmaiņas slodzes laikā. Bet jāatzīme, ka asins plūsmas vērtību izkliede slodzes laikā praktiski
nemainās, jo variācijas koeficients mainās tikai par 5%.
Analizējot rezultātu dinamiku laikā, redzams, ka, līdz ar statiskas slodzes uzsākšanu,
asins plūsmas vidējā vērtība grupā apakštilba muskuļos ir 4,0 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu
(sk. 1. pielikumu).
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Šī vērtība ir līdzīga, kā tas ir novērtēts triceps surae muskuļos pie pēdas plantārās
fleksijas, kur plūsma pie 10% no MVIC ir 5 – 6 ml/min uz 100 ml audu (Паэглитис, 1986).
Kontrakcijai turpinoties, otrajā minūtē - 4,6 ± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, trešajā minūtē - 5,0
± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, ceturtajā minūtē - 5,3 ± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, piektajā
minūtē - 5,5 ± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, sestajā minūtē - 5,8± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu,
septītajā minūtē - 5,9 ± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, astotajā minūtē - 6,0 ± 0,4 ml/ min uz 100
ml audu, devītajā minūtē - 6,2 ± 0,4 ml/ min uz 100 ml audu, desmitajā minūtē - 6,3 ± 0,4 ml/
min uz 100 ml audu, vienpadsmitajā minūtē - 6,4 ± 0,5 ml/ min uz 100 ml audu, divpadsmitajā
minūtē - 6,5 ± 0,5 ml/ min uz 100 ml audu, trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā
minūtē - 6,6 ± 0,5 ml/ min uz 100 ml audu un sešpadsmitajā minūtē rezultāts ir 6,7 ± 0,5 ml/
min uz 100 ml audu.
Pirmajās 11 minūtēs var novērot nelielu plūsmas pieaugumu līdz 6,5 ± 0,5 ml/ min
uz 100 ml audu, kas turpmākajā kontrakcijas laikā stabilizējas (steady state) un saglabājas līdz
kontrakcijas kontroles beigām – 16 minūtei. Šāda plūsmas stabilizācija ir raksturīga ilgstošas
aerobas kontrakcijas apstākļiem, ko literatūrā apraksta kā asins plūsmas pārdali uz slodzes
laikā aktīvajām muskuļu kustību vienībām (Паэглитис, 1986; Gavrona et al.,2015). Šāda
asins plūsmas pārdale literatūrā ir pētīta gan apkštilba muskuļos, gan apkašdelma muskuļos,
iegūstot līdzīgus rezultātus ar izteiktu plūsmas stabilizāciju slodzes laikā. Jāatzīmē, ka šī asins
plūsma slodzes laikā ne tuvu nav maksimālai, bet gan no pilnas, t.i., maksimāli iespējamas
asins plūsmas (Паэглитис, 1986) sastāda vienu sesto daļu. Litearūrā (Паэглитис,1986;
Скардс, Эглитис, Паэглитис, 1986; Gavrona et al., 2015), skaidrojot asins plūsmas pārdali
gar aktīvajām kustību vienībām, tiek norādīts, ka to nodrošina sinhrona veģetatīvās nervu
sistēmas aktivēta prekapilāro sfinkteru dilatācija atbilstoši rekrutētajām – slodzē iesaistītajām
muskuļu kustību vienībām, ko regulē somatiskā nervu sistēma. Izejot no motorās kontroles
modeļa veidošanas viedokļa, automātiskā kustību stereotipa nodrošinājums arī ir cieši saistīts
gan ar veģetatīvo nervu sistēmu, gan ar somatisko nervu sistēmu, kuras kustību modeļi tiek
salāgoti centrālās nervu sitsēmas zemgarozas struktūrās (Паэглитис, 1986; Бернштейн,
1990; Lundy-Ekman, 1998; Walther, 2000; Solms, Turnbull, 2002; Frost, 2002).
3.1.2. Lokālā perifērā asins plūsma apakšstilbā zemas intensitātes izometriskas slodzes
laikā ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
Apakšstilbu muskuļu perifērās cirkulācijas parametru dinamika pārbaudīto 16 minūšu
izometriskas slodzes laikā muskulī Gastrocnemius ar mainītu neirālo regulāciju (sk. 16.att.)
veido normālsadalītu rezultātu kopumu ar variācijas koeficientu 14 % - 21 %, kas ir nedaudz
lielāks par kritisko, kas matemātiskajā statistikā tiek pieņemts par 10%.
Analizējot rezultātu dinamiku laikā, redzams, ka, līdz ar statiskas slodzes uzsākšanu,
asins plūsmas vidējā vērtība grupā apakšstilbu muskuļos ir 5,5 ± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu.
Kontrakcijai turpinoties, otrajā minūtē - 5,9 ± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu, trešajā minūtē - 6,2
± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu, ceturtajā minūtē - 6,5 ± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu, piektajā
minūtē - 6,7± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu, sestajā minūtē - 7,0 ± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu,
septītajā minūtē - 7,3 ± 0,2 ml/ min uz 100 ml audu, astotajā minūtē -7,5 ± 0,3 ml/ min uz 100
ml audu, devītajā minūtē - 7,7 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu, desmitajā minūtē - 7,9 ± 0,3 ml/
min uz 100 ml audu, vienpadsmitajā minūtē - 8,0 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu, divpadsimatajā
minūtē - 8,2 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu, trīspadsimtajā minūtē -8,3 ± 0,3 ml/ min uz 100
ml audu, četrpadsimatjā minūtē -8,6 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu, piecpadsimtajā minūtē 8,7 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu un sešpadsmitajā minūtē - 8,9 ± 0,3 ml/ min uz 100 ml audu.
Visas sešpadsmit minūtes muskuļa kontrakcijas laikā vērojams asins plūsmas pieaugums, kurš
nestabilizējas un ir pieaugošs.
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16. att. Apakšstilbu muskuļu perifērās cirkulācijas parametru dinamika
izometriskas slodzes laikā muskulī Gastrocnemius ar izmainītu neirālo
regulāciju (n = 28)
Šāds asins plūsmas pieaugums laikā neļauj notikt asins plūsmas pārdalei uz aktīvajām
kustību vienībām, diletējot prekapilāros sfinkterus atbilstoši slodzē iesaistītajām muskuļu
kustību vienībām. Tas varētu norādīt uz veģetatīvās un somatiskās nervu sistēmas nesinhronu
darbību zemgarozas struktūrās. Pētāmajai grupai netika nodrošināts ceļa locītavas fleksijas
stereotipa motorais modelis. Tas nozīme, ka motorā modeļa neirālā regulācija ir mainīta, kas
savukārt saistāms ar veģetatīvās nervu sistēmas un somatiskās nervu sistēmas regulējošo
sistēmu nesaskaņotību (Васильева,1996; Васильева, 1998; Frost, 2002). Asins plūsmas
nepārtraukts pieaugums slodzes laikā norāda uz veģetatīvās nervu sistēmas regulācijas
traucējumiem, kas savukārt var būt par cēloni muskuļa kustību modeļa izmaiņām, kas tika
atlasītas kā grupas raksturojošais parametrs.
3.1.3. Centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekme uz apakšstilba lokālo perifēro asins
plūsmu
Salīdzinot iegūtos asins plūsmas rezultātus (sk. 17.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.
Otrajā un trešajā testa minūtē, kā arī devītajā un desmitajā minūtē netika konstatētas
statistiski ticamas rezultātu izmaiņas. Otrajā un trešajā testa minūtē izmaiņas netiek
konstatētas, domājams, tāpēc, ka muskulī strauji pieaug pieprasījums pēc arteriālajām asinīm,
tādēļ plūsmas izmaiņas testa sākumā abos neirālās regulācijas stāvokļos nav statistiski
atšķirīgas. Savukārt devītajā un desmitajā minūtē netiek konstatētas būtiskas izmaiņas,
pieļaujams, tāpēc, ka muskulī ar nomālu neirālo regulāciju šajā laikā sāk normalizēties
(iestājas – angļu v. - “stady state” stāvoklis) asins plūsma un novērojams augstāks rezultātu
variācijas koeficients, kas skaidrojams ar to, ka citam testa subjektam tas notiek agrāk, bet
citam vēlāk.
Novērtējot atšķirības asins plūsmu dinamikā, var redzēt, ka jau kontrakcijas
uzsākšanas brīdī abās pētāmajās grupās asins plūsma apakšstilbā ar mainītu neirālo regulāciju
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ir par 38% augstāka (P<0,01) par asins plūsmu normāli regulētā apakšstilbā. Būtiski ir tas, ka
asins plūsma neirāli mainīta muskuļa regulācijā nestabilizējas slodzes laikā, bet nepārtraukti
pieaug. Otrajā minūtā mērījuma atšķirība ir 28%, trešajā - 24%, ceturtajā atšķirība samazinās
līdz 23% (P<0,01). Piektajā un sestajā minūtē plūsmas izmaiņas ir 22% un 21% (P<0,1)
robežās, bet septītajā un astotajā minūtē - 24% (P<0,01) un 25% (P<0,05). Sākot no
vienpadsmitās minūtes, plūsmas izmaiņu starpība pieaug ar katru minūti no 25% (P<0,05)
vienpadsmitajā minūtē līdz 33% sešpadsmitajā minūtē (pēdējās minūtēs rezultāti statistiski
ticami atšķiras pie ticamības līmeņa P<0,01). Detalizēti ar rezultātu aprēķiniem iespējams
iepazīties 1.pielikumā.

17. att. Apakšstilba asins plūsmas izmaiņas funkcionālu centrālās
neirālās regulācijas traucējumu ietekmē (n = 28)
Salīdzinot šo rezultātu atšķirības ar literatūrā (Скардс, Паэглитис, 1985; Skards et
al.,1992) dotajām norādēm par asins plūsmas regulācijas traucējumiem, var netieši teikt, ka
funkcionāli centrālās neirālās regulācijas traucējumi apakšstilba fleksijas motorā modeļa
nodrošinājumā ir saistāmi ar veģetatīvās nervu sistēmas un somatiskās nervu sistēmas
savstarpējās regulācijas neatbilstību (Walter, 2000; Rosner, Cuthbert, 2012).
Asiņu plūsmai pieaugot uz muskuļu kustību vienībām, pieaugs atvērto kapilāru skaits
un palielināsies intramuskulārais spiediens. Šādā situācijā muskulī iestāsies anaerobais darbs,
kas izsauks aerobo darbaspēju samazināšanos (Start, 1963; Скардс, 1978; Скардс et al.,1983;
Скардс, Паэглитис, 1985).
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.
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.

53

3.2. Apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskās aktivitātes (EMG) un
muskuļa Gastrocnemius H-refleksa izmaiņas miera stāvoklī un zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas
ietekmē
3.2.1. Apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskā aktivitāte (EMG) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām
Lai novērtētu apakšstilba saliecējmuskuļu elektriskās aktivitātes rezultātus, sākotnēji
iegūtie katra subjekta dati tika pārveidoti procentos, kur par maksimālajiem (100%) tika
pieņemti MVIC iegūtie rezultāti. Savukārt pārējie rezultāti tika pārvērsti procentuālā attiecībā
no MVIC, lai salīdzinājums būtu korekts.
3.2.1.1 Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (EMG) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PIRMS 1 un 2.
Novērtējot pirmā subjekta muskuļa Gastrocnemius rezultātus, 18.attēlā var redzēt,
ka muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī bioelektriskā aktivitāte, tieši RMS,
ir 4,3% no MVIC, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 2,6% no MVIC, kas norāda, ka
samazinājums ir par 1,7%.
Otra subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
muskuļu bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 7,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 1,8% no MVIC, kas norāda, ka
samazinājums ir par 5,3%.
Skatot trešā subjekta muskuļa Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī rezultātus, muskuļu bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 1,5% no MVIC, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 1,2% no
MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 0,3%.
Novērtējot ceturtā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī, RMS ir 5,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS ir 2,9% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 2,8%.
Novērtējot piektā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī, RMS ir 5,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS ir 2,9% no MVIC, samazinājums ir par 2,8%.
Sestā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 6,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 3,1% no MVIC, samazinājums ir par 3,5%.
Septītā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 2,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 1,8% no MVIC, samazinājums ir par 0,3%.
Astotā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 2,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,0% no MVIC, samazinājums ir par 0,6%.
Devītā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 2,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,1% no MVIC, kas norāda, ka pieaugums ir par 0,1%.
Desmitā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
RMS ir 3,9% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 3,5% no MVIC, samazinājums ir par 0,4%.
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18. att. Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PIRMS 1 un 2)
Vienpadsmitā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī RMS ir 5,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS ir 3,7% no MVIC, samazinājums ir par 1,3%.
Divpadsmitā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
RMS ir 5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 4,5% no MVIC, samazinājums ir par 0,7%.
Trīspadsmitā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
RMS ir 5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 4,2% no MVIC, samazinājums ir par 1%.
Četrpadsmitā subjekta rezultāti muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī RMS ir 4,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS ir 3,3% no MVIC, samazinājums ir par 1,3%.
Vērtējot piecpadsmitā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī, RMS ir 5,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 2,4% no MVIC, samazinājums ir par 2,6%.
Vērtējot sešpadsmitā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī, RMS ir 5,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 3,0% no MVIC, samazinājums ir par 2,0%.
Novērtējot septiņpadsmitā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo
regulāciju miera stāvoklī, RMS ir 3,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 2,2% no MVIC, samazinājums ir par 1,2%.
Novērtējot astoņpadsmitā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī, RMS ir 4,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 1,9% no MVIC, samazinājums ir par 2,3%.
Izvērtējot subjektu uzrādītās izmaiņas, var secināt, ka septiņpadsmit dalībniekiem
(94,4% no grupas) ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius
RMS aktivitāte ir samazinājusies, bet vienam dalībniekam (5,6% no grupas) ir
palielielinājusies. Vērtējot subjektu rezultātus grupās, var redzēt pietiekami lielus variācijas
koeficientus – grupā ar normālu neirālo regulāciju variācijas koeficients ir 35,8%, bet ar
izmainītu – 32,9%. Tas norāda, ka subjektu adaptācija uz veikto kairinājumu, izsaucot muskulī
funkcionāli izmainītu centrālās neirālās regulācijas stāvokli, ir dažāda – citam spēcīgāka, citam
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vājāka. Tas liek domāt, ka, pētot šāda veida regulācijas mehānismus, ir grūti atrast vienādas
atbildes reakcijas.
3.2.1.2 Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (EMG) ar un bez funkcionālām centrālās
neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PIRMS 1 un 2.

Muskuļu aktivitātes %
attiecība no MVIC

Novērtējot pirmā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, 19.attēlā var redzēt,
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regulāciju Biceps femoris muskulī RMS aktivitāte ir 2,6% no MVIC, kas norāda, ka izmaiņu
nav.
Skatot otrā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, var redzēt, ka ar normālu
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte, tieši RMS, ir 2,2% no
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Biceps femoris muskulī RMS aktivitāte ir 2,1% no MVIC, kas norāda, ka izmaiņas ir par 0,1%.
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19. att. Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PIRMS 1 un 2)
Skatot trešā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, var redzēt, ka ar normālu
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,0% no MVIC,
savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju Biceps femoris muskulī RMS
aktivitāte arī ir 1,0% no MVIC, kas norāda, ka izmaiņas nav notikušas.
Ceturtā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 3,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 3,2% no MVIC, kas norāda, ka ir
pieaugums par 0,1%.
Piektā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,7% no MVIC, kas norāda, ka ir
samazinājums par 0,9%.
Sestā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 5,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,4% no MVIC, samazinājums ir par 2,9%.
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Septītā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,6% no MVIC, samazinājums ir par
1,0%.
Astotā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,5% no MVIC, samazinājums ir par 1,2%.
Devītā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,4% no MVIC, samazinājums ir par
0,1%.
Desmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,7% no MVIC, pieaugums ir par
0,5%.
Vienpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,8% no MVIC, pieaugums ir par
0,7%.
Divpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,8% no MVIC, pieaugums ir par
1,0%.
Trīspadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,4% no MVIC, pieaugums ir par
0,6%.
Četrpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,4% no MVIC, samazinājums ir par
0,4%.
Piecpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 3,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,4% no MVIC, samazinājums ir par
1,1%.
Sešpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 2,6% no MVIC, pieaugums ir par
0,5%.
Skatot septiņpadsmitā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, var redzēt, ka ar
normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 2,1% no MVIC,
savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju Biceps femoris muskulī RMS
aktivitāte arī ir 2,0% no MVIC, kas norāda, ka izmaiņas nav notikušas.
Astoņpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 1,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte arī ir 1,6% no MVIC, samazinājums ir par
0,1%.
Izvērtējot subjektu uzrādītās izmaiņas muskulī Biceps femoris, RMS aktivitāte ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies deviņiem dalībniekiem
(50% no grupas), bet sešiem dalībniekiem (33,33%) ir palielinājusies, kā arī trim dalībniekiem
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(16,66%) rezultātu izmaiņas nav novērotas. Analizējot subjektu rezultātus grupās, var redzēt
pietiekami lielus variācijas koeficientus – grupā ar normālu neirālo regulāciju variācijas
koeficients ir 43,8%, bet ar izmainītu – 28,5%. Tas norāda, ka subjektu adaptācija uz veikto
kairinājumu, izsaucot muskulī funkcionāli izmainītu centrālās neirālās regulācijas stāvokli, ir
dažāda – citam spēcīgāka, citam vājāka, bet vēl citiem izmaiņu nav vai ir pretējā virzienā. Šajā
gadījumā atkārtoti var secināt, ka, pētot šāda veida regulācijas mehānismus, ir grūti atrast
vienādas atbildes reakcijas.
3.2.1.3 Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar un bez
funkcionālām centrālās neirālās regulācijas izmaiņām – POZĪCIJA 1 un 3.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius , 20.attēlā var redzēt,
ka ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir
5,3% no MVIC, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 2,6% no MVIC, kas norāda, ka
samazinājums ir par 2,7%.
Vērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 7,1% no MVIC,
savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,9% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 3,2%.
Trešā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 3,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 5,9% no MVIC, kas
norāda, ka ir pieaugums par 2,5%.
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļu bioelektriskā aktivitāte ir 6,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 5,8% no MVIC,
samazinājums ir par 0,8%.
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa bioelektriskā aktivitāte ir 5,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 1,8% no MVIC,
samazinājums ir par 3,3%.
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 7,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 5,4% no MVIC, samazinājums
ir par 1,8%.
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 9,3% no MVIC, aktivitāte ir
pieaugusi par 4,1%.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 4,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 5,0% no MVIC, aktivitāte ir
pieaugusi par 0,5%.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 4,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 2,1% no MVIC, aktivitāte ir
samazinājusies par 1,9%.
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20. att. Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā (POZĪCIJA 1 un 3)
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 3,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,1% no MVIC, aktivitāte nav
mainījusies.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 5,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 2,7% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 3,1%.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 4,5% no MVIC, savukārt, ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,0% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 1,5%.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 16,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 19,4% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 2,6%.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 9,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 13,9% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 2,6%.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 7,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,6% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 3,0%.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 5,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,8% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 1,7%.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļu bioelektriskā aktivitāte ir 10,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
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izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,5% no
MVIC, aktivitāte ir samazinājusies par 6,8%.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 5,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 3,4% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 2,1%.
Izvērtējot subjektu uzrādītās izmaiņas muskulī Gastrocnemius , RMS aktivitāte ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies divpadsmit dalībniekiem
(66,7% no grupas), bet pieciem dalībniekiem (27,8%) ir palielinājusies, kā arī vienam
subjektam (5,5%) rezultātu izmaiņas nav novērotas. Analizējot subjektu rezultātus grupās, var
redzēt pietiekami lielus variācijas koeficientus – grupā ar normālu neirālo regulāciju variācijas
koeficients ir 48,9%, bet ar izmainītu – 83%. Tas norāda, ka subjektu adaptācija uz veikto
kairinājumu, izsaucot muskulī izmainītu funkcionālu centrālās neirālās regulācijas stāvokli, ir
dažāda – vienam muskuļa elektriskā aktivitāte pieaug, citam samazinās, bet kādam paliek
nemainīga. Šajā gadījumā atkārtoti var secināt, ka grupas vidējo rezultātu analīze pazaudē
individuālās adaptācijas mehānisma atbildes reakcijas uz kairinājumu, tādēļ šādu regulācijas
mehānismu vērtēšanai jābūt vērstai uz konkrētu subjektu jeb jābūt individuālai.
3.2.1.4 Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar un bez
funkcionālām centrālās neirālās regulācijas izmaiņām – POZĪCIJA 1 un 3.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, 21.attēlā var redzēt,
ka ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļu bioelektriskā aktivitāte, tieši RMS,
ir 8,3% no MVIC, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju Biceps femoris muskulī RMS aktivitāte ir 9,7% no MVIC, kas nozīmē, ka muskuļa
RMS aktivitātes pieaugums ir 1,4%.
Skatot otrā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, var redzēt, ka ar normālu
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļu bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 23,1% no MVIC,
savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju Biceps
femoris muskulī RMS aktivitāte ir 21,2% no MVIC, kas norāda, ka ativitāte ir samazinājusies
par 1,9%.
Skatot trešā subjekta rezultātus Biceps femoris muskulim, var redzēt, ka ar normālu
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļu bioelektriskā aktivitāte RMS ir 4,9% no MVIC,
savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju Biceps femoris muskulī RMS
aktivitāte arī ir 7,7% no MVIC, pieaugums ir par 2,8%.
Ceturtā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 17,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 14,4% no MVIC, aktivitāte samazinājusies par
3,1%.
Piektā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 12,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 17,9% no MVIC, aktivitāte pieaugusi par 5,6%.
Sestā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 14,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 17,8% no MVIC, aktivitāte pieaugusi par 3,2%.
Septītā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 10,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 10,4% no MVIC, aktivitāte pieaugusi par 0,1%.
Astotā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 9,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
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21. att. Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā (POZĪCIJA 1 un 3)
Devītā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 6,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 7,9% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi par 1,5%.
Desmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 9,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 9,3% no MVIC, aktivitāte samazinājusies par
0,5%.
Vienpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 8,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 9,3% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi
par 0,5%.
Divpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 12,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 11,4% no MVIC, aktivitāte
samazinājusies par 1,4%.
Trīspadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 21,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 29,2% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi
par 7,5%.
Četrpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 15,5% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 23,0% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi
par 7,5%.
Piecpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 16,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 13,5% no MVIC, aktivitāte
samazinājusies par 2,5%.
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Sešpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 11,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 14,0% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi par 2,4%.
Septiņpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 9,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 10,4% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi
par 0,8%.
Astoņpadsmitā subjekta Biceps femoris muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā bioelektriskā aktivitāte ir 14,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī RMS aktivitāte ir 15,3% no MVIC, aktivitāte ir pieaugusi
par 0,9%.
Izvērtējot subjektu uzrādītās izmaiņas, var secināt, ka sešiem dalībniekiem (33,3% no
dalībniekiem) ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris
RMS aktivitāte ir samazinājusies, vienpadsmit dalībniekiem (61,1%) ir palielielinājusies, bet
vienam dalībniekam (5,6%) izmaiņu nav. Vērtējot grupas vidējos rezultātus un vairāk
variācijas koeficientus – grupā ar normālu neirālo regulāciju variācijas koeficients ir 38,9%,
bet ar izmainītu – 43,2,%, kas norāda uz grupas rezultātu izkliedi, tāpēc var secināt, ka subjektu
adaptācija uz veikto kairinājumu, izsaucot muskulī izmainītu funkcionālu centrālās neirālās
regulācijas stāvokli, ir dažāda, t.i., uz muskuļa kairinājumu ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju atkārtoti novēroti trīs dažādi adaptācijas mehānismi. Tas liek domāt, ka,
pētot šāda veida regulācijas mehānismus, lineāru atbildes reakciju nevar gaidīt.
3.2.1.5 Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar un bez
funkcionālām centrālās neirālās regulācijas izmaiņām – MVIC 1 un 2.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius , 22.attēlā var redzēt,
ka muskulim ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa maksimālā bioelektriskā
aktivitāte (MVIC) RMS ir 209 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 158,5 µV·s
(75,8% no muskuļa ar normālu neirālo regulāciju), kas norāda, ka samazinājums ir par 50,5
µV·s, jeb 24,2% no muskuļa aktivitātes ar normālu neirālo regulāciju.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa MVIC (RMS) ir 155,5 µV·s, savukārt tam pašam
subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius
RMS aktivitāte ir 154 µV·s (99%), kas norāda, ka aktivitātes samazinājums ir par 1,5 µV·s jeb
1%.
Trešā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 325 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 251,5
µV·s (77,4%), kas norāda, ka samazinājums ir par 73,5 µV·s (22,6%).
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 229 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 99 µV·s
(43,2%), aktivitāte ir samazinājusies par 130 µV·s (56,8%).
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 113,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 132
µV·s (116,3%), kas norāda, ka aktivitāte ir pieaugusi par 18,5 µV·s jeb 16,3%.
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 167,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
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izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 163,5
µV·s (97,6%), aktivitāte ir samazinājusies par 4 µV·s (2,4%).
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22. att. Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā (MVIC 1 un 2)
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 422,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 248
µV·s (58,7%), aktivitāte ir samazinājusies par 174,5 µV·s (41,3%).
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 422 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 273,5
µV·s (64,8%), aktivitāte ir samazinājusies par 148,5 µV·s (35,2%).
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 300,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 241
µV·s (80,2%), aktivitāte ir samazinājusies par 59,5 µV·s (19,8%).
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 257 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
195µV·s (75,9%), aktivitāte ir samazinājusies par 62 µV·s (24,1%).
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 120 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
172µV·s (143,3%), aktivitāte ir pieaugusi par 52 µV·s (43,3%).
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 155 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
142µV·s (91,6%), aktivitāte ir samazinājusies par 13 µV·s jeb 8,4%.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 155 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
140µV·s (90,3%), aktivitāte ir samazinājusies par 15 µV·s (9,7%).
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Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 153,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 150µV·s (97,7%), aktivitāte ir samazinājusies par 3,5 µV·s (2,3%).
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 158,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 134,5µV·s (84,9%), aktivitāte ir samazinājusies par 24 µV·s (15,1%).
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 180,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 127µV·s (70,4%), aktivitāte ir samazinājusies par 53,5 µV·s (29,4%).
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju
ceļa 60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 233 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 254µV·s (109%), aktivitāte ir pieaugusi par 21 µV·s jeb 9%.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 216,5 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 170 µV·s jeb 78,5% no aktivitātes ar normālu neirālo regulāciju, aktivitāte ir
samazinājusies par 46,5 µV·s jeb 21,5%.
Vērojot grupas vidējos rezultātus un izkliedi, var secināt, ka grupā muskulim ar
normālu neirālo regulāciju variācijas koeficients ir 42,2%, bet muskulim ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju grupas rezultātu izkliede ir 29,6%. Šajā gadījumā grupu
var iedalīt divās daļās –vieniem muskuļu aktivitāte samazinājās (83,4%), bet otriem
palielinājās (16,6%). Vērtējot visas grupas vidējos rezultātus, jāatceras, ka atbildes reakcijas
uz kairinājumu tomēr ir dažādas un, analizējot kopējos grupas rezultātus un vērtējot muskuļa
neirālo regulāciju, nevar noteikt lineāru sakarību starp neiroreflektoro kairinājumu un muskuļa
neirālās reakcijas izmaiņām.
3.2.1.6 Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar un bez
funkcionālām centrālās neirālās regulācijas izmaiņām – MVIC 1 un 2.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris, 23.attēlā var redzēt,
ka ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa maksimālā bioelektriskā aktivitāte
(MVIC) RMS ir 398 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 315 µV·s jeb 79,1% no
muskuļa aktivitātes ar normālu neirālo regulāciju, kas norāda, ka samazinājums ir par 83 µV·s
(20,9%).
Novērtējot otrā subjekta muskuli Biceps femoris, ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 402 µV·s, savukār tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 486,5
µV·s (121%), kas norāda, ka ir muskuļu aktivitātes pieaugums par 84,5 µV·s jeb 21%.
Trešā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 692 µV·s, savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 334,5
µV·s (48,3%), kas norāda, ka samazinājums ir par 357,5 µV·s (51,7%).
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 256,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 213,5 µV·s (83,2%), kas
liecina, ka aktivitāte ir samazinājusies par 43 µV·s (16,8%).
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23. att. Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā (MVIC 1 un 2)
Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 430,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 408,5 µV·s (94,9%), kas
liecina, ka aktivitāte ir samazinājusies par 22 µV·s (5,1%).
Sestā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 281 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 297 µV·s (105,7), t.i., aktivitāte ir
pieaugusi par 16 µV·s jeb 5,7%.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 348,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 340 µV·s, kas ir 97,6% no
muskuļa ar normālu neiralo regulāciju, tāpēc var secināt, ka aktivitāte ir samazinājusies par
8,5 µV·s jeb 2,4%.
Astotā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 291 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 312 µV·s (107,2%), t.i., aktivitāte
ir pieaugusi par 21 µV·s jeb 7,2%.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 471,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 396,5 µV·s, kas ir 84,1%,
tas nozīmē, ka aktivitāte ir samazinājusies par 75 µV·s jeb 15,9%.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 315 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 344,5 µV·s jeb 109,4% no muskuļa
ar normālu neirālo regulāciju, t.i., muskuļa aktivitāte ir pieaugusi par 29,5 µV·s jeb 9,4%.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 476 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 415,5 µV·s (87,3%), t.i.,
muskuļa aktivitāte ir samazinājusies par 60,5 µV·s, kas ir 12,7%.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 381,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
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neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 314 µV·s (82,3%), t.i.,
aktivitāte ir samazinājusies par 67,5 µV·s (17,7%).
Trīspadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 277 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 282 µV·s (101,8%), t.i.,
aktivitāte ir pieaugusi par 5 µV·s jeb 1,8%.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 336,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 418,5 µV·s jeb 124,4% no
muskuļa ar normālu neirālo regulāciju, t.i., aktivitāte ir pieaugusi par 82 µV·s, kas ir 24,4%.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 343 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 333,5 µV·s jeb 97,2% no
muskuļa ar normālu neirālo regulāciju, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 9,5 µV·s jeb 2,8%.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 292,5 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 287,5 µV·s jeb 98,3%, t.i.,
aktivitāte ir samazinājusies par 5 µV·s jeb 1,7%.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 395 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 369,5 µV·s (93,5%), t.i.,
aktivitāte ir samazinājusies par 25,5 µV·s (6,5%).
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā muskuļa MVIC (RMS) ir 423 µV·s, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju MVIC muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 385 µV·s, kas ir 91% no
muskuļa ar normālu neirālo regulāciju. Tas norāda, ka aktivitāte ir samazinājusies par 38 µV·s
jeb 9%.
MVIC iegūtos grupas rezultātus pēc reakcijas uz kairinājumu var iedalīt divās grupās.
Pirmajā grupā ir seši dalībnieki jeb 33,33% no grupas, kuriem RMS muskuļa Biceps femoris
aktivitāte palielinās, bet otrajā grupā ir divpadsmit dalībnieku (66,66%), kas sastāda 2/3 no
dalībnieku skaita, kuriem muskuļa bioelektriskā aktivitāte samazinās. Vērtējot visas grupas
vidējos rezultātus, jāatceras, ka atbildes reakcijas uz kairinājumu tomēr ir dažādas un,
analizējot kopējos grupas rezultātus un vērtējot muskuļa neirālo regulāciju, nevar noteikt
lineāru sakarību starp neiroreflektoro kairinājumu un muskuļa neirālās reakcijas izmaiņām, jo,
piemēram, variācijas koeficients grupā ar normālu neirālo regulāciju ir 27,2%, bet ar izmainītu
– 18,4%.
3.2.1.7 Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar 5%
noslogojumu no MVIC ar un bez funkcionālām centrālās neirālās regulācijas
izmaiņām – POZĪCIJA 2 un 4
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta, muskuļa
bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 6,7% no MVIC bioelektriskās aktivitātes, savukārt tam pašam
subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS
aktivitāte ir 3,3% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka samazinājums ir par 3,4% (sk. 24.att.).
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta, muskuļa
RMS ir 7,1% no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 5,0% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka
samazinājums ir par 2,1%.
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Trešā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 18,5% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 10,6% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka samazinājums
ir par 7,8%.
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 10,5% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
9,1% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 1,4%.
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 6,2% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
3,3% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 2,9%.
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24. att. Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC
(POZĪCIJA 2 un 4)
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 8,4% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
8,5% no MVIC aktivitātes,t.i., aktivitāte ir palielinājusies par 0,1%.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 11,8% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
12,9% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir palielinājusies par 1,1%.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 11,6% no MVIC RMS, savukār ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
3,9% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 7,8%.
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 6,6% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
6,3% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 0,3%.
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Vienpadsmitā subjekta rezultāti muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 24,2% no MVIC
RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius
RMS aktivitāte ir 9,1% no MVIC aktivitātes, t.i., aktivitāte ir samazinājusies par 15,1%.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 11,0% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
11,9% no MVIC aktivitātes, t.i., pieaugums ir par 0,9%.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 32,9% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
18,1% no MVIC aktivitātes,t.i., samazinājums ir par 14,8%.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 30,6% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
17,1% no MVIC aktivitātes, t.i., samazinājums ir par 13,5%.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 18,3% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
16,7% no MVIC aktivitātes, t.i., samazinājums ir par 1,5%.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 13,9% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
15,2% no MVIC aktivitātes, t.i., pieaugums ir par 1,4%.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 12,9% no MVIC RMS, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
5,7% no MVIC aktivitātes, t.i., samazinājums ir par 7,1%.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa RMS ir 8,8% no MVIC RMS, savukārt ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS aktivitāte ir
5,3% no MVIC aktivitātes, t.i., samazinajums ir par 3,5%.
Šajā grupā novērots, ka pieciem dalībniekiem (72,2%) ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius bioelektriskā aktivitāte, tieši RMS rādītāji,
ir samazinājušies, bet pieciem dalībniekam (27,8%) ir palielinājušies. Vērtējot grupas vidējos
rezultātus un tieši variācijas koeficientus, tika konstatēts, ka grupā ar normālu neirālo
regulāciju izkliede ir 58,3%, bet ar izmainītu – 51%. Tādējādi var secināt, ka subjektu
adaptācija uz veikto kairinājumu, izsaucot muskulī izmainītu funkcionālu centrālās neirālās
regulācijas stāvokli, ir dažāda. Tas liek domāt, ka, pētot šāda veida regulācijas mehānismus,
uz kairinājumu nevar gaidīt vienādu atbildes reakciju.
3.2.1.8 Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (EMG) ceļa 60° fleksijā ar 5%
noslogojumu no MVIC ar un bez funkcionālām centrālās neirālās regulācijas
izmaiņām – POZĪCIJA 2 un 4
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta, muskuļa
bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 14,3% no MVIC bioelektriskās aktivitātes, savukārt tam
pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris
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RMS aktivitāte ir 16,5% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka pieaugums ir par 2,2% (sk.
25.att.).
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta, muskuļa
RMS ir 26,6% no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 38,5% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka
pieaugums ir par 11,9%.
Trešā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 6,2% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 7,5% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka pieaugums ir par 1,3%.
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25. att. Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC
(POZĪCIJA 2 un 4)
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 18,7% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 17,6% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte samazinājusies
par 1,1%.
Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 18,4% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 22,8% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte pieaugusi par
4,4%.
Sestā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 22,4% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 26,5% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte pieaugusi par
4,1%.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 8,3% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
69

femoris RMS aktivitāte ir 8,4% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte pieaugusi par
0,1%.
Astotā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 6,9% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 8,6% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte pieaugusi par
1,8%.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 15,7% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 16,3% no MVIC aktivitātes, kas norāda, ka aktivitāte pieaugusi par
0,6%.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 23,8% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 17,0% no MVIC aktivitātes, kas norāda, aktivitāte samazinājusies
par 6,8%.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 12,4%
no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 17,1% no MVIC aktivitātes, kas liecina, aktivitāte pieaugusi par
4,7%.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 6,8% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 15,4% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte pieaugusi par
8,6%.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 39% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 38,1% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte samazinājusies
par 0,9%.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 33,3%
no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 29,6% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte samazinājusies
par 3,7%.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 17,2%
no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 22,2% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte pieaugusi par
3,7%.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa 60°
fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 17,1% no
MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 23,1% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte pieaugusi par
6,0%.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 22,3%
no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
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femoris RMS aktivitāte ir 20,6% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte samazinājusies
par 1,7%.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju ceļa
60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC dinamometrijas rezultāta muskuļa RMS ir 18,9%
no MVIC RMS, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps
femoris RMS aktivitāte ir 22,1% no MVIC aktivitātes, kas liecina, ka aktivitāte palielinājusies
par 3,2%.
Šajā grupā tika novērots, ka pieciem dalībniekiem (27,8%) ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir samazinājusies, bet
trīspadsmit dalībniekam (72,2%) ir palielielinājusies. Vērtējot grupas vidējos rezultātus un
tieši variācijas koeficientus, tika konstatēts, ka grupā ar normālu neirālo regulāciju izkliede ir
48,9%, bet ar izmainītu – 43,1%. Tādējādi var secināt, ka subjektu adaptācija uz veikto
kairinājumu, izsaucot muskulī izmainītu funkcionālu centrālās neirālās regulācijas stāvokli, ir
dažāda. Tas liek domāt, ka, pētot šāda veida regulācijas mehānismus, uz kairinājumu nevar
gaidīt vienādu atbildes reakciju.
3.2.1.9 Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (EMG) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PĒC 1 un 2.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc testa, muskuļu bioelektriskā aktivitāte RMS ir 4,3% no MVIC,
savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS aktivitāte ir 2,6% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 1,7%
(sk. 26.att.).
Otrā subjekta muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī
pēc testa muskuļu RMS aktivitāte ir 7,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 3,6% no MVIC, kas norāda, ka
samazinājums ir par 3,5%.
Skatot trešā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju miera stāvoklī, muskuļu bioelektriskā aktivitāte (RMS) ir 1,5% no MVIC, savukārt
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Gastrocnemius RMS ir 1,0% no
MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 0,6%.
Novērtējot ceturtā subjekta rezultātus muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī, RMS ir 5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
muskulī Gastrocnemius RMS ir 4,5% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 0,7%.
Piektā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir 4,4%
no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,2% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 2,2%.
Sestā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir 7,2%
no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 5,4% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 1,8%.
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26. att. Muskuļa Gastrocnemius elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PĒC 1 un 2)
Septītā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir 1,9%
no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 1,8% no MVIC, kas norāda, ka samazinājums ir par 0,1%.
Astotā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir 2,1%
no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,5% no MVIC, kas norāda, ka pieaugums ir par 0,4%.
Devītā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir 2,3%
no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 1,8% no MVIC, samazinājums ir par 0,5%.
Desmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir
3,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,8% no MVIC, samazinājums ir par 0,3%.
Vienpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 5,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,3% no MVIC, samazinājums ir par 2,7%.
Divpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir
5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,2% no MVIC, samazinājums ir par 2,9%.
Trīspadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir
5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 3,2% no MVIC, samazinājums ir par 1,9%.
Četrpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 5,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,9% no MVIC, samazinājums ir par 2,4%.
Piecpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 4,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,8% no MVIC, samazinājums ir par 1,6%.
Sešpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS ir
4,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 3,0% no MVIC, samazinājums ir par 1,5%.
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Septiņpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 3,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 2,5% no MVIC, samazinājums ir par 0,9%.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim ar normālu neirālo regulāciju miera stāvoklī RMS
ir 4,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Gastrocnemius RMS ir 1,9% no MVIC, samazinājums ir par 2,3%.
Vērtējot grupas vidējos rezultātus un izkliedi, var secināt, ka muskulim ar normālu
neirālo regulāciju grupas variācijas koeficients ir 37,9%, bet muskulim ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju grupas rezultātu izkliede ir 33,7%. Šajā gadījumā grupu
var iedalīt divās daļās: subjekti, kam muskuļu aktivitāte samazinājās (94,6% jeb
septiņpadsmit subjektu) un subjekti, kam muskuļu aktivitāte palielinājās (5,6% jeb viens
dalībnieks). Vērtējot visas grupas vidējos rezultātus, jāatceras, ka atbildes reakcijas uz
kairinājumu tomēr ir dažādas, un, analizējot kopējos grupas rezultātus un vērtējot muskuļa
neirālo regulāciju, nevar noteikt lineāru sakarību starp neiroreflektoro kairinājumu un muskuļa
neirālās reakcijas izmaiņām.
3.2.1.10 Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (EMG) ar un bez funkcionālām centrālās
neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PĒC 1 un 2.
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc testa, muskuļa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,0% no MVIC,
savukārt tam pašam subjektam ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī
Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,0% no MVIC, kas norāda, ka izmaiņu nav (sk. 27.att.).
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar normālu neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc testa, muskuļa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,7% no MVIC,
savukārt ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS
aktivitāte ir 2,4% no MVIC, kas norāda, ka aktivitāte ir samazinājusies par 0,3%.
Trešajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 0,9% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,2% no MVIC,
kas norāda, ka aktivitāte ir pieaugusi par 0,3%.
Ceturtajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,8% no MVIC,
kas norāda, ka aktivitāte ir pieaugusi par 0,5%.
Piektajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,7% no MVIC,
kas norāda, ka aktivitāte ir pieaugusi par 0,3%.
Sestajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,8% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 3,6% no MVIC,
kas norāda, ka aktivitāte ir pieaugusi par 0,8%.
Septītajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,2% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 0,4%.
Astotajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,9% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,5%.
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27. att. Muskuļa Biceps femoris elektriskā aktivitāte (RMS) ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PĒC 1 un 2)
Devītajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,4% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,1%.
Desmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju miera
stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,6% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,3% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 0,3%.
Vienpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,1% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,6% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,5%.
Divpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,2% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,9%.
Trīspadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,2% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,4% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,3%.
Četrpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 3,0% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,4% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 0,6%.
Piecpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,7% no MVIC,
muskuļa elektriskā aktivitāte nav mainījusies.
Sešpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,4% no MVIC, savukārt ar funkcionāli

74

izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 2,6% no MVIC,
aktivitāte ir pieaugusi par 0,2%.
Septiņpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 2,3% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,7% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 0,6%.
Astoņpadsmitajam subjektam muskulī Biceps femoris ar normālu neirālo regulāciju
miera stāvoklī pēc testa bioelektriskā aktivitāte RMS ir 1,7% no MVIC, savukārt ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskulī Biceps femoris RMS aktivitāte ir 1,6% no MVIC,
aktivitāte ir samazinājusies par 0,1%.
Izvērtējot individuālos rezultātus, var secināt, ka grupu var iedalīt trīs daļās – seši,
kam muskuļu aktivitāte samazinājās (33,33%), otrie, kam palielinājās, kas ir 10 subjekti jeb
55,6%, kā arī divi subjekti (11,1%), kuri veido trešo grupu, kam izmaiņu nebija. Grupā
muskulim ar normālu neirālo regulāciju variācijas koeficients jeb izkliede ir 33,7%, bet
muskulim ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju grupas rezultātu izkliede ir
29,7%. Tas liek domāt, ka, veidojot grupas kopējos rezultātus, īpaši vērtējot funkcionālus
centrālās neirālās regulācijas mehānismus, ir jāņem vērā katra subjekta adaptācijas
mehānisms, t.i., kā konkrētais subjekts reaģē uz kairinājumu.
3.2.2. 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 28.attēlā, grupas vidējie EMG aktivitātes rezultāti statistiski ticami
samazinās par 1,7% m.Gastrocnemius miera stāvoklī pirms slodzes. Grupas EMG aktivitāte
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.

28. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas miera stāvoklī
apakšstilba saliecējmuskuļos pirms slodzes (PIRMS 1 un 2) (n = 18)
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
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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.
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. 29.att.).

29. 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<0,001) muskulī Gastrocnemius (sk. 30.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%.

30. att. Grupas EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas apakšstilba
saliecējmuskuļos ceļa 60° fleksijā (MVIC 1 un 2) (n = 18)
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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%).
Aktivitāte samazinājusies par 30,9 µV·s jeb 5,2% (sk. 30.att.).
Statistiski ticamas (P < 0,05) grupas vidējo rezultātu izmaiņas nav notikušas gan
muskulī Gastrocnemius , gan 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 31.attēlā.

31. 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 < 0,01) RMS grupas
vidējās rezultātu izmaiņas ir notikušas muskulī Gastrocnemius (rezultātus iespējams aplūkot
32.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%. Detalizēti ar
rezultātu aprēķiniem iespējams iepazīties 2.pielikumā.

32. 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
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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.
3.2.3. Muskuļa Gastrocnemius H-reflekss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī un 60° apakšstilba fleksijā
Lai novērtētu un salīdzinātu muskuļa Gastrocnemius H-refleksa rezultātus, sākotnēji
iegūtie katra subjekta dati tika pārveidoti procentos, par maksimālajiem 100% pieņemot
muskuļa ar normālu neirālo regulāciju rezultātus. Savukārt muskuļa rezultāti, kam tika
konstatēta izmainīta neirālā regulācija, tika pārvērsti procentuālā attiecībā, lai salīdzinājums
būtu korekts. Iegūtos rezultātus iespējams aplūkot 33.attēlā.
3.2.3.1 Muskuļa Gastrocnemius
regulāciju miera stāvoklī.

H-reflekss ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo

Novērtējot pirmajam subjektam H-refleksa aktivitāti muskulī Gastrocnemius ar
izmainītu neirālo regulāciju, aktivitāte ir samazinājusie par 91,7% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Novērtējot otrā subjekta H-refleksa aktivitāti muskulī Gastrocnemius ar izmainītu
neirālo regulāciju, aktivitāte ir samazinājusie par 81,0% salīdzinājumā ar normālu neirālo
regulāciju.
Trešā subjekta H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 32,6% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 71,9% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Piektajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 33,6% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Sestajam un septītajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 3,4%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astotajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 20,0% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Devītajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 80,6% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Desmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 3% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 90,5%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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% izmaiņas no muskuļa ar
normālu
neirālo regulāciju

Divpadsmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 31,3% ar
normālu neirālo regulāciju.
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33. att. Muskuļa Gastrocnemius H-reflekss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī un 60° apakšstilba fleksijā
Trīspadsmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 22,4%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 42,7%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitajam subjektam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju aktivitāte ir samazinājusie par 20,9%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Apskatot izmaiņas muskulī Gastrocnemius ar normālu un funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī, dalībniekus var iedalīt vairākās grupās. Visiem
dalībniekiem H-refleksa aktivitāte ir samazinājusie muskulī ar izmainītu neirālo regulāciju,
taču trim dalībniekiem (sestajam, septītajam un desmitajam) izmaiņas ir tikai 3 - 4% robežās,
septiņiem dalībniekiem (trešajam, piektajam, astotajam, divpadsmitajam, trīspadsmitajam,
četrpadsmitajam un piecpadsmitajam) izmaiņas vērojamas 20 – 45% robežās, trīs dalībniekiem
(otrajam, ceturtajam, devītajam) izmaiņas ir 70 – 85% robežās, savukārt diviem dalībniekiem
(pirmajam un vienpadsmitajam) izmaiņas notikušas 90 – 92% robežās. Tas veido lielu grupas
rezultātu izkliedi, kas liek domāt par dažādām jeb individuālām atbildes reakcijām uz
kairinājumu, kas izsauc muskulī funkcionālas centrālās neirālās regulācijas stāvokļa izmaiņas.
3.2.3.2 Muskuļa Gastrocnemius H-reflekss ar funkcionālām centrālās neirālās regulācijas
izmaiņām 60° apakšstilba fleksijā.
Aplūkojot pētījuma dalībnieku rezultātu izmaiņas muskulī Gastrocnemius
apakšstilba fleksijā, iegūtos rezultātus var iedalīt trīs grupās:
1) H-refleksa aktivitāte ir pieaugusi (31%);
2) H-refleksa aktivitāte ir samazinājusies (38%);
3) H-refleksa aktivitāte nemainās (31%).
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Pirmajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir pieaugusi par 8,3% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju. Rezultātus var aplūkot 33.attēlā.
Otrajam un trešajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī
Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir pieaugusi attiecīgi par
9,1% un 6,7% salīdzinajumā ar normālu neirālo regulāciju.
Ceturtajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir pieaugusi par 16,7% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Piektajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 51,6% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Sestajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 8,3% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Septītajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitātes izmaiņas muskulī
Gastrocnemius nav konstatētas.
Astotajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir pieaugusi par 11,1% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Devītajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitātes izmaiņas muskulī
Gastrocnemius nav konstatētas.
Desmitajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 33,3% salīdzinajumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 10% salīdzinajumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 35,4% salīdzinajumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitajam pētījuma dalībniekam H-refleksa aktivitāte muskulī Gastrocnemius
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir samazinājusies par 24% salīdzinajumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitajam, piecpadsmitajam un sešpadsmitajam pētījuma dalībniekam Hrefleksa aktivitātes izmaiņas muskulī Gastrocnemius 60° apakšstilba fleksijā nav konstatētas.
Apskatot subjektu uzrādīto rezultātu izmaiņas grupā, var redzēt, ka dalībniekiem, kam
muskuļu H-refleksa aktivitāte muskulim ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
pieaug, tā iezīmējas 8 – 16,7% robežās. Savukārt, apskatot dalībnieku rezultātus, kam muskuļa
Gastrocnemius H-refleksa aktivitāte samazinās, izmaiņu starpība ir gan 10% robežās (diviem
dalībniekiem), gan 24 – 35,4% (trim dalībniekiem), kā arī vienam dalībniekam samazinājums
ir par 51,6%. Pieciem dalībniekiem H-refleksa izmaiņas netika konstatētas.
Arī šeit, tāpat kā miera stāvoklī, ir vērojama liela rezultātu izkliede, kas atkārtoti liek
domāt par individuālu adaptēšanās mehānismu esošajai situācijai, t.i., lai pielāgotos šim
terapeitiskajam kairinājumam ar cietu bumbu zem vēdera pie ribu loka, kas radīja arī nelielu
diskomfortu, organisms izstrādās dažādus funkcionālus centrālās neirālās regulācijas
mehānismus, kas ļaus muskulim Gastrocnemius veikt uzlikto aerobo slodzi, taču katra
pētījuma dalībnieka organisms šai situācijai pielāgosies citādi.
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3.2.4. Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekme uz muskuļa
Gastrocnemius H-refleksu
Muskuļa Gastrocnemius H-reflekss tika mērīts miera stāvoklī un 60° apakšstilba
fleksijā. Muskulī ar normālu neirālo regulāciju iegūtie rezultāti pielīdzināti 100%, savukārt
muskuļa ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju rezultātu izmaiņas aprēķinātas
procentuāli pret muskuli ar normālu regulāciju. Matemātiskās statistikas aprēķini tika veikti
pielietojot Mann – Whitney U testu, jo rezultāti neatbilst normālsadalījumam.
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
koeficients 14%) pret muskuli ar normālu neirālo regulāciju, kas nozīmē, ka samazinājums ir
par 41,9%. Rezultātus iespējams apskatīt 34.attēlā.

34. 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%.
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 35.attēlā.
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. Detalizēti ar rezultātu aprēķiniem iespējams iepazīties 3.pielikumā.
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35. att. Grupas H-refleksa vidējo rezultātu izmaiņas muskulī Gastrocnemius
apakšstilba fleksijā 60° leņķī (POZĪCIJA 1 un 3) (n = 16)
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.

3.3. Apakšstilba saliecējmuskuļu tonusa izmaiņas miera stāvoklī un zemas
intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas
ietekmē
Lai novērtētu muskuļu tonusu, sadarbībā ar Tartu Universitātes kolēģiem tika
izmantota zinātniskā aparatūra Myometer Myoton-3. Ar iekārtas aprakstu var iepazīties metožu
apraksta sadaļā. Tā kā bija uzdevums “Izvērtēt apakšstilba saliecējmuskuļu tonusu miera
stāvoklī un zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā centrālās neirālās regulācijas
ietekmē” un iekārtas dotie rezultāti ir mērvienības, tad, lai varētu salīdzināt dalībnieku
rezultātus, tie tika pārveidoti procentos. Miotonometrijas rezultātus muskulim ar normālu
neirālo regulāciju autors pieņēma par100%, savukārt muskuļa ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju uzrādītie rezultāti tika aprēķināti attiecībā pret iepriekšējiem.
Rezultāti tika iegūti gan muskulim Gastrocnemius , gan Biceps femoris ar normālu un
izmainītu neirālo regulāciju.
3.3.1. Muskuļa Gastrocnemius tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PIRMS 1 un 2
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī, muskuļa tonuss ir pieaudzis par 10,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams aplūkot 36.attēlā.
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Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī, muskuļa tonuss ir samazinājies par 8,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 8,0% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 3,6% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,8% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 5,4% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 11,6% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,8% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 6,7% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 2,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 15,3% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 28,3% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 2,7% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta rezultāti muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 31,0%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta rezultāti muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 4,1%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 14,0% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
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36. att. Muskuļa Gastrocnemius un M.Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PIRMS 1 un 2)
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 4,8% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 15,3% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Pēc uzrādītajiem muskuļa tonusa rezultātiem, var izdalīt divas grupas:
rezultāti palielinās (50%) un rezultāti samazinās (50%). Deviņiem dalībniekiem muskuļu
tonuss palielinās un tikpat subjektiem tonuss samazinās. Tas liek domāt, ka organisms uz
izdarīto kairinājumu katram dalībniekam reaģē citādāk, kas jāņem vērā, skatot grupas vidējos
rezultātus. Šo faktoru apliecina arī grupas vidējo rezultātu variācijas koeficients (12,7%), kas
demonstrē rezultātu izkliedi. Muskuļa tonusa grupas vidējie rezultāti muskulī Gastrocnemius
ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir palielinājušies par 2,7% (102,7%).
3.3.2. Muskuļa Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī - PIRMS 1 un 2
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī, muskuļa tonuss ir samazinājies par 3,5%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams aplūkot 36.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī, muskuļa tonuss ir samazinājies par 0,3%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 6,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 10,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 1,1% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
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Sestajā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 6,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,4% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 36,1% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,2% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 19,4% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 41,9% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 17,4% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 0,7% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 1,4% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 8,5% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 1,2% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir samazinājies par 12,9% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī muskuļa tonuss ir palielinājies par 17,0% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Analizējot subjektu rezultātus, var secināt, ka tos var sagrupēt divās daļās: 1) muskuļa
tonuss pieaug ; 2) muskuļa tonuss samazinās. Astoņiem dalībniekiem (44,4%) tonuss uz
kairinājumu un muskulim ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju samazinās, bet
desmit subjektiem (55,6%) tonuss pieaug. Grupas vidējie rezultāti muskulī ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju palielinās par 3,7% (103,7%). Rodas diskusijas cienīgs
jautājums, kāpēc tā notiek? Var spriest, ka organisma neiromuskulārās regulācijas mehānismi
ir individuāli katram cilvēkam (subjektam), un tas jāņem vērā, ka grupas vidējo rezultātu
izmaiņas var nebūt tik informatīvas kā konkrēta subjekta uzrādītās izmaiņas. Katrā gadījumā
subjekts uz kairinājumu var reaģēt citādi, un tas būs atkarīgs no centrālās neirālās regulācijas
un tai pakļautajām sistēmām.
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3.3.3. Muskuļa Gastrocnemius tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām ceļa 60° fleksijā – POZĪCIJA 1 un 3
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa tonuss ir palielinājies par 0,6%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams aplūkot 37.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa tonuss ir palielinājies par 2,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešajā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 18,3% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Novērtējot ceturtā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa tonuss ir palielinājies par
10,4% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļu tonuss ir palielinājies par 7,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 10,7% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 6,5% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 1,6% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 16,7% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 8,8% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļu tonuss ir palielinājies par 4,6% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 16,9% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 17,8% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 8,2% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 13,6% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,1% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
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Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 38,8% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 2,1% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
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37. att. Muskuļa Gastrocnemius un M.Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° apakšstilba fleksijā (POZĪCIJA 1 un 3)
Sagrupējot dalībnieku uzrādītos rezultātus, var secināt, ka sešiem dalībniekiem
(33,3%) muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju tonuss ir
samazinājies, bet divpadsmit dalībniekiem (66,6%) muskuļa tonuss ir palielinājies. Šos
adaptācijas mehānismus veic neirālā regulācija, kas, kā redzams, uz radīto kairinājumu var
reaģēt dažādi, un tas savukārt jāatceras, tālāk vērtējot grupas vidējo rezultātu izmaiņas, jo
grupā ir 13,3% liela izkliede jeb variācijas koeficients. Muskuļa ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju grupas vidējais rezultāts ir palielinājies par 3,4% (103,4%).
3.3.4. Muskuļa Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām ceļa 60° fleksijā – POZĪCIJA 1 un 3
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa tonuss ir palielinājies par
19,3% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams aplūkot 37.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā, muskuļa tonuss ir palielinājies par 0,7%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 17,3% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 8,3% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
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Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 8,5% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Sestajā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 1,1% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 3,9% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 14,1% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 7,0% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 0,2% salīdzinājumā ar normālu
neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 9,2% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 1,2% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 8,3% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 12,1% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,4% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss nav mainījies.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 4,9% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā muskuļa tonuss ir palielinājies par 2,1% salīdzinājumā ar
normālu neirālo regulāciju.
Izvērtējot iegūtos rezultātus, dalībniekus var sadalīt trīs grupās: muskuļa tonuss ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju samazinās (septiņi dalībnieki jeb 38,9%),
vienam dalībniekam (5,6%) rezultātu izmaiņu nav, bet desmit dalībniekiem (55,5%) muskuļu
tonuss muskulim Biceps femoris pieaug. Tas vedina domāt, ka centrālās neirālās regulācijas
adaptācijas mehānismi uz kairinājumu ir dažādi, kas jāņem vērā, analizējot grupas vidējos
rezultātus, jo grupā ir vērojama 8,4% liela rezultātu izkliede, bet grupas vidējais rezultāts
muskulim ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju ir palielinājies par 3% (103%).
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3.3.5. Muskuļa Gastrocnemius tonuss ar un bez funkcionālām centrālās
neirālās regulācijas izmaiņām ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu
no MVIC – POZĪCIJA 2 un 4
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC, muskuļa
tonuss ir palielinājies par 14,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus
iespējams aplūkot 38.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC, muskuļa
tonuss ir palielinājies par 0,8% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešajā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
12,6% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
15,6% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
3,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sestā subjekta rezultāti muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 4,3% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
4,1% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
9,8% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
3,8% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
2,1% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 24,5% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 26,0% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 30,3% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 8,5% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 0,1% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 8,8% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 3,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta rezultāti muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 0,1% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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M.Gastrocnemius ar izmainītu neirālo regulāciju
M.Biceps femoris ar izmainītu neirālo regulāciju
38. att. Muskuļa Gastrocnemius un M.Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām 60° apakšstilba fleksijā ar 5% noslogojumu
no MVIC (POZĪCIJA 2 un 4)
Šajā grupā dalībnieku rezultātus var iedalīt divās grupās: astoņiem subjektiem
(44,4%) muskuļu tonuss ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju samazinās, bet
desmit dalībniekiem (55,6%) muskuļu tonuss pieaug. Grupas vidējais rezultāts ir palielinājies
par 1,7% (101,7%), bet variācijas koeficients ir 13,2%. Tas liek secināt - ja tiek pētīti centrālās
neirālās regulācijas parametri, tad jāņem vērā, ka dzīvas būtnes regulācijas mehānismi nav
lineāri saistīti. Būtu padziļināti jāpēta katra subjekta adaptācijas mehānisms, un tas, iespējams,
sniegtu plašāku skaidrojumu par konkrētā subjekta neiromuskulāro stāvokli. Tas jāatceras,
analizējot grupas vidējos rezultātus.
3.3.6. Muskuļa Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām centrālās
neirālās regulācijas izmaiņām ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no
MVIC – POZĪCIJA 2 un 4
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC, muskuļa
tonuss ir palielinājies par 6,2% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus
iespējams aplūkot 38.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC, muskuļa tonuss ir
palielinājies par 11,1% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.

90

Trešā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
7,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
3,2% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir palielinājies par
2,3% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sestajā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
4,5% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
11,9% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
24,4% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
2,5% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir samazinājies par
8,5% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 15,2% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 23,0% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 15,6% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 8,9% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 0,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 24,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
samazinājies par 7,7% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjektam muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju ceļa 60° fleksijā ar 5% noslogojumu no MVIC muskuļa tonuss ir
palielinājies par 1,6% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Pēc iegūto rezultātu izvērtējuma, pētījuma dalībniekus var iedalīt divās grupās: ar
izmainītu funkcionālu centrālās neirālās regulācijas stāvokli muskulī Biceps femoris muskuļa
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tonuss samazinās – tādi ir vienpadsmit (61,1%), un septiņi (38,9%), kam muskuļu tonuss
palielinās. Grupā novērojams 12,9% liels variācijas koeficients, bet grupas vidējais rezultāts
samazinās par 3,4% (96,6%). Tas liecina, ka ir pietiekami liela rezultātu izkliede, ko apliecina
arī iepriekš aprakstītie subjektu rezultāti. Tas liek domāt, ka centrālās neirālās regulācijas
adaptācijas mehānismi var būt dažādi, kas jāievēro, aprakstot grupas vidējos rezultātus.
3.3.7. Muskuļa Gastrocnemius tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī pēc slodzes – PĒC 1 un 2
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes, muskuļa tonuss ir
samazinājies par 10,6% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams
aplūkot 39.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes, muskuļa tonuss ir palielinājies
par 5,3% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trešajā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 19,3% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 13,2% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Piektajā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļu tonuss ir samazinājies par 6,1% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Sestā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 4,1% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 14,1% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Astotā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,9% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,2% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 9,4% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 20,0%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 14,9%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 18,9%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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Četrpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 2,0%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 3,9%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 0,7%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 11,3%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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M.Biceps femoris ar izmainītu neirālo regulāciju
39. att. Muskuļa Gastrocnemius un M.Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām
centrālās neirālās regulācijas izmaiņām miera stāvoklī (PĒC 1 un 2)
Aplūkojot grupas rezultātus, var secināt, ka muskulim Gastrocnemius ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskuļa tonuss samazinājies deviņiem dalībniekiem
(50%), kā arī tikpat lielam skaitam subjektu muskuļa tonuss ir palielinājies (50%). Grupā
vērojama izkliede, kuru raksturo variācijas koeficients 11,2% robežās, kas norāda, ka subjektu
uzrādītie rezultāti ir dažādi, kas sasaucas ar jau iepriekš aprakstīto. Grupas vidējais rezultāts
palielinājies par 1,5% (101,5%).
3.3.8. Muskuļa Biceps femoris tonuss ar un bez funkcionālām centrālās neirālās
regulācijas izmaiņām miera stāvoklī pēc slodzes – PĒC 1 un 2
Novērtējot pirmā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes, muskuļa tonuss ir
samazinājies par 3,0% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju. Rezultātus iespējams
aplūkot 39.attēlā.
Novērtējot otrā subjekta rezultātus muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu
centrālo neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes, muskuļa tonuss ir palielinājies par
16,4% salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
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Trešajā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 19,1% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Ceturtā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,4% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Piektā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 14,4% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Sestā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 11,6% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Septītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 28,1% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Astota subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 22,4% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Devītā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 5,5% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Desmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 2,7% salīdzinājumā
ar normālu neirālo regulāciju.
Vienpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 27,1%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Divpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 14,9%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Trīspadsmita subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 15,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Četrpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 5,1%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Piecpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 9,3%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Sešpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 2,2%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Septiņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir palielinājies par 5,7%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Astoņpadsmitā subjekta muskulim Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo
neirālo regulāciju miera stāvoklī pēc slodzes muskuļa tonuss ir samazinājies par 4,8%
salīdzinājumā ar normālu neirālo regulāciju.
Pēc iegūtajiem rezultātiem dalībniekus var iedalīt divās grupās. Vieni ir tie, kam
muskulī Biceps femoris ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju muskuļa tonuss
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samazinās (septiņi dalībnieki jeb 38,9%), bet otra grupa, kam muskulī tonuss ar funkcionāli
izmainītu centrālo neirālo regulāciju palielinās (vienpadsmit dalībnieku jeb 61,1%). Var
secināt, ka tas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, analizējot grupas vidējos rezultātus. Šajā
grupā rezultātu izkliede ir 13,6%, kas norāda, ka adaptācijas mehānismi uz kairinājumu ir
dažādi, un, ņemot vērā tikai vidējos rezultātus, tiek pazaudētas subjektu individuālās
adaptēšanās spējas. Grupas vidējie rezultāti muskulī ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ir palielinājušies par 4,1% (104,1%).
3.3.9. Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu
ietekme uz apakšstilba saliecējmusuļu tonusu
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. Lai veiktu
rezultātu matemātiskās statistikas aprēķinus, tika izmantots Mann – Whitney U tests, jo
rezultāti neatbilst normālsadalījumam.
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%).

40. att. Muskuļu tonusa grupas vidējo rezultātu izmaiņas ar un
bez funkcionāliem neirālās regulācijas traucējumiem (n = 18)
Apskatot 40.attēlu, var redzēt, ka izmaiņas ir notikušas par pāris procentiem, taču
interesantākais ir tas, ka muskuļa tonuss muskuļiem ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju ir pieaudzis, nevis samazinājies, kā tika sagaidīts pētījuma sākumā. Šis fakts mudina
uz diskusiju, jo neiromuskulārās regulācijas izmaiņas izpaužas ar citiem fizioloģiskajiem
parametriem, nevis ar audu viskozās elastības izmaiņām.
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
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izmaiņu ticamība katrai apakšgrupai. Šādi veicot aprēķinus, visos gadījumos tika konstatētas
statistiski ticamas izmaiņas (P < 0,05). Ar rezultātiem iespējams iepazīties 41.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<0,001) 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<0,001) 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.

41. att. Muskuļu tonusa vidējo rezultātu izmaiņas apakšgrupās ar
funkcionāliem centrālās neirālās regulācijas traucējumiem ar
dažādiem adaptācijas veidiem (n = 18)
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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. Detalizēti ar rezultātu aprēķiniem iespējams iepazīties 4.pielikumā.

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.

3.4. Apakšstilba saliecējmuskuļu statiskās aerobās izturības izmaiņas
zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā līdz nogurumam
centrālās neirālās regulācijas ietekmē
3.4.1. Maksimāla relatīvā spēka impulsa lielums izometriskas slodzes
noturēšanā līdz nogurumam muskulī Gastrocnemius ar normālu neirālo
regulāciju - POZĪCIJA 2.
Apskatot rezultātus (sk. 42.att.), kas iegūti, nosakot maksimālā relatīvā spēka impulsa
lielumu (MRSI) izometriskas slodzes noturēšanā līdz nogurumam muskulī Gastrocnemius ar
normālu neirālu regulāciju, redzams, ka grupas rezultāti atbilst normālajam sadalījumam ar
variācijas koeficientu 32,12 %, kas ir lielāks par kritisko vērtību, kas matemātiskajā statistikā
tiek pieņemts kā 10%.
Rezultātu izkliede šajā gadījumā vērojama tāpēc, ka apakšstilba fleksiju nodrošina
daudzi muskuļi, no kuriem kā agonisti jāmin gan m. Gastrocnemius , gan arī hamstringi. Lai
gan literatūrā ir norādes, ka fleksiju 60 grādos ceļa locītavā veic galvenokārt muskulis
Gastrocnemius (Vaughan, Davis, O’Connor, 1999; Walther, 2000), tomēr, ilgstoši noturot
šādu slodzi, varēja vērot hamstring grupas muskuļu pieslēgšanos un atslēgšanos, kas izpaudās
kā pozas variabilitāte. Grupas vidējais MRSI pētāmajā grupā ar normālu neirālo regulāciju
ceļa locītavas fleksoru muskuļos ir 101 ± 8% x min.
MRSI lielums izometriskas slodzes noturēšanā līdz nogurumam muskulī
Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju pirmajam subjektam ir 75 ± 7,8 % x min,
otrajam subjektam - 90 ± 7,8 % x min, trešajam subjektam - 80 ± 7,8 % x min, ceturtajam
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subjektam - 133 ± 7,8 % x min, piektajam subjektam - 55 ± 7,8 % x min, sestajam subjektam
- 150 ± 7,8 % x min, septītajam subjektam -105 ± 7,8 % x min, astotajam subjektam - 125 ±
7,8 % x min, devītajam subjektam - 140 ± 7,8 % x min, desmitajam subjektam - 85 ± 7,8 %
x min, vienpadsimtajam subjektam 95 ± 7,8 % x min, divpadsmitajam subjektam 120 ± 7,8 %
x min, trīspadsmitajam subjektam - 107 ± 7,8 % x min, četrpadsmitajam subjektam - 150 ±
7,8 % x min, piecpadsmitajam subjektam -76 ± 7,8 % x min, sešpadsmitajam subjektam - 68
± 7,8 % x min, septiņpadsmitajam subjektam - 48 ± 7,8 % x min.
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42. att. Relatīvā spēka impulsa lielums izometriskas slodzes noturēšanā līdz
nogurumam muskulī Gastrocnemius ar normālu neirālo regulāciju
Pētāmajā grupā neviens no pārbaudāmajiem neuzrādīja literatūrā norādīto iespējamo
maksimālo relatīvā spēka impulsu, kurš muskuļiem triceps surae pēdas plantārā fleksijā ir 300
% x min, jo kontrakcijās kā agonisti darbojas gan Gastrocnemius , gan soleus, bet mūsu
gadījumā Gastrocnemius pārmaiņus ar hamstringiem.
3.4.2. Maksimālā relatīvā spēka impulsa lielums izometriskas slodzes noturēšanā līdz
nogurumam muskulī Gastrocnemius ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo
regulāciju – POZĪCIJA 4.
Apskatot rezultātus (sk. 43.att.), kas iegūti, nosakot relatīvā spēka impulsa lielumu
izometriskas slodzes noturēšanā līdz nogurumam muskulī Gastrocnemius ar izmainītu neirālo
regulāciju, var redzēt, ka grupas rezultāti atbilst normālajam sadalījumam ar variācijas
koeficientu 52 %, kas ir lielāks par kritisko, kas matemātiskajā statistikā tiek pieņemts kā 10%.
Ir vērojama liela rezultātu izkliede, kas skaidrojama ar biežām sinkinēzijām (blakus kustībām
citās plaknēs).
MRSI lielums izometriskas slodzes noturēšanā līdz nogurumam apakšstilba
saliecējmuskuļos ar funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju pirmajam subjektam ir
1± 3,5 % x min, otrajam subjektam - 40 ± 3,5 % x min, trešajam subjektam - 25± 3,5 % x min,
ceturtajam subjektam - 42 ± 3,5 % x min, piektajm subjektam - 1 ± 3,5 % x min, sestajam
subjektam - 50 ± 3,5 % x min, septītajam subjektam - 30 ± 3,5 % x min, astotajam subjektam
- 38 ± 3,5 % x min, devītajam subjektam - 15 ± 3,5 % x min, desmitajam subjektam - 15 ± 3,5
% x min, vienpadsmitajam subjektam - 13 ± 3,5 % x min, divpadsmitajam subjektam - 10 ±
3,5 % x min, trīspadsmitajam subjektam - 15 ± 3,5 % x min, četrpadsmitajam subjektam - 40
± 3,5 % x min, piecpadsmitajam subjektam - 25 ± 3,5 % x min, sešpadsmitajam subjektam 31 ± 3,5 % x min, septiņpadsmitajam subjektam - 28 ± 3,5 % x min.
Spēka impulsi ir stipri zemāki, līdz ar to izturības rādītājs, ko raksturo spēka impulss,
ir zems. Vidējais relatīvā spēka impulss sastāda 25 ± 3,1 % x min. Daudzos gadījumos muskuļa
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Gastrocnemius spēka izturības izsīkums tika pieņemts, kad apakšstilba fleksijas kustību
pārņēma citas muskuļu grupas, un tas izpaudās kā apakšstilba trīce.
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Gadījumu skaits
Relatīvais spēka impulss m. gastrocnemius ar izmainītu neirālo regulāciju

43. att. Maksimālā relatīvā spēka impulsa lielums izometriskas
slodzes noturēšanā līdz nogurumam muskulī Gastrocnemius ar
funkcionāli izmainītu centrālo neirālo regulāciju
3.4.3. Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas izmaiņu ietekme uz apakšstilbu
saliecējmuskuļu statisku aerobo izturību
Salīdzinot muskuļu darbību ar normālu un izmainītu neirālo regulāciju, veicot
apakšstilba statisku fleksiju, var savstarpēji salīdzināt aerobās izturības rādītājus abās grupās
(sk. 44.att.). Salīdzinot iepriekš analizētos MRSI divām grupām, redzams, ka grupu vidējo
rezultātu atšķirības starp spēka izturības rādītājiem pirmajā un otrajā grupā, aprēķinot ar
Stjūdenta T – testu, 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). Detalizēti ar rezultātu aprēķiniem iespējams iepazīties 5.pielikumā.

44. att. Funkcionālu centrālās neirālās regulācijas traucējumu ietekme uz muskuļa
Gastrocnemius maksimālā relatīvā spēka impulsa izmaiņām (n = 17)
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.
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.
Kopējā grupas vidējo rezultātu analīze uzrāda ticamas atšķirības šādiem
parametriem: apakšstilba lokālās perifērās asins plūsmas rezultātiem, EMG rādītājiem:
muskulī Gastrocnemius testēšanas pozīcijā PIRMS 1 un 2, MVIC 1 un 2, POZĪCIJĀ 2 un 4,
PĒC 1 un 2, muskulī Biceps femoris testēšanas pozīcijā MVIC 1 un 2; H-refleksa rezultātiem
testēšanas pozīcijā PIRMS 1 un 2; kā arī aerobās izturības zemas intensitātes izometriskas
slodzes testā.
Sadalot indivīdu rezultātus apakšgrupās – ar pieaugumu un ar samazināšanos, visiem
pētāmajiem parametriem novēro izmaiņu ticamas atšķirības – EMG rezultātos testēšanas
pozīcijā PIRMS 1 un 2 muskulim Biceps femoris abās apakšgrupās, POZĪCIJĀ 1 un 3
muskulim Gastrocnemius apakšgrupā, kur rezultāti palielinās, un muskulī Biceps femoris
abās apakšgrupās, MVIC 1 un 2 abās apakšgrupās muskulī Biceps femoris, testēšanas
POZĪCIJĀ 2 un 4 abiem muskuļiem abās apakšgrupās, kā arī PĒC 1 un 2 pozīcijā muskulī
Biceps femoris apakšgrupā, kur rezultāti samazinās. Tāpat ticamas rezultātu izmaiņas ir abās
apakšgrupās POZĪCIJĀ 1 un 3 muskulī Gastrocnemius H-refleksa mērījumos. Tonusa
mērījuma rezultātus sagrupējot apakšgrupās, tika konstatēts, ka visos gadījumos ir statistiski
ticamas izmaiņas.
Autors secina, ka, funkcionāli izmainoties centrālās neirālās regulācijas stāvoklim, tiks
izmainīts ne tikai kustību stereotips, ko apraksta dažādi autori literatūras apskata sadaļā, bet
arī būtiski tiks ietekmēti aerobās darba spējas nodrošinošie faktori. Autors secina, ka cilvēka
organisma adaptācijas mehānismi uz kairinājumu ir dažādi, kas jāņem vērā sporta
speciālistiem, veidojot treniņa plānu un nodarbību. Autors secina, ka ar pielietojamās
kinezioloģijas kvalitatīvi vērtējamiem testiem var verificēt kvantitatīvi mērāmu lielumu
izmaiņas.
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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
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));
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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 samazināšanās un aerobo
darbaspēju kritumā, kā arī dažādās adaptācijas mehānisma izmaiņās gan muskuļu tonusa, gan
EMG rādītājos.
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
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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.
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
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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
ticamas izmaiņas ir tikai vienā gadījumā, 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 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. 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 Myoton3 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,
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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
vērtējot pēc determinētā regulācijas rakstura, uz izraisīto kairinājumu sistēmai pastāv noteiktas
adaptācijas iespējas. Un tas ir zinātnē burvīgākais, ka absolūtās patiesības nav!

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 zinātnes,
funkcionālā neiroloģija u.c.) attīstībā.
Vājās puses. Ir limitēts skaits pētījumu par AK metodes fizioloģisko skaidrojumu,
kas liek veikt racionālas atziņas no metodes pārstāvju secinajumiem. Petījumos mazs
dalībnieku skaits, lai veiktu visaptverošus secinājumus.
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SECINĀJUMI
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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5.

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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1.pielikums
Matemātiskās statistikas aprēķini apakšstilba lokālās perifērās
asins plūsmai ar un bez centrālās neirālās regulācijas izmaiņām
zemas intensitātes izometriskas slodzes laikā
DALĪBNIEKS
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18

01
6
4
4,4
3,6
2,4
5
4,7
5,5
4,6
4,5
3
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

2

3

6,7
4,4
5,4
4
3,5
5,6
5,7
5,6
5,2
4,8
3,6
4,6
3,8
3,7
4,5
4,6
4,3
4,3

MUSKULIS AR NORMĀLU NEIRALO REGULĀCIJU
5
6
7
8
9
7,7
7,9
8,1
8,2
8,3
5
5,1
5,2
5,3
5,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,9
4,8
4,9
5
5
5,1
5,1
5,5
5,7
6,1
6,2
6,2
6,5
6,5
6,5
6,6
7
7,3
7,5
7,6
7,6
6
6,2
6,4
6,5
6,6
6,6
6,9
7,2
7,4
7,7
5,4
5,5
5,5
5,6
5,7
4,2
4,3
4,5
4,6
4,8
5,6
5,7
5,8
5,8
5,8
4,6
5
5,2
5,3
5,5
4,5
4,7
5
5,3
5,6
5,1
5,4
5,6
5,8
5,9
5,3
5,6
5,6
5,6
5,8
5
5,2
5,5
5,7
5,9
4,9
5,3
5,5
5,8
6

4

7,1
4,7
5,7
4,4
4,2
6
6,4
5,7
5,7
5,1
4
5,4
4
4
4,8
4,8
4,5
4,5

7,4
4,9
6,4
4,6
4,7
6,4
6,8
5,8
6,2
5,2
4,1
5,5
4,4
4,2
5
5
4,8
4,7

10

11

8,4
5,4
7
5,2
6,3
6,6
7,7
6,7
8
5,8
4,9
5,8
5,7
5,8
5,9
6
6
6,1

12

8,5
5,4
7,2
5,3
6,4
6,7
7,8
6,8
8,4
5,9
5
5,9
5,8
5,8
6,2
6
6,3
6,1

13

8,5
5,4
7,4
5,3
6,5
6,7
7
7,8
8,6
6
5
5,9
5,9
5,9
6,2
6,1
6,4
6,2

14

8,5
5,4
7,5
5,3
6,5
6,7
7,9
7
8,7
6,1
5,1
5,9
6
6,1
6,3
6,1
6,4
6,3

15

8,5
5,4
7,7
5,3
6,5
6,7
8
7,2
8,8
6,2
5
5,9
6
6,1
6,4
6,2
6,4
6,3

8,5
5,4
7,3
5,3
6,5
6,7
8,1
7,4
8,8
6,2
5
5,8
6,1
6,1
6,4
6,2
6,4
6,3

8,5
5,4
7,9
5,3
6,5
6,7
8,2
7,4
8,8
6,2
5
5,8
6
6,1
6,4
6,2
6,4
6,3
The t -value

GRUPAS
VIDĒJIE
REZULTĀTI

4,0

4,6

5,0

5,3

5,2

5,8

5,9

6,0

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,6

6,6

6,7

Std.Error

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

is -2.89979.
The p -value
is .002605.

1,3

Std.Dev.

1,5

1,7

1,9

1,8

1,9

1,6

1,9

1,7

1,9

2,0

2,0

2,2

2,0

2,1

2,0

MUSKULIS AR IZMAINĪTU NEIRĀLO REGULĀCIJU
DALĪBNIEKS/
MINŪTE
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
GRUPAS
VIDĒJIE
REZULTĀTI

Std.Error
Std.Dev.
p<0,01

01
6,7
7,1
6,7
5,3
3,9
4,3
7,0
5,0
5,3
4,5
4,6
6,0

7,0
7,2
7,1
5,7
4,1
5,5
7,1
5,4
6,7
4,7
5,1
6,4

2
7,4
7,3
7,4
6,1
4,5
6,0
7,4
5,7
7,3
5,1
5,7
6,8

3
7,7
7,4
7,6
6,2
4,8
6,3
7,7
5,9
7,7
5,4
5,9
7,0

4
8,2
7,4
8,0
6,4
5,0
6,6
8,0
6,0
7,9
5,6
6,1
7,4

5
8,6
7,5
8,3
6,5
5,4
6,8
8,3
6,1
8,0
5,8
6,3
7,6

6
9,0
7,5
8,5
6,7
5,6
6,9
8,5
6,2
8,2
6,0
6,5
7,8

7
9,4
7,5
8,7
6,5
5,8
7,0
8,8
6,3
8,4
6,3
6,7
7,9

8
9,8
7,6
9,0
7,0
6,1
7,1
9,0
6,4
8,6
6,4
6,9
8,0

9
10,2
7,8
9,3
7,1
6,3
7,3
9,3
6,4
8,8
6,5
6,9
8,0

10

6,0
5,0
5,0
4,9
5,8
5,8

6,4
5,4
5,4
5,4
6,0
6,2

6,7
5,6
5,5
5,9
6,2
6,4

7,0
5,8
5,8
6,0
6,4
6,6

7,4
6,1
6,0
6,2
6,6
7,0

7,7
6,5
6,4
6,6
6,8
7,3

8,0
6,8
6,6
6,8
7,0
7,6

8,5
7,1
6,8
7,2
7,3
7,9

8,8
7,4
7,1
7,5
7,6
8,0

9,0
7,6
7,5
7,8
8,0
8,3

11
10,2
7,9
9,5
7,3
6,6
7,4
9,5
6,5
8,9
6,6
7,0
8,1
9,4
7,8
7,6
7,9
8,5
8,5

12
10,4
8,0
9,7
7,4
6,8
7,8
9,6
6,5
9,0
6,7
7,0
8,2
9,6
8,4
7,8
8,0
8,6
8,8

13
10,5
8,0
9,8
7,6
7,0
7,0
9,7
6,6
9,2
6,8
7,1
8,3
9,8
8,8
8,0
8,5
8,8
9,0

14
10,5
8,1
10,0
7,7
7,4
8,0
9,8
6,7
9,3
6,9
7,3
8,4
9,9
9,0
8,2
8,9
9,0
9,2

15
10,5
8,1
10,1
7,8
7,8
8,4
9,8
6,8
9,5
7,0
7,4
8,4
10,0
9,1
8,5
9,0
9,2
9,6

10,5
8,2
10,3
7,9
8,0
8,6
9,7
6,9
9,6
7,1
7,5
8,4
10,2
9,3
8,8
9,2
9,6
9,9
The t -value
is -2.89979.

5,5

5,9

6,2

6,5

6,7

7

7,3

7,5

7,7

7,9

8

8,2

8,3

8,6

8,7

8,9

0,2

0,2

0,16

0,23

0,21

0,24

0,23

0,25

0,27

0,25

0,26

0,27

0,29

0,28

0,29

0,27

The p -value
is .002605.

1,9

1,9

1,8

The t -value is 2.40111. The p value is .009731.

1,6

2,0

1,8

1,6

2,1

2,3

2,3

2,1

1,8

2,1

2,5

2,7

2,6

The t -value

The t -value

The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value

is -2.53755.

is -3.26136.

is -2.79391.

The p -value

The p -value

The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value

is .006785.

is .00088

is .003445.

is -3.35478.
is .000675.

is -2.61874.
is .005521.

is -2.77466.
is .00359.

is -2.52712.
is .006934.

The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value The t -value

p<0,05

The t -value is -

is 0.29914.

2.40111. The p -

The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value The p -value

value is .009731. is .382879.

is -1.08152.
is .14173

is -2.53755.
is .006785.

is -1.27655.
is .10334.

is -1.51503.
is .0672.

is -3.26136.
is .00089

is -1.79208.
is .038784.

is -0.90922.
is .183323.

The t -value The t -value

p<0,1

is -1.27655.

is -1.51503.

The p -value The p -value
is .10334.

is .0672.
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is -0.69318.
is .245371.

is -1.74161.
is .043083.

is -2.79391.
is .003445.

is -3.35478.
is .000675.

is -2.61874.
is .005521.

is -2.77466.
is .00359.

is -2.52712.
is .006934.

2.pielikums
Matemātiskās statistikas aprēķini centrālās neirālās regulācijas izmaiņu
ietekmei uz apakšstilbu saliecējmuskuļu elektrisko aktivitāti
Testa pozīcija PIRMS 1 un 2
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9

Gastrocnemius
Normāla neirālā regulācija
Izmainīta neirāla
Starpība
regulācija
4,3
2,6
1,7
7,1
1,8
5,3
1,5
1,2
0,4
5,7
2,9
2,8
6,2
2,6
3,6
6,6
3,1
3,4
2,1
1,8
0,3
2,6
2,0
0,6
3,9
3,5
0,4
5,0
3,7
1,3
5,2
4,5
0,7
5,2
4,2
1,0
4,6
3,3
1,3
5,0
2,4
2,7
5,0
3,0
2,0
3,4
2,2
1,2
4,2
1,9
2,3
2,0
2,1
-0,1

1
2
3
5
6
7
8
9
14
15
17
18
4
10
11
12
13
16

Biceps femoris
Normāla neirālā
Izmainīta
regulācija
neirālā
Starpība
regulācija
2,2
2,1
0,2 P<0,01
0,01
2,6
1,7
0,8
5,3
2,4
3,0
Vidējais
2,6
1,6
0,9 Normāla Izmainīta
2,7
1,5
1,2
2,7
1,8
1,5
1,4
0,1
1,8
1,4
0,4
3,5
2,4
1,1
2,0
2,0
0,1
2,0
2,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,7
1,6
0,0
3,1
3,2
-0,1 P>0,05
2,2
2,7
-0,4
1,1
1,8
-0,8
Vidējais
1,8
2,8
-0,9 Normāla Izmainīta
1,8
2,4
-0,6
2,0
2,6
2,1
2,6
-0,6

Testa pozīcija PIRMS 1 un 2 EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas pa
apakšgrupām muskulī Biceps femoris – SAMAZINĀS, PALIELINĀS
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Testa POZĪCIJA 1 un 3
P<0,01

P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
7,8

10,7

1
2
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18
3
7
8
13
14

Gastrocnemius
Normāla neirālā
Izmainīta
regulācija
neirālā
Starpība
regulācija
5,3
2,6
2,6
7,1
3,9
3,1
6,6
5,8
0,8
5,3
1,8
3,4
7,2
5,4
1,8
4,0
2,1
1,9
5,8
2,7
3,1
4,5
3,0
1,5
7,6
3,6
4,0
5,5
3,8
1,7
10,3
3,5
6,8
5,5
3,4
2,1
3,1
3,1
0,0
3,4
5,9
-2,5
5,2
9,3
-4,1
4,5
5,0
-0,5
16,8
19,4
-2,7
9,1
13,9
-4,8

2
4
7
8
10
12
15
16
17
18
1
3
5
6
9
11
13
14

Biceps femoris
Normāla neirālā
Izmainīta
regulācija
neirālā
Starpība
regulācija
23,1
21,2
2,0 P>0,05
17,5
14,4
3,1
9,3
7,4
1,9
Vidējais
9,8
9,3
0,5 Normāla Izmainīta
12,8
11,4
1,5
14,8
12,9
16,0
13,5
2,6
10,3
10,4
0,0
11,6
14,0
-2,4 P>0,05
9,6
10,4
-0,8
14,4
15,3
-0,9
Vidējais
8,3
9,7
-1,4 Normāla Izmainīta
4,9
7,7
-2,8
11,6
14,8
12,3
17,9
-5,6
14,6
17,8
-3,2
6,4
7,9
-1,6
8,8
9,3
-0,5
21,7
29,2
-7,5
15,5
23,0
-7,6

Testa POZĪCIJA 1 un 3 EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām
– SAMAZINĀS, PALIELINĀS
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Testa pozīcija MVC 1 un 2

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
5
11
17
VID.

Gastrocnemius (procenti)
Normāla neiralā
Izmainīta
regulācija
neirālā
Starpība
regulācija
100
75,8
24,2 P<0,05
100
99,0
1,0
100
77,4
22,6
100
43,2
56,8
100
97,6
2,4
100
58,7
41,3
100
64,8
35,2
100
80,2
19,8
100
75,9
24,1
100
91,6
8,4 VID.Izmainīta
Error
100
90,3
9,7
86,4
100
97,7
2,3
100
84,9
15,1
100
70,4
29,6
100
78,5
21,5
100
116,3
-16,3
100
143,3
-43,3
100
109,0
-9,0
100
86,4
13,6

13,7

1
3
4
5
7
9
11
12
15
16
17
18
2
6
8
10
13
14
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Biceps femoris (procenti)
Normāla neiralā
Izmainīta
regulācija
neirālā
Starpība
regulācija
100
79,1
20,9 P<0,01
0,003
100
48,3
51,7
100
83,2
16,8
Vidējais
100
94,9
5,1 Normāla Izmainīta
100
97,6
2,4
100,0
86,4
100
84,1
15,9 Error
13,7
100
87,3
12,7
100
82,3
17,7
100
97,2
2,8
100
98,3
1,7
100
93,5
6,5
100
91,0
9,0
100
121,0
-21,0
100
105,7
-5,7 P<0,01
0,013
100
107,2
-7,2
Vidējais
100
109,4
-9,4 Normāla Izmainīta
100
101,8
-1,8
85,7
111,6
100
124,4
-24,4 Error
16,7
Vid
94,8

Testa POZĪCIJA 2 un 4

1
2
3
4
5
9
10
11
13
14
15
17
18
6
7
8
12
16

Gastrocnemius
Normāla Izmainīta Starpība
6,7
3,3
3,4
7,1
5,0
2,1
18,5
10,6
7,8
10,5
9,1
1,4
6,2
3,3
2,9
11,6
3,9
7,8
6,6
6,3
0,3
24,2
9,1
15,1
32,9
18,1
14,8
30,6
17,1
13,5
18,3
16,7
1,5
12,9
5,7
7,1
8,8
5,3
3,5
8,4
8,5
-0,1
9,2
12,2
-3,0
11,8
12,9
-1,1
11,0
11,9
-1,0
13,9
15,2
-1,4

P<0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
15,0
8,7
error
2,3
1,3

P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
10,9
12,1
error
1,6
1,8

4
10
13
14
17
18
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
15
16

Biceps femoris
Normāla Izmainīta Starpība
18,7
17,6
1,1
23,8
17,0
6,8
39,0
38,1
0,9
33,3
29,6
3,7
22,3
20,6
1,7
18,9
22,1
-3,2
14,3
16,5
-2,2
26,6
38,5
-11,9
6,2
7,5
-1,3
18,4
22,8
-4,4
22,4
26,5
-4,1
8,3
8,4
-0,1
6,9
8,6
-1,8
15,7
16,3
-0,6
12,4
17,1
-4,7
6,8
15,4
-8,6
17,2
22,2
-5,0
17,1
23,1
-6,0
18,2
20,4

P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
27,4
24,6
error
4,1
3,7
P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
14,7
18,9
error
2,2
2,8

Testa POZĪCIJA 2 un 4 EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām –
SAMAZINĀS, PALIELINĀS
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Testa pozīcija PĒC 1 un 2
Normāla
P<0,01

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8

Gastrocnemius
Izmainīta Starpība
4,3
2,6
1,7
7,1
3,6
3,5
1,5
1,0
0,6
5,2
4,5
0,7
4,4
2,2
2,2
7,2
5,4
1,8
1,9
1,8
0,1
2,3
1,8
0,5
3,1
2,8
0,3
5,0
2,3
2,7
5,2
2,2
2,9
5,2
3,2
1,9
5,2
2,9
2,4
4,4
2,8
1,6
4,4
3,0
1,5
3,4
2,5
0,9
4,2
1,9
2,3
2,1
2,5
-0,4

2
7
10
14
15
17
1
18
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16

Biceps femoris
Normāla Izmainīta Starpība
2,7
2,4
0,4
2,6
2,2
0,4
1,6
1,3
0,3
3,0
2,4
0,6
1,7
1,7
0,1
2,3
1,7
0,6
2,0
2,0
0,0
1,7
1,6
0,0
0,9
1,2
-0,3
2,3
2,8
-0,5
1,4
1,7
-0,3
2,8
3,6
-0,7
1,4
1,9
-0,5
1,3
1,4
-0,1
1,1
1,6
-0,5
1,3
2,2
-0,8
2,2
2,4
-0,3
2,4
2,6
-0,3
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P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
2,3
1,9
error
0,3
0,3

P>0,05
Vidējais
Normāla Izmainīta
1,7
2,1
error
0,3
0,3

Testa pozīcija PĒC 1 un 2 EMG aktivitātes rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām –
SAMAZINĀS, PALIELINĀS
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3.pielikums
Matemātiskās statistikas aprēķini centrālās neirālās regulācijas izmaiņu
ietekmei uz muskuļa Gastrocnemius H-refleksu
Testa pozīcijas PIRMS 1 un 2 rezultāti un aprēķini
Npk
0-10%

6
7
10
3
5
8
12
13
14
15
2
4
9
1
11

20-45%

70-85%

90-100%

Normāla reg.(Miers)
Izmainīta reg.
Starpība
100
96,6
3,4
100
96,6
3,4
100
97,0
3,0
100
67,4
32,6
100
66,4
33,6
100
80,0
20,0
100
68,8
31,3
100
77,6
22,4
100
57,3
42,7
100
79,1
20,9
100
19,0
81,0
100
28,1
71,9
100
19,4
80,6
100
8,3
91,7
100
9,5
90,5

Testa POZĪCIJA 1 un 3
1
2
3
4
8
7
9
13
15
16
5
6
10
11
12
14

60° (%)
60° + MP (%)
Starpība
100
108,3
-8,3
100
109,1
-9,1
100
106,7
-6,7
100
116,7
-16,7
100
111,1
-11,1
100
100,0
0,0
100
100,0
0,0
100
100,0
0,0
100
100,0
0,0
100
100,0
0,0
100
48,4
51,6
100
91,7
8,3
100
66,7
33,3
100
90,0
10,0
100
64,6
35,4
100
76,0
24,0
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4.Pielikums
Matemātiskās statistikas aprēķini centrālās neirālās regulācijas izmaiņu
ietekmei uz muskuļa Gastrocnemius tonusu
Testa pozīcija PIRMS 1 un 2

Testa pozīcija PIRMS 1 un 2 tonusa rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām –
SAMAZINĀS, PALIELINĀS

P <0,001

P<0,001

Gastrocnemius
Normāla reg.
Izmainīta reg.
Starpība
100
91,2
8,8
100
92,0
8,0
100
96,4
3,6
100
94,2
5,8
100
94,2
5,8
100
97,1
2,9
100
84,7
15,3
100
97,3
2,7
100
84,7
15,3
100
110,8
-10,8
100
105,4
-5,4
100
111,6
-11,6
100
106,7
-6,7
100
128,3
-28,3
100
131,0
-31,0
100
104,1
-4,1
100
114,0
-14,0
100
104,8
-4,8

M.Biceps femoris
Normāla regulacija
M.Biceps femoris
Starpībaar izmainītu neirālo regulāciju
100
96,5
3,5 P<0,001
100
99,7
0,3
100
89,1
10,9
100
98,9
1,1
100
93,1
6,9
100
95,6
4,4
100
94,8
5,2
100
80,6
19,4
100
106,9
-6,9
100
136,1
-36,1 P<0,001
100
141,9
-41,9
100
117,4
-17,4
100
100,7
-0,7
100
101,4
-1,4
100
108,5
-8,5
100
101,2
-1,2
100
87,1
12,9
100
117,0
-17,0
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Testa POZĪCIJA 1 un 3
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Testa POZĪCIJA 1 un 3 tonusa rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām –
SAMAZINĀS, PALIELINĀS

P<0,01

P<0,001

Ar normāluM.Gastrocnemius
neirālo regulāciju
Starpībaar izmainītu neirālo
Normālu
regulāciju
M.Biceps femoris
Starpībaar izmainītu neirālo regulāciju
100
81,7
18,3
100
91,5
8,5 P<0,01
100
89,3
10,7
100
96,1
3,9
100
93,5
6,5
100
93,0
7,0
100
83,3
16,7
100
99,8
0,2
100
91,8
8,2
100
98,8
1,2
100
95,9
4,1
100
91,7
8,3
100
100,6
-0,6
100
94,6
5,4
100
102,8
-2,8
100
100,0
0,0
100
110,4
-10,4
100
119,3
-19,3
100
107,9
-7,9
100
100,7
-0,7
100
101,6
-1,6
100
117,3
-17,3 P<0,001
100
108,8
-8,8
100
108,3
-8,3
100
104,6
-4,6
100
101,1
-1,1
100
116,9
-16,9
100
114,1
-14,1
100
117,8
-17,8
100
109,2
-9,2
100
113,6
-13,6
100
112,1
-12,1
100
138,8
-38,8
100
104,9
-4,9
100
102,1
-2,1
100
102,1
-2,1
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Testa POZĪCIJA 2 un 4

Testa POZĪCIJA 2 un 4 tonusa rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām – SAMAZINĀS,
PALIELINĀS

P<0,001

P<0,001

Ar normāluM.Gastrocnemius
neirālo regulāciju
Starpībaar izmainītu neirālo
Normālu
regulāciju
M.Biceps femoris
Starpībaar izmainītu neirālo regulāciju
100
81,7
18,3
100
91,5
8,5 P<0,001
100
89,3
10,7
100
96,1
3,9
100
93,5
6,5
100
93,0
7,0
100
83,3
16,7
100
99,8
0,2
100
91,8
8,2
100
98,8
1,2
100
95,9
4,1
100
91,7
8,3
100
100,6
-0,6
100
94,6
5,4
100
102,8
-2,8
100
100,0
0,0
100
110,4
-10,4
100
119,3
-19,3
100
107,9
-7,9
100
100,7
-0,7
100
101,6
-1,6
100
117,3
-17,3 P<0,001
100
108,8
-8,8
100
108,3
-8,3
100
104,6
-4,6
100
101,1
-1,1
100
116,9
-16,9
100
114,1
-14,1
100
117,8
-17,8
100
109,2
-9,2
100
113,6
-13,6
100
112,1
-12,1
100
138,8
-38,8
100
104,9
-4,9
100
102,1
-2,1
100
102,1
-2,1
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Testa pozīcija PĒC 1 un 2

Testa pozīcija PĒC 1 un 2 tonusa rezultātu izmaiņas pa apakšgrupām – SAMAZINĀS,
PALIELINĀS

P<0,001

P<0,001

Ar normāluM.Gastrocnemius
neirālo regulāciju
Starpībaar izmainītu neirālo
Ar normālu
regulāciju
M.Biceps
neirālo regulāciju
femoris
Starpībaar izmainītu neirālo regulāciju
100
89,4
10,6
100
97,0
3,0
100
86,8
13,2
100
95,6
4,4 P<0,001
100
93,9
6,1
100
85,6
14,4
100
94,1
5,9
100
77,6
22,4
100
95,8
4,2
100
94,5
5,5
100
90,6
9,4
100
85,1
14,9
100
85,1
14,9
100
95,2
4,8
100
95,2
4,8
100
116,4
-16,4
100
98,0
2,0
100
119,1
-19,1 P<0,001
100
105,3
-5,3
100
111,6
-11,6
100
119,3
-19,3
100
128,1
-28,1
100
104,1
-4,1
100
102,7
-2,7
100
114,1
-14,1
100
127,1
-27,1
100
120,0
-20,0
100
115,8
-15,8
100
118,9
-18,9
100
105,1
-5,1
100
103,9
-3,9
100
109,3
-9,3
100
100,7
-0,7
100
102,2
-2,2
100
111,3
-11,3
100
105,7
-5,7
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5.pielikums

DALĪBNIEKS

Matemātiskās statistikas aprēķini centrālās neirālās regulācijas izmaiņu
ietekmei uz apakšstilbu fleksoru aerobo izturību

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17

Relatīvais spēka Relatīvais spēka
impulss
impulss
apakštilba
apakštilba
fleksoru
fleksoru
muskuļiem ar
muskuļiem ar
normālu neirālo izmainītu neirālo
regulāciju
regulāciju

75
90
80
132,65
55
150
105
125
140
85,35
95,35
120
106,75
150
75,85
67,8
47,7

1
40
25
41,5
1
50
30
37,5
15
15
12,8
10,15
15
40
25
30,8
27,7

Matemātiskās statistikas aprēķini ar t-testu

Muskulis ar normālu Muskulis ar izmainītu
neirālo regulāciju
neirālo regulāciju
Vidējais aritmētiskais
100,09
Standartnovirze
32,12
Variācijas koeficients
32,1%
Standartkļūda
7,79
Vidējo aritmētisko starpība
Studenta t-testa empīriskā vērtība
t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam
t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam
Starpība ir statistiski ticama (P<0,05)
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24,56
14,55
59,3%
3,53
75,53
8,832
2,110
1,740

6.pielikums
Borga skalas raksturojums (Borg, 1998)
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7.pielikums
LSPA Ētikas komisijas atzinums
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