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IEVADS 
 

Mūsdienās sabiedrība noveco. Visā pasaulē iedzīvotāju grupa vecumā no 60 gadiem 

jeb seniori (Kaupužs, 2011; Rudnicka et al., 2020) palielinās straujāk nekā jebkura cita 

iedzīvotāju grupa (Demography Report, 2009). Pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 

datiem, cilvēku skaits virs 60 gadu vecuma 2015. gadā bija aptuveni 900 miljoni, bet līdz 

2050. gadam tas varētu pieaugt līdz pat diviem miljardiem (World Health Organization, 

2018). Pirmo reizi pasaules vēsturē 60 un vairāk gadu veco cilvēku skaits pārsniegs līdz 14 

gadu vecumu bērnu skaitu. Visizteiktākā novecošanās tendence ir novērojama Eiropā. Ir 

izpētīts, ka līdz 2025. gadam astoņās no desmit Eiropas vecākajām pasaules valstīm ar vismaz 

10 miljoniem iedzīvotāju lielākā daļa cilvēku būs vecāki par 60 gadiem (Demography Report, 

2009). 

Ir zināms, ka cilvēkam novecošanās procesa rezultātā rodas virkne sensomotorās 

sistēmas traucējumu (piemēram, līdzsvara, spēka un muskuļu jaudas deficīts), neirālu 

(piemēram, sensoro, motoro neironu deģenerācija), muskulāru (piemēram, īpaši II tipa 

muskuļu šķiedru atrofija) un ar kaula blīvumu saistītu (piemēram, osteoporoze) komponentu 

pasliktināšanās (Granacher et al., 2013). Vecāki cilvēki pārvietojas lēnāk, viņiem ir mazāks 

muskuļu spēks, sliktāka atmiņa un spriešanas spējas. Salīdzinot ar jaunākiem pieaugušajiem 

un arī salīdzinot pašiem ar sevi, kad viņi bija jaunāki, senioru reakcijas ātrums, pildot 

kognitīvos uzdevumus, ir lēnāks (Clouston et al., 2013). Palielinās krišanas biežums un ar 

kritieniem saistīti ievainojumi (piemēram, augšstilba kaula lūzumi) (Reinhardt, 2003; 

Rubenstein, 2006). 

Kritieni un ar krišanu saistītas traumas ir viens no galvenajiem sliktas veselības 

cēloņiem cilvēkiem senioru vecumā (Halvarsson, Dohrn, & Ståhle, 2015). Statistika liecina, 

ka attīstītajās valstīs vismaz viena trešdaļa senioru, kas dzīvo sabiedrībā (nevis aprūpes 

namos), piedzīvo kritienu vismaz vienu reizi gadā (Segev-Jacubovski et al., 2011). Puse no 

senioriem virs 85 gadiem krīt. Kritienu skaits pieaug līdz ar vecumu. Kritieni un traumas 

noved pie funkcionāliem traucējumiem, invaliditātes, zemākas dzīves kvalitātes (Halvarsson 

et al., 2015). Statistika liecina, ka 5–10 % no kritieniem rezultējas ar galvas traumu vai 

lūzumu (Segev-Jacubovski et al., 2011). Var parādīties bailes no krišanas, īpaši sievietēm 

(Halvarsson et al., 2015). Tas var novest pie fizisko aktivitāšu pašierobežošanas un 

izvairīšanās no darbībām, kas potenciāli var radīt jaunus kritienus. Ikdienas darbību 

samazināšana var būtiski ietekmēt seniora ikdienu un novest pie nespējas pašam par sevi 

parūpēties, sociālas izolācijas, kā arī depresijas (Halvarsson et al., 2015). 
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Pieaugot vecāka gada gājuma cilvēku skaitam uz vienu iedzīvotāju, finansiālie 

izdevumi veselības aprūpei palielinās. Ir aprēķināts, ka 2004. gadā tiešās ikgadējās izmaksas 

augšstilba kaula proksimālās (tādas, kas atrodas tuvāk ķermeņa vidus asij vai kādam orgānam 

(Spektors, Pretkalniņa, & Grūzītis, 2019)) daļas lūzumu ārstēšanai Vācijā sasniedza 2,8 

miljardus eiro. Tiek lēsts, ka tipisko kritienu izraisīto traumu izmaksas palielināsies līdz 3,85 

miljardiem eiro 2030. gadā (Weyler & Gandjour, 2007). Savukārt Amerikas Savienotajās 

Valstīs (ASV) ir aprēķināts, ka valdība turpmāko 50 gadu laikā ieekonomētu 7,1 triljonu 

dolāru (Goldman, 2015), ja izdotos aizkavēt novecošanos un tās izraisītās negatīvās sekas, 

tostarp krišanu. Pastāv uz zinātniskiem pētījumiem balstīti apgalvojumi, ka fiziskās aktivitātes 

senioriem var izmantot kā nefarmaceitisko metodi (Dallmeyer, Wicker, & Breuer, 2017). 

Pētnieki norāda, ka tas būtiski samazinātu sabiedrības veselības aprūpes izmaksas, ko rada 

sabiedrības novecošanās (Dallmeyer et al., 2017). 

Ne visi seniori spēj palikt aktīvi un nodarboties ar sportu dažādu veselības problēmu 

dēļ. Senioru ikdiena un aktivitāšu līmenis var tikt uzlabots, veicot vingrinājumus, kas ietver 

mazāk kustību. Pie mazas kustību amplitūdas vai statiskiem vingrinājumiem var pieskaitīt 

kognitīvo funkciju, līdzsvara un rumpja dziļās muskulatūras attīstošās aktivitātes. Ir pētījumi, 

kuros secināts, ka apakšējo ekstremitāšu spēka vingrinājumi mazina krišanas biežumu (Kahle 

& Tevald, 2014). Pretestības vingrinājumu izpilde vājākiem senioriem ir apgrūtinoša, jo prasa 

lielāku piepūli nekā rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumi, kas ir izpildāmi statikā, izdarot 

nelielas amplitūdas kustības. Rumpja dziļajai muskulatūrai ir būtiska nozīme senioru 

sensomotorās funkcijas uzlabošanā, kas saistīta ar krišanas risku (Hodges & Richardson, 

1996; Key, 2013). Sistemātiskajā pārskatā (Granacher, Gollhofer, et al., 2013) secināts, ka 

rumpja dziļās muskulatūras treniņi senioriem var tikt izmantoti kā papildinājums vai pat kā 

alternatīva tradicionālajām pretestības vingrinājumu programmām. Ir pierādījumi, ka 

samazinātas rumpja dziļās muskulatūras funkcionālās spējas pasliktina līdzsvara izjūtu, ja tas 

ir jānotur bez redzes kontroles, proti, ar aizvērtām acīm (Borghuis, Hof, & Lemmink, 2008). 

Novērots, ka kritieni senioriem notiek tad, kad tiem ir nepieciešams reizē veikt 

vairākas darbības (Vaillant et al., 2006). Zinātniskajā literatūrā to apzīmē ar terminu duāla 

veida vingrinājumi/uzdevumi (angl. dual-tasks). Spēja sadalīt uzmanību starp dažādām 

darbībām, proti, starp fiziskām un kognitīvām, ir dabiska cilvēka ikdienas darbības sastāvdaļa. 

Senioriem uzmanības sadalīšana staigāšanas laikā var novest pie izmaiņām gaitā un līdzsvara 

noturēšanā (Halvarsson et al., 2015). Piemērs, kad uzmanība tiek sadalīta, ir vienlaikus 

runāšana (vai kāda notikuma atcerēšanās) un iešana (Vaillant et al., 2006). Pētījumos, kuros 

seniori lūgti stāvēt uz līdzsvara platformas, tajā pašā laikā izpildot dažādus kognitīvus 

vingrinājumus, piemēram, pabeidzot teikumu, atbildot uz jautājumiem vai atminoties un 

stāstot notikumus no savas pagātnes, tika novērotas lielākas ķermeņa svārstības salīdzinājumā 

ar stāvēšanu (Goyal et al., 2019). Ir zināms, ka smadzeņu daļa, kas atrodas pieres rajonā 

(saistīta ar kognitīvo funkciju (Yuan & Raz, 2014)), tāpat kā rumpja dziļā muskulatūra ir 

neaizsargāta pret vecuma izraisītiem deģenerācijas procesiem ( Fjell et al., 2009; Fjell et al., 

2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz, 1999; Raz et al., 1997). Ir pierādījumi, ka sensomotoro 

funkciju attīstošie vingrinājumi, kuru laikā rumpja dziļo muskulatūru kontrolē smadzeņu 

centri, tostarp kognitīvā funkcija, var būt efektīvāki nekā tradicionālās jeb standarta 

vingrošanas programmas senioriem (Markovic et al., 2015).  

Zinātniskajā literatūra ir maz aprakstītas intervences, kuru laikā vienlaikus tiek 

aktivizēta gan rumpja dziļā muskulatūra, gan kognitīvā funkcija. Ir pierādījumi, ka 

videospēles senioriem var sniegt pozitīvu efektu. Piemēram, ir veikti pētījumi, izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas, kuru rezultātā ir uzlabojušies tādi senioram nozīmīgi sensomotorie 

parametri kā statiskais un dinamiskais līdzsvars (Dunsky, 2019), informācijas pārraides 

ātrums, uzmanības rādītāji un vizuālā atmiņa (Ballesteros et al., 2014).  
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Videospēles jeb 3D (3 dimensiju) virtuālās realitātes spēles aizvien vairāk tiek iekļautas 

klīniskajos pētījumos. Ir komerciāli pieejamas tehnoloģijas, kuras piedāvā spēlē 

„iegrimšanas” efektu jeb t. s. iegrimšanas pieredze (angl. immersive experience). Tā ir virtuālā 

realitāte, kurā spēle tiek spēlēta, izmantojot 3D brilles ar trīs dimensiju tehnoloģijām, kas rada 

iespaidu, ka spēlētājs atrodas citā realitāte jeb spēlē iekšā. Šādas spēles iedarbība uz senioriem 

nav plaši pētīta. Lietojot standarta 3D virtuālās realitātes spēles, spēlētāja uzmanību var 

novērst dažādi ārējās vides faktori, jo tā tiek spēlēta uz plakana ekrāna. Virtuālās realitātes 3D 

brillēm tehnoloģija sniedz padziļinātāku vingrošanas nodarbības pieredzi. Tas var būt papildu 

motivējošais faktors nodarbību apmeklētības noturības nodrošināšanai. Ir pētījumi, kuri 

pierādījuši kognitīvās funkcijas parametru efektīvāku uzlabošanos, spēlējot virtuālās realitātes 

spēli (ar 3D brillēm) salīdzinājumā ar standarta duāla veida vingrinājumiem. Kā liecina 

rezultāti, gados vecāki cilvēki, kuri spēlēja virtuālās realitātes spēles (ar 3D brillēm), uzrādīja 

labākus kognitīvos rezultātus TMT-B (takas veidošanas tests (angl. trail making test)) (mēra 

kognitīvo izpildfunkciju (IF) (MacPherson et al., 2017; Vazzana et al., 2010)) testā un spējā 

sadalīt uzmanību, salīdzinot ar senioriem, kas izpildīja duālas dabas vingrinājumus ar mērķi 

vienlaicīgi aktivizēt sensomotorās sistēmas parametrus un kognitīvo funkciju (Liao et al., 

2019). Līdz šim nav pietiekami izpētīta tādu virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) vingrinājumu 

iedarbības efektivitāte senioru vecumā, kuros vienlaikus tiktu attīstīta gan kognitīvā funkcija, 

gan rumpja dziļā muskulatūra. 

Promocijas darbā pētīta un izvērtēta kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija 

senioriem; pētīti un izvērtēti senioru sensomotoro funkciju ietekmējošie parametri, kuri 

zinātniskajā literatūrā asociējas ar krišanas risku. Tāpat pētījumā izstrādāts un izmantots 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs, kurš vienlaikus attīsta gan kognitīvo funkciju, 

gan rumpja dziļo muskulatūru sensomotorās funkcijas uzlabošanai. 

 

Pētījuma objekts: senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšana. 

 

Pētījuma priekšmets: virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantojuma ietekmes 

izvērtējums senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanai.  

 

Pētījuma bāze: pēc atlases kritērijiem izvēlēti fiziski un garīgi patstāvīgi 107 seniori (74 

sievietes, 33 vīrieši) vecumā no 60 līdz 85 gadiem. Eksperimentu norises vietas – Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA), Valmieras sporta zāles un Ikšķiles pašvaldības 

veselības veicināšanas centra telpas. 

 

Pētījuma mērķis: virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izveidošana un 

izmantojuma ietekmes izvērtējums senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

attīstīšanai un rekomendāciju izstrāde spēles lietošanai. 

 

Hipotēze: senioru kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija un funkcionālā veiktspēja 

statistiski nozīmīgi uzlabosies, ja senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

attīstīšanai 

- tiks ietverti vingrinājumi, kas vienlaikus attīsta kognitīvo un rumpja dziļās muskulatūras 

funkciju;  

- tiks ņemta vērā savstarpējā sakarība starp kognitīvo funkciju, statisko līdzsvaru, gaitas 

ātrumu, apakšējo ekstremitāšu spēku un to ietekmi uz rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitāti; 

- tiks lietots izstrādātais virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs, nevis standarta 

fiziskās aktivitātes un 3D virtuālās realitātes spēles saturs bez brillēm. 
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Uzdevumi 

1. Izvērtēt zinātnisko literatūru par senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

attīstīšanu un virtuālās realitātes nozīmi krišanas riska mazināšanā.  

2. Noteikt senioru kognitīvo funkciju, sensomotorās sistēmas apakšējo ekstremitāšu spēka, 

statiskā līdzsvara un gaitas ātruma ietekmi uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. 

3. Izveidot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu senioru kognitīvās un 

sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanai.  

4. Izmantot un izvērtēt virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu un noteikt spēles 

ietekmi uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu 

salīdzinājumā ar standarta fiziskajām aktivitātēm un 3D virtuālās realitātes spēles saturu 

bez brillēm, kā arī izstrādāt rekomendācijas senioru nodarbībām.   

 

Metodes 

Pētījumam izmantotas teorētiskās un empīriskās pētīšanas metodes. 

1. Teorētiskā metode – zinātniskās literatūras avotu izpēte, citu pētījumu rezultātu analīze: 

- literatūras avotu analīze – sistemātisks literatūras pārskats. 

2. Empīriskās metodes – faktu, informācijas uzkrāšana par pētāmajiem objektiem, lietojot 

salīdzināšanu un eksperimentu:  

- pedagoģiskais eksperiments, 

- starptautiskā IPAQ aptauja par fizisko aktivitāti, 

- Mini-mental tests, 

- kognitīvās funkcijas rādītāju noteikšanas Rehacom testu kopums, 

- rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes Prone tests, 

- funkcionālās veiktspējas rādītāju noteikšanas testu baterija, 

- modelēšana, 

- matemātiskā statistiska. 

 

Pētījuma metodoloģiskais pamatojums 

1. Senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanā jāietver vingrinājumi, 

kas vienlaikus attīsta kognitīvo un rumpja dziļās muskulatūras funkciju (Hamacher et 

al., 2016; Markovic et al., 2015; Moher et al., 2009). 

2. Ir noteiktas senioru kognitīvās funkcijas un funkcionālās veiktspējas (ietver statisko 

līdzsvaru, gaitas ātrumu un apakšējo ekstremitāšu spēka funkciju) attīstīšanas 

mijsakarības, kas ietekmē rumpja dziļo muskulatūru (Granacher, et al., 2013; Guralnik 

et al., 1994; Ramnath et al., 2018; Schättin et al., 2016). 

3. Funkcionālās veiktspējas rādītāji, kas ietver statisko līdzsvaru, gaitas ātrumu un 

apakšējo ekstremitāšu spēka funkciju, ietekmē senioru krišanas risku un dzīvildzi 

(Guralnik et al., 1994; Veronese et al., 2014).  

4. Duāla veida aktivitāšu laikā izstrādātie senioru rumpja kustību virziena parametri un 

virtuālās realitātes spēles objektu kustību ātrums un intervāls attīsta kognitīvo un 

sensomotorās sistēmas funkciju (Hara et al., 2018; Omon, Hara, & Ishikawa, 2019).   

5. Virtuālās realitātes spēles (ar 3D brillēm un bez tām) izmantošana līdzsvara, rumpja 

dziļās muskulatūras un kognitīvās funkcijas aktivizēšanā var tikt izmantota senioriem 

un ir efektīva kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanā (Hara et al., 

2018; Liao et al., 2019; Omon et al., 2019; Schättin et al., 2016). 

6. Kognitīvās funkcijas mērījumi (spēja sadalīt uzmanību, selektīvā uzmanība, modrība un 

darbības atmiņa) veido izpildvaras funkciju, kurai pastāv mijsakarība ar novecošanās 

procesiem un senioru krišanas risku (Rosano et al., 2012; Schättin et al., 2016; 

Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Senioru kognitīvajā funkcijā ietilpstošā 
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izpildvaras funkcijas testēšana, lietojot Rehacom metodi, ir atkārtojama un validatīva 

(RehaCom, 2016). 

7. Senioru rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti var noteikt, izmantojot Prone testu, kura 

izstrādātās normas ir piemērojamas (Cairns, Harrison, & Wright, 2000; Panjabi, 1992). 

 

Promocijas darbs ir kvantitatīvs eksperimentāls gadījuma pētījums, ko veido sistemātisks 

pārskats un eksperimentālie pētījumi, kuros tiek izvērtētas kognitīvās un sensomotorās 

sistēmas parametru mijsakarības un to attīstīšanas ietekme uz senioriem. 

- Kvantitatīvajā pētījumā tiek lietota dedukcijas pieeja, kur uzsvars likts uz teorijas 

pārbaudi, ko veido empīriskā un pozitīvisma filozofija (Becker, Bryman, & Ferguson, 

2012). Kvantitatīvie pētījumi ietver mērījumus un pieņem, ka pētāmās parādības, 

tendences un/vai mijsakarības var izmērīt. Skaitļos izsakāmos datus apstrādā, lietojot 

matemātiskās statistikas metodes (Watson, 2015). 

- Eksperimentālie pētījumi tiek veikti, izsekojot cēloņu un seku sakarībām starp 

definētiem mainīgiem lielumiem (kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija 

senioriem), parādot to rezultātu (Tanner, 2018). 

- Gadījuma pētījums ir intensīvs, sistemātisks gadījums, kurā tiek pārbaudīti padziļināti 

dati par vairākiem mainīgiem lielumiem (Chang et al., 2002). Promocijas darbā tā ir 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) iedarbības izpēte kognitīvās funkcijas un rumpja 

dziļās muskulatūras mijsakarību aspektā. 

 

Tēzes promocijas darba aizstāvēšanai 

1. Rumpja dziļās muskulatūras un kognitīvās funkcijas vienlaicīga attīstīšana ir efektīvāka 

krišanas riska mazināšanā salīdzinājumā ar rumpja dziļās muskulatūras attīstīšanu. 

2. Rumpja dziļās muskulatūras funkcionālo stāvokli statistiski nozīmīgi ietekmē kognitīvā 

funkcija un statiskais līdzsvars. 

3. Izstrādātajā virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura modelī kognitīvās un 

sensomorās sistēmas funkcijas attīstīšanai seniori, pildot līdzsvara vingrinājumus, 

vienlaikus aktivizē kognitīvo un rumpja dziļās muskulatūras funkciju.  

4. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantojums senioriem statistiski 

nozīmīgi uzlabo viņu rumpja dziļās muskulatūras un funkcionālo veiktspēju. 

5. Izmantojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu senioriem, statistiski 

nozīmīgi uzlabojas viņu selektīvā uzmanība. 

 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

Promocijas darbā tiek paplašināta jēdziena virtuālā realitāte 3D vidē izpratne sporta 

zinātnē. Ir izstrādāts virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs, kas balstīts uz uzdevumu 

orientētu un motorās kontroles teoriju, kā arī ekoloģijas teoriju un filozofisko izpratni par 

hologrāfisko visumu kā prāta un ķermeņa vienotību.  

Aktivizējot kognitīvās un sensomotorās sistēmas līmeni, balstoties uz uzdevumu 

orientētu un motorās kontroles teoriju, kā arī ekoloģijas teoriju, tiek pierādīta virtuālās 

realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura ietekme uz senioriem, kas uzlabo viņu kognitīvo un 

sensomotorās sistēmās funkciju. 

Pētījuma rezultāti atklāj jaunas zināšanas par kognitīvo un sensomotorās sistēmas 

funkciju mijsakarībām senioriem sporta zinātnē, izmantojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

tehnoloģijas.  
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Pētījuma praktiskā nozīme 

- Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs fizioterapeita vadībā ir lietojams un var 

tikt izmantots praktiskajā darbā ar senioriem, kuriem funkcionālās veiktspējas 

noteikšanas testu baterijā rezultātu punktu summa ir ≥ 6. 

- Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošana uzlabo senioru kognitīvo 

funkciju, rumpja dziļās muskulatūras un funkcionālo veiktspēju, kas asociējas ar 

krišanas risku. 

- Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošana var būt efektīvāka senioru 

kognitīvās funkcijas uzlabošanai nekā citas fizisko un kognitīvo aktivitāšu veicināšanas 

darbības. 

 

Pētījuma robežas 

Promocijas darba pētījuma robežas nosaka nepieciešamība izvērst zinātnisko pētījumu 

daudzumu starp zinātniski pamatotām atziņām par rumpja dziļās muskulatūras aktivitātēm 

(tradicionālu fizisko aktivitāšu vietā) un kombinētām rumpja dziļās muskulatūras aktivitātēm, 

kas attīsta kognitīvo funkciju, kā arī pētīt minēto aktivitāšu salīdzinošo ietekmi uz krišanas 

risku senioriem.  

Promocijas darba pētījuma robežas nosaka nepietiekams kvalitatīvu zinātnisko 

pētījumu daudzums, kuros būtu pētīta un pamatota virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles 

satura izmantošana senioriem. 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura lietošana nav pārbaudīta ar senioriem, 

kas ir augstākas krišanas riska zonā, proti, kuriem funkcionālās veiktspējas rādītāju 

noteikšanas testu baterijas rezultāts ≤ 6 (Veronese et al., 2014). 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura individuāla lietošana nav patentēta un 

validētā. Tā ir lietojama apmācīta speciālista vadībā. 

 

Terminu skaidrojošā vārdnīca 

3D virtuālā realitāte – digitāla trīsdimensionālas telpas vai vides simulācija, ar kuru 

cilvēks var mijiedarboties. Mijiedarbība var būt attālināta (skatoties uz plakano ekrānu, kurā ir 

3D virtuālā realitāte) vai iegrimstoša (lietojot 3D brilles), kas ļauj atrasties virtuālajā realitātē. 

Definīciju klāsts, kas skaidro virtuālo realitāti, ir daudzveidīgs un neviendabīgs (Kardong-

Edgren et al., 2019). 

3D virtuālās realitātes spēle – videospēle, kuru spēlē bez 3D brillēm. 

Funkcionālā veiktspēja – objektīvi izmērāmas visa ķermeņa funkcijas, kas saistītas ar 

mobilitāti (Beaudart et al., 2019). 

Kognitīvā funkcija – termins, kas attiecas uz garīgiem procesiem, kuri saistīti ar zināšanu 

iegūšanu, informācijas manipulēšanu un spriešanas spējām. Latviešu valodā vārds cognition 

tiek tulkots kā izziņa. Izziņa ietver visus tos procesus, kas norisinās cilvēka smadzenēs. 

Kognitīvā funkcija jeb izziņa ietver uztveri, atmiņu, mācīšanos, uzmanību, lēmumu 

pieņemšanu un valodas spēju (Kiely, 2014). 

Rumpja dziļā muskulatūra – definīciju klāsts, kas definē rumpja dziļo muskulatūru, ir 

daudzveidīgs. Skaidrojot terminu, var pievērst uzmanību rumpja dziļajiem muskuļiem 

(Borghuis et al., 2008), kuri tiek iedalīti globālajā muskuļu sistēmā un lokālajā muskuļu 

sistēmā (Bergmark, 1989). Lokālajai muskuļu sistēmai ir būtiska nozīme to kustību segmentu 

koordinācijā un kontrolē, ko veido mugurkaulāja skriemeļi. Savukārt globālā muskuļu 

sistēma, kurai piemīt lielākas masas un garāks spēka plecs, ir vairāk atbildīga par kustībām, 

kuru īstenošanai ir nepieciešams spēks (Bergmark, 1989). 

Sarkopēnija – stāvoklis, kam raksturīga muskuļa masas un funkcijas zaudēšana. Tas ir 

simptomu kopums, kas cieši korelē ar mazkustīgumu, pazeminātu dzīves kvalitāti un nāvi 
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(Santilli et al., 2014). Vairāku faktoru savstarpējā mijiedarbība ietekmē muskuļu spēka 

zudumu un sarkopēnijas attīstību. 

Seniors – persona, kam ir 60 gadu vai vairāk (Kaupužs, 2011). 

Sensomotorā funkcija – sensorā un motorā funkcija ietver visus sensoros un motoros 

elementus, kas nepieciešami indivīda mijiedarbībai ar apkārtējo vidi (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007). 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs – zinātnieka izstrādāta spēle sadarbībā 

ar fizioterapeitiem un informācijas tehnoloģijas speciālistiem. To spēlē, izmantojot virtuālās 

realitātes spēļu konsoli un 3D brilles. 

 

Promocijas darbā izmantotie saīsinājumi 

ACSM – Amerikas Sporta medicīnas koledža (angl. American College of Sport Medicine) 

CV% – variācijas koeficients (angl. coefficient of variation) 

EEG – elektroencefalogrāfija 

EMG – elektromiogrāfija 

FA – frakcionālā anizotropija 

IACR – baltās vielas asimetrija zemākajā priekšējā starojošajā vainagā (angl. inferior anterio 

corona radiata) 

ICC – starpklašu korelācijas koeficients (angl. intra-class correlation coefficients)  

IF – kognitīvā izpildfunkcija 

IPAQ-S – starptautiskā fiziskās aktivitātes aptauja senioriem 

KOG – vingrinājumi, kuros vienlaikus tiek aktivizēta kognitīvā funkcija un rumpja dziļā 

muskulatūra 

ĶMI – ķermeņa masas indekss 

RKP – randomizēts (nejaušināts) kontrolējams pētījums 

SVID – stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (angl. SWOT – strengths, 

weaknesses, opportunities, threats) 

TA – m. tibialis anterior 

TMT – takas veidošanas tests (angl. trail making test) 

TRAD – vingrinājumi, kuru laikā tiek aktivizēta rumpja muskulatūra. 
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1. KOGNITĪVĀS UN SENSOMOTORĀS SISTĒMAS 

FUNKCIJAS ATTĪSTĪŠANA UN TO IETEKMĒJOŠĀ 

VIRTUĀLĀS REALITĀTES (AR 3D BRILLĒM) SPĒLES 

SATURA IZMANTOŠANA SENIORIEM 

1.1. Kognitīvās funkcijas un rumpja dziļās muskulatūras  

funkcionālā stāvokļa nozīme novecošanas seku mazināšanā 
1.1.1. Senioru novecošanās procesi un to norises īpatnības  

 

Pasaules iedzīvotāju vidējā vecuma rādītājs turpina pieaugt. Vēl nesen tika prognozēts, 

ka līdz 2050. gadam vecāka gada gājuma pasaules iedzīvotāju skaits pieaugs vēl par 20 % 

(Talaei-Khoei & Daniel, 2018). Līdzīga situācija ir arī Baltijas valstīs, Zviedrijā un Somijā, 

kurās tiek prognozēts, ka dzīves ilgums palielināsies (Berzins & Zvidrins, 2011) (sk. 

1. attēlu).  

 

1. attēls. Dzīvildzes prognozes Baltijas valstīs, Zviedrijā un Somijā 

 (Berzins & Zvidrins, 2011) 

 

Līdz ar pasaules vidējā vecuma pieaugumu pieaug arī ar novecošanu saistītas 

problēmas. Tiek būtiski ietekmēta senioru sensomotorā sistēma. Jāmin, ka termins 

sensomotorā sistēma pirmo reizi aktualizēts Sporta medicīnas, izglītības un pētniecības fonda 

seminārā 1997. gadā (Lephart, 2000). Sensomotorā sistēma iekļauj sensoro, motoro un 

centrālo informāciju, kā arī pasīvos (cīpslas, locītavu kapsulas, skrimšļus u. c.) un aktīvos 

(muskuļus) komponentus, kuri piedalās informācijas pārstrādē ar mērķi nodrošināt stabilitāti 

locītavu dinamikā un statikā (Lephart, 2000).  

Par vienu no biežāk sastopamajām ar novecošanos saistītām kondīcijām tiek minēta 

sarkopēnija. Sarkopēnija ir stāvoklis, kuru raksturo muskuļa masas un funkcijas zaudēšana. 

Tas ir simptomu kopums, kas cieši korelē ar mazkustīgumu, pazeminātu dzīves kvalitāti un 

nāvi (Santilli et al., 2014). Vairāku faktoru savstarpējā mijiedarbība ietekmē muskuļu spēka 
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zudumu un sarkopēnijas attīstību. Uzskatāmākie faktori ir kopējais fiziskās aktivitātes 

līmenis, izmaiņas endokrīnā sistēmā, nesabalansēts uzturs un saslimšanas, kas izraisa 

izmaiņas centrālās nervu sistēmas darbībā, kā rezultātā samazinās muskuļu masa (Porter, 

Vandervoort, & Lexell, 1995) (sk. 2. attēlu).  

 

 
 

2. attēls. Sarkopēniju ietekmējošie faktori (Kaupužs, 2011) 

 

Tiek uzskatīts, ka sarkopēnija vai samazināta muskulatūras masa un 

muskuloskeletārās sistēmas funkcija ir pirmā pazīme tādas kondīcijas stāvoklim kā 

trauslumam (angl. fragility) (Fried et al., 2001), kas attiecīgi var izraisīt kustību paternu 

traucējumus, kuri izpaužas kā gaitas palēnināšanās (Rosano et al., 2012) un paaugstināts 

gaitas svārstīgums (Yogev-Seligmann, Hausdorff, & Giladi, 2008). Apmēram trešdaļa 

cilvēku, kas dzīvo sabiedrībā (nevis aprūpes namos) un ir vecāki par 65 gadiem, katru gadu 

krīt (Campbell et al., 1990; Tinetti, Speechley, & Ginter, 1988). Kļūstot vecākiem, palielinās 

ar kritieniem saistīto traumu skaits (Peel, Kassulke, & McClure, 2002). Statistika liecina, ka 

attīstītajās valstīs vismaz viena trešdaļa senioru, kas dzīvo sabiedrībā, piedzīvo kritienu 

vismaz reizi gadā (Segev-Jacubovski et al., 2011). Puse jeb 50 % senioru virs 85 gadiem 

piedzīvo vismaz vienu kritiena epizodi gada laikā. Kritienu skaits pieaug līdz ar vecumu. 

Augstāks kritienu sastopamības biežums ir to senioru vidū, kuriem diagnosticēta kāda 

neiroloģiska saslimšana, piemēram, multiplā skleroze, Parkinsona slimība, Alcheimera 

slimība u. c. No šiem pacientiem 80 % nokrīt vismaz vienu reizi gadā, kaut gan biežāk tas 

notiek vairākas reizes (Segev-Jacubovski et al., 2011). Kritieni var rezultēties ar traumām, it 

īpaši ar lūzumiem, kas var izraisīt funkcionālus traucējumus, zemāku dzīves kvalitāti vai 

sliktākā gadījumā – invaliditāti ar tālāk izrietošām sekām (Halvarsson et al., 2015). Statistika 

liecina, ka 5–10 % kritienu rezultējas ar galvas traumu vai lūzumiem (Segev-Jacubovski et al., 

2011). Var parādīties bailes no kritieniem, kuras biežāk piemeklē sievietes (Halvarsson et al., 

2015). Tāpat jāņem vērā arī negatīvās sekas, ko rada senioru bailes no kritieniem. Tās var 

novest pie fizisko aktivitāšu samazināšanās ikdienā, kas potenciāli var radīt nākamās kritiena 

epizodes. Ikdienas aktivitāšu samazināšana var būtiski ietekmēt seniora sensomotorās 

sistēmas funkcionālā stāvokļa pavājināšanos un novest pie nespējas pašam par sevi parūpēties 

(Halvarsson et al., 2015). Būtiski ir arī tas, ka bailes no kritieniem var novest pie seniora 

sociālas izolācijas un depresijas (Halvarsson et al., 2015; Segev-Jacubovski et al., 2011). 

Dažos literatūras avotos bailes no kritiena uzskata par kritiena prognozētāju (Gusi et al., 

2012).  

Novērots, ka vecāka gada gājuma cilvēkiem kritieni atgadās tad, kad viņiem ir 

nepieciešams reizē veikt vairākas darbības (Vaillant et al., 2006). Tātad darbībās, kurās 

nepieciešamas lielākas koncentrēšanās spējas jeb kognitīvās funkcijas iesaiste. Lai gan spēja 
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sadalīt uzmanību starp dažādām darbībām ir dabiska cilvēka ikdienas darbību sastāvdaļa, 

senioriem šāda uzmanības sadalīšana var ietekmēt gaitas kvalitāti un līdzsvara noturēšanu 

(Halvarsson et al., 2015). Biežākais piemērs, kad uzmanība tiek sadalīta, ir vienlaikus 

runāšana (vai domāšana par ko citu) un iešana (Vaillant et al., 2006). Reizē izpildīt divas vai 

vairākas uzmanību prasošas darbības var būt apgrūtinoši. Tas var ietekmēt iepriekšminēto 

parametru (piemēram, gaitas u. c.) funkciju izmaiņas, palielinot krišanas risku (Halvarsson 

et al., 2015). Ir zināms, ka ar krišanu bieži sastopas gados vecāki pacienti ar kognitīviem 

traucējumiem (Eriksson, Gustafson, & Lundin-Olsson, 2008).  

 

1.1.2. Kognitīvā funkcija un rumpja dziļā muskulatūra 

 

Kognitīvā funkcija 

Gaita jau sen tiek uztverta galvenokārt kā automatizēts process (Yogev-Seligmann 

et al., 2008), un vēl nesen kritieni galvenokārt tika uzskatīti par gaitas kā automātiska 

stereotipa kļūmēm. Jaunākie pētījumi, kas balstīti uz divu pieeju paradigmām, atbalsta 

uzskatu, ka vecumdienās kognitīvā funkcija (izziņa), gaita un krišanas biežums ir savstarpēji 

saistīti komponenti (Alexander & Hausdorff, 2008). Ir pierādīts, ka salīdzinājumā ar veseliem 

senioriem seniori, kuri krīt, sliktāk veic kognitīvo izpildfunkciju (IF) un uzdevumus, kuros 

nepieciešams iesaistīt dažādus uzmanības veidus (Hausdorff et al., 2006). IF ir radies 

tulkojumā no vārdiem izpildīt (angl. executive) un funkcija (angl. function). IF kopumā ietver 

kognitīvās prasmes, kas ir atbildīgas par sarežģītas, uz mērķi vērstas uzvedības 

iepriekšplānošanu, uzsākšanu, izpildes secību, kā arī tās uzraudzību (Hausdorff et al., 2005; 

Hausdorff et al., 2006). Ir zinātniski apgalvojumi, ka ikdienas darbības ir atkarīgas gan no 

zemāka līmeņa sensomotorās, gan augstāka līmeņa sensomotorās jeb kognitīvajās funkcijas 

(Laessoe et. al., 2008). Ir pierādīts, ka pirms (lat. pre) frontālā jeb priekšpuses smadzeņu daļa 

(saistīta ar IF (Yuan & Raz, 2014)) ir neaizsargāta pret vecuma izraisītiem deģenerācijas 

procesiem (Fjell et al., 2009; Fjell et al., 2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz, 1999; Raz et al., 

1997). Tāpēc, iespējams, gados vecāku cilvēku IF rosinošie vingrinājumi būtu jāiekļauj 

terapeitiskās programmās, lai nodrošinātu vislabāko intervences stratēģiju, tādējādi uzlabojot 

viņu ikdienas dzīves darbības un samazinot kritienu risku. 

Lai noskaidrotu, kādi ir labākie kognitīvās funkcijas vingrinājumi gados vecākiem 

cilvēkiem jeb senioriem (personām, kas ir 60 gadus veci vai vecāki (Kaupužs, 2011)), svarīgi 

saprast, ko nozīmē vārdu savienojums kognitīvā funkcija. Psihologi kognitīvo funkciju 

raksturo kā terminu, kas attiecas uz garīgajiem procesiem, kuri saistīti ar zināšanu un 

izpratnes ieguvi. Šie procesi iekļauj zināšanas, atcerēšanos un argumentāciju, kā arī procesu 

satura un koncepta izpratni u. c. (Gerrig & Zimbardo, 2002). Tomēr citi eksperti kognitīvo 

funkciju apraksta atšķirīgi atkarībā no jomas, kurā viņi strādā. Džejs Frīdenbergs un Gordons 

Silvermans grāmatā „Kognitīvā zinātne – ievads prāta pētījumiem” (2006) raksta, ka 

kognitīvās zinātnes iezīme ir tās starpdisciplinārā pieeja (Friedenberg & Silverman, 2011). Šī 

pieeja ietver filozofiju, psiholoģiju, valodniecību, mākslīgo intelektu, robotiku un 

neirozinātni. Ņemot vērā, ka pētījuma nolūks ir aplūkot kognitīvo funkciju, izmantojot vairāk 

kvantitatīvu, nevis kvalitatīvu pieeju, neirozinātne būtu šī promocijas darba visaptverošākais 

apskates objekts, tāpēc ka mērījumi, kas saistīti ar kognitīvajiem procesiem, ir sasniedzami un 

objektīvāk interpretējami pretstatā tādai disciplīnai kā filozofija. Dž. Friedenberg un 

G. Silverman (2006) lieto terminu kognitīvā neirozinātne vai neiropsiholoģija, lai izskaidrotu 

struktūras un fizioloģiskos procesus, uz kuriem balstās specifiskas kognitīvās funkcijas. 

Raksturojot neirozinātnes perspektīvu, autori izmanto tādas kognitīvās darbības kā vizuālo 

objektu atpazīšanu, uzmanību, atmiņu un problēmu risināšanu (Friedenberg & Silverman, 

2011). Iepriekšminētās darbības varētu raksturot ar vienu terminu – kognitīvās spējas. Tomēr 

Džons B. Kerols (1993) savā grāmatā raksta, ka visupirms ir jāsaprot, ko nozīmē vārds spēja, 
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lai izprastu terminu kognitīvās spējas (Carroll, 1993). Pati spēja var tikt aprakstīta kā indivīda 

īpašības apzīmējums. Spēja attiecas uz iespējamām atšķirībām starp indivīdiem, saskaroties ar 

uzdevuma dažādiem grūtības sliekšņiem, kur konkrētā saskarsmē indivīda spēja nosaka, cik 

veiksmīgi tas veic noteiktu vingrinājumu vai to kopumu (Carroll, 1993). Kā zināms, pati spēja 

varētu būt saistīta ar jebkuru zinātnisku vai nezinātnisku jomu, kurā cilvēks ir iesaistīts. Lai 

definētu kognitīvās spējas, Dž. B. Kerols (1993), runā par kognitīvajiem vingrinājumiem. 

Respektīvi, kognitīvais vingrinājums ir tāds vingrinājums, kurā garīgās informācijas apstrāde 

ir galvenais faktors, kas nosaka, vai uzdevums tiek veiksmīgi izpildīts. Lai arī, piemēram, 

svara stieņa pacelšana var būt saistīta ar noteikta veida garīgās informācijas apstrādi 

(vizuāliem un kustību priekšstatiem par svara stieņa celšanu – cēlājs analizē līdzsvara lomu un 

stieņa saķeri pirms tā celšanas vai celšanas brīdī), tomēr veiksmīgu uzdevuma/vingrinājuma 

izpildi galvenokārt nosaka iesaistīto muskuļu fiziskais spēks, un tādējādi tas nebūtu saucams 

par kognitīvo vingrinājumu. Turpretī otra cilvēka secīgi nosauktu ciparu atkārtošana pretējā 

secībā (atmiņas ilguma tests) ir kognitīvais uzdevums, jo tam ir nepieciešama ciparu un to 

secības saglabāšana īslaicīgajā atmiņā, kā arī pareiza atmiņā saglabājušos ciparu nosaukšana. 

Dž. B. Kerols (1993) definē kognitīvo vingrinājumu kā jebkuru uzdevumu, kura reāllaikā 

garīgās informācijas apstrādei ir izšķiroša nozīme, lai notiktu veiksmīga uzdevuma izpilde. 

Pēc viņa domām, kognitīvās spējas ir jebkuras spējas, kas skar kaut ko tādā veidā definētu 

(Carroll, 1993).  

Kaut arī neirozinātnē kognitīvā funkcija ir precīzi definēta, joprojām ir jāuzlabo 

mērīšanas iespējas, kuras atspoguļo indivīda kognitīvās spējas. Šajā zinātnes jomā joprojām 

nav skaidrības par to, vai tādas ierīces kā magnētiskās rezonanses mērījumi, 

elektroencefalogrāfija (EEG) u. c. var pilnībā izmērīt kognitīvās spējas. Vēl joprojām nav 

skaidri definēts, kuras smadzeņu daļas būtu vairāk vai mazāk jāpēta, lai kvalitatīvi noteiktu 

kognitīvās spējas. Katerina Rosano u. c., (2011), pētot vecāka gadagājuma cilvēku kognitīvās 

spējas, ievēroja likumsakarības starp smadzeņu prefrontālo zonu un pētījuma dalībnieku pašu 

izvēlēto gaitas ātrumu (Rosano et al., 2012). Pētījuma autori atklāja tādu komponentu 

korelāciju kā lēnāka gaita, lēnāka informācijas apstrāde un mazāks smadzeņu prefrontālais 

tilpums gados vecākiem pieaugušajiem. Pētnieki uzsvēra smadzeņu priekšējās daļas nozīmi 

gados vecākiem cilvēkiem tādā ikdienas darbībā kā pastaiga. Tika izteikts pieņēmums, ka 

smadzeņu atrofijas pakāpe korelē ar indivīda izvēlēto iešanas ātrumu (Rosano et al., 2012).   

Marks Solms u. c. (2003) min piemēru, kur 19. gadsimtā kāds neveiksmīgs vīrs vārdā 

Fineas Geidžs piedalījās dzelzceļa sliežu izbūvē (Solms & Turnbull, 2010). Viņa maiņas laikā 

notika negadījums. Pēkšņas eksplozijas rezultātā metāla stienis izšāvās caur viņa galvu – 

vaiga kaula un smadzeņu priekšējo daļu. Varētu domāt, ka šāda veida traumas ir letālas un to 

vienīgais atrisinājums ir nāve. Tomēr F. Geidža gadījumā cilvēks ne tikai izdzīvoja, bet veica 

ātru fizisko atveseļošanos un spēja fiziski funkcionēt tikpat kvalitatīvi, kā to darīja pirms 

traumas (Solms & Turnbull, 2010). Šis novērojums ir pretstatā ar K. Rosano u. c. (2012) 

izteiktajiem pieņēmumiem, ka atrofiskas izmaiņas smadzeņu prefrontālajā daļā var veicināt 

lēnāku gaitu, jo lēnāk apstrādā informāciju (Rosano et al., 2012). Ir apšaubāms, vai ir korekti 

salīdzināt šos divus gadījumus, tomēr būtiski ir pievērst uzmanību minētajam smadzeņu 

reģionam un tā saistībai ar kognitīvo funkciju, par ko liecina arī citi pētījumi (Fjell et al., 

2009; Fjell et al., 2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz, 1999; Raz et al., 1997). Pētot 

prefrontālo daļu, ir jāņem vērā arī pārējo smadzeņu areālu asociācijas ar kognitīvo funkciju. 

Tāpat ir bijuši pētījumi, kuri apgalvo, ka pastāv saikne starp kognitīvo funkciju un 

cilvēka personību (Hirsh, Morisano, & Peterson, 2008; Sutin et al., 2019). Tas pats parādījās 

F. Geidža gadījumā, jo viņa līdzcilvēki norādīja, ka cilvēks pēc negadījuma mainījies: kļuvis 

neiecietīgs, spontāns, nepacietīgs, kaprīzs u. tml. (Solms & Turnbull, 2010).  

Katrā ziņā iepriekš minētajā K. Rosano pētījumā iegūtie rezultāti ir asociējami ar citos 

rakstos sniegto informāciju. Piemēram, ir rakstīts (Shumway-Cook & Wollacot, 1995) par 
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vienu no motorās kontroles teorijām, ko sauc par sistemātiskuma teoriju un kuru atbalstīja 

krievu pētnieks Nikolajs Bernšteins (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). N. Bernšteins 

sadala motoru kontroli līmeņos no A līdz E. A līmenis satur primitīvus refleksus, piemēram, 

patelāro refleksu. Šajā līmenī galvas smadzenes jeb supraspinālie (lat. supra ‘virs’, spinālie 

‘mugurkaulājs’) centri nav jāiesaista. B līmenis sastāv ne tikai no muguras smadzenēm, bet 

tur iesaistīti arī galvas smadzeņu stumbra veidojumi un virs tā esošās starpsmadzeņu 

struktūras. Pirmais kakla skriemelis kalpo kā robežas indikators starp muguras smadzenēm un 

smadzeņu stumbru. B līmenis raksturo vietu, kur rodas stereotipiskas kustības. Tāpēc ir 

pamatoti uzskatīt, ka tādas kustības kā pastaigas vai citas ikdienas darbības, kuras tika 

aprakstītas arī F. Geidža dzīvē, galvenokārt aktivizēja šie pieminētie nervu sistēmas reģioni. C 

līmenim, ko raksturo smadzeņu piramīdveida sistēmu aktivizēšana, kas nodrošina precīzu 

ķermeņa koordināciju telpā, ir arī sava nozīme stereotipisko kustību izpildē. Tomēr šajā 

līmenī zināma nozīme ir smadzeņu garozas jeb apzinātu kustību centriem, kuri ir sasaistē ar 

piramidālo sistēmu, lai nodotu informāciju līdz muskulim (Shumway-Cook & Woollacott, 

1995). Diemžēl M. Solmsa grāmatā nekas nav rakstīts par to, kā F. Geidžs ticis galā ar 

neikdienišķām jeb jaunām kustībām, kuras bija jāiemācās jeb, citiem vārdiem sakot, nav 

zināms, vai tādu supraspinālo centru aktivizēšana, kas iekļauj D un E līmeni, F. Geidža 

gadījumā noritēja veiksmīgi. 

Mūsdienās zinātne ir pētījusi likumsakarības starp supraspinālajiem centriem un 

muskuļiem, kas atbild par kustību paternu īstenošanu. Ir zināms, ka insulta pacientiem pēc 

smadzeņu garozas bojājuma gaita dažreiz ir stipri traucēta vai pilnībā zaudēta. Tue Hvass 

Petersens un viņa kolēģi (2012) pētīja smadzeņu garozas signālu sinhronizāciju ar m. tibialis 

anterior (TA) jeb lielā lielakaula priekšējā muskuļa darbību staigāšanas laikā, izmantojot 

tādas mērīšanas metodes kā EEG un elektromiogrāfiju (EMG) (Petersen et al., 2012). Viņi 

atrada sinhronitātes pazīmes frekvences apgabalā starp primāro motorisko garozu un TA 

muskuli, kas norāda uz smadzeņu garozas iesaistīšanos cilvēka gaitas laikā (Petersen et al., 

2012). Savukārt pēc N. Bernšteina rakstītā var spriest, ka lielāko daļu atbildības par iešanas 

paternu uzņemas A un B līmenis, kuros smadzeņu garozas aktivizācija nav paredzēta. 

Jāpiebilst, ka N. Bernšteins savos rakstos neizslēdz iespējamību, kuru tajos laikos bija grūti 

pierādīt, ka augstākajiem smadzeņu garozas līmeņiem ir funkcionāla saistība ar A, B un C 

līmeni (Бернштейн & Фейгенберг, 1990). Apkopojot informāciju no pētījumiem, ir skaidrs, 

ka pastaigas laikā pastāv saistība starp staigāšanu un supraspinālās garozas zonas darbību 

(Miyai et al., 2001; Petersen et al., 2012). Tomēr aktivitāte smadzeņu prefrontālajā reģionā un 

ar to saistītā kognitīvā funkcija pastaigas laikā nav pilnībā izpētīta.  

Mūsdienās veiktie pētījumi saistībā ar pieres daļu ir nonākuši arī pie interesantiem 

atklājumiem. Piemēram, Eriks E. Halls un viņa kolēģi. (2000) savos pētījumos novēroja, ka 

indivīdiem, kuru labā priekšējā frontālā garozas zona (mērot ar EEG) parāda augstāku 

aktivitāti nekā kreisā, ir tendence uz depresiju, kā arī viņi stiprāk reaģē uz negatīvu emociju 

ierosinātājiem (bēdīga filma, notikums u. c.) (Hall et al., 2000). Turpretī tie indivīdi, kuru 

smadzeņu kreisā prefrontālā garozas zona bija aktīvāka, tika saistīti ar viņu gribu (motivācijas 

faktoru) palielināt staigāšanas ātrumu uz skrejceļa. E. E. Halls pētīja un izvērtēja garozas 

reģionus jeb t. s. smadzeņu virsmu (Hall et al., 2000).  

Citā pētījumā (Yin et al., 2013) skatīti dziļākie smadzeņu slāņi un pētīts, kā tie korelē 

ar kognitīvajām spējām. Lai iegūtu datus par smadzeņu balto vielu un to funkciju, pētījumos 

tika izmantota difūzijas tenzorā izmeklēšana (angl. diffusion tensor imaging), kurā reāllaikā 

ievāca frakcionālās anizotropijas (FA) datus, kurus analizējot varēja apjaust notiekošos 

procesus. Jāmin, ka FA jeb daļiņu (šajā gadījumā – ūdens molekulu) difūzija ir atkarīga no 

virziena (tāpēc ir anizotropija, nevis izotropija). Virzienu ūdens molekulu difūzijai piešķir 

aksons, jo tas ir caurulei līdzīgs veidojums (González-Reimers et al., 2019). Izmantojot 

minēto metodi, tika mērītas tādas kognitīvās spējas kā trauksme, orientācija un IF kontrole. 
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Tika izmantots viens integrēts uzdevums, ko sauc par uzmanības tīkla testu (angl. Attention 

network test). Pēc datu apkopošanas un to analīzes tika secināts, ka pastāv būtiska korelācija 

starp baltās vielas asimetriju zemākajā priekšējā starojošajā vainagā (angl. inferior anterio 

corona radiata – IACR) un ar IF saistītu uzmanības kontroli. Autoru secinājumi liecina, ka 

baltā viela priekšējā starojošajā vainagā visbiežāk ir neviendabīga veselu cilvēku populācijā, 

bet, ja pievēršas konkrēti apakšējai daļai jeb IACR, tad, kā apgalvo pētījuma autori, mazāka 

asimetrija tieši šajā daļā starp smadzeņu daivām pozitīvi ietekmē IF uzmanības kontroli (Yin 

et al., 2013).  

Citos pētījumos šajā kontekstā ir pētīta kognitīvā novecošanās un tās sekas vecāka 

gada gājuma cilvēku vidū. Piemēram, ir novērotas stingras asociācijas starp zemgarozas baltās 

vielas bojājumiem un kognitīvajiem mērījumiem senioru vecumā (Cook et al., 2002; 

Gunning-Dixon & Raz, 2000; Prins et al., 2005). Cits pētījums atklāja FA jeb daļiņu difūzijas 

samazināšanos smadzeņu parietālā (paura), temporālā (deniņu) un frontālā (pieres) daivā, 

cilvēkam novecojot. Toties nekādas izmaiņas netika konstatētas pakauša reģionā, kurā atrodas 

redzes centri (Grieve et al., 2007). Šeit jāmin, ka vecāka gada gājuma cilvēki salīdzinājumā ar 

jaunāka gada gājuma cilvēkiem, lai saglabātu līdzsvaru, vairāk paļaujas uz redzes orgānu nekā 

uz vestibulāra aparāta un sensomotorās sistēmas darbībām (Mahboobin et al., 2005). Tāpat 

tika atklāts, ka FA asociējās ar vājāku sniegumu IF un uzmanības pārslēgšanās testos. Kā arī 

tika konstatētas stingras asociācijas starp FA mērījumu un novecošanos tieši prefrontālajā 

garozas zonā (Grieve et al., 2007).  

Lai arī pašlaik ir veikti daudzi pētījumi šajā laukā, kuros paustas jaunas atziņas, tomēr 

ir nepieciešams pētīt vairāk, jo vēl ir daudz neatbildēto jautājumu, kas saistīti ar kognitīvo 

funkciju un fiziskajām aktivitātēm senioru vecumā.  

 

Rumpja dziļā muskulatūra  

Lai uzlabotu senioru līdzsvaru un novērstu kritienus, ir ierosinātas dažādas 

rehabilitācijas stratēģijas, kas balstītas uz vingrinājumiem. Ir zinātniski pētījumi, kuri apgalvo, 

ka gados vecākiem pieaugušajiem ar kritienu vēsturi ir samazināta apakšējo ekstremitāšu 

izturība, salīdzinot ar tiem, kuri nav piedzīvojuši kritienus (Daubney & Culham, 1999; Orr, 

2010), un ka apakšējo ekstremitāšu spēka vingrinājumi nozīmīgi ietekmē krišanas biežumu 

(Kahle & Tevald, 2014). Ir skaidrs, ka kāju spēks ir nozīmīgs ķermeņa vertikālās pozas 

noturēšanā, tomēr rumpja dziļie muskuļi jeb t. s. kodola muskulatūra (angl. core) ir ne mazāk 

svarīga. Rumpja dziļos muskuļus galvenokārt, bet ne vienmēr, veido tādi muskuļi kā vēdera 

šķersmuskulis (lat. m. transversus abdominis), diafragma, iegurņa pamatnes un jostas daļas 

(lat. mm. multifidii) muskuļi. Minētie muskuļi normā spontāni kopīgi aktivizējas, lai 

nodrošinātu stabilitāti (Hodges & Richardson, 1996; Key, 2013). Šai spontānai dziļās 

muskulatūras aktivizācijai, kura notiek pirms kādas ekstremitātes kustības, lai uzsāktu 

kvalitatīvu funkcionālo aktivitāšu veikšanu (Key, 2013), zinātniskajā literatūrā, kas pētī 

seniorus, ir pievērsta būtiski mazāka uzmanība. Literatūrā ir pierādījumi, ka izturības 

treniņiem un pilates vingrinājumiem, kuros ietilpst arī dziļās muskulatūras vingrinājumi, ir 

pozitīva ietekme uz spēka, līdzsvara, funkcionālās veiktspējas rādītājiem un krišanas biežuma 

samazināšanu vecāka gada gājuma cilvēkiem (Granacher, Gollhofer et al., 2013). 

Joprojām nav vienotas izpratnes, ko nozīmē rumpja dziļā muskulatūra. Bieži vien 

rumpja dziļās muskulatūras treniņš asociējās (it īpaši fitnesa instruktoru vidū) ar vēdera 

preses, piemēram, taisnā vēdera muskuļa (lat. m. rectus abdominis) vai citu ap rumpja esošo 

virspusējo muskuļu treniņu. Tā rezultātā fitnesa instruktori piedāvā augstas intensitātes 

slodzes ar mērķi minētajās ķermeņa daļās uzlabot muskulatūras spēku (Escamilla et al., 2010; 

George et al., 2011). Turpretī fizioterapeiti savā praksē var saskarties ar šādu vingrinājumu 

sekām (ja tie nav tehniski precīzi izpildīti) – sāpes muguras jostas daļā. Un šādos gadījumos 

tiks lietoti terapeitiskie vingrinājumi, kuros arī piedāvā rumpja dziļās muskulatūras 
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vingrinājumus, bet to mērķis ir uzlabot rumpja dziļās muskulatūras izturību un neirālo 

kontroli jeb kokontrakciju (antagonistisku savilcēju un izstiepēju muskuļu savstarpēja 

koordinācija, lai locekli noturētu taisnu (Spektors et al., 2019)). Šajā gadījumā sākuma posmā 

netiek iekļauti rumpja muskulatūras spēka vingrinājumi kā tas ir fitnesu instruktoru piedāvāto 

treniņu gadījumos (Costa et al., 2009).  

Jau izsenis ir grūti atrast definīciju, kura aprakstītu, kas ir rumpja dziļā muskulatūra. 

Ilgi pirms vārds core kļuva moderns, Ida Rolfa konceptualizēja miofasciālo sistēmu kā 

„iekšējo” un „ārējo”. Iekšējā sistēma attiecas uz dziļo muskulatūru un iekļauj iekšējos audu 

slāņus jeb tos, kas atrodas dziļāk mūsu organismā. Savukārt ārējie ir čaulas jeb lielie 

virspusējie muskuļi un to nekontraktīlās jeb mazāk kontraktīlās vienības. Toms Maijers 

(2013), kurš strādāja par pasniedzēju I. Rolfas institūtā, šo ideju attīstīja tālāk, radot 

miofasciālo meridiānu jeb muskuļu un fasciju ķēžu konceptu (Myers, 2013). Piemēram, 

funkcionālā, priekšējā virspusējā vai aizmugurējā virspusējā u. c. viņa nosauktās līnijas guva 

un mūsdienās joprojām gūst vērā ņemamu popularitāti, kaut arī to zinātniskums līdz galam vēl 

nav pierādīts (Wilke et al., 2016). T. Maijers pie iekšējās miofasciālās sistēmas pieskaitīja 

priekšējo dziļo līniju (angl. deep frontal line), kura iekļāva ne tikai rumpja dziļo muskulatūru 

(lat. m. psoas, m. quadratus lumborum) un diafragmu, bet pagarināja šo līniju līdz galvas un 

pretējā virziena pēdas daļai, iekļaujot ceļā esošos muskuļus, fascijas un cīpslas (Myers, 2013). 

Citi autori, izmantojot terminu core, runā par tiem rumpja dziļajiem muskuļiem (Borghuis 

et al., 2008), kuri tiek iedalīti globālajā muskuļu sistēmā un lokālajā muskuļu sistēmā 

(Bergmark, 1989). Lokālajai muskuļu sistēmai ir liela nozīme kustību segmentu koordinācijā 

un kontrolē, ko veido mugurkaulāja skriemeļi. Savukārt globālā muskuļu sistēma, kurai 

piemīt lielākas masas un garāks spēka plecs, ir vairāk atbildīga par kustībām, kuru īstenošanai 

nepieciešams spēks (Bergmark, 1989).  

Pastāv arī cita veida iedalījumi. Piemēram, Venu Akutota un Skots Nadlers (2004) 

rakstveidā ilustrē rumpja dziļos muskuļus kā kasti ar vēdera muskuļiem priekšpusē un sānos, 

ar muguras jostas un sēžas muskuļiem aizmugurē, ar diafragmu kā jumtu un iegurņa pamatnes 

un gūžas muskulatūru kā grīdu (Akuthota & Nadler, 2004). V. Bens Kiblers u. c. (2006) 

savukārt apgalvo, ka rumpja muskuloskeletāro sistēmu veido mugurkaulājs, gūžas locītavas 

un iegurnis, abdominālās jeb vēdera struktūras un apakšējo ekstremitāšu proksimālās daļas 

(tādas, kas atrodas tuvāk ķermeņa vidus asij vai kādam orgānam (Spektors et al., 2019)). Pēc 

viņa teiktā, rumpja dziļo muskulatūru veido rumpja un iegurņa muskulatūra (Kibler, Press, & 

Sciascia, 2006). Tomēr citi autori sniedz detalizētāku spriedumu, kurš sakrīt ar sadalījumu par 

lokālajām un globālajām muskuļu sistēmām, kā arī atgādina vizualizāciju par kasti. Tiek 

uzsvērts, ka rumpja dziļā muskulatūra strukturāli sākas no sēžas kaulu pauguriem un iet līdz 

krūšu kurvja līmenim, uz kura stiprinās diafragma un m. transversus abdominis (Key, 2013). 

Iegurnis ir galvenais centrs, kurā norit ķermeņa smaguma novirzes ārējo un iekšējo spēku 

ietekmē. Kā zināms, normā gravitācijas centrs atrodas nedaudz uz priekšpusi no otrā krusta 

kaula segmenta brīdī, kad cilvēks stāv (Key, 2013; Thompson, 2003). Pauls Hodžes (2003), 

pētot hroniskas jostas daļas sāpes, uzsver, ka muskuļi, kuri veido rumpja dziļo muskulatūru, ir 

diafragma, iegurņa pamatnes muskulatūra, m. transversus abdominis, kā arī jostas daļas 

mm. multifidii, m. interspinales et m. intertransversarii, m. psoas, m. quadratus lumborum 

mediālās (tāds, kas atrodas tuvāk ķermeņa viduslīnijai vai ir vērsts tās virzienā (Spektors 

et al., 2019)) šķiedras un m. obliquus internus abdominis (Hodges, 2003). 

 

Rumpja dziļās muskulatūras stabilitāte  

Tāpat kā iepriekšējā sadaļā arī šeit, pievēršot uzmanību stabilitātei, nav universāla tās 

apzīmējuma vai definīcijas. Manohars Panjabi (1992), konceptuāli aprakstot stabilitāti, balstās 

uz trim apakšsistēmām, proti, (1) pasīvo, kas ir mugurkaulājs, (2) aktīvo – mugurkaulāja 

muskuļi jeb kontraktīlās vienības un (3) neirālo kontroli (Panjabi, 1992). 3. attēlā ir redzams 
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vizuāls rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes demonstrējums, kurā ietilpst neirālā sistēma, 

rumpja lejas daļas virspusējā un dziļā muskulatūra un kaulu, saišu, kā arī citu mīksto vai cieto 

audu struktūras. 

 

 
 

3. attēls. Rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes trīs apakšsistēmas (Panjabi, 1992) 

 

Stjuarts Makgils u. c. (2001) apgalvo, ka nav galvenā vai dominējošā muskuļa, kurš 

nodrošinātu rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. Tiek uzsvērts, ka tie muskuļi, kuri strādā 

kā antagonisti (muskuļi, kas darbojas pretī kustībai un to ierobežo, piemēram, lai noturētu 

ķermeni noteiktā pozā (Spektors et al., 2019)), aktivitātes laikā ir galvenie muskuļi jostas 

daļas stabilitātes nodrošināšanai (Cholewicki & McGill, 1996; Cholewicki & VanVliet, 

2002). Tomēr daži autori identificē lokālos un globālos minētās daļas stabilizatorus. Lokālo 

stabilizatoru funkcija ir nodrošināt mugurkaulāja segmentu lokālo stabilitāti. Savukārt globālo 

muskuļu stabilizatoru funkcija ir nodrošināt rumpja stabilitāti ikdienas darbību laikā statikā un 

dinamikā (Anderson & Behm, 2005).  

Literatūrā bieži m. transversus abdominis ir ticis pieminēts pie intraabdomināla 

spiediena nodrošināšanas. Kā min pētnieki, šī muskuļa vienlaicīga aktivizācija ar diafragmu, 

iegurņa pamatnes muskulatūru un mm. multifidii var nodrošināt optimālu intraabdominālo 

spiedienu, kas rezultējas starpskriemeļu segmentu stabilitātes uzlabošanā, jo to veicina 

spiediena izlīdzināšanās uz tiem (Key, 2013). Ir arī pierādījumi, ka m. transversus abdominis 

aktivizācija ne tikai paaugstina intraabdominālo spiedienu, bet arī rada spriegumu 

torakolumbālajā (krūšu, jostas daļas) fascijā, kas, pēc citu autoru domām, kopā  ar m. obliquus 

externus abdominis et m. obliquus internus abdominis kontrahējas, nodrošinot funkcionālo 

stabilitāti rumpja daļā (Akuthota & Nadler, 2004). Vēdera šķērsmuskuļa (lat. m. transversus 

abdominis) aktivizācijas rezultātā nospriegotā torakolumbālā fascija ir nozīmīga struktūra, jo 

caur m. gluteus maximus savienojas ar apakšējās ekstremitātes audiem un caur m. latissimus 

dorsi – ar augšējām ekstremitātēm (Borghuis et al., 2008). Tas liek secināt, ka dinamikā, kad 

apakšējās un augšējās ekstremitātes ir nodarbinātas, vēdera šķersmuskulis ir nozīmīgs posms. 

Šis muskuļu un fasciju ceļš atspoguļo T. Maijersa aprakstīto funkcionālo līniju, kas tiek pētīta 

kontekstā ar sporta veidiem, kuros bieži ir sastopamas augšējo ekstremitāšu vēzienu kustības 

virs galvas (Myers, 2013). Ir skaidrs, ka intraabdominālā spiediena izmaiņas var ietekmēt arī 

indivīda kaulu novietojums jeb pasīvās struktūras, pēc M. Panjabi koncepta (Panjabi, 1992). 

Piemēram, gadījumā, ja ir iedzimta strukturālā skolioze, tad cēlonis, kādēļ ir radies 

pazemināts intraabdominālā spiediens, drīzāk ir meklējams iedzimtības rezultātā radušajās 

pasīvajās, nekontraktīvajās vienībās.  

Kopumā vērtējot, var spriest, ka rumpja dziļā muskulatūra funkcionāli nodrošina ārējo 

un iekšējo spēku līdzsvarotību dažādu ikdienas darbību laikā, ko veic seniori. Tomēr, lai šis 

līdzsvara nodrošinājums būtu optimāls, ir nepieciešama koordinēta neirālās kontroles 

līdzdalība. 
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1.1.3. Rumpja dziļās muskulatūras un kognitīvās funkcijas vingrinājumi 

senioru kognitīvās un sensomotorās funkcijas attīstīšanā 

 

Zinātniskajā literatūrā ir atrodami pierādījumi, kas apgalvo, ka rumpja vai kognitīvie 

vingrinājumi senioru vidū ir nozīmīgi un varētu dot lielāku efektivitāti nekā klasiskie 

vingrinājumi (Brach et al., 2015; Granacher, Gollhofer et al., 2013; Granacher, Lacroix et al., 

2013; Hausdorff et al., 2005; Hausdorff et al., 2006). Savukārt kompleksa šo vingrinājumu 

pieejas izpēte nav bijusi plaši izplatīta. Ir veikts zināms sistemātisko pārskata pētījumu skaits, 

kuros autori tiešā vai netiešā veidā pēta kognitīvo vingrinājumu un rumpja dziļās 

muskulatūras vingrinājumu programmas. Tomēr, aprakstot šo tematiku, uzsvars vairāk tiek 

likts uz posturālo kontroli. Posturālā kontrolē uzmanība vairāk tiek vērsta uz to, kā indivīda 

centrālā nervu sistēma regulē saņemto sensoro informāciju no citām sistēmām un pārstrādā to 

atbilstoši izvirzītajam mērķim, proti, saglabāt ķermeņa līdzsvara stāvokli (Ivanenko & 

Gurfinkel, 2018). Līdz ar to rumpja dziļās muskulatūras spēka vai izturības rādītāji tiek atstāti 

otrajā plānā. Mūsdienu autori, pētot posturālās kontroles attīstošo vingrinājumu programmu 

iedarbību, pievēršas duāla veida vingrinājumiem/uzdevumiem (angl. dual-tasks). Majans 

Agmons u. c. (2014) savā sistemātiskajā pārskatā secina, ka līdzsvara treniņš, kurš tiek 

izpildīts parastos apstākļos, neintegrējot to duāla vingrinājuma formā, nesniedz nekādus 

uzlabojumus tajos komponentos, kuri aktivizējas duāla veida vingrinājumu laikā (Agmon 

et al., 2014). Jāmin, ka duālas darbības būtība ir spēja izpildīt divus uzdevumus vienlaicīgi 

(Fraser & Li, 2012). Pastāv pētījumi, kuros apgalvots, ka šāda veida vingrinājumi mazina 

krišanas risku senioriem, jo, kā izsakās autori, seniori mēdz krist situācijās, kad dara divas 

lietas vienlaicīgi (Erickson et al., 2007; Kramer, Larish, & Strayer, 1995). Senioram duālas 

darbības piemērs varētu izpausties iešanā un pilnas ar ūdeni glāzes nešanā vai iešanas laikā 

atceroties lietas, kas jānopērk veikalā. Pētījumi par duāla veida vingrinājumiem varētu būt 

nozīmīgi, jo duālo darbību laikā aktivizējas kognitīvā funkcija (piemēram, spēja sadalīt 

uzmanību u. c.). Kā rāda citi pētījumi, duāliem vingrinājumiem līdzīgu ikdienas darbību laikā, 

kā gaitas laikā pārkāpšana pāri šķērslim vai bumbas speršana, palielinās impulsācija 

supraspinālajos centros (Haefeli et al. , 2010; Ivanenko, Poppele, & Lacquaniti, 2006). Tomēr 

ne vienmēr ir bijusi uzrādīta pietiekami stingra korelācija starp posturālās kontroles duālajiem 

vingrinājumiem un krišanas risku. 

Elings D. de Bruins un viņa kolēģi (2014) savā sistemātiskajā pārskatā norāda, ka 

interaktīvi kognitīvie vingrinājumi var uzlabot senioru sensomotorās sistēmas parametrus, 

kuriem ir ticamas sakarības ar kritiena risku. Tomēr minēto intervenču ietekme uz kritienu 

nav skaidri pierādīta (Schoene et al., 2014). E. D. de Bruina (2014) sistemātiskajā pārskatā 

apkopoti dati no pētījumiem, kuros izmantotas tādas vingrinājumu programmas, kas ietvēra 

aerobiku, līdzsvaru, kombinēto līdzsvara un aerobikas treniņu, pakāpienus uz paaugstinājuma 

un visa ķermeņa vingruma (angl. fitness) attīstošos vingrinājumus. Ietekme uz rumpja dziļo 

muskulatūru minēto vingrinājumu programmu laikā netika atsevišķi pētīta. Ir liecības, ka 

pastāv korelācija starp līdzsvara trenēšanu un rumpja dziļo muskulatūru. Piemēram, ir bijis 

pētījums, kurā konstatēta būtiska korelācija starp pazeminātu līdzsvaru sēdus pozīcijā un 

aizkavētu rumpja dziļās muskulatūras aktivizēšanos brīdī, kad ārējs spēks grūdis sēdošo ārā 

no sēdus pozīcijas (Borghuis et al., 2008). Tomēr šajā pētījumā izvēlēto dalībnieku vecuma un 

vērtēšanas protokola dēļ joprojām nav zināma līdzsvara saistība ar rumpja dziļo muskulatūru 

tieši seniora vecuma indivīdiem. 

Rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumu programmu izmantošana varētu būt vieglāk 

izpildāma un pieejamāka tieši senioriem, jo šādu vingrinājumu veikšanai nav nepieciešams 

papildu inventārs vai daudz vietas telpā. Piemēram, Ursa Granahera un viņa kolēģu (2013) 

sistemātiskajā pārskatā secināts, ka rumpja dziļās muskulatūras spēka treniņi un/vai pilates 

vingrinājumi senioriem var tikt izmantoti kā papildinājums vai pat kā alternatīva 
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tradicionālajām līdzsvara un/vai pretestības vingrinājumu programmām (Granacher, Gollhofer 

et al., 2013). Tomēr šajā sistemātiskajā pārskatā netika iekļauta kognitīvās funkcijas izpēte, 

kas varētu sniegt papildu ieguvumu senioru veselībai. Pretstatā minētajam pētījumam Maiks 

Martins un viņa kolēģi (2011) savā pārskatā analizē visāda veida kognitīvos vingrinājumus 

laikā no 1970. gada līdz 2007. gadam. Rezultāti rāda, ka izmantojot kognitīvo funkciju 

attīstošos vingrinājumus, veseliem senioriem verbālā atmiņa ir ievērojami uzlabojusies, 

salīdzinot ar kontroles grupu (Martin et al., 2011). Tomēr fizisko vingrinājumu programmas 

šajā pārskatā netika iekļautas. Nav arī skaidrs, vai verbālā atmiņa ir nozīmīgs komponents 

senioru vidū saistībā ar rumpja dziļās muskulatūras attīstīšanu un krišanas sastopamību.  

Novēroto pētījumu skaits, kas tieši attiecas uz rumpja dziļās muskulatūras 

vingrinājumiem apvienojumā ar kognitīvajiem vingrinājumiem, ir mazs. Piemēram, ir 

atsevišķi gadījumi, kur autori pēta rumpja dziļās muskulatūras un kognitīvās attīstīšanas 

nozīmi. Viņu piedāvātais risinājums ir Hubera sistēma, kurā tiek izaicināti līdzsvara un dziļās 

muskulatūras spēka komponenti apvienojumā ar audiovizuālo atgriezenisko saiti, tādejādi 

aktivitātes laikā iesaistot kognitīvo funkciju. Pēc pētījumā novērotā tika secināts, ka šāda 

veida metode bija efektīvāka senioriem vitālo sensomotorās funkcijas parametru uzlabošanā 

nekā tradicionālās vingrošanas metodes vai pilates (Bellomo et al., 2009; Markovic et al., 

2015).  

Ir pētījumi, kuros tiek uzsvērta gribai pakļauto kustību kontrole pār rumpja dziļo 

muskulatūru (Haefeli et al., 2010). Proti, rumpja adaptācijas spēju kvalitāte senioriem paredz 

gaitas ātruma izmaiņas (Merchant et al., 2015). Tas paver iespēju spekulēt, ka laika gaitā 

uztrenētas rumpja adaptācijas spējas tādā līmenī, ka tās nav jākontrolē ar smadzeņu garozas 

centriem jeb apziņu, varētu uzlabot sensomotorās funkcijas rādītājus, kas korelē ar krišanas 

sastopamību senioriem. Tātad sākumā gribai pakļauts rumpja adaptācijas spēju treniņš laika 

gaitā var sasniegt līmeni, kad tas tiek izpildīts automātiski, jo ir izveidojies treniņa apstākļiem 

adaptējies kustību paterns, kā reaģēt uz ārējiem un iekšējiem spēkiem. Šo ideju par rumpja 

dziļās muskulatūras automātisko paternu papildina Andrea Radebolda (2011), pieminot 

apziņas līdzdalību minētajos procesos. Viņš norāda, ka indivīds treniņa laikā ir spējīgs 

saglabāt atmiņā iegūto jauno kustību paternu un izmantot to brīžos, kad tas ir nepieciešams, 

aktivizējot apziņu. Tiek minēts termins kognitīvā programmēšana, kas balstās uz atmiņu par 

muskuļu aktivizācijas paternu, kura izmantošana un, ja nepieciešams, korekcija notiek, 

aktivizējoties smadzeņu garozas laukiem (Bernshtein, 1967; Radebold et al., 2001). Līdz ar to 

var hipotētiski pieņemt, ka supraspinālo centru, kas atbild par atmiņā iestrādātiem kustību 

paterniem un to īstenošana, kā arī sabalansēta darbība ar rumpja dziļās muskulatūras 

koordināciju var būt nozīmīga senioriem to krišanas riska mazināšanā un dzīvildzes 

pagarināšanā. 

Jāsecina, ka joprojām neatbildēts ir jautājums par to, kāda varētu būt labākā rumpja 

dziļās muskulatūras vingrināšanas pieeja gados vecākiem cilvēkiem, ja rehabilitācijas 

programmā ir iekļauti kognitīvie vingrinājumi. Tāpat nav skaidrs, kāda varētu būt labākā 

kognitīvās funkcijas attīstīšanas metode gados vecākiem cilvēkiem, kuri vingrina rumpja 

dziļo muskulatūru. Pagaidām vingrošanas speciālistu, fizisko sagatavotības treneru un 

fizioterapeitu starpā nav vienprātības par to, kuri rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumi ir 

visefektīvākie, lai pozitīvi ietekmētu rumpja dziļās muskulatūras funkciju, līdzsvaru u. c. 

sensomotoros sistēmas parametrus, tādejādi uzlabojot tādu ikdienā sastopamu lokomociju 

(spēju pārvietoties telpā) kā gaitu. Tāpat skaidrs, vai rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumu 

programmās (Granacher, Gollhofer et al., 2013) ir vispār jāietver kognitīvie vingrinājumi 

(Kim et al., 2015). Var diskutēt, vai šāda veida intervence rezultātu izteiksmē atšķirsies no 

tradicionāla veida rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumiem (Milton et al., 2007). Ir 

zinātniski pierādījumi, ka hronisko muguras lejas daļas sāpju pacientiem rumpja dziļās 

muskulatūras vingrinājumi, kas ietver kognitīvās funkcijas attīstīšanas principus, salīdzinot ar 
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klasiskajiem rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumiem, bija efektīvāki tādos rādītājos kā 

sāpju intensitāte un ikdienas darbību līmenis, kuri abi raksturo cilvēka fiziskās darba spējas 

(Key, 2013). Kas attiecas uz senioriem, viennozīmīgu atbildi nav iespējams sniegt, jo 

pētījumu daudzums šajā laukā nav pārbagāts. Līdz ar to pētījuma uzdevums ir izvērtēt 

sistemātiskā pārskata zinātnisko literatūru par kognitīvās funkcijas attīstīšanu rumpja dziļās 

muskulatūras vingrinājumos, salīdzinot ar standarta rumpja dziļās muskulatūras 

vingrinājumiem un analizējot to ietekmi uz senioru kognitīvo un sensomotorās sistēmas 

funkciju.  

 

1.1.4. Literatūras rezultātu analīze par rumpja dziļās muskulatūras un kognitīvās funkcijas 

vingrinājumu ietekmi senioru kognitīvās un sensomotorās funkcijas attīstīšanā 

  
Meklējot datubāzē, tika iegūti 398 pētījumi. Papildus astoņi potenciāli piemēroti raksti 

tika atrasti, meklējot individuāli. Pēc dublikātu noņemšanas kopējais pētījumu skaits tika 

samazināts līdz 310. Pēc virsrakstu un kopsavilkumu pārskatīšanas tika atmesti 287 raksti. 

Pilnas versijas tika iegūtas 23 rakstiem, no kuriem 13 bija piemēroti iekļaušanai sistemātiskā 

pārskata pētījumā. Rakstu pārbaudes process detalizēti parādīts 3. tabulā (sk. 2.3. sadaļā). 
 

Iekļauto pētījumu apraksts 

Informācija par pētījumu un intervences kopsavilkumiem ir parādīti 1. tabulā. Četri 

pētījumi tika veikti ASV, trīs – Vācijā, divi – Austrālijā, divi – Dienvidkorejā un pa vienam – 

Horvātijā un Itālijā. Četri pētījumi bija vienas grupas pirms/pēc intervences testēšanas 

eksperimenti (Bergamin et al., 2015; Kim, Yong, & Na, 2014; Krist, Dimeo, & Keil, 2013; 

Petrofsky et al., 2005), bet deviņi bija randomizēti kontrolējami pētījumi (RKP) (Baker et al., 

2007; de Vos et al., 2005; Granacher, Lacroix et al., 2013; Hamacher et al., 2016; Kahle & 

Tevald, 2014; Kim et al., 2015; Markovic et al., 2015; Sullivan et al., 2007; Villanueva, Lane, 

& Schroeder, 2015). Kritērijiem atbilstošie rezultāti bija pieejami no 292 dalībniekiem 13 

pētījumos; 215 dalībnieki pildīja tradicionālos rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumus 

(TRAD), 77 dalībnieki pildīja uz kognitīvo spēju attīstīšanas principiem balstītu vingrošanas 

programmu (KOG). Kopumā pētījumos intervences ilga vidēji 10 nedēļas (diapazons = 4–24 

nedēļas), vidēji 2,7 vingrošanas sesijas nedēļā. Deviņos pētījumos dalībnieki, kuri nebija 

eksperimentālajā grupā, nesaņēma nekādu apmācību un tika sagaidīts, ka eksperimenta laikā 

tie saglabās savu regulāro ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni (Baker et al., 2007; Bergamin et 

al., 2015; de Vos et al., 2005; Granacher, Lacroix et al., 2013; Hamacher et al., 2016; Kahle & 

Tevald, 2014; Markovic et al., 2015; Petrofsky et al., 2005; Villanueva et al., 2015). Divos 

pētījumos dalībnieki atradās slimnīcā vai dzīvoja pansionātā (Kim et al., 2014; Krist et al., 

2013). Vienā pētījumā tika aprakstīta intervence gan hospitalizētiem pacientiem, gan 

ambulatoriem pacientiem (Sullivan et al., 2007). Tradicionālās izmantotās locītavu stabilitātes 

uzlabojošās iekārtas/metodes bija šādas: pneimatiskās pretestības ierīce (angl. pneumatic 

resistance machine) (Baker et al., 2007; de Vos et al., 2005; Villanueva et al., 2015), 

pretestības ierīce (Krist et al., 2013; Petrofsky et al., 2005), daļējas guļas steperis (angl. semi 

recumbent  stepper) (Baker et al., 2007), daļējas guļas ergometrs (angl. semi recumbent cycle 

ergometer) (Baker et al., 2007), pilates vingrinājumu intervence (Bergamin et al., 2015; 

Markovic et al., 2015) un vingrinājumi, kas ietvēra rumpja dziļo muskulatūru (Granacher, 

Lacroix et al., 2013; Kahle & Tevald, 2014). Turklāt rumpja dziļās muskulatūras stabilizācijas 

vingrinājumi tika veikti uz profesionālām lielajām vingrošanas bumbām (Kim et al., 2015; 

Kim et al., 2014). Dinamiska rakstura vingrinājumos tika izmantotas elastīgās gumijas jostas 

(Kim et al., 2015), kā arī tika piedāvāti vingrinājumi ar sporta zālē pieejamo aprīkojumu. Tika 

piedāvāti tādi vingrinājumi kā slīpi uz augšu pavērstu kāju spiešana (angl. bilateral leg press), 

spiešana guļus no krūtīm (angl. chest press), stieņa vilkšana pie krūtīm, lietojot augsto bloku 
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(angl. latt pulldown), stieņa vilkšana, lietojot zemo bloku (angl. seated row), Rumānijas 

vilkme ar hantelēm (angl. dumbbell Romanian deadlifts), kāju iztaisnošana/saliekšana sēdus, 

lietojot speciālu trenažieri (angl. bilateral knee extension/flexion seated machine) (Hamacher 

et al., 2016; Villanueva et al., 2015).  

Izmantotās KOG metodes/iekārtas bija deju vingrinājumi un to apmācība ar 

kognitīvajiem uzdevumiem (Hamacher et al., 2016), kā arī rumpja dziļās muskulatūras 

pretestības ierīce, kas ietvēra spēka vingrinājumus, kuri aktivizēja kognitīvo funkciju 

(Markovic et al., 2015). 12 pētījumi sniedza intervences programmu vienā noteiktā nodarbību 

vietā (Baker et al., 2007; Bergamin et al., 2015; de Vos et al., 2005; Granacher, Lacroix et al., 

2013; Hamacher et al., 2016; Kim et al., 2015; Kim et al., 2014; Krist et al., 2013; Markovic 

et al., 2015; Petrofsky et al., 2005; Sullivan et al., 2007; Villanueva et al., 2015). Vienā 

pētījumā tika veikta intervence mājas apstākļos (Kahle & Tevald, 2014). Vienā pētījumā 

dalībnieki intervences programmu pēc pētījumu pabeigšanas varēja turpināt viņu mājas vidē 

(Bergamin et al., 2015).  

No iekļautajiem 13 pētījumiem divi ietvēra vingrinājumus, kas stimulēja kognitīvo 

funkciju (Hamacher et al., 2016; Markovic et al., 2015), tie tika klasificēti kā KOG. Šī 

klasifikācija minētajiem diviem pētījumiem tika izvēlēta, jo Deniss Hamahers un kolēģi 

(2016) pētījumā dalībniekiem piedāvāja deju nodarbības ar senioriem iepriekš nezināmiem 

dejas elementiem, kuru mācīšanās ir vienīgais pietiekami ātrais mehānisms, lai apgūtu šādu 

jaunu uzdevumu (Hamacher et al., 2016; Wolpert, Ghahramani, & Flanagan, 2001). Savukārt, 

Gorans Markovics un kolēģi (2015) ietvēra uz atgriezenisko saiti balstītus rumpja dziļās 

muskulatūras pretestības vingrinājumus, kas ietekmēja sensomotoro sistēmu, tostarp 

supraspinālos centrus (Markovic et al., 2015; Phillips et al., 2013). 

 

TRAD un KOG vingrinājumu ietekmes apraksts 

Kā minēts iepriekš, lielākajā daļā pētījumu indivīdi pildīja tradicionālos rumpja dziļās 

muskulatūras vingrinājumus (TRAD), tādejādi radot nevienlīdzīgu pētījumu skaitu, salīdzinot 

ar vingrošanas programmu, kas balstīta uz kognitīvo spēju attīstības principiem (KOG). 

 

TRAD vingrinājumi  

Lielākajā daļā pētījumu tika izmantotas tradicionālās pretestības vingrinājumu 

stratēģijas, lai trenētu rumpja dziļās muskulatūras spēku un/vai stabilitāti (Baker et al., 2007; 

de Vos et al., 2005; Granacher, Lacroix, et al., 2013; Kahle & Tevald, 2014; Kim et al., 2015; 

Kim et al., 2014; Krist et al., 2013; Petrofsky et al., 2005; Sullivan et al., 2007; Villanueva 

et al., 2015). Pētījumi uzrādīja nozīmīgus uzlabojumus eksperimentālajās grupās tādā 

parametrā kā spiešanā no krūtīm, salīdzinot ar pasīvajām un aktīvajām kontroles grupām 

(Baker et al., 2007; Krist et al., 2013; Sullivan et al., 2007; Villanueva et al., 2015). Vēl 

eksperimentālās grupas uzrādīja nozīmīgus uzlabojumus vēdera fleksoriem (saliecējiem) 

(Granacher, Lacroix, et al., 2013; Petrofsky et al., 2005), muguras ekstenzoriem (atliecējiem) 

(Granacher, Lacroix, et al., 2013; Petrofsky et al., 2005), stieņa vilkšanā pie krūtīm, lietojot 

augsto bloku (Villanueva et al., 2015) un stieņa vilkšanā, lietojot zemo bloku (de Vos et al., 

2005; Krist et al., 2013). Vienā pētījumā, pētot gaitas veiktspējas rādītāju, tika secināts, ka 

gaitas ātrums vairāk mainījās izometriskā rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumu grupā 

nekā dinamiskajā rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumu grupā (Kim et al., 2015). Efekta 

lieluma koeficienti muskuļu spēka mērījumos svārstījās starp mazu un lielu (sk. 1. tabulu).  

Viens pētījums neuzrādīja eksperimentālās grupas nozīmīgus uzlabojumus, salīdzinot 

ar kontroles grupu tādos rādītājos kā stieņa vilkšanā pie krūtīm, lietojot augsto bloku, un 

stieņa vilkšanā, lietojot zemo bloku (Baker et al., 2007). Funkcionālās veiktspējas radītāji, kā 

mediālās, laterālās svārstības, funkcionālā aizsniedzamība, līdzsvars u. c., eksperimentālajās 

grupās kopumā parādīja pozitīvas izmaiņas, tomēr ar būtisku efekta lielumu – 
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1. tabula 

Pētījumā iekļauto darbu summārais apraksts 

 

Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

TRAD 

Baker u. c., 

2007 (Baker 

et al., 2007) 

Randomizēts 

kontrolējams 

pētījums (RKP) ar 

vienu 

eksperimentālo 

(vingrinājumi) 

grupu un vienu 

kontroles grupu 

Vecāka gada 

gājuma cilvēki, kas 

dzīvojo pansionātā; 

76±6 gadus veci 

Sadalīti 

vingrinājuma 

(n=20) un kontroles 

grupās (n=18) 

Vingrinājuma grupā 

eksperimentu 

pabeidza (n=14), 

kontroles grupā – 

(n=16) 

(Austrālija) 

Kontrolēti vingrinājumi:  

B1: 10 ned. pa 3x ned.  

I1: AI 80 % no 1MR PPV 

Laiks: 2 sēr. 8 atk.  

Ceļu flex, ext un gūžas flex, ext, abd, 

spiešana guļus, stieņa vilkšana, lietojot 

zemo bloku, stieņa vilkšana pie 

krūtīm, lietojot augsto bloku  

Veids: spēka treniņš 

B2: 10 ned. pa 2x ned. 

I2: vidēja intensitāte (USV 11 to 

14/20) 

Laiks2: 20 min  

Veids2: AIT  

B3: 10 ned. pa 1x ned. 

I3: n/a 

Laiks: n/a  

Veids3: PPV 

Kontroles grupa nesaņem nekādu 

intervenci 

Spiešana guļus no 

krūtīm, stieņa vilkšana 

pie krūtīm lietojot augsto 

bloku, stieņa vilkšana pie 

krūtīm, lietojot zemo 

bloku, augšējo 

ekstremitāšu spēks, 

līdzsvars dinamikā  

Vingrinājumu grupa 

parāda nozīmīgus 

uzlabojumus spiešanā 

guļus no krūtīm (ES d = 

0.65; p = 0.04) 

salīdzinājumā ar 

kontroles grupu 

Bergamin 

u. c., 2015 

(Bergamin 

et al., 2015) 

Vienas pilates 

vingrinājumu 

grupas pilota 

pētījums 

Sievietes pēc 

menopauzes no 

senioru pilsētvides 

centriem 63±2 

gadus vecas 

Iekļautas pilašu 

Kontrolēti pilates vingrinājumi 

B: 12 ned. pa 2x ned. 

I: iesildīšanās ar ĻZI vingrinājumi uz 

paklāja; tādi pilates vingrinājumi kā 

vienas kājas sitiens pa apli, abu kāju 

sitiens, sānu sitiens, vienas kājas 

Līdzsvara vingrinājumi 

ar kognitīvajiem 

uzdevumiem, līdzsvara 

vingrinājumi (bez 

kognitīvajiem 

uzdevumiem), vēdera 

Nozīmīgi uzlabojumi 

mediāli laterālajās 

svārstībās ar atvērtām 

acīm (ES d = 0.7; 

p < 0.01) un duālo 

vingrinājumu apstākļos 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

grupā (n=25) 

Eksperimentu 

pabeidza (n=23) 

(Itālija) 

stiepšana, vienas kājas papēdis, vienas 

kājas pirkstgals, guļot uz sāniem, 

gūžas abd, guļus uz sāniem, gūžas 

abd, vērpties uz augšu, vērpties 

atpakaļ, kāju atcelšana, četrrāpus, 

iegurņa ritināšanas un simtnieka 

vingrinājums  (2 sēr.10 atk. katram 

vingrinājumam); atsildošā daļa – 

stiepšanās vingrinājumi 

Laiks: 10 min/40 min/10 min  

Veids: pilates vingrinājumi 

muskulatūras 

vingrinājumi, līdzsvars 

dinamikā (8 ft celties un 

iet tests) 

(ES d = 0.37; p = 0.02), 8 

ft celties un iet tests (ES 

d = 0.46; p = 0.02), 

vēdera muskulatūras 

spēks (ES d = 0.69; p < 

0.01) 

Granacher 

u. c., 2013 

(Granacher, 

Lacroix, 

et al., 2013) 

RKP ar vienu 

eksperimentālo 

(RLD treniņš) un 

vienu kontroles 

grupu 

Kopienā dzīvojoši 

cilvēki vecumā 63– 

80 gadus veci 

Eksperimentālā 

grupa (n=16) 

Kontroles grupa 

(n=16) 

Eksperimentu 

eksperimentālā 

grupā pabeidza 

(n=16), kontroles 

grupā – (n=16) 

(Vācija) 

Kontrolēts RLD treniņš:  

B: 9 ned. pa 2x ned. 

I: vidējas intensitātes iesildīšanās 

vingrinājumi guļus uz muguras, 

vēdera, četrāpus un guļus uz sāniem; 

treniņā grūtības pakāpe pakāpeniski 

un individuāli palielināta, mainot 

sviras garumu, kustības amplitūdu, 

kustības ātrumu (izometrisks, 

dinamisks) un stabilitātes/ 

nestabilitātes līmeņus (viens 

vingrinājums 3–4 sēr. 15–20 sek 

kontroles laiks (izometriska slodze) 

vai 15–20 atk. (dinamiska slodze); 

atsildīšanās – stiepšanās  

Laiks: 10 min/45 min/5 min  

Veids: rumpja lejas daļas stabilitātes 

vingrinājumi  

Kontroles grupa nesaņem terapiju, viņi 

Rumpja flex max 

izometriskais spēks, 

rumpja ext max 

izometriskais spēks, 

rumpja laterālo flex max 

izometriskais spēks (labā, 

kreisā puse), rumpja 

rotatoru max 

izometriskais spēks 

(kreisā, labā puse), 

līdzsvars dinamikā 

(funkcionālais 

aizsniegšanas tests) 

Nozīmīgs rumpja 

muskulatūras spēka 

uzlabojums visos 

virzienos, izņemot 

rotatorus (ES f = 0.23–

1.02; p ≤ 0.05), līdzsvarā 

dinamikā (ES f = 0.41–

0.59; p < 0.05), 

konstatēts RLDT, kad 

salīdzina ar kontroles 

grupu 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

saglabā FA līmeni 

S. G. Kim 

u. c., 2014 

(Kim et al., 

2014) 

Viena 

eksperimentālā 

grupa (RLD 

stabilitātes 

vingrinājumi) 

Geriatrijas slimnīcā 

hospitalizēti seniori 

(n=15) 76±10 

gadus veci 

Eksperimentu 

pabeidza (n=n/a) 

(Dienvidkorejas 

Republika) 

Kontrolēti RLD stabilitātes 

vingrinājumi uz Šveices bumbas 

B: 8 ned. pa 5x ned.  

I: rumpja stabilitātes vingrinājumi uz 

Šveices bumbas 

Laiks: 20 min 

Veids: rumpja stabilitātes 

vingrinājumi 

Muskuļa rectus 

abdominis aktivizācija, 

muskuļa erector spinae 

aktivizācija, muskuļa 

quadratus lumborum 

aktivizācija, muskuļa 

external oblique 

aktivizācija 

Muskuļa rectus 

abdominis aktivizācija 

(ES d = 1.95; p < 0.05), 

erector spinae (ES d = 

1.69; p < 0.05), apakšējā 

laterālā mugura (ES d = 

3,4; p < 0.05) 

N.-J. Kim 

u. c., 2015 

(Kim et al., 

2015) 

RKP ar divām 

eksperimentālajā

m grupām; pēc 

nejaušības 

principa 

dalībnieki tika 

iedalīti 

izometrisko 

(n=10) vai 

dinamisko rumpja 

vingrinājumu 

grupā (n=10) 

Senioru sociālos 

atpūtas centros 

dzīvojošie 20 

seniori tika iedalīti 

izometrisko (n=10, 

vidējais vecums 73 

gadi) vai dinamisko 

rumpja (n=10, 

vidējais vecums 

73.5 gadi) 

vingrinājumu 

grupās. 

Eksperimentu 

pabeidza (n=n/a). 

Dienvid-Korejas 

republika 

Kontrolēti vingrinājumi – izpildīti 30 

min 12 ned. pa 3x ned.  

Izometrisko un dinamisko rumpja 

vingrinājumu programma sastāv no 5 

min iesildīšanās vingrinājumiem, 20 

min pamata vingrinājumi un 5 min 

atsildošiem vingrinājumiem 

Kadence jeb gaitas 

temps, gaitas cikla laiks, 

gaitas ātrums, soļa laiks, 

dubultā balsta laiks, 

stājas laiks, soļa garums, 

un funkcionālās 

veiktspējas rādītāji 

Izometriskais spēka 

treniņš: nozīmīgas 

atšķirības gaitas ātrumā, 

kreiso un labo soļu 

garumā (p < 0.05). 

Dinamiskais spēka 

treniņš: nozīmīgas 

atšķirības gaitas ātrumā, 

kadencē, labo un kreiso 

soļu garumā un laikā 

(p < 0.05). 

Gaitas ātrums, kadence, 

kreiso soļu garums 

izometriskās rumpja 

grupai nozīmīgi augstāks 

(ES d starp 0.33–0.54; 

p < 0.05). 

Petrofsky 

u. c, 2005 

(Petrofsky 

et al., 2005) 

Viena 

eksperimentālā 

grupa ar vienu 

intervenci 

Seniori starp 61–82 

gadu veci  

Sāka (n=13)  

Beidza (n=n/a) 

Kontrolēti 6 sek abs ierīces treniņi 

B: 1 mēn. pa 3x ned. 

I: pasīvā stiepšana/4dažādi rumpja 

spēka vingrinājumi; vingrinājumu 

Vēdera flex stiprums 

(kg), vēdera ext stiprums 

(kg), līdzsvars 

(funkcionālās 

Nozīmīgi palielinās 

rumpja flex un ext spēks 

(ES d = 1.02 un 1.11; p 

< 0.01), maksimālā 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

(izmantojot 6 sek 

Abs ierīci). 

(ASV) 

 

slodze pakāpeniski aug (6 sek 

kontrakcija uzstādīta tik liela, lai 

muskulis būtu noguris pēc 5 min) 

Laiks: 10 min/20 min 

Veids: 6 sek abs ierīces treniņš 

aizsniegšanas tests (cm)) aizsniegšana visos 

virzienos (pa labi, kreisi, 

uz priekšu) nozīmīgi 

uzlabojas (ES d = 0.65, 

1.34, 1.39; p < 0.01) 

Villanueva 

u. c., 2015 

(Villanueva 

et al., 2015) 

RKP ar vienu 

grupu, ievērojot 

īsus atpūtas 

intervālus, un 

vienu grupu, 

ievērojot garus 

atpūtas intervālus 

 

Veseli aktīva dzīves 

stila piekritēji 

vīrieši ar vidējo 

vecumu 68±4 gadi 

(n=22) 

Katrā grupā (n=11) 

Pabeidza (n=n/a) 

(ASV) 

 

Kontrolēti PV ar īsiem atpūtas 

intervāliem 

B: 12 ned. pa 3x ned.  

I: 1–4 ned. 2–4 sēr., 15–8 atk, 4–6 

vingrinājumi, 5–12 ned. 2–3 sēr., 6–4 

atk. (izpildīti, cik ātri vien iespējams), 

4–6 vingrinājumi (atpūta starp sēr. – 

60 sek 5–12 ned.) 

Laiks: n/a 

Veids: PPV (īsa atpūta) 

Kontrolēti PV, gari atpūtas intervāli 

starp sēr., B: 12 ned, 3x/ned.  

I: 1–4 ned.  2–4 sēr., 15–8 atk., 4–6 

vingrinājumi, 5–12 ned., 2–3 sēr., 6–4 

atk. (izpildīti, cik ātri vien iespējams), 

4–6 vingrinājumi (atpūta starp sēr. – 4 

min 5–12 ned.)  

Laiks: n/a 

Veids: PPV (gara atpūta) 

Spiešana guļus no 

krūtīm, stieņa vilkšana 

pie krūtīm, lietojot augsto 

bloku, posturālā kontrole 

(līdzsvars dinamikā) 

8–12 ned. spēks īsās 

atpūtas grupā nozīmīgi 

uzlabojas spiešanā guļus 

no krūtīm 1MR (ES d = 

0.65; p < 0.01), 

šaurā/neitrālā tvēriena 

stieņa vilkšana pie 

krūtīm, lietojot augsto 

blok (ES d = 0.59; 

p < 0.01) salīdzinājumā 

ar garās atpūtas grupu 

de Vos u. c., 

2005 (de 

Vos et al., 

2005) 

RKP ar 3 

eksperimentālām 

grupām un 

dažādām 

intensitātes 

slodzēm (AI PV, 

Veseli vecāka gada 

gājuma cilvēki 

(n=112) 69±6 gadu 

veci 

Katrā grupā (n=28) 

Pabeidza 

Kontrolēti PV ar Keiser pneimatiskām 

ierīcēm 

B: 10±2 ned. pa 2x ned. 

I: 4 lēni atk. ar ½ no PV svara, lai 

iesildītos pirms katra no 5 

vingrinājumiem – kāju iztaisnošana/ 

Spiešana no krūtīm: 

muskuļu jauda, spēks, 

izturība  

Stieņa vilkšana, lietojot 

zemo bloku: muskuļu 

jauda, spēks, izturība  

Spiešana no krūtīm: 

muskuļu jauda AI, VI, ZI 

un kontroles grupā (ES 

d = 0.95, 0.94, 1.06 un 

0.21; p < 0.01), spēks 

(ES d = 1.77, 1.06, 1.29 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

VI PV, ZI RT) un 

vienu kontroles 

grupu 

eksperimentu AI 

PV (n=24), VI PV 

(n=25), ZI PV 

(n=25) 

Kontroles grupa 

(n=26) 

(Austrālija) 

 

saliekšana sēdus horizontālā virzienā, 

sēdus spiešana no krūtīm, stieņa 

vilkšana, lietojot zemo bloku, kāju 

flex/ext sēdus/katru 1. ned. PV 3 sēr, 

ar 8 atk., katru 2. ned. PV 1MR, 2 sēr. 

8 atk., 20 %, 50 % vai 80 % I atkarībā 

no grupas – AU, VI vai ZI; atpūta 

starp atk. 10–15 sek 

Pirmos 2 PV AI grupa izpilda ar 50 % 

un 70 % 1MR 

Laiks: n/a 

Veids: PPV 

Kontroles grupa nepilda PPV, bet 

saglabā savu ikdienas aktivitāšu 

līmeni 

un 0.6; p < 0.01), izturība 

(ES d = 2.00, 1.00, 1.00 

un 1.00; p < 0.01) 

nozīmīgi uzlabojas 

Stieņa vilkšana, lietojot 

zemo bloku, muskuļu 

jauda AI VI, ZI un 

kontroles grupā (ES d = 

0.72, 0.821.40 un 0.22; 

p < 0.01), spēks (ES d = 

1.43, 1.87, 1.19 un 0.35; 

p < 0.01), izturība (ES 

d = 1.60, 1.20, 1.00 un 

0.66; p < 0.01) nozīmīgi 

uzlabojas 

Kahle un 

Tevald, 

2014 (Kahle 

& Tevald, 

2014) 

RKP ar vienu 

eksperimentālo 

un vienu 

kontroles grupu 

Veseli kopienas 

mājoklī dzīvojoši 

seniori (n=26) 65– 

85 gadu veci 

Pabeidza pētījumu 

eksperimentālā 

grupā (n=12), 

kontroles grupā – 

(n=12) 

(ASV) 

 

Rumpja lejas daļas kodola 

muskulatūras vingrinājumi mājas 

apstākļos 

B: 6 ned. pa 3x ned. 

I: 8 vingrinājumi (tiltiņš, sēdus ar 

saliektiem ceļiem saritinātas muguras 

noturēšana 45° no zemes, ķermeņa 

augšdaļas saritināšana un noturēšana 

guļus uz muguras, slīpā vēdera prese 

sēdus, vēdera muskulatūras kont., 

apakšējā rumpja rotācija, taisnu kāju 

atcelšana, sēdus ievilkta vēdera 

noturēšana ar kāju pamīšus 

atcelšanu) – katrs 10 atk. (turēt 1 atk. 

5–25 sek), atpūta 1–2 min starp sēr. 

Līdzsvars dinamikā 

(funkcionālais 

aizsniegšanas tests, 

zvaigznes ekskursijas 

tests), rumpja lejas daļas 

kodola tests 

 

Eksperimentālā grupa 

sasniedz nozīmīgus 

uzlabojumus rumpja 

lejasdaļas kodola testā 

(ES d = 3.26; p < 0.05), 

funkcionālais 

aizsniegšanas testā (ES 

d = 0.88; p < 0.05) un 

zvaigznes ekskursijas 

testā visos virzienos (ES 

d = 0.84–1.35; p < 0.05)  

Nav konstatētas 

nozīmīgas izmaiņas 

kontroles grupā  
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

Katru 2. ned. 5 atk. vai 5 sek 

noturēšana pievienota 

Laiks: 20 min (daži pildīja mazāk par 

35 min) 

Veids: progresējoša rumpja lejasdaļas 

kodola spēka un izturības treniņš 

Kontroles grupa saglabā savas 

ikdienas aktivitātes, bet ne vairāk 

Krist u. c., 

2013 (Krist 

et al., 2013) 

Vienas grupas 

pilotpētījums ar 

PPV 

Pansionāta 

iemītnieki (n=15) 

77–97 gadu veci 

Pētījumu pabeidza 

(n=10) 

(Vācija) 

Kontrolēta PPK 

B: 8 ned. pa 2x ned. 

I: 6 sporta zāles trenažieri (spiešana no 

krūtīm, stieņa vilkšana, lietojot zemo 

bloku, jeb airēšanas ierīce, plecu 

atvilkšanas trenažieris, kāju 

iztaisnošana/saliekšana trenažieris, un 

vēdera muskuļu crunch trenažieris) 

3 sēr. ar 8 atk., vismaz 1 min atpūta 

starp sēr. Ja tika pacelts vairāk nekā 8 

reizes pēc kārtas visas 3 sēr., tad svars 

tika palielināts par 5–10 kg 

Laiks: 45 min 

Veids: PPV 

Muskuļu spēks: spiešana 

no krūtīm, stieņa 

vilkšana, lietojot zemo 

bloku, jeb airēšanas un 

plecu atvilkšanas 

trenažieri 

Nozīmīgi uzlabojumi 

konstatēti spiešanā no 

krūtīm (ES d = 1.3; 

p < 0.01), airēšanā (ES 

d = 1.68; p < 0.01), un 

plecu atvilkšanā (ES d = 

1.5; p < 0.01)  

Sullivan 

u. c., 2007 

(Sullivan 

et al., 2007) 

Dubultaizklāts 

RKP ar četrām 

grupām: vienu 

(ZPV + 800 mg 

dienā MA), vienu 

(AI PPV + 800 

mg/MA dienā), 

vienu (ZPV + 

Stacionārie un 

ambulatorie seniori 

65–93 gadus veci ar 

nesenu funkcionālā 

stāvokļa 

pasliktināšanos 

 I: ZPV + MA 

(n=7) 

Kontrolēta ZPV programma 

B: 12 ned. n/a x/ned. 

I: iesildīšanās 10 % no 1MR/3 sēr. ar 8 

atk. ar 20 % no 1MR 

Laiks: n/a  

Veids: zemas pretestības vingrinājumi 

Kontrolēta AI PPV programma 

B: 12 ned., n/a x/ned.  

Spiešana no krūtīm, 

kognitīvā funkcija 

Spiešana no krūtīm 

nozīmīgi uzlabojas 

ZPV + placebo (ES d = 

0.02; p = 0.01), ZPV + 

MA (ES d = -0.05; p = 

0.01), AI PPV + placebo 

(ES d = 1.28; p = 0.01) 

un AI PPV + MA (ES 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

placebo) un vienu 

(AI PPV + 

placebo) grupu 

II: AI PPV + MA 

(n=8) 

III: ZPV + placebo 

(n=7) 

 IV: AI PPV + 

placebo (n=7) 

Pētījumu pabeidza 

I + IV (n=14) 

II (n=6) 

III (n=4) 

(ASV) 

I1: 1. ned. – 20 % no 1MR, 2. ned. – 

iesildīšanās 8 atk. ar 30 %–40 % no 

1MR/3 sēr. ar 8 atk. ar 50 % no 1MR, 

3. ned. – jo vairāk, jo labāk 3 sēr. ar 

sākotnējo mērķi 80 % no 1MR, 

4. ned. – vismaz 80 % no 1MR 

Laiks: n/a 

Veids: augstas intensitātes 

progresējoši pretestības vingrinājumi 

d = 0.74; p = 0.01) 

KOG 

Hamacher 

u. c., 2016 

(Hamacher 

et al., 2016) 

RKP ar vienu 

veselībai 

piemēroto 

vingrinājumu 

programmas 

grupu un vienu 

dejošanas grupu 

Senioru veselībai 

piemēroto 

vingrinājumu 

programmas grupa 

68±3 gadus veci 

(n=16)  

Dejošanas grupa 

66±3 gadus veci 

(n=16)  

Pētījumu pabeidza 

(n=n/a)  

(Vācija) 

Kontrolēta veselībai piemēroto 

vingrinājumu programma  

B: 6 mēn. pa 2x ned.  

I: AIT (velo ergometrs), spēka izturība 

(svaru stieņi, gumijas jostas, bumbas, 

vingrošanas nūjas utt.) pie sirds 

darbības frekvences (70 % no max 

uzņemtā skābekļa) un lokanības 

vingrinājumi 

Laiks: 90 min 

Veids: veselībai piemērotie 

vingrinājumi  

Kontrolētas dejas nodarbības 

B: 6 mēn. pa 2x ned. 

I: pie sirds darbības frekvences (70 % 

no max uzņemtā skābekļa); iemācīties 

5 žanrus: līnijdejas, džeza, rokenrola, 

Latīņamerikas un kvadrātdejas 

Rumpja kinemātika, 

lokālā dinamiskā 

stabilitāte 

 

Pie lokālā dinamiskās 

stabilitātes kustībām 

efektīvāka ir dejošanas 

grupa (ES f = 0.41; p = 

0.02) 
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Avots Dizains 
Izvēlētā(-ās) 

kopa(-as) 
Vingrinājuma intervence 

Iznākuma mainīgie 

lielumi 
Rezultāti 

Pēdējās 2 ned. dalībnieki atcerējās 

horeogrāfiju 

Laiks: 90 min  

Veids: dejošanas treniņi 

 

Tabulā lietoto saīsinājumu skaidrojums: Abd – abdukcija, AI – augsta intensitāte, AIT – aerobais izturības treniņš, Atk – atkārtojumi, B – biežums, ES d – efekta 

lielums Kohena d, ES f – efekta lielums Kohena f, Ext – ekstenzija, FA – fiziskās aktivitātes, Flex – fleksija, , I – intensitāte, Kon – kontrakcija, ĻZI – ļoti zema 
intensitāte, Laiks – vingrinājuma ilgums, MA – megestrola acetāts, MBK – maksimāla brīvprātīga kontrakcija, Min – minūtes, Ned – nedēļa, PPV – progresējoši 

pretestības vingrinājumi, PV – pretestības vingrinājumi, RKP – randonimizēti kontrolēti pētījumi, RLD – rumpja lejas daļa, Sek – sekundes, Sēr – sērijas, USV – 

uztvertās slodzes vērtējums, Veids – vingrošanas intervences veids, VI – vidēja intensitāte, ZI – zema intensitāte, ZPV – zemas pretestības vingrinājums, 1MR – 1 

maksimāla reize.     
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neviendabīgumu, sākot no maza līdz lielam. Pētījumu metodoloģiskā kvalitāte robežojās no 

mērenas (nedaudz zem vidējā līmeņa) līdz augstai (sk. 2. tabulu). 

    

 2. tabula 

 

Pētījumu metodoloģiskās kvalitātes noteikšanas skala 

 
          Avots                                                  Riska novērtēšanas skala 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

P/M 

TRAD pretestības vingrinājumu stratēģijas 

Baker 2007 (Baker 
et al., 2007)  

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27/28 

Bergamin 2015 

(Bergamin et al., 

2015) 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 15/19 

Granacher 2013 

(Granacher, 

Lacroix, et al., 
2013) 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14/28 

Kahle 2014 (Kahle 

& Tevald, 2014) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 20/28 

S. G. Kim 2014 
(Kim et al., 2014) 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9/19 

N.-J. Kim 2015 

(Kim et al., 2015) 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 12/28 

Krist 2013 (Krist et 
al., 2013) 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 14/19 

Petrofsky 2005 

(Petrofsky et al., 
2005) 

1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9/19 

Sullivan 2007 

(Sullivan et al., 

2007) 

1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 20/28 

Villanueva 2015 

(Villanueva et al., 

2015) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 16/28 

de Vos 2005 (de 
Vos et al., 2005) 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 20/28 

KOG pretestības vingrinājumu stratēģijas 

Hamacher 2015 
(Hamacher et al., 

2016) 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9/28 

Markovic 2015 

(Markovic et al., 
2015) 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 18/28 

 
P - iespējamie sasniedzamie punkti; M - maksimālais iespējamais punktu skaits.  

Riska novērtējuma komponenti:  
1.–10. Informācijas pieejamība:  
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1. aprakstītā hipotēze/mērķis/ uzdevumi? 2. Galvenie aprakstītie rezultāti? 3. Aprakstīti dalībnieku 

raksturlielumi? 4. Aprakstīta intervence(es)? 5. Galveno mainīgo lielumu (kas varētu ietekmēt 

pētāmos mainīgos lielumus) sadalījuma uzrādīšana katrā aprakstītajā grupā? 6. Galvenie aprakstītie 
atklājumi? 7. Galveno iznākuma rezultātu tādas variabilitātes uzskaitījums kā vidējais rādītājs, 

standartnovirze izklāsts? 8. Ziņošana par pretējiem/negatīviem intervences efektiem? 9. To dalībnieku 

iemeslu izklāsta apraksts, kuri pētījuma laikā izstājās? 10. Paziņotās faktiskās varbūtības vērtības?  
11.–13. Ārējā validitāte:  

11. Vai dalībnieki, kuriem piedāvāja piedalīties pētījumā, pārstāv kopējo populācijas masu, no kuras 

tie tika izvēlēti? 12. Vai dalībnieki, kurus no piedāvājuma izvirzīja, lai piedalītos, pārstāv kopējo 
populācijas masu, no kuras tie tika izvēlēti? 13. Vai personāls, vieta un telpa, kurā dalībnieki uzturējās, 

ir pieejama kopējai populācijai?  

14.–20. Iekšējā validitāte (neobjektivitāte, angl. bias):  

14. Pētījuma dalībnieku anonimitāte? 15. Rezultātu vērtētāju anonimitāte? 16. Vai pētījuma laikā tika 
veiktas pirms pētījuma neplānotas datu analīzes? 17. Vai klasiskajos un kohortas pētījumos analīzes 

tiek pielāgotas dažādiem dalībnieku novērošanas ilgumiem, vai pētījumos laika posms starp 

pirmreizējo un gala vērtēšanu ir vienāds eksperimentālajai un kontroles grupai? 18. Vai ir izvēlēti 
piemēroti statistiskie testi? 19. Vai dalībnieku intervences ievērošana bija uzticama? 20. Vai galvenie 

iznākuma rādītāji tika izmantoti atbilstoši (validi un uzticami)?  

21.–26. Iekšējā validitāte (neskaidrību rosinošie faktori): 
21. Vai vienā vai dažādās intervences grupās iedalītie dalībnieki neatkarīgi no tā, vai eksperimentālajā 

un/vai kontroles grupā, tika izvēlēti no vienas un tās pašas populācijas? 22. Vai vienā vai dažādās 

intervences grupās iedalītie dalībnieki neatkarīgi no tā, vai eksperimentālajā un/vai kontroles grupā, 

tika nodarbināti vienā un tajā pašā laika periodā? 23. Vai tika veikta dalībnieku atlase pēc nejaušības 
principa (ja jā, tad vai ir aprakstīta procedūra?) 24. Vai pētījuma dalībniekiem bija zināms, kurā grupā 

viņi būs (angl. allocation concealment)? 25. Vai analīzēs, no kurām tika izdarīti galvenie secinājumi, 

bija veikts pietiekams citu mainīgo lielumu pielāgojums, kas varēja ietekmēt pētījuma galvenos 
mainīgos lielumus?; 26. Vai tika ņemti vērā izstājušos dalībnieku skaits pētījuma laikā?  

27. Pētījuma jauda (angl. power)  

27. Vai jaudas analīze veikta a priori?; Vērtējumi: nē = 0, nevar noteikt = 0, jā = 1; Piektā 

komponenta vērtēšana: nē = 0, daļēji = 1, jā = 2. 

 

KOG vingrinājumi  

Divos pētījumos, kuros tika izmantota KOG pieeja, kontroles grupās tika izmantoti 

tradicionāli vingrinājumi (Hamacher et al., 2016; Markovic et al., 2015). Šo divu pētījumu 

rezultāti norāda uz vairākiem uzlabojumiem KOG grupās līdzsvara, duāla veida līdzsvara, 

rumpja dziļās muskulatūras spēka (Markovic et al., 2015) un lokālās dinamiskās stabilitātes 

(Hamacher et al., 2016) rādītājā. Šo divu pētījumu metodoloģiskā kvalitāte attiecīgi bija zema 

(Hamacher et al., 2016) un vidēja (Markovic et al., 2015) (sk. 2. tabulu). 

Rezultātu kopsavilkums sniegts 1. tabulā. Metaanalīzes veikšana nebija iespējama 

pētījumu ierobežotā daudzuma dēļ – tikai divi pētījumi izmantoja KOG pieeju, kā arī citos un 

arī tikko aprakstītajos pētījumos rezultātu mērījumi bija neviendabīgi. Metaanalīzes vietā tika 

veikts aprakstošs rezultātu kopsavilkums. 

 

Iekļauto pētījumu metodoloģiskā kvalitāte 

Abu recenzentu vienošanās par pētījumu kvalitātes kritērijiem bija laba pēc 

aprēķinātās Kappa vērtības = 0,74 (95 % konfidences intervāls starp 0,66 un 0,81). Starp 

abiem vērtētājiem saskanīguma procents bija 86,9 %. 2. tabulā ir apkopoti iekļauto pētījumu 

metodoloģiskās kvalitātes novērtēšanas rezultāti. Pētījumu kvalitātes rādītāji svārstījās no 9 

līdz 24 no maksimāli pieļaujamajiem 28 punktiem. Vidējais kvalitātes rādītājs bija 15,8 ± 4,9 

punkti. 

Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti neļauj sniegt pārliecinošu atbildi par to, vai viena 

pieeja ir pārāka par otru. Lielākajā daļā identificēto pētījumu tika izmantota TRAD pieeja 

rumpja dziļās muskulatūras aktivizēšanas laikā. Astoņos no 13 pētījumiem intervence nebija 
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lokāli vērsta uz rumpja dziļo muskulatūru, bet tika integrētas arī apakšējās, augšējās 

ekstremitātes un rumpja muskulatūra (tostarp virspusējā) (Baker et al., 2007; Bergamin et al., 

2015; de Vos et al., 2005; Hamacher et al., 2016; Krist et al., 2013; Markovic et al., 2015; 

Sullivan et al., 2007; Villanueva et al., 2015). Tomēr rumpja dziļā muskulatūra, lai arī 

apvienojumā ar citām muskuļu grupām, minētajos pētījumos tika pietiekami aktivizēta. Šī 

pētījuma izvēlētā meklēšanas stratēģija ļāva identificēt rakstus, no kuriem lielākā daļa bija 

vērsti uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti, izmantojot TRAD rumpja spēka attīstošās 

vingrinājumu programmas. Tajos divos pētījumos, kuros tika izmantota KOG pieeja, pētījumu 

metodoloģiskā kvalitāte bija zema (Hamacher et al., 2016) un vidēja (Markovic et al., 2015) 

(sk. 2. tabulu). Tāpat abos pētījumos veiktie mērījumi bija heterogēni, kas savukārt radīja 

grūtības tos salīdzināt un veikt metaanalīzi. Ņemot vērā ierobežoto pieejamību augstas 

kvalitātes pētījumiem, kuros tiktu izmantots KOG un TRAD vingrinājumu metožu 

salīdzinājums, šāda veida pētījumus ieteicams veikt nākotnē un analizēt to ietekmi uz 

sensomotorās funkcijas rādītājiem senioru vidū. Analizējot sistemātiskā pārskata rezultātus, 

kļuva skaidrs, ka  TRAD vai KOG pieeja senioriem ietekmē gan apakšējo, gan augšējo 

ekstremitāšu funkcijas, līdzsvara un/vai funkcionālās veiktspējas rādītāju. Piemēram, 

pētījumi, kas vērsti uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti, tieši ar TRAD pieeju parādīja 

ievērojamus uzlabojumus gan rumpja dziļās muskulatūras spēka, gan dinamiskā līdzsvara 

komponentā. Līdzīgi rezultāti ir atrodami KOG pētījumos. Salīdzinot minētās pieejas vienu ar 

otru vai citām izvēlētajām pieejām, nav pietiekami izkristalizējies vienas pieejas efektivitātes 

pārākums pār otru. Skaidrs, ka ir niecīgs skaits pieejamu pētījumu, kuros skatīta KOG pieeja 

rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumos, salīdzinot ar tiem, kuri izmanto TRAD pieeju. 

KOG pētījumos izvēlētais pieejas veids, kā aktivizēt rumpja dziļo muskulatūru un kognitīvo 

funkciju, ir bijis dažāds, kā arī pētījumu nolūki ir bijuši atšķirīgi. 

 

Autoru ieguldījums: AL, RK un EDB izstrādāja pētījumu jautājumu. Koncepcijas un dizaina 

daļu izstrādāja AL un RK, savukārt EDB darbojās kā metodiskā padome. AL, EDB un RK 

veica datu ieguvi, kā arī kopā ar FG analizēja un interpretēja rezultātus, kurus rediģēja un 

uzlaboja VL un EDB. AL un RK izveidoja manuskripta agrīno versiju. EDB būtiski pārskatīja 

manuskriptu, lai atjauninātu tā pašreizējo versiju. Visi autori ir izlasījuši un apstiprinājuši 

galējo manuskripta versiju. 

 

Apkopojot 1.1. apakšnodaļā rakstīto, secināms, ka dzīvildze mūsdienās pagarinās. 

Deģenerācijas procesu izraisītās negatīvās sekas, cilvēkam novecojot, var ietekmēt indivīda 

spēju izpildīt ikdienas darbības bez asistenta palīdzības, kas var radīt slogu valsts budžetam. 

Kognitīvā funkcija, it īpaši tās sastāvā esošā IF, var ietekmēt krišanas risku. Līdzīgi ir, 

pētot rumpja dziļo muskulatūru. Tiek rekomendēts pievērst uzmanību rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāti nodrošinošajām sastāvdaļām, kas ir pasīvās, aktīvās struktūras un 

neirālā kontrole.  

Intervences, kurās vienlaikus būtu aktivizēta kognitīvā funkcija un rumpja dziļā 

muskulatūra, un kas, kā rāda nelielais pētījumu daudzums, varētu uzlabot senioriem 

nozīmīgos kognitīvās un sensomotorās sistēmas parametrus, līdz šim vēl nav plaši analizētas. 

Ir uz zinātnsko izpēti balstīti pierādījumi, ka rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumi senioru 

vidū ir nozīmīgi un var dot lielāku efektivitāti nekā klasiskie jeb standarta vingrinājumi. 

Promocijas darba literatūras rezultātu analīze uzrāda, ka nav pietiekami daudz pētījumu, kas 

apliecinātu kognitīvās funkcijas un rumpja dziļās muskulatūras vienlaikus treniņu pārākumu 

salīdzinājumā ar standarta vingrinājumiem vai rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumiem 

senioriem.  
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1.2. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura veidošanas  

teorētiskās un filozofiskās pamatnostādnes 

 
Ņemot vērā dinamisko pieprasījumu pēc jaunāko tehnoloģiju izmantošanas ikdienā, lai 

atvieglotu ikdienas darbības un ietaupītu laiku, kas tiek patērēts, apmeklējot veselības 

iestādes, ir pieaugusi nepieciešamība ieviest jaunus risinājumus arī profilaksē. 

 

1.2.1. Hologrāfiskais Visums kā cilvēka ķermeņa un prāta vienotība 

 

Šajā promocijas darbā, balstoties uz hologrāfiskajiem principiem par Visumu un tajā 

dzīvojošā cilvēka ilūziju par to, ir plānots izveidot 3D virtuālās realitātes spēles saturu. Satura 

īstenošanai izmantotas 3D brilles jeb ierīce, kas rada ilūziju, ka cilvēks atrodas citā realitātē.  

Leonards Suskinds (1995) ir viens no daudzajiem pētniekiem, kurš teorijā par Visumu 

apgalvo, ka pasaule ir hologramma (Susskind, 1995). Hologramma, kas cilvēka acīm izskatās 

kā trīs dimensiju projekcija, un ir pasaule, kādu mēs to uztveram un redzam. Kā tiek 

apgalvots, hologramma patiesībā ir ar optiskas tehnoloģijas palīdzību izveidota trīs dimensiju 

bilde, kas glabājas uz divdimensiju virsmas (Bousso, 2002). Sanāk, ka cilvēki dzīvo divu 

dimensiju vidē, bet uztvere to padara par vairāk nekā divu dimensiju vidi. Var apgalvot, ka 

3D attēls tiek iekodēts 2D virsmā, ietverot arī ceturto dimensiju – laiku. „Iedomājieties, ka 

viss, ko redzat, jūtat un dzirdat trīs dimensijās, un jūsu uztvere par laiku faktiski rodas no 

līdzena divu dimensiju lauka,” raksta profesors Kostas Skenderis no Sauthentomas 

universitātes (Beall, 2017). Burtiski tas nozīmē to, ka laiks un viss pārējais, ko sintezē cilvēka 

uztvere, ir ilūzija.  

Līdzīga filozofiska nostādne ievērota, veidojot 3D virtuālās realitātes spēles saturu 

senioriem. Proti, uzvelkot 3D brilles, seniors atradīsies citā realitātē, kurā spēlēs spēli, kuras 

laikā tiks aktivizēti promocijas darbā pētāmie sensomotorās sistēmas komponenti.  

Pretēji duālismam, kuru aizsāka Platons un Aristotelis, nošķirot prātu no ķermeņa, un 

kuru papildināja Renē Dekarts, formulējot prātu un ķermeni kā dihotomiju (objektu klases 

dalīšanu divās savstarpēji izslēdzošās apakšklasēs (Spektors et al., 2019)), tajā formā, kādā tā 

pastāv mūsdienās (Descartes, 1993), virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura 

veidošanā iets pretējs ceļš. Procesā ņemti vērā prāta nodarbināšanas un motivēšanas 

paņēmieni apvienojumā ar ķermeņa muskulatūras trenēšanu, aptverot prātu un ķermeni kā 

vienotu kopumu – līdzīgi kā materiālisma paradigmā, kuras piekritējs bija zinātnieks un 

fiziologs Ivans Pavlovs.  

Ir plānots izveidot spēli 3D virtuālajā vidē, kas sastāv no punktu sistēmas, kura motivē 

spēlētāju sasniegt augstāku rezultātu. Lai attīstītu kognitīvo funkciju, izveidoti uzdevumi, kas 

mērķēti uz tādu kognitīvo rādītāju aktivizēšanu, kuri, kā rāda pētījumi, varētu būt nozīmīgi 

senioriem. Līdzīgi integrēti vingrinājumi, kas attīsta rumpja dziļo muskulatūru. Abi minētie 

parametri spēles laikā tiek attīstīti vienlaicīgi. Vingrinājumu programma izveidota, balstoties 

uz analītiskajā ceļā atlasītām un tālāk teksta aprakstītām motorās kontroles teorijām.  

 

1.2.2. Kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija motorās kontroles teoriju aspektā 

 

Zinātniski apgalvojumi vēsta, ka ikdienas darbības ir atkarīgas gan no zemāka līmeņa 

sensomotorajām, gan augstāka līmeņa sensomotorajām un/vai kognitīvajām funkcijām 

(Laessoe et al., 2008). Jaunākie pierādījumi apstiprina uzskatu, ka laika un koordinācijas 

deficīts, kas saistīts ar gados vecāku cilvēku mobilitātes grūtībām, drīzāk uzlabojas, ja tiek 

izmantoti uz uzdevumu orientēti motorās kontroles vingrinājumi. Turpretī tradicionālajām 

vingrinājumu programmām šāda ietekme nav novērota (Brach et al., 2015). Lai gan uz 

uzdevumiem orientēti vingrinājumi var būt dažādi, ir svarīgi saprast, kāda būtu optimāla 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C4%81ta_un_%C4%B7erme%C5%86a_dihotomija&action=edit&redlink=1
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pieeja, nodarbinot seniora vecuma cilvēkus. Iepriekšminētā pētījumā uz uzdevumiem 

orientētie vingrinājumi bija vērsti uz apakšējo ekstremitāšu nodarbināšanu gaitas cikla laikā. 

Eksperimentālās grupas dalībniekiem gaitas laikā vajadzēja mainīt soļu tempu, iešanas 

virzienu, kā arī iet atmuguriski, sāniski vai ar skatu uz priekšu (Brach et al., 2015).  

Analizējot neirālās kontroles nozīmi vingrinājumu laikā, kas ietver motoro uzdevumu 

veidus, ir jāsaprot, kādas ir teorētiskās un filozofiskās nostādnes literatūrā, pētot šo jomu. Jau 

iepriekš tika pieminēta sistemātiskā teorija, kuras aizsācējs bija krievu zinātnieks 

N. Bernšteins (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Bez šīs teorijas ir aprakstītas arī citas, 

kuras skaidro nervu sistēmas darbību kustību laikā. Piemēram, viena no pirmajām 

izstrādātajām motorās kontroles teorijām bija refleksu teorija, par kuras aizsācēju varētu 

uzskatīt materiālisma filozofijas piekritēju I. Pavlovu, kurš vairāk zināms ar saviem 

pētījumiem par suņiem un to nosacījuma refleksiem. Tie ir refleksi, kuri nav iedzimti, bet kas 

rodas kā reakcija uz kādu kairinātāju. Attiecinot to uz senioriem un skatoties vienkāršotā 

veidā, šis kairinājums varētu būt vingrinājums, kura apgūšanai sākumā ir nepieciešama 

supraspinālo centru aktivizācija, bet, pāraugot autonomā stadijā, vingrinājuma izpilde norit 

automātiskā jeb refleksu līmenī, neiesaistot vai ļoti minimāli iesaistot galvas smadzeņu 

garozas līdzdarbību. Refleksu teorijas pamatprincipi mūsdienās tiek izmantoti praksē. 

Piemēram, proprioneiromuskulārajā facilitācijas tehnikā, kur radīts straujš muskuļu šķiedru 

iestiepums. Šis iestiepums var radīt 5–10 % lielāku muskulatūras spēka pieaugumu, kas ir kā 

atbildes reakcija vārpstiņu garuma izmaiņām muskulī (Adler, Beckers, & Buck, 2007). 

Lietišķajā kinezioloģijā proprioreceptoru aktivizācijas paņēmiens var tikt izmantojams arī 

diagnostikā (Frost, 2013). Refleksu teorijai ir arī savas nepilnības. Tā neizskaidro patvaļīgu, 

spontānu kustību rašanos un neizskaidro kustības, kas radušās bez ārēja kairinājuma jeb 

stimula. Tā nepēta, kāpēc cilvēks spēj radīt jaunas kustību kombinācijas (Shumway-Cook & 

Woollacott, 1995).  

Hierarhijas teorija pēta lielāko daļu no minētajām nepilnībām, kuras ir refleksu teorijā. 

Hierarhijas teorijā motorā organizācija galvenokārt norit no augšas uz leju un tikai retos 

gadījumos ir izņēmumi. Teorija vēstī, ka, cilvēkam piedzimstot, smadzeņu garoza vēl nav 

nobriedusi, tāpēc primitīvie refleksi, kas nepieciešami savas dzīvības uzturēšanai uz šīs 

zemes, dominē. Piemēram, galvas pagriešanas reflekss, zīdaini novietojot uz vēdera, ir 

nepieciešams, lai tiktu atbrīvoti elpceļi. Laika gaitā, nobriestot nervu sistēmai, refleksi tiek 

pakļauti augstāko jeb supraspinālo nervu sistēmas centru kontrolei. Ir zināms, ka smadzeņu 

garozas aktivizācijas laikā ieslēdzas apzinātās kustības. Tās var mijiedarboties ar zemgarozas 

centriem. Zinot piemēru no Dženiferas Brahas un viņas kolēģu (2015) pētījuma par 

vingrinājumiem, kas orientēti uz uzdevumiem motorai kontrolei, var pieminēt, ka katra 

seniora atbildes reakcija uz vingrinājumu kā kairinājumu var būt atšķirīga (Brach et al., 2015). 

Jāņem vērā arī informācija par kustību paterniem, kas, izveidojušies pagātnē, ir saglabājušies 

zemgarozas centros vai zemāk. Tie var ietekmēt apzināto kustību izpildes kvalitāti. Lai arī 

hierarhijas teorijas pamatā tiek uzsvērta augstāko nervu sistēmas centru dominance par 

primitīvākajiem zemākajiem refleksiem vai to kombinācijām, tomēr šis apgalvojums var būt 

arī maldīgs. Proti, ir pierādījumi, ka zemāk stāvošie centri apstākļos, kur nepieciešama ātra 

atbildes reakcija, var dominēt par augstāk stāvošajiem nervu sistēmas centriem (Shumway-

Cook & Woollacott, 1995). 

Motorās programmēšanas teorija, velkot paralēles ar kustību jeb muskuļu atmiņu, min 

to, ka katrā no mums ir iestrādāts kustību paterns, kurš ir darboties spējīgs, izslēdzot refleksu 

loku un tā raksturojošo eferento (motoro) un aferento (sensoro) impulsāciju. Iestrādātais 

kustību paterns ir darboties spējīgs arī bez augstākās nervu sistēmas iejaukšanās (Shumway-

Cook & Woollacott, 1995). Ir bijuši pētījumi, kas veikti ar dzīvniekiem, secinot, ka katram 

cilvēkam ir iestrādāti kustību paternu centri (angl. central pattern generator), kuru 

aktivizācijas rezultātā indivīds var veikt lokomocijas (pārvietošanos telpā), neietekmējoties no 
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supraspinālo centru darbības (Duysens & Van de Crommert, 1998). Lai arī muguras 

smadzenēs lokalizēto kustību paterna darbība ir nozīmīga arī cilvēku vidū (Ivanenko, Poppele, 

& Lacquaniti, 2006), tā loma lokomotoro jeb uz uzdevumiem orientētu motorās apmācības 

vingrinājumu laikā visdrīzāk nav galvenā. Dženefa Haefeli un viņas kolēģi (2011) savā 

pētījumā atklāja, ka impulsācija, kas nāk no supraspinālajiem centriem, tādu lokomotoro 

vingrinājumu laikā kā pārkāpšana pāri šķēršļiem, esot gaitā, ir lielāka nekā parastas iešanas 

laikā (Haefeli et al., 2011). Līdz ar to ikdienas darbību laikā, kurās bieži tiek darītas divas 

lietas vienlaikus (piemēram, iet uz virtuvi un domāt, ko gatavot brokastīs), virsroku ņems citi 

neirālie mehānismi. 

Bez ievērības nevajadzētu atstāt arī citu motorās darbības principu, kas ir 

pašorganizācija. Pašorganizāciju min dinamiskās darbības teorija, kas apraksta to, ka cilvēka 

ķermenis ir pašorganizēties spējīga sistēma, kura ne vienmēr ievēro augstākās nervus sistēmas 

centru dominanci pār zemāk esošajiem, kā tas ir hierarhijas teorijā (Kenyon & Blackinton, 

2011). Pēc dinamiskās darbības teorijas principa ķermenis kā pašorganizējoša sistēma reaģē 

uz ārēju kairinājumu ar kustību paternu kā atbildes reakciju. Ne vienmēr apkārtējās vides 

kairinājuma vai dotā uzdevuma pieprasījuma apjoms aktivizē visus nervu sistēmas centrus – it 

īpaši augstākos. Ja šīs teorijas nostādni attiecina uz minēto pētījumu par senioriem un tiem 

dotajiem lokomotoriem vingrinājumiem (Brach et al., 2015), tad var diskutēt, cik aktīvs ir 

nervu sistēmas pašorganizācijas princips, kad jāizpilda jauns uzdevums (piemēram, iešana 

sāniski), kura izpildes laikā tomēr visdrīzāk tiks pieslēgta apziņa jeb smadzeņu garoza. 

Savukārt var spekulēt, ka kustību paterni, kuri ir iepriekš apgūti nodarbību laikā un indivīda 

ķermenim ļoti labi pazīstami, no jauna uzdoti,  droši vien izpaudīsies lielākā mērā, izrietot no 

dinamiskās darbības teorijā aprakstītā. Tomēr jāuzsver, ka šīs teorijas izpētes galvenais 

faktors ir mijiedarbība starp cilvēka ķermeni un apkārtējo vidi (Cano-de-la-Cuerda et al., 

2015). Tajā pašā laikā nevajadzētu aizmirst par refleksu teorijas un motorās programmēšanas 

(iestrādātā kustību paterna) teoriju nozīmīgumu. 

Arī iepriekšminētā N. Bernšteina sistemātiskuma teorija pēc A–E līmeņu iedalījuma 

senioriem ir klātesoša lokomotoro vingrinājumu laikā. Sistemātiskuma teorijā N. Bernšteins 

apraksta ķermeni kā mehānisku ierīci, kurā locītavas un muskuļi veido daudzas t. s. brīvības 

pakāpes (angl. degrees of freedom) jeb katrai locītavai un muskulim ir paredzētas daudz un 

dažādas kustības un garuma izmaiņu pakāpes, kuras kopā sāk strādāt sinerģijā jeb vienoti, ja 

mehāniskajai ierīcei, proti, cilvēka ķermenim, jāveic noteikta fiziska darbība. Pēc 

N. Bernšteina domām centrālās nervu sistēmas uzdevums šeit ir kontrolēt, organizēt un 

koordinēt multiplo (vairākkārtējo) brīvības pakāpju savstarpējo mijiedarbību kustību izpildes 

laikā, kā arī nodrošināt sadarbību ar biomehāniskajiem spēkiem (Bernshtein, 1967; Shumway-

Cook & Woollacott, 1995). Tomēr N. Bernšteina teorija nepēta ķermeņa mijiedarbību ar 

apkārtni.   

Vēl cita motorās kontroles teorija, caur kuras prizmu var apskatīt senioru pildītos 

iepriekšminētos lokomotoros vingrinājumus, ir paralēlās apstrādes teorija. Šī teorija apgalvo, 

ka ir vairāki nervu sistēmas ceļi un aktivizācijas veidi, lai sasniegtu izpildorgānu – muskuli. 

Līdz ar to tā uzsver, ka terapijas fāzes laikā vairāk jākoncentrējas uz tām funkcionālajām 

darbībām, kas ir būtiskas pacienta atlabšanas laikā. Tas nozīmē, ka galvenais mērķis ir trenēt 

funkcijas atjaunošanos nepieciešamajā ķermeņa daļā, sūtot impulsus uz izpildorgānu caur 

tiem nervu sistēmas ceļiem, kuri ir vispieejamākie (Cano-de-la-Cuerda et al., 2015). Tādejādi 

tiek atstāti novārtā kognitīvie procesi, kas ir svarīgi jaunas kustības apgūšanas laikā vai arī jau 

zināmas kustības optimālā īstenošanā.  

Pretstatā paralēlās apstrādes teorijai autori, kas pēta uz uzdevumu orientētu motorās 

kontroles teoriju, pastiprinātu uzmanību pievērš kognitīvajām spējām, uztverei un spējai 

kontrolēt savas kustības izpildi (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Arī šī pieeja tiek 

izmantota iepriekš minētajā pētījumā ar senioriem, kur eksperimentālajai grupai bija jāpilda 
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uz uzdevumiem orientēti motorās apmācības vingrinājumi (Brach et al., 2015), kas tika 

balstīti uz pierādījumiem par to, ka vecāka gada gājuma cilvēkiem ar gaitas traucējumiem 

iešanas ciklu labāk izdodas uzlabot, izmantojot šo teoriju, nevis klasiskos vingrinājumus 

(VanSwearingen et al., 2009). Uz uzdevumu orientētās motorās kontroles teorijas aizsācējs 

Pēters Grīns aicināja vairāk pievērst uzmanību cilvēka centrālās nervu sistēmas grūtībām, ar 

kurām tā saskaras dažādu kustību izpildē, nevis tam, kādi nervu sistēmas loki kustību īsteno 

(Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Viņa tālākie sekotāji aicināja pievērst uzmanību tam, 

ka mērķis nav veikt kustību, bet gan izpildes laikā to kontrolēt. Šī teorija sasaucas ar 

hierarhijas teoriju, kur būtiska nozīme ir augstākstāvošiem nervu sistēmas centriem, kas 

iekļauj tādas kognitīvās komponentes kā modrība, spēja koncentrēties, spēja sadalīt uzmanību, 

kā arī IF, ko lielākā mērā īsteno smadzeņu garozas lauki. Promocijas pētījuma nolūks ir 

izveidot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu senioriem sensomotorās funkcijas 

attīstīšanai, balstoties uz šīs motorās kontroles teorijas paradigmas principiem.  

Izveidojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu, integrēti ekoloģijas teorijas 

principi, kas uzsver apkārtējas vides nozīmīgumu kustību izpildes laikā un kuri liek cilvēkam 

vairāk koncentrēties uz savu uztveri. Ekoloģijas teorijas mērķis ir pētīt, kā cilvēka motorā 

sistēma visefektīvāk var sadarboties ar vidi (Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Kā jau 

zināms, vide ir nozīmīgs faktors, kas var veicināt vai – tieši pretēji – mazināt krišanas risku 

senioru vidū. Veidojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu, tiks pievērsta 

uzmanība virtuālajai videi. Tā tiks veidota ar mērķi, lai virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

spēles saturā tiktu veicināti apstākļi, kas liek aktivizēties tādiem sensomotorās sistēmas 

parametriem kā rumpja dziļā muskulatūra un kognitīvā funkcija. Šādas virtuālas vides 

izveidošana plānotā pētījuma laikā izslēgs ārējo faktoru negatīvo iedarbību, ko var izraisīt 

reālā vide, jo, uzliekot 3D brilles, indivīds redz tikai virtuālo vidi un nezina, kas notiek reālajā 

vidē. Minētie ārējie faktori var ietekmēt dalībnieku koncentrēšanās līmeni, pildot 

vingrinājumu. 

Apkopojot darbā rakstīto un analizējot izraudzītās motorās kontroles teorijas, 

secināms, ka promocijas darba motorās kontroles pieeja, dodot vingrinājumu kompleksu 

senioriem, balstīsies uz tādu parametru attīstīšanu kā kognitīvā funkcija un rumpja dziļā 

muskulatūra. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izstrādi noteiks divas motorās 

kontroles teorijas – uz uzdevumu orientēta motorās kontroles teorija un ekoloģijas teorija. Šīs 

motorās kontroles teorijas praksē ir plānots aktivizēt, izmantojot sensomotorās sistēmas 

līmeņus pēc Andrea Radeboldas un viņas kolēģu ieteiktā sadalījuma (Radebold et al., 2001):  

- Pirmais ir mugurkaulāja refleksa līmenis, kurā notiek neapzināta kustību īstenošana 

(piemēram, posturālais reflekss). Šajā līmenī informācija tiek gūta no muskuļu 

vārpstiņām un Goldžī cīpslas orgāniem. Lai nodrošinātu kvalitatīvu sadarbību, kas 

rezultētos attiecīgā muguras segmenta stabilitātē, tiek uzsvērta saišu un muskulatūras 

refleksa nozīme (Ebenbichler et al., 2001). 

- Otrais ir smadzeņu stumbra līmeņa ceļš (apvidus, kur atrodas galvenie līdzsvara centri), 

kas koordinē vestibulāro un vizuālo ceļu impulsācijas plūsmu. Šeit tiek apstrādātā arī 

informācija, kas iegūta no proprioreceptoriem, kas inervē locītavas (Radebold et al., 

2001). Notiek informācijas apmaiņa arī ar trešā līmeņa smadzeņu centriem. 

- Trešais ir kognitīvās programmēšanas līmenis. Tas balstās uz nervu sistēmā 

uzglabātajiem kustību paterniem, kuru aktivizēšanās notiek automātiskā līmenī un/vai 

apzinātības līmenī, aktivizējoties smadzeņu garozas laukiem (sk. 4. attēlu) (Bernshtein, 

1967; Radebold et al., 2001).  

Kognitīvo programmēšanu var sadalīt divās fāzēs. Pirms programmēšanas fāzē 

notiek nervu sistēmā uzglabāto kustību paternu aktivizēšanās, kas ietekmē posturālo kontroli, 

kura vairāk ir neapzināta. Šis process noris, aktivizējoties sensomotorajai sistēmai, kas 

arīdzan inervē rumpja dziļo muskulatūru un smadzeņu zemgarozas centrus. Kas attiecas uz šī 
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promocijas darba apskates tēmu, tad tās pirms programmēšanas un programmēšanas fāžu 

primārais mērķis arī ir optimizēt posturālo kontroli ikdienas darbību laikā, aktivizējot rumpja 

dziļo muskulatūru. Sportā posturālās kontroles aktivizācija rumpī izpaužas, piemēram, 

bumbas sišanas brīdi futbolistiem vai grozā mešanas laikā basketbolistiem u. c. darbībās 

(Ebenbichler et al., 2001). Pētījumos ir novērots, ka daži muskuļi (tostarp rumpja dziļā 

muskulatūra) kontrahējas pirmie pirms agonistu muskuļu kontrakcijas ekstremitātē, lai 

nodrošinātu proksimālo stabilitāti, uzsākoties distālajai (tādas, kas atrodas tālāk no ķermeņa 

vidus ass vai kāda orgāna (Spektors et al., 2019)) mobilitātei (Ebenbichler et al., 2001; 

Zazulak et al., 2007). Situācijās, kad ir nepieciešama palielināta smadzeņu garozas centru 

aktivitāte, sākas kognitīvās programmēšanas fāze. Pēc Herolda Ebenbihlera (2001) un viņa 

kolēģu apgalvotā, aktivizējas griba kontrolēt nervu sistēmā uzglabāto kustību paternu 

aktivizēšanos, kuri pirms tam darbojās vairāk neapzināti. Gribas piesaiste šiem procesiem ir 

svarīga, jo tie aktivizē koriģējošos spēkus, kas nepieciešami, lai uzlabotu rumpja dziļās 

muskulatūras funkciju, tādejādi optimizējot posturālo kontroli. Var pieņemt, ka gribas 

aktivizēšanās kustību laikā nozīmē to, ka attiecīgajā situācijā indivīda zemapziņas līmenī 

strādājošie nervu ceļi netiek galā ar iekšējo un ārējo spēku izaicinājumiem. Kā norāda 

H. Ebenbihlers (2001), dažreiz rodas sakarība starp gribai pakļauto kustību reakcijas ātrumu 

un gribai pakļautā līdzsvara svārstīguma lielumu (Ebenbichler et al., 2001). Vadoties pēc šī 

apgalvojuma, ir iespējams, ka īsāks reakcijas laiks var veicināt lielāku rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāti, tādejādi optimizējot posturālo kontroli. Vienkāršiem vārdiem 

skaidrojot, jo ātrāk aktivizējas griba kontrolēt automātiskos procesus, jo lielāka varbūtība ir 

noturēt līdzsvaru. Ir pierādījumi, ka gadījumos, ja ir palielinājusies nestabilitāte, sensomotorās 

sistēmas centrālā daļa (centrālā nervu sistēma) nekavējoties pārtrauc gribai pakļauto citu 

kustību paterna izpildi (piemēram, bumbas mešanu grozā) un par prioritāti nosaka posturālās 

kontroles paternu, kurš pirms tam bija funkcionējis automātisma režīmā (Ebenbichler et al., 

2001).  

 

 

 
 

4. attēls. Sensomotorās sistēmas iedalījums (Radebold et al., 2001) 

 

Balstoties uz pierādījumiem, kas apgalvo, ka, apgūstot jaunus vai atjaunojot 

aizmirstus kustību paternus, palielinās baltās un pelēkās vielas savienojumu kvalitāte 
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(Draganski et al., 2004; Scholz et al., 2009), plānots, ka virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

spēles laikā aktivizēsies otrais un trešais līmenis pēc A. Radeboldas teorijas (Radebold et al., 

2001) (sk. 4. attēlu).   

Apkopojot 1.2. apakšnodaļā rakstīto, secināms, ka hologrāfisko Visumu var uztvert 

kā 3D vidi, kura ir iekodēta 2D virsmā. Skatoties caur virtuālās realitātes 3D brillēm, 

aktivizējas indivīda uztvere par apkārtējo pasauli, kas ir ilūzija, jo indivīds redz virtuālo, nevis 

īsto realitāti. Uz uzdevumu orientēta motorās kontroles teorija un ekoloģijas teorija kopā ar 

A. Radeboldas aprakstīto otro un trešo līmeni veido teorētisko pamatnostādni kognitīvās 

funkcijas un sensomotorās sistēmas funkcijas vienlaicīgai attīstīšanai senioriem. 

 

1.3. Vingrinājumu integrēšana virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

 spēles saturā senioriem 
1.3.1. Jaunākās tehnoloģijas sensomotorās un kognitīvās funkcijas attīstīšanā senioriem 

 

Mūsdienās tehnoloģiju skaits, kas piedāvā vingrināties, izmantojot videospēles jeb 3D 

virtuālās realitātes spēles, pieaug. Līdztekus pieaug arī klīnisko pētījumu skaits, kuros 

uzrādītie rezultāti ir daudzsološi (Amorim et al., 2018; Omon et al., 2019; Schättin et al., 

2016; van het Reve & de Bruin, 2014). 3D virtuālās realitātes spēles, kuras iespējams spēlēt 

gan uz spēļu konsolēm, gan datoros, gan mobilajos telefonos un citās viedierīcēs, ir plaši 

pieejamas un salīdzinoši lētas. Klasiskās terapijas metodes terapeita uzraudzībā var tikt 

lietotas, tikai apmeklējot klīnikas, bet 3D virtuālās realitātes spēles var tikt izmantotas arī 

mājas apstākļos (Talaei-Khoei & Daniel, 2018). Tāpat vērā ņemams ir fakts, ka ir pieejamas 

dažādas iespējas, kādā veidā šīs tehnoloģijas nodrošina pakalpojumu, – ir iespējams veikt 

individuālus vingrinājumus, spēlēt spēles vienam vai kopā ar citiem dalībniekiem, ir 

pieejamas arī tiešsaistes spēles (Gates et al., 2020). Papildu motivāciju rosinošs faktors ir tas, 

ka spēles tiešsaistes vidē ietver arī izklaidi, ko ne vienmēr var piedāvāt klasiskās terapeitiskās 

pieejas (Talaei-Khoei & Daniel, 2018). Jaunāko tehnoloģiju izmantošana mājas apstākļos 

ietaupa laiku, kas būtu jāpavada ceļā uz rehabilitācijas centru un atpakaļ. Mūsdienu 

steidzīgajā vidē tas ir būtiski vērā ņemams faktors. Kas attiecas uz senioriem, jaunākās 

tehnoloģijas atvieglo terapijas pieejamību arī mazkustīgākai šīs vecuma grupas daļai, kurai 

iespējas pārvietoties ir ierobežotas, vai arī tai daļai, kas dzīvo laukos un kam tuvākas iestādes, 

kuras nodrošina pakalpojumu, atrodas tālu. Lai arī šie iepriekšminētie faktori padara 

terapeitiskos pakalpojumus pievilcīgākus, nav skaidrs, vai to izmantošana nodrošina lielāku 

vai vismaz līdzīgu efektivitāti, kāda ir, vingrojot veselības vai tml. iestāžu vietās speciālista 

uzraudzībā.  

Ir veikti jaunāko tehnoloģiju pētījumi ar senioriem. To rezultātā ir uzlabojušies tādi 

senioram nozīmīgi parametri kā statiskais un dinamiskais līdzsvars (Dunsky, 2019), 

informācijas pārraides ātrums, uzmanības rādītāji un vizuālā atmiņa (Ballesteros et al., 2014). 

Tādēļ pastāv pamatotas cerības par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanas lietderīgumu. Ir veikti 

pētījumi, izmantojot tādas pazīstamas virtuālo spēļu konsoles kā Nintendo Wii un Xbox 360 

Kinect, kuras piedāvā dažāda veida fiziskās aktivitātes ar mobilitāti uzlabojošiem un līdzsvara 

vingrinājumiem statikā un dinamikā. Pētījumu rezultāti ir dažādi. Vieni pēc veiktā 

metaanalīzes pētījuma apgalvo, ka, spēlējot virtuālās realitātes spēles, tosarp Nitendo Wii un 

Playstation, ir parādījušies statistiski ticami uzlabojumi tādos parametros kā mobilitāte un 

līdzsvars. Tomēr šie rezultāti ir nedaudz vājāki par rezultātiem, kurus uzrādīja seniori, 

nodarbojoties ar klasiskajiem līdzsvaru uzlabojošajiem vingrinājumiem (Donath, Rössler, & 

Faude, 2016). Citā pētījumā, kurā tika izmantota Xbox konsole, autori rekomendēja šo 

terapeitisko metodi, apgalvojot, ka tā var palīdzēt mazināt krišanas risku, jo uzlabojot statisko 

un dinamisko līdzsvaru senioru vidū (Kamińska et al., 2018).  
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Attīstoties tehnoloģijām, mūsdienās ir pieejamas padziļinātās realitātes spēles, kur 

dalībnieks, uzliekot 3D brilles, spēlē spēli, atrodoties citā realitātē, nevis īstajā, kurā viņš 

dzīvo. Šāda satura spēles var adaptēt spēlēšanai arī senioru vecumā. Lai arī šāda 3D satura 

spēļu spēlēšana var būt izklaidējošāka, spēlētājs spēlēšanas laikā var sastapties ar pretējiem 

efektiem, piemēram, sliktu dūšu, dezorientāciju, nestabilitātes sajūtu, galvas reiboņiem un 

nogurumu (Kourtesis et al., 2019; Sharples et al., 2008). Tomēr, kā rāda metaanalīzes 

pētījums, visbiežāk šāda veida pretēji efekti notiek, izmantojot veco tehnoloģiju virtuālās 

realitātes 3D brilles, kurās parasti ir zema grafiskā kvalitāte un skaņa, kā arī iegrimšanas 

(angl. immersion) pakāpe citā realitātē ir vāja, un ierīce ir neergonomiska lietošanai, sniedzot 

tās lietotājam nepatīkamu pieredzi (Kourtesis et al., 2019). Savukārt pēc jaunākiem datiem 

spriežot, tādas ierīces kā HTC Vive un Oculus uzrāda minimālus vai pilnīgi nekādus negatīvus 

efektus to spēlētājiem arī senioru vecumā (Kourtesis et al., 2019). Jānorāda, ka, salīdzinot šīs 

divas ierīces, Oculus ir vienkāršāk lietojams, jo tam nav vadu, tas ir vieglāk pārvietojams un 

nav vajadzīgs dators, lai to lietotu (sk. 5. attēlu). Arī HTC Vive ir iespēja lietot bezvadu 

režīmā, bet tādā gadījumā ir nepieciešami speciāli adaptējošie apstākļi. Katrā gadījumā 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēle pētījumos ir pierādījusi savu lietojamību un drošību 

arī vecāka gada gājuma cilvēku vidū (Hara et al., 2018). Metaanalīzes pētījums rekomendē, ka 

jaunākos virtuālās realitātes risinājumus (HTC Vive un Oculus) ir ieteicams izmantot 

kognitīvās vai psiholoģijas virziena neirozinātnēs (Kourtesis et al., 2019).  

 

 
 

5. attēls. Oculus un HTC vive konsoļu lietošanas piemērs (Chheang et al., 2019) 

 

Runājot par kognitīvo funkciju, vienā pētījumā tika izmantota HTC Vive konsoles 

sistēma. Pētījuma laikā vienā no HTC Vive spēlēm dalībnieks atradās benzīna uzpildes stacijas 

veida veikalā pārdevēja lomā. Viņam kā pārdevējam vajadzēja veikt dažādas darbības, tostarp 

uzkopšanas darbus, klientu apkalpošanu u. c. (sk. 6. attēlu). Šajā pētījumā tika testēti seniori 

ar viegliem kognitīviem traucējumiem. Senioru grupa, kura spēlēja HTC Vive spēles, kas nav 

speciāli adaptētas senioriem, bet gan ir radītas izklaidei, uzrādīja labākus rezultātus duālā 

veida iešanas darbībā (iešanas laikā ir jāatņem no skaitļa 100 skaitlis 7 un jānosauc iznākums, 

tad atkal jāatņem 7 utt.) salīdzinājumā ar otru grupu, kura pildīja klasiskos kognitīvos un 

fiziskos vingrinājumus (Liao et al., 2019).  

Iepriekš aprakstītās spēļu konsoļu spēles, kaut parādījušas pozitīvus rezultātus senioru 

vidū, tomēr sākotnēji tika radītas izklaidei, nevis profilaksei vai terapijai. Taču ir pieejamas 

arī speciāli adaptētas iekārtas ar 3D virtuālās realitātes spēles elementiem profilaksei un 

terapijai. To izmaksas var līdzināties iepriekšminēto spēļu konsolēm. Piemēram, Valedo-

motion iekārta parasti tiek izmantota rumpja dziļās muskulatūras funkcionālā stāvokļa 

uzlabošanai uzlabošanai, tostarp cilvēkiem, kuriem ir jostas daļas sāpes (Patel et al., 2012). 
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6. attēls. Spēle Job simulator (Liao et al., 2019) 

 

Tomēr tās patstāvīga lietošana var sagādāt grūtības. Piemēram, atbilstošie sensori, kas kalpo 

kā spēles „džoistiki” (vadības pultis), ir jāpiestiprina uz muguras, kas var būt apgrūtinošs 

process. Vēl mīnuss ir tas, ka šī iekārta nav tikusi plaši izmantota senioru vidū, līdz ar to tās 

efektivitāte vecāka gada gājuma cilvēku vidū nav zinātniski apstiprināta. Cita profilakses vai 

terapijas nolūkos adaptēta ierīce ar 3D virtuālās realitātes spēles elementiem, kas varētu tikt 

izmantota senioru vidū, ir Huber sistēma. Tomēr Huber sistēmas izmaksas ir daudz augstākas 

nekā iepriekšminētie piedāvājumi, un savu izmēru dēļ tā visdrīzāk ir piemērota veselības vai 

fitnesa centru telpām. Taču pētījumi, kuros seniori izmantoja šo iekārtu, parādīja 

daudzsološus rezultātus (Bellomo et al., 2009).  

Apskatot jaunāko tehnoloģiju pieejamību profilaksei un rehabilitācijai, ir skaidrs, ka 

vēl ir nepieciešams laiks, lai vēlmes satiktos ar vajadzībām. Ir nepieciešami inovatīvi 

risinājumi, kuros jaunāko tehnoloģiju sistēmas būtu adaptētas pacientu vajadzībām, kā arī to 

lietojamība būtu iespējama ne tikai klīnikās, bet arī mājas apstākļos. Tādejādi šīm 

tehnoloģijām būtu jābūt komerciāli pieejamām un vienkārši lietojamām. Šajā promocijas 

pētījumā piedāvāts inovatīvs risinājums, kura nolūks ir attīstīt senioram svarīgos 

sensomotorās sistēmas funkcijas komponentus. Līdz ar to tiek izvirzīts trešais promocijas 

darba uzdevums – izveidot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu senioru kognitīvās 

un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanai. 

 

1.3.2. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs senioriem  

krišanas riska samazināšanai 

 

Ir pierādījumi, kas liecina, ka visizplatītākais traumu cēlonis gados vecākiem 

cilvēkiem ir krišana (World Health, World Health Organization, & Life Course, 2008). 

Pētniecības laukā, kas saistīts ar senioriem, ir ieviestas un pētītas dažāda veida intervences 

programmas. Ir daudzsološi pierādījumi, kas norāda, ka kombinēta vingrinājumu pieeja, kura 

ietver kognitīvās un rumpja dziļās muskulatūras funkciju attīstīšanu ar mērķi optimizēt 

rumpja (Zazulak et al., 2007) un visa ķermeņa posturālo kontroli senioriem var dot lielāku 

labumu nekā cita veida vingrošana. T. s. citu veidu jeb standarta vingrinājumos tika ietverti 

kāju spēka treniņi (Omon et al., 2019; Suri et al., 2009) vai atsevišķi kognitīvo funkciju 

attīstoši treniņi un atsevišķi – rumpja dziļās muskulatūras treniņi (Hamacher et al., 2016; 

Markovic et al., 2015).   

Mūsdienās tehnoloģiju skaits, kas piedāvā vingrināties, izmantojot 3D virtuālās 

realitātes spēles, pieaug. Līdztekus pieaug arī klīnisko pētījumu skaits, kuros uzrādītie 

rezultāti ir daudzsološi (Amorim et al., 2018; Omon et al., 2019; Schättin et al., 2016; van het 

Reve & de Bruin, 2014). Pirmajos pētījumos par 3D virtuālās realitātes intervencēm ir 
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secināts, ka šāda pieeja uzlabo kognitīvo funkciju (Huang, 2019). Pētījumos ir arī salīdzināta 

3D virtuālās realitātes spēle ar standarta duāla tipa vingrinājumiem senioriem. Kā rezultāti 

vēsta, gados vecākiem cilvēkiem, kuri spēlēja virtuālās realitātes spēli ar 3D brillēm, bija 

labāki rezultāti TMT-B (mēra IF (MacPherson et al., 2017; Vazzana et al., 2010) testā un spējā 

sadalīt uzmanību, salīdzinot ar tiem senioriem, kas izpildīja duālas dabas vingrinājumus ar 

mērķi vienlaicīgi aktivizēt sensomotorās sistēmas parametrus un kognitīvo funkciju (Liao et 

al., 2019). Zinot, ka minētie komponenti korelē ar prefrontālās smadzeņu daļas darbību, kas ir 

neaizsargāta pret vecuma izraisītiem deģenerācijas procesiem ( Fjell et al., 2009; Fjell et al., 

2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz et al., 1997; Raz, 1999), ir pamats apgalvot, ka virtuālās 

realitātes spēles spēlēšana, izmantojot 3D brilles, varētu būt ne tikai noderīga, bet arī 

efektīvāka intervences metode senioru vidū nekā līdz šim pieejamās tehnoloģijas. Tomēr 

trūkst pietiekamu pierādījumu, kur virtuālās realitātes spēles (ar 3D brillēm) saturā tiktu 

integrēta kognitīvā funkcija apvienojumā ar rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumiem. 

Toties ir liecības, ka parastā plakanā ekrāna 3D virtuālās realitātes spēle, kurā ietilpst rumpja 

dziļās muskulatūras, līdzsvara un kognitīvie vingrinājumi, rada pozitīvāku efektu senioru 

vidū, salīdzinot ar tradicionālajām vingrinājumu pieejām (Markovic et al., 2015). Ir zināms, 

ka pastāv statistiski ticamas sakarības starp līdzsvaru statikā, rumpja dziļo muskulatūru un 

kognitīvo funkciju (Baker et al., 2007; Liepa et al., 2020; Suri et al., 2009). Uzskaitītie rādītāji 

spēj pozitīvi ietekmēt funkcionālo veiktspēju. Ir zinātniski pierādīts, ka funkcionālās 

veiktspējas komponenti cieši korelē ar senioru dzīvildzes rādītājiem (Guralnik et al., 1994). 

Tāpat ir pētījumi, kas apgalvo, ka seniori bieži mēdz darīt divas lietas vienlaicīgi. Pētījumu 

rezultāti jau izsenis ir uzrādījuši, ka duāla veida vingrinājumi uzrāda pozitīvas tendences 

krišanas riska mazināšanā senioriem (Erickson et al., 2007; Kramer et al., 1995). Šajā 

promocijas darbā, veidojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu, tiek lietots duālas 

dabas princips. 3D virtuālā realitātē ir izveidota spēles vide, kurā iestrādātie elementi aktivizē 

tādus seniora sensomotoros komponentus kā rumpja dziļā muskulatūra un kognitīvā funkcija. 

Rumpja virzienu izvēle ir pamatota, balstoties uz rumpja dziļās muskulatūras aktivizēšanas 

likumsakarībām seniora vecumā (Key, 2013). Kognitīvās funkcijas elementu izvēle balstīta uz 

to parametru mijsakarībām un pētījumos pierādītu korelāciju ar krišanas risku senioriem (Fjell 

et al., 2014; Yuan & Raz, 2014; Schättin et al., 2016; van het Reve & de Bruin, 2014). 

 

Kopsavilkums  

Dzīvildze mūsdienās pagarinās. Deģenerācijas procesu izraisītās negatīvās sekas, 

cilvēkam novecojot, var ietekmēt indivīda neatkarīgās aktivitātes – spēju izpildīt ikdienas 

darbības bez asistenta palīdzības. Kā novērots vairāku valstu pētījumos, tas rada slogu valsts 

budžetam. 

Kognitīvā funkcija, it īpaši tās sastāvā esošā IF, vairāk asociējas ar galvas smadzeņu 

pieres daļu jeb prefrontālo zonu. IF var ietekmēt krišanas risku. Precīza IF lokalizācija galvas 

smadzenēs vēl nav aprakstīta. Līdzīgi ir, pētot rumpja dziļo muskulatūru. Literatūrā 

informācija par tās sastāvā esošajiem muskuļiem var mainīties. Tiek rekomendēts pievērst 

uzmanību rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti nodrošinošajām sastāvdaļām, kas ir pasīvās, 

aktīvās struktūras un neirālā kontrole.  

Pētniecībā ir apskatītas vairākas vingrinājumu pieejas, kā samazināt krišanas risku un 

novecošanās sekas. Intervences, kurās vienlaikus būtu aktivizēta kognitīvā funkcija un rumpja 

dziļā muskulatūra, un kas, kā rāda nelielais pētījumu daudzums, varētu uzlabot senioriem 

nozīmīgos kognitīvās un sensomotorās sistēmas parametrus, līdz šim vēl nav plaši analizētas. 

Zinātniskajā literatūrā ir analizēta atsevišķa rumpja dziļās muskulatūras ietekme uz kognitīvo 

funkciju un funkcionālās veiktspējas rādītājiem (abi asociējas ar krišanas risku). Ir 

pierādījumi, ka rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumi senioru vidū ir nozīmīgi un var dot 

lielāku efektivitāti nekā klasiskie jeb standarta vingrinājumi. Nav daudz pētījumu, kuros būtu 
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aplūkota kombinētā kognitīvās funkcijas un rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumu 

iedarbība uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu. Nav 

pietiekami daudz pētījumu, kas apliecinātu kognitīvās funkcijas un rumpja dziļās 

muskulatūras vienlaikus treniņu pārākumu salīdzinājumā ar standarta vingrinājumiem vai 

rumpja dziļās muskulatūras vingrinājumiem senioriem. Ir nepieciešams pētīt kombinētos 

vingrinājumus senioriem, kuros vienlaikus tiek aktivizēta kognitīvā funkcija un rumpja dziļā 

muskulatūra, jo to rādītāju nozīmīgums krišanas riska samazināšanā ir teorētiski pamatots 

zinātniskajā literatūrā (Markovic et al., 2015; Schättin et al., 2016). Teorētiskais pamatojums 

ir aprakstīts 1. nodaļā un pētījuma metodoloģiskajā pamatojumā. 

Ir nepieciešamība veidot jaunas pieejas terapijai, kurās ir integrētas filozofiskās 

nostājas par cilvēka ķermeni, prātu un dvēseli. Hologrāfisko Visumu var uztvert kā 3D vidi, 

kura ir iekodēta 2D virsmā. Skatoties caur virtuālās realitātes 3D brillēm, aktivizējas indivīda 

uztvere par apkārtējo pasauli, kas ir ilūzija, jo indivīds redz virtuālo, nevis īsto realitāti. Šajā 

pieejā vienlaikus ir nodarbināts cilvēka prāts un ķermenis. Uz uzdevumu orientēta motorās 

kontroles teorija tiek apvienota ar ekoloģijas teoriju, kas kopā ar A. Radeboldas aprakstīto 

otro un trešo līmeni palīdz sinhroni aktivizēt kognitīvo funkciju un rumpja dziļo muskulatūru. 

Balstoties uz minēto filozofisko nostādņu un teorētisko paradigmu principiem, ir izveidots 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs senioriem, jo apzināta nepieciešamība pēc 

inovatīvu pieeju pētījumiem, kuros tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Ir zināms, ka 

plakanā ekrāna 3D virtuālās realitātes spēles nesniedz sajūtu par sava ķermeņa atrašanos citā 

realitātē salīdzinājumā ar 3D briļļu virtuālās realitātes spēlēm, kuru iedarbība ir reti pētīta gan 

senioru, gan cita gada gājuma cilvēku vidū. Līdz ar to šāda pieeja, kura apskatīta promocijas 

darbā, ir inovatīva. Izvirzīto pieeju par unikālu padara fakts, ka speciāli izveidotās virtuālās 

realitātes (ar 3D brillēm) spēles eksperimentu apraksti, kuru laikā sinhroni tiek nodarbināta 

kognitīvā funkcija un rumpja dziļā muskulatūra, nav sastopami mūsdienu zinātniskajā 

literatūrā.  

Mijsakarību teorētisko pamatojumu balsta jau pierādītā rumpja dziļās muskulatūras 

ietekme uz tādiem senioru sensomotorās sistēmas funkcionālās veiktspējas komponentiem kā 

statiskais līdzsvars, gaitas ātrums un apakšējo ekstremitāšu spēks (Baker et al., 2007; Suri 

et al., 2009). Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izvēles teorētiskais pamatojums 

rodams 1. nodaļā aprakstītajos un uz pētījumiem balstītajos pierādījumos par šīs intervences 

ietekmi senioriem. Kā liecina rezultāti, gados vecākiem cilvēkiem, kuri spēlē virtuālās 

realitātes spēli ar 3D brillēm, ir labāki kognitīvie rādītāji, salīdzinot ar tiem senioriem, kas 

izpilda duālas dabas vingrinājumus ar mērķi vienlaikus aktivizēt sensomotorās sistēmas 

parametrus un kognitīvo funkciju (Liao et al., 2019). 3D briļļu intervence uzlabo arī 

sensomotorās sistēmas rādītājus. Zinot, ka kognitīvā funkcija korelē ar prefrontālās smadzeņu 

daļas darbību, kas tāpat kā sensomotorā sistēma ir neaizsargāta pret vecuma izraisītiem 

deģenerācijas procesiem (Fjell et al., 2014; Fjell et al., 2009; Pfefferbaum et al., 2013; Raz et 

al., 1997; Raz, 1999), ir pamats apgalvot, ka virtuālās realitātes spēles spēlēšana, izmantojot 

3D brilles, var būt efektīvāka intervences metode senioru vidū nekā līdz šim pieejamās 

tehnoloģijas. 
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪJUMA METODES UN 

PĒTĪJUMA ORGANIZĒŠANA 
2.1. Darba uzdevumi 

  

Analizējot zinātnisko literatūru, tika konstatētas vairākas nepilnības. Nav pieejams 

sistemātiska pārskata veida pētījums, kas analizētu vingrinājumus, kuros apvieno rumpja 

dziļās muskulatūru un kognitīvo funkciju. Nav skaidrības, kāda ir senioru kognitīvās funkcijas 

un funkcionālās veiktspējas komponentu iedarbība uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. 

Ir nepietiekami pierādījumi, ka virtuālā realitāte ar 3D brillēm var sniegt senioriem lielāku 

efektivitāti kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas uzlabošanā nekā citas fiziskās un 

kognitīvās darbības. Līdz šim nav veikta virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura 

iedarbības izpēte senioriem. Promocijas darba nolūks ir izpētīt minētās iedarbības 

nozīmīgumu.   

 

Hipotēze: senioru kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija un funkcionālā veiktspēja 

statistiski nozīmīgi uzlabosies, ja senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

attīstīšanai 

- tiks ietverti vingrinājumi, kas vienlaikus attīsta kognitīvo un rumpja dziļās muskulatūras 

funkciju;  

- tiks ņemta vērā savstarpējā sakarība starp kognitīvo funkciju, statisko līdzsvaru, gaitas 

ātrumu, apakšējo ekstremitāšu spēku un to ietekmi uz rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitāti; 

- tiks lietots izstrādātais virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs, nevis standarta 

fiziskās aktivitātes un 3D virtuālās realitātes spēles saturs bez brillēm. 

 

Uzdevumi 

1. Izvērtēt zinātnisko literatūru par senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

attīstīšanu un virtuālās realitātes nozīmi krišanas riska mazināšanā.  

2. Noteikt senioru kognitīvo funkciju, sensomotorās sistēmas apakšējo ekstremitāšu spēka, 

statiskā līdzsvara un gaitas ātruma ietekmi uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. 

3. Izveidot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu senioru kognitīvās un 

sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanai.  

4. Izmantot un izvērtēt virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturu un noteikt spēles 

ietekmi uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu 

salīdzinājumā ar standarta fiziskajām aktivitātēm un 3D virtuālās realitātes spēles saturu 

bez brillēm, kā arī izstrādāt rekomendācijas senioru nodarbībām.   

  

2.2. Pētījuma metodes  
 

Tika izmantotas teorētiskās un empīriskās pētīšanas metodes. 

1. Teorētiskā metode – zinātniskās literatūras avotu izpēte, citu pētījumu rezultātu analīze: 

- literatūras avotu analīze – sistemātisks literatūras pārskats. 

2. Empīriskās metodes – faktu, informācijas uzkrāšana par pētāmajiem objektiem, lietojot 

salīdzināšanu un eksperimentu:  

- pedagoģiskais eksperiments, 

- starptautiskā IPAQ aptauja par fizisko aktivitāti, 

- Mini-mental tests, 

- kognitīvās funkcijas rādītāju noteikšanas Rehacom testu kopums, 

- rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes Prone tests, 
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- funkcionālās veiktspējas rādītāju noteikšanas testu baterija, 

- modelēšana, 

- matemātiskā statistiska. 

 

2.2.1. Zinātniskās literatūras avotu izpēte un analīze 

 

Pamatojoties uz zinātniskās literatūras avotu analīzē un izpētē iegūtām atziņām, 

promocijas darbā tika sagatavots teorētiskais pamatojums praktisko pētījumu veikšanai. 

Teorētiskā pamatojuma sagatavošanas procesā tika izraudzīti un analizēti 230 zinātniskās 

literatūras avoti, no kuriem trīs bija latviešu valodā, viens – krievu valodā, viens – korejiešu 

valodā, bet pārējie – angļu valodā. Papildu literatūras avotu analīzei tika veikts sistemātiskā 

pārskata pētījums. 

Sistemātiskā pārskata pētījums ir visaptverošs kāda temata kopsavilkums, kas veidots 

sistemātiskas literatūras meklēšanas un analīzes rezultātā. Informācijas iekļaušanu un 

izslēgšanu, kā arī apkopošanu nosaka iepriekš definēta metodoloģija (MacLure, Paudyal, & 

Stewart, 2016). Sistemātiskā pārskata pētījuma dizains izvēlēts, lai izzinātu un apkopotu 

zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par promocijas darbā pētāmo tematu turpmākai 

analīzei.  

Rumpja dziļās muskulatūra funkcija raksturota kā rumpja dziļās muskulatūras 

aktivizēšanās, kas stabilizē mugurkaula jostas daļu un iegurni (Hodges, 2003; Wells, Kolt, & 

Bialocerkowski, 2012) un kurai ir saikne ar apakšējo un augšējo ekstremitāšu darbību, 

posturālo kontroli un funkcionālās veiktspējas rādītājiem senioriem (Granacher, Gollhofer, et 

al., 2013). Balstoties uz šo konceptu, sadarbībā ar Cīrihes Universitātes Medicīnas bibliotēkas 

bibliotekāru tika izstrādāta meklēšanas stratēģija. Meklēšanas periods aptvēra visus gadus līdz 

2017. gada augustam, un tajā ietilpa EMBASE, MEDLINE, Cochrane (PubMed), CINAHL un 

PsycINFO. Meklējumi tika veikti, izmantojot MeSH virsrakstus un atslēgvārdus, kas pielāgoti 

dažādām datubāzēm. Konkrētās meklēšanas stratēģijas piemērs ir parādīts 3. pielikumā. Visu 

piemēroto rakstu un ar tiem saistīto pārskatu bibliogrāfija, kā arī nesenie konferences 

materiāli tika pārbaudīti, izmantojot manuālo meklēšanu. Lai nodrošinātu caurskatāmību un 

pārskatāmību, tika ievērotas PRISMA vadlīnijas, uz kurām zinātniskajā izstrādē balstīti daudzi 

pētījumi (Moher et al., 2009). 

 

Atlases kritēriji 

Meklēšanas stratēģija ietvēra:  

1) visāda veida fiziskos vingrinājumus rumpja dziļai muskulatūrai, ieskaitot pētījumus, kas 

koncentrējās uz kognitīvo programmēšanu pēc A. Radeboldes un viņas kolēģu teorijas 

(Radebold et al., 2001); 

2) nejaušināti jeb randomizēti kontrolējamus pētījumus (angl. randomized controlled 

trials), kontrolētus klīniskos pētījumus (angl. controlled clinical trials) vai vienas 

grupas pirms un pēc intervences pētījumus;  

3) indivīdus ar vidējo vecumu 60 gadi vai vecāki.  

Izraudzīti tika tie pētījumi, kuru rezultātos parādījās dati par apakšējo un augšējo 

ekstremitāšu izmantošanas efektivitāti, līdzsvara un funkcionālās veiktspējas rādītāju 

rezultātiem senioru vidū. Netika iekļauti tie pētījumi, kas publicēti kā kopsavilkums bez pilna 

teksta publikācijas, veidoti kā viens gadījuma pētījums vai rakstīti citā valodā, nevis angļu. 

 

Atlases process 

Pirmais solis bija literatūras atsauču dublikātu noņemšana. Pēc tam divi recenzenti 

(RK, AL) noteica, kuri pētījumi ir jāiekļauj, vadoties no patstāvīgi pārbaudītajiem pētījumu 

nosaukumiem, kopsavilkumiem un atslēgvārdiem. Rakstiem tika piemēroti a priori noteiktie 
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iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji. Raksts bija piemērots, ja pētnieks tā saturā konstatēja 

informāciju par TRAD vai KOG vingrinājumu, kas vērsts uz senioru rumpja dziļo 

muskulatūru. Tika iekļauti tikai pētījumi, kas veica eksperimentu (neatkarīgi no eksperimenta 

ilguma). Pēc tam tika pārrunāti atlases periodā iegūtie rezultāti, lai panāktu vienprātību par 

iekļaujamo literatūru. Domstarpību gadījumā EDB darbojās kā trešais un galīgais tiesnesis. 

Tad notika atsijātās literatūras pilna teksta lasīšana un pieņemts galīgais lēmums par pētījumā 

iekļaujamo literatūras sarakstu (sk. 4.  tabulu).  

 

Datu ieguve un datu sintēze 

Rezultātu vākšanai no izvēlētajiem pētījumiem tika izmantota mērķim pielāgota 

individualizēta datu ieguves forma (Wright et al., 2007). Iekļauto rezultātu sarakstā ietilpa  

1) atsauces informācija: autors un datums;  

2) pētījuma populācijas raksturojums: dalībnieku skaits, dzimums, vecums;  

3) fiziskās slodzes raksturlielumi: vingrinājumu veids, biežums, intensitāte un ilgums;  

4) rezultāti: to iznākuma rādītāji.  

Dati ir parādīti rezultātu sadaļā aprakstošā formā. Turklāt veikta pētījumu kvalitatīvā 

sintēze. Metaanalīze netika veikta intervences veidu un iznākuma mainīgo lielumu 

neviendabīguma dēļ, kā arī to ierobežoto pētījumu skaita dēļ, kas identificēja KOG pieeju. 

Būtiski trūkstoši dati netika atklāti, tāpēc nebija nepieciešams sazināties ar izvēlēto pētījumu 

autoriem. Pētījumos, kuros trūka rezultātu efekta lieluma aprēķināšana, tie tika aprēķināti, 

izmantojot šādus vienādojumus: Cohen d = (M2–M1) ⁄ SD apvienots; kur M ir 1. vai 2. grupas 

vidējā vērtība, SD ir standartnovirze un Cohen d = sqrt (eta2/(1-eta2)); kur sqrt ir 

kvadrātsakne un eta2 ir η2 (Cohen, 2013). Cohen d efekta lielumi 0,20, 0,50 un 0,8 tiek 

attiecīgi saukti par maziem, vidējiem un lieliem, savukārt Cohen f efektu lielumi attiecīgi 

0,02, 0,15 un 0,35 tiek saukti par maziem, vidējiem un lieliem (Cohen, 2013). 

 

Kvalitātes novērtēšana 

Pētījumu kvalitātes novērtēšana tika veikta, lai konstatētu neobjektivitāti kādā no 

pētījumiem (Harris et al., 2014). Lai kritiski izvērtētu pētījumu kvalitāti, tika izmantota 

vērtēšanas skala (Downs & Black,1998), kura ir piemērota gan RKP, gan pētījumiem, kuros 

nav ievērots randomizācijas princips (Downs & Black, 1998).  

Kvalitatīvo kontrolsarakstu veidoja 27 vienības, kuru teorētiski maksimālais punktu 

skaits bija 28 punkti. Kontrolsarakstā tika vērtētas 5 dažādas jomas: ziņošanas kvalitāte (10 

vienības, maksimāli 11 punkti), ārējais derīgums jeb validitāte (3 vienības, maksimāli 3 

punkti), iekšējais derīgums jeb validitāte – neobjektivitāte (7 vienības, maksimāli 7 punkti), 

iekšējais derīgums/validitāte – necaurskatāmība (atlases subjektivitāte) (6 vienības, maksimāli 

6 punkti) un pētījuma spēks (1 vienums ar maksimāli 1 punktu).  

Galīgais vērtējums (pētījuma spēks) tika mainīts no 0–5 skalas uz 0–1, kur 1 tika 

vērtēts, ja autori bija norādījuši, kā viņi a priori ir noteikuši parauga lielumu. Eksperimentālos 

pētījumos ar vienas grupas dizainu vairākiem objektiem bija jāpiešķir 0 punktu (5., 14., 15. un 

21.–25. vienība), kas nozīmē iespējamo diapazona punktu skaitu no 0 līdz 19 šāda dizaina 

pētījumiem.  

Kvalitātes novērtēšanas procedūru neatkarīgi veica divi recenzenti (AL, RK), kā 

aprakstīts iepriekš (Harris et al., 2014). Abu ekspertu vērtējuma sakritība tika novērtēta ar 

Koena Kappa analīzi par visām kontrolsarakstā esošajām vienībām. Landisa un Koha 

sakritības novērtēšanas skala svārstās no gandrīz ideāla (0,81–1,0), būtiska (0,61–0,8), mērena 

(0,41–0,6), maza (0,21–0,4), niecīga (0,0–0,2) un vāja (<0)) (Landis & Koch, 1977). 

Domstarpības tika atrisinātas vienprātīgi vai, konsultējoties ar trešo ekspertu (EDB). 
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2.2.2. Pedagoģiskais eksperiments 

 

Pedagoģiskais eksperiments īstenots, izmantojot maza mēroga pilotpētījuma RKP 

dizaina principus. Tā mērķis ir izvērtēt virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura 

ietekmi uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu salīdzinājumā ar 

standarta fiziskām aktivitātēm un 3D virtuālās realitātes spēles saturu bez brillēm. 

Pedagoģisko eksperimentu izmanto, lai salīdzinātu divas treniņu pieejas, ja 

eksperimentālais sporta treniņa process vai fiziskās aktivitātes programma ilgst vismaz 

mēnesi. Lai vērtētu pedagoģiskā procesa efektivitāti, izvēlas kritēriju – pedagoģiskais vai 

instrumentālais testa rezultāts, psiholoģisks vai bioloģisks, vai biomehānisks raksturojums, 

ekspertīzes rezultāts. Pētījumā ietilpst kritērija sākotnējā, starpposmu un beigu kontrole, kā arī 

pats pedagoģiskais process. Pedagoģisks eksperiments var būt virknes, paralēls un krustenisks 

(Geske & Grīnfelds, 2006). 

Maza mēroga pilota RKP dizainu veido: 

- randomizēti kontrolējams dizains – eksperiments, kurā intervences, ietverot kontroles 

intervenci, tiek salīdzinātas, iedalot dalībniekus tajās pēc nejaušības principa 

(Randomized Controlled Trial, 2007). Šis pētījuma dizains izvēlēts, jo tā ir zinātniski 

visprecīzākā pieejamā hipotēzes pārbaudes metode, kas tiek uzskatīta par zelta 

standartu, lai novērtētu intervences efektivitāti (Akobeng, 2005; Porta, 2014);  

- pilotpētījuma dizains – sākotnējs, salīdzinoši maza mēroga pētījums, kurā tiek 

pārbaudītas metodes un procedūras, kuras pētnieki apsver izmantošanai lielāka mēroga 

pētījumā (Turner, 2019). Pilotpētījums jeb izmēģinājuma pētījums ir nepieciešams un 

noderīgs, lai nodrošinātu zinātnisku pamatojumu tam, ka promocijas darbā lietotās 3D 

tehnoloģijas izmantošana senioriem var būt efektīva. 

Pedagoģiskais eksperiments notika no 2019. gada novembra līdz 2020. gada martam. 

Pētījumā pieteicās 65 dalībnieki, kuri arī tika testēti. Daļa dalībnieku atteicās piedalīties, jo, 

uzzinot pētījumā piedāvātos nosacījumus, saprata, ka ir pārāk aizņemti, lai tos izpildītu. Gala 

rezultātā pētījumā tika iekļauti 45 cilvēki (15 cilvēki katrā pētījuma grupā), vecumā no 60 

gadiem un vecāki, kuri regulāri nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm (2 x nedēļā un vairāk) un 

kuriem nav kustību ierobežojumu (pārvietojas bez palīgierīcēm). Eksperiments notika Ikšķiles 

pašvaldības veselības veicināšanas centra telpās. Iespējamie pētījuma dalībnieki tika uzrunāti 

veselības veicināšanas centra senioru vingrošanas grupu nodarbību laikā; visi ir Ikšķiles 

novada un Ikšķiles pilsēta iedzīvotāji. 

Izslēgšanas kritērijus sk. 2.3.1. apakšnodaļā.  

Pedagoģiskajā eksperimentā tika iekļauti fiziski aktīvi seniori, kas tika novērtēti pēc 

IPAQ-S. Fiziski aktīvs seniors nozīmē, ka viņš ir sasniedzis virs 1500 AME (aktivitātes 

metabolisma ekvivalents) minūtes nedēļā (min/ned) (Kaupuzs & Larins, 2010).  

 

2.2.3. Starptautiskā IPAQ aptauja par fizisko aktivitāti (pedagoģiskais eksperiments) 

  

IPAQ-S (starptautiskā fiziskās aktivitātes aptauja senioriem) aptauja tika lietota tikai 

pedagoģiskajā eksperimentā (sk. 7. pielikumu). Aptaujas pamatā ir senioru fiziskās 

aktivitātes, kuras veiktas pēdējo septiņu dienu laikā. Anketas jautājumos tiek noskaidrots 

laiks, kas tiek patērēts sēdot, ejot un visām aktivitātēm, kas atbilst augstai un mērenai 

intensitātei. Kā arī tiek uzdots jautājums par to, cik dienu vismaz desmit minūtes ir pavadīts 

laiks attiecīgajā darbībā. Atbildēs uz jautājumiem tiek norādīts aktivitātēm veltītais laiks 

minūtēs un stundās, kā arī dienu skaits. Datu analīzē tiek izmantots šāds fizisko aktivitāšu 

iedalījums: 

- augstas intensitātes aktivitātes – 8 AME;  

- mērenas intensitātes aktivitātes – 4 AME; 
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- iešana kājām – 3.3 AME (Hurtig-Wennlöf, Hagströmer, & Olsson, 2010). 

Attiecīgi, lai aprēķinātu, cik ilgi katra intensitāte pildīta, izmanto formulu AME min/ned = 

AME intensitātes skaitlis (3.3, AME, 4 AME vai 8 AME) reizināts ar minūtēm, cik ilgi pildīts 

intensitātes skaitlis (Weissblueth, 2015). Atbilstoši rezultātu apstrādes metodoloģijai, 

respondentu fiziskā aktivitāte tiek iedalīta trijās kategorijās (Sjöström et al., 2005). Jebkāda 

fiziskā aktivitāte no 0 līdz 600 AME min/ned. tiek uzskatīta par zemu. No 600 AME min/ned. 

līdz 1500 AME min/ned. – par vidēju jeb mērenu fizisko aktivitāti. Savukārt 218,9006 
AME min/ned. tiek uzskatīta par augstu fizisko aktivitāti. IPAQ-S aptauja, ievērojot 

zinātniskās procedūras, ir pārtulkota un adaptēta jaunajai kultūrvidei (Kaupuzs & Larins, 

2010; Kaupužs, 2011).  

 

Klīniskais novērtējums 

Gan šķērsgriezuma pētījumā, gan pedagoģiskajā eksperimentā tika veikta 

dzimuma, vecuma, svara un auguma datu ieguve. ĶMI (ķermeņa masas indekss) (kg/m²) tika 

aprēķināts pamatojoties uz antropometriskajiem mērījumiem (kg – kilogrami, m² – metri 

kvadrātā). Turpmākajā tekstā aprakstītās metodes (izņemot statistisko analīzi) ir izmantotas 

gan šķērsgriezuma pētījumā, gan pedagoģiskajā eksperimentā. 

 

2.2.4. Mini-mental tests 

 

Ar Mini-mental testu tika noteikts dalībnieku demences līmenis (sk. 6. pielikumu). Šī 

testa laikā tiek uzdoti 11 jautājumi, lai pārbaudītu ikdienā nepieciešamās kognitīvās spējas. 

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt viens dalībnieks, ir 30: 

- 24–20 punkti liecina par vieglu demenci,  

- 20–13 punkti liecina par vidēji smagu demenci,  

- mazāk par 12 punktiem liecina par smagu demenci (Creavin et al., 2016).  

 

2.2.5. Kognitīvās funkcijas noteikšanas Rehacom testu kopums 

 

Dalībniekiem ar Rehacom programmu tiek veikti kognitīvās funkcijas testi. Šajā 

programmā ir pieejami deviņi dažādi testi, katrs no tiem testē atšķirīgus kognitīvos 

parametrus. Gan šķērsgriezuma pētījumā, gan pedagoģiskajā eksperimentā tika izmantoti četri 

testi. Minētie kognitīvo testu parametri atspoguļo kognitīvo izpildfunkciju (Schättin et al., 

2016; Van Vleet et al., 2016), kas ir nozīmīga kognitīvajā sagatavotībā vecāka gada gājuma 

cilvēkiem ( Fjell et al., 2009; Fjell et al., 2014; Yuan & Raz, 2014; Pfefferbaum et al., 2013; 

Raz et al., 1997; Raz, 1999). 

Pirms katra testa izpildes dalībniekam bija iespēja izmēģināt testu, lai iepazītos ar 

uzdevumiem, kādi būs jāpilda testa laikā; izmēģinājums ir daudz īsāks nekā tests. Katrs 

dalībnieks veica šādus testus, lai izmērītu attiecīgās kognitīvās spējas. Kognitīvās 

izpildfunkcijas novērtēšanai tika izmantota programmatūra RehaCom 6.7 (HASOMED 

GmbH, Magdeburga, Vācija). Testu rezultāti šķērsgriezuma pētījumā bija prezentēti kā Z % 

punkti, bet pedagoģiskajā eksperimentā – kā Z punkti. 

 

Modrība (angl. alertness) 

Testa maksimālais izpildes ilgums ir 6 minūtes. Tests sastāv no divām daļām. Pirmajā 

daļā mēra reakcijas ātrumu un aprēķina tā Z vērtību. Dalībniekam ir jāuzspiež poga pēc 

iespējas ātrāk, līdzko viņš ierauga aizpildītu kvadrātu (sk. 7. attēlu A). Visu pārējo testa laiku 

kvadrāts parādās neaizpildīts (sk. 7. attēlu B). Otrajā testa daļā tiek mērīts reakcijas ātrums un 

tiek aprēķināta tā Z vērtība. Darbība noris tieši tāpat kā pirmajā daļā, vienīgā atšķirība: pirms 
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parādās aizpildīts laukums, atskan signāls. Dalībniekam uz skaņu nav jāreaģē, bet jānogaida 

un jānospiež poga tikai tad, kad parādās aizpildīts laukums.  

Katru daļu pilda divas reizes. Katras daļas sākumā tiek doti divi stimuli, kuri netiek 

analizēti, pēc tam tiek veikti 10 reakcijas ātruma mērījumi. Ja tiek pieļauta kļūda, tiek doti 

papildu mērījumi. Katrā daļā ir maksimums pieci papildu mērījumi. Kopā katrā daļā tiek doti 

maksimums 17 stimuli (2 + 10 + (5) =17) (Sturm et al., 2001). 

 

A                  B 

 

7. attēls. Modrības testa vizualizācija (Sturm et al., 2001) 

 

Spēja sadalīt uzmanību (angl. divided attention)  

Izpildes ilgums – 3 minūtes. Šis tests tiek pildīts bez izmēģinājuma uzdevuma. Testā 

vienlaikus tiek veikti divi uzdevumi: viens ir vizuāls, bet otrs – klausāms. Vizuālajā 

uzdevumā dalībniekam jānospiež poga tajā brīdi, kad parādās laukums, kurā ir viens pilns 

aplis (sk. 8. attēlu A), pārējā laikā parādās laukums, kurā visi apļi ir nepabeigti (sk. 8. attēlu 

B). Klausāmajā uzdevumā skan augstāka un zemāka skaņa, poga ir jāspiež tajā brīdī, kad 

noskan divas viena toņa skaņas (piemēram, divas zemas). Testa izpildes laikā gan vizuālajā, 

gan klausāmajā uzdevumā ir jāspiež viena un tā pati poga. Abi uzdevumi sākas vienlaicīgi. 

Katram no tiem tiek aprēķināta Z vērtība (Sturm et al., 1997). 

 

  A                 B 
 

8. attēls. Testa vizualizācijai spējai sadalīt uzmanību (Sturm et al., 1997) 
 

Selektīvā uzmanība (angl. selective attention) 

Testa ilgums – 2 minūtes. Tests tiek pildīts bez izmēģinājuma uzdevuma. Šī testa 

būtība ir pārbaudīt spēju reaģēt pareizi īsā laika brīdī. Vienīgais, kas jāizlemj šajā testā, ir 

reaģēt vai nereaģēt uz attiecīgo stimulu.  

Šī testa laikā parādās divu veidu kvadrāti, kuros ir horizontālas (sk. 9. attēlu A)  vai 

vertikālas (sk. 9. attēlu B) līnijas. Katrs kvadrāts parādās ļoti īsu brīdi, tāpēc dalībniekam ir 

jāspēj reaģēt attiecīgajā laikā. Dalībniekam ir jāspiež poga pēc iespējas ātrāk, ja parādās 

kvadrāts ar horizontālām līnijām. 

Testa laikā tiek noteiktas divas Z vērtības. Selektīvās uzmanības reakcijas ātruma Z 

vērtību nosaka dalībnieka reakcijas laiks uz testā doto atbilstošo stimulu. Selektīvās 

uzmanības reakcijas kontroli nosaka dalībnieka reakciju skaits uz testā doto neatbilstošo 

stimulu (jeb dalībnieka izdarīto kļūdu skaits) (Sturm et al., 1997). 
 

  A                              B 
 

9. attēls. Selektīvās uzmanības testa vizualizācija (Sturm et al., 1997) 
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Darbības atmiņas tests (angl. working memory) 

Tests ilgst 2–7 minūtes vai tik ilgi, kad pieļauts maksimālais kļūdu skaits. Šī testa 

laikā tiek pārbaudīta vizuāli telpiskā atmiņa. Dalībniekam ir jāatceras, kuras bumbiņas kādā 

secībā iedegas, pēc tam jāatzīmē konkrētās bumbiņas attiecīgajā secībā (sk. 10. attēlu). 

Pirmajā reizē iedegas divas bumbiņas. Ja tās tiek pareizi atzīmētas, tad skaits tiek 

paaugstināts, līdz testa dalībnieks pieļauj kādu kļūdu. Par katru pieļauto kļūdu bumbiņu skaits 

tiek samazināts. Lai bumbiņu skaits atkal palielinātos, bumbiņas pareizi jāatzīmē divas reizes 

pēc kārtas. Ja divas reizes pēc kārtas tiek pieļautas kļūdas, tests beidzas. Tiek vērtēta atbilžu 

pareizība un iegūts vērtējums jeb Z vērtība (Sturm, 2002). 
 

 
10. attēls. Darbības atmiņas testa vizualizācija (Sturm et al., 1997) 

Rehacom testu izpildes rezultātu saņemšanas forma redzama 5. pielikumā. 

 

2.2.6. Rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes Prone tests 

 

Testa veikšanai izmantota Chattanooga spiediena atgriezeniskās saites mēriekārta 
(Chattanooga Group, Inc., Austin, TX, ASV).  

Pirms rumpja dziļās muskulatūras aktīvās stabilitātes jeb Prone testa katram 

dalībniekam individuāli tika iemācīta diafragmālā elpošana. Šo vingrinājumu izpilda šādi: 

veic apmēram 5 ieelpas un izelpas, pēc tam dalībniekam izskaidro, kā apzināti sasprindzināt 

rumpja dziļo muskulatūru. Šo vingrojumu dod ne vairāk kā 3 reizes, lai neietekmētu testa 

izpildi. Šādi vingrojumi ir nepieciešami, lai mazinātu sarežģījumu rašanās iespējamību 

galvenā testa izpildes laikā.  

Galveno testu veic guļus uz vēdera. Piepūšamo spilventiņu novieto centrā zem vēdera 

ar spilventiņa apakšējo malu uz iegurņa priekšējā augšējā zarnu kaula izauguma (lat. spina 

iliaca anterior superior) līmenī un piepūš līdz 70 mmHg. Dalībniekam ir jāieelpo, ieelpā 

piepūšot vēderu (veic diafragmālo elpošanu), izelpā ir jāievelk vēders, neizkustinot 

mugurkaulu un iegurni. Elpa tiek aizturēta, un noturēta (10 sekundes) poza ar sasprindzinātu 

rumpja dziļo muskulatūru. Mērījums ir rezultāts, kāds uzrādās pēc 10 sekundēm, kad poza 

izturēta. Mērījumu spiediena izmaiņas norāda uz rumpja dziļās muskulatūras funkcionālo 

stāvokli.  Katram dalībniekam tika veikti trīs mērījumi. Izmantots tika summārais vidējais 

rādītājs (Brumitt, Matheson, & Meira, 2013). Spiediena izmaiņas:  

- ≥ -5.82 = ļoti labs rumpja dziļās muskulatūras stāvoklis; 

- ≥ -4 = labs rumpja dziļās muskulatūras stāvoklis; 

- -2 līdz -4 = vidējs rumpja dziļās muskulatūras stāvoklis; 

- < -2 = slikts rumpja dziļās muskulatūras funkcionālais stāvoklis (Cairns et al., 2000). 
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2.2.7. Funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu baterija 

 

Abos pētījumos tika noteikta funkcionālā veiktspēja (sk. 8. pielikumu). Funkcionālā 

veiktspēja mērīta, izmantojot īso funkcionālās veiktspējas novērtēšanas skalu (FVNS) 

(Guralnik et al., 1994). Ar šīs skalas palīdzību dalībniekiem testēts līdzsvars, gaitas ātrums un 

kāju muskulatūras spēks, ņemot vērā testā iegūto kopējo punktu skaitu. Tests sastāv no trim 

daļām. 

 

1. Līdzsvara tests 

To veido trīs uzdevumi, kur vismaz desmit sekundes jānostāv trīs noteiktās pozās: 

pēdas kopā, vienas pēdas garenvelves vidus pie otras pēdas īkšķa un vienas pēdas papēdis pie 

otras pēdas īkšķa. Visās šajās pozās rokas ir taisnas priekšā un acis aizvērtas. Svarīgi ir 

ievērot, lai testa veicējs visus uzdevumus pilda ar vienu un to pašu kāju priekšā. Par testu 

kopā var iegūt četrus punktus: par pirmajiem diviem uzdevumiem – vienu punktu par katru, 

bet trešajā uzdevumā – divus punktus, ja notur pozu desmit sekundes, bet, ja notur no 3–9,99 

sekundes, tad iegūst vienu punktu. Ja kāda no pozām netiek noturēta, līdzsvara tests beidzas, 

un sākas nākamais tests (Guralnik et al., 1994). 

 

2. Gaitas ātruma tests 

Dalībniekam savā gaitā, kādā tas pārvietojas ikdienā, ir jānoiet četri metri divas reizes. 

Tiek uzņemts laiks, kādā tiek noieti četri metri. Vērtēts tiek labākais no diviem rezultātiem. 

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt par šo uzdevumu, ir četri punkti: 

- 0 punktu, ja dalībnieks nespēj izpildīt testu;  

- 1 punkts, ja tests tiek veikts > 8,70 sekundēs; 

- 2 punktus, ja 6,21–8,70 sekundēs; 

- 3 punktus, ja 4,82–6,20 sekundēs; 

- 4 punktus ja < 4,82 sekundēm (Guralnik et al., 1994). 

 

3. Apakšējo ekstremitāšu spēka (apsēšanās un piecelšanās) tests  

Tests mēra kāju muskulatūras spēku. Testa laikā tiek doti divi mēģinājumi. Pirmajā 

dalībniekam ir jāapsēžas un jāpieceļas bez roku palīdzības vienu reizi, ja tas tiek veiksmīgi 

izpildīts un dalībnieks spēj droši izpildīt uzdevumu, tad jāveic otrais mēģinājums, kurā 

piecelšanās un apsēšanās jāveic piecas reizes pēc kārtas savā tempā, kādā dalībnieks spēj to 

izpildīt. Tiek uzņemts laiks. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt par šo testu, ir četri 

punkti. Ja dalībnieks piecēlās piecas reizes bez palīdzības: 

- 0 punktus, ja > 60 sekundēm;  

- 1 punktu, ja 16,70 sekundēs un vairāk; 

- 2 punktus, ja 13,70–16,69 sekundēs;  

- 3 punktus, ja 11,20–13,69 sekundēs;  

- 4 punktus, ja 11,19 sekundēs un mazāk (Guralnik et al., 1994).  

Iegūtos rezultātus no visiem trim uzdevumiem saskaita kopā. Pēc iegūtajiem punktiem 

var noteikt dalībnieka fizisko sagatavotību. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, ir 12 

punktu (Guralnik et al., 1994). Pastāv sakarība, ka cilvēki ar mazāku punktu skaitu mirst 

agrāk nekā tie, kuri ir ieguvuši lielāku punktu skaitu (Guralnik et al., 1994). FVNS rezultātu 

atkārtojamības uzticamība ir novērtēta pietiekami augstu (r > 0,9) (Ostir et al., 2002). 

LSPA ētikas komiteja apstiprināja iesniegto pētījumu protokolus. No visiem 

dalībniekiem tika iegūta rakstveida piekrišana, kura izveidota saskaņā ar Helsinku deklarāciju 

par ētikas principiem pētījumos, kuros iesaistīti cilvēku subjekti. 
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2.2.8. Modelēšanas metode – virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura veidošana 

 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izveidei izmantota modelēšanas 

metode. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs un tajā esošie trīsdimensiju objekti 

veidoti programmā Unity un Blender. Šo programmu lietojamība ir izplatīta informācijas 

tehnoloģiju speciālistu vidū. Blender ir uzskatāma par šī brīža populārāko bezmaksas 

trīsdimensiju modelēšanas programmatūru pasaulē. Tā spēj nodrošināt visu nepieciešamo, ko 

nodrošina līdzīgi maksas risinājumi. Blender lietotāju kopienas dalībnieki piedāvā mācību 

materiālus šīs programmatūras lietošanā. Programmatūras izstrādē izmantots Unity spēļu 

dzinis, kas nodrošina risinājuma funkcionalitāti, trīsdimensiju vidi un virtuālās realitātes 

atbalstu, kas nepieciešams virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izveidošanai. Lai 

sniegtu priekšstatu par spēles satura izveidi, modelēšanas programmatūras pirmkoda 

fragmenti ir aprakstīti 15. pielikumā. Modelēšanas metodes kritēriji virtuālās realitātes (ar 3D 

brillēm) spēles satura izveidē balstīti uz iepriekšējos pētījumos izstrādātajiem rumpja virzienu 

parametriem un objektu kustības ātrumu un intervāliem senioriem (Hara et al., 2018; Omon et 

al., 2019). Rumpja virzienu izvēle ir pamatota, balstoties uz rumpja dziļās muskulatūras 

aktivizēšanas likumsakarībām senioru vecumā (Key, 2013).  

 

2.2.9. Matemātiskā statistika 

 

Šķērsgriezuma pētījums  

Lai novērstu II tipa kļūdu (angl. type II error), veikta pētījuma jaudas/spēka analīze, 

izmantojot programmatūru G * Power 3.1.9.2 (Faul et al., 2009). Turpmākai analīzei 

izmantota SPSS statistikas lietojumprogrammas 23. versija (IBM Corp. Armonkā, Ņujorkā, 

ASV). Tika pārbaudīti pieņēmumi par lineārajām attiecībām, homoscedasticitāti (ko nosaka 

izkaisītie parauglaukumi un daļējās regresijas diagrammas), multikolinearitāti (ko nosaka, 

pārbaudot korelācijas koeficientus un tolerances/dispersijas inflācijas koeficientu vērtību) un 

novērošanas neatkarību (mēra ar Durbina-Vatsona statistiku), lai veiktu hierarhisku 

daudzpakāpju regresiju analīzi, nodrošinot vērtību atbilstību.  

Pirmajā posmā tika veikta hierarhiskā multiplā regresijas analīze ar kontrolētu mainīgo 

lielumu jeb vecumu (galvenais noteicošais faktors, kas ietekmē neiromuskulāros faktorus 

(Clark & Manini, 2008; Clark et al., 2015)), kurš tika nodēvēts par neatkarīgo mainīgo 

lielumu. Otrajā posmā tika analizēts jaunu neatkarīgo mainīgo lielumu kopums, kā arī pirmā 

posma neatkarīgais mainīgais, lai noteiktu, vai jaunie neatkarīgie mainīgie lielumi rada 

papildu efektu rumpja dziļās muskulatūras stabilitātei, kā tas varētu tikt pieņemts, ņemot vērā 

pierādījumus (Suri et al., 2009). Trešajā posmā kognitīvā funkcija (pēdējais neatkarīgais 

mainīgais lielums) tika pievienota minētajiem mainīgajiem lielumiem, pieņemot, ka arī tā 

varētu ietekmēt rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti, kas tika nodēvēta par atkarīgo mainīgo 

lielumu. Šķērsgriezuma pētījuma SPSS statistikas lietojumprogrammas datu aprēķini redzami 

9. pielikumā. 

 

Pedagoģiskais eksperiments 

Lai novērstu II tipa kļūdu, veikta pētījuma jaudas/spēka analīze, izmantojot 

programmatūru G * Power 3.1.9.2 (Faul et al., 2009). Turpmākai analīzei izmantota SPSS 

statistikas lietojumprogrammas 21. versija (IBM Corp. Armonkā, Ņujorkā, ASV). Gan pirms 

eksperimenta, gan pēc eksperimenta datiem tika rēķināts normālais sadalījums ar 

Kolmogorova-Smirnova testu. Tā kā daļai datu netika konstatēts normālais sadalījums (p < 

0,05), tālāk tika izmantota neparametriskā statistika. Pirms eksperimenta rādītāji starp grupām 

(aprakstošās statistikas mainīgie lielumi un vērtēšanas testu izpildes mainīgie lielumi) tika 
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savstarpēji salīdzināti, lai noteiktu, pēc kuriem parametriem dati nav atšķirīgi un tālāk 

salīdzināmi. Šīm mērķim tika izmantots Kruskala-Valisa H tests (tests neatkarīgiem 

mainīgajiem vairāk par divām grupām, kuriem nav normāla sadalījuma). Lai konstatētu, vai 

pēc intervences notikušas nozīmīgas izmaiņas katrā pētījuma grupā, kā arī kontroles grupā, 

izmantots Vilkoksona rangu tests saistītām paraugkopām. Lai analizētu intervences ietekmi uz 

mainīgajiem lielumiem un identificētu atšķirības rezultātos starp grupām, izmantots Manna 

Vitneja U tests. 

Statistiskā nozīmība tiek pieņemta, ja p < 0,05. Lai izvairītos no II tipa kļūdas, papildu 

statistiskajiem testiem efekta lieluma atšķirības starp grupām aprēķinātas no pēceksperimenta 

rezultātiem. Efekta lieluma aprēķināšanai pēc r koeficienta tika izmantots Rozentāla 

rekomendētais vienādojums, kurš piemērots grupu ar neparametriskiem datiem (arī pētāmo 

dalībnieku sastāva skaitlisku atšķirību) salīdzināšanai ar dažādām standartnovirzēm 

(Rozenthal, 1991). Lai noteiktu, vai atšķirība bija neliela (r = 0,10), vidēja (d = 0,30) vai liela 

(r = 0,50), tika izmantota šāda formula: r = Z/√N, kurā Z mainīgais lielums atveido attiecīga 

testa rezultātu, bet N ir pētāmo dalībnieku skaits. 

  

Pedagoģiskā eksperimenta SPSS statistikas lietojumprogrammas datu aprēķini redzami 

10. pielikumā. 

 

2.3. Pētījuma organizēšana 

 
I posms  

2015. gadā tika uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze un izpēte par senioru 

kognitīvajām un sensomotorās sistēmas funkcijām. Tika noteikti galvenie uzdevumi 

turpmākai promocijas darba problēmas risināšanai. Tika izvirzīta sākotnējā pētījuma hipotēze. 

Sistemātiska pārskata organizēšana sākās 2016. gada janvārī ar pārskata protokola 

izveidošanu, kura izstrādē piedalījās arī zinātnieki no Šveices. Izveidotajā pārskatā tika 

apkopota zinātniskajā pētniecībā pieejamā publicētā informācija. Tika noskaidrots, vai pašreiz 

pieejamajā zinātniskajā pētniecībā kādā sadaļā nav nepietiekama informācijas klāsta. Tā 

identificēšanas rezultātā tika izvirzīts mērķis noskaidrot identificētās tēmas esamību 

zinātniskajā literatūrā. Tika izstrādāts plāns un stratēģija, kā īstenot izvirzīto mērķi. Veicot 
protokola analīzi un vienojoties autoriem par plānotā pētījuma kopsaucēju, tas tika sasniegts. 

 

II posms  

Tālāk tika sākta pētījumu meklēšana sadarbībā ar Cīrihes Universitātes Medicīnas 

bibliotēkas bibliotekāru. Meklēšanas periods aptvēra visus gadus līdz 2017. gada augustam, 

un tajā ietilpa EMBASE, MEDLINE, Cochrane (PubMed), CINAHL un PsycINFO. Meklējumi 

tika veikti, izmantojot MeSH virsrakstus un atslēgvārdus, kas pielāgoti dažādām datubāzēm. 

Konkrētās meklēšanas stratēģijas piemērs parādīts 3. pielikumā.  

Atlases procesā pētījumu atbilstību noteica divi neatkarīgi strādājoši pētnieki (AL un 

RK). Domstarpību gadījumos gala lēmumu pieņēma trešais pētnieks (EDB). Pēc pētījumu 

atlases, to analīzes un atsijāšanas autori vienojās padziļināti analizēt un izpētīt 13 pētījumus 

(sk. 3. tabulu). Padziļināto analīzi neatkarīgi veica iepriekšminētie AL un RK, lai noteiktu 

izraudzīto pētījumu kvalitāti. Arī šeit trešais pētnieks EDB izšķīra domstarpības, kas bija 

radušās atšķirīgu spriedumu gadījumos.  
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3. tabula 

 

Pētījumu atlases posmu diagramma 

 

 
 

2.3.1. Šķērsgriezuma pētījuma organizēšana 

 

Kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas mijsakarību izpētei tika īstenots 

šķērsgriezuma pētījums. Tā mērķis ir izvērtēt senioru kognitīvo funkciju, sensomotorās 
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sistēmas apakšējo ekstremitāšu spēka, statiskā līdzsvara un gaitas ātruma ietekmi uz rumpja 

dziļās muskulatūras stabilitāti. 

Kvantitatīvajā pētījumu stratēģijā šķērsgriezuma dizains ir pētījuma dizains, kurā dati 

iegūti noteiktā izlasē un pētījuma rezultāti tiek vispārināti uz citiem gadījumiem, kas pieder 

pie tās pašas populācijas, vai tiem, kuriem ir tādas pašas iezīmes kā pētījuma izlasei. 

Šķērsgriezuma pētījumos var izmantot vienu vai vairākas izlases, bet mērījumus katrā izlasē 

veic tikai vienu reizi (Mārtinsone et al., 2011). Šis dizains izvēlēts, lai promocijas darba 

izstrādes gaitā tiktu iegūta pilnvērtīgāka informācija par pētāmo komponentu mijsakarībām. 

 

III posms 
Pētījuma eksperimentālās daļas īstenošana notika no 2017. gada maija līdz 2018. gada 

maijam Rīgā un Valmierā.  Pētījumā tika iekļauti 62 dalībnieki.   

Eksperiments notika LSPA telpās, kā arī Valmieras sporta zāles telpās laikā no 

2017. gada jūnija līdz 2018. gada augustam. Tika nozīmēts pētnieks (UG), kurš veica 

dalībnieku testēšanu. Pētījuma gala rezultātu analīzi un izvērtēšanu veica otrs pētnieks (AL). 

AL testēšanas praktiskajā daļā nepiedalījās un pētījuma dalībniekus neredzēja.  

Pirmajā tikšanās reizē UG izvērtēja, vai visi dalībnieki atbilst iepriekš izvirzītajiem 

iekļaušanas kritērijiem. Papildus tika novērtētas kognitīvās spējas ar Mini-mental testu. Otrajā 

tikšanās reizē pētījumā iekļautie dalībnieki tika testēti. Dalībnieku testēšana notika iepriekš 

norunātā laikā. Vienā dienā tika novērtēti 5–6 dalībnieki. Katram dalībniekam testu izpilde 

aizņēma 20–30 minūtes. Otrajā tikšanās reizē dalībniekam tika veikts: 

1) kognitīvās funkcijas noteikšanas Rehacom testu kopums (modrības, spējas sadalīt 

uzmanību, selektīvās uzmanības un darbības atmiņas tests),  

2) rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes Prone tests,  

3) līdzsvara novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu bateriju, 

4) kāju muskulatūras spēka novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas 

testu bateriju, 

5) gaitas ātruma novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu 

bateriju. 

 

Iedzīvotāju atlase un pētījuma norise 

Tika apskatīti 103 vecāka gadagājuma cilvēki, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros vai 

ārpus tiem, savās dzīves vietās. Tika iekļauti abu dzimumu indivīdi ne jaunāki par 60 gadiem, 

kuri bija spējīgi staigāt 20 metrus bez palīglīdzekļiem un pēdējo 6 mēnešu laikā nav 

nodarbojušies ar regulārām fiziskām aktivitātēm. Dalībnieku vidējais vecums, kas piedalījās 

pētījumā, bija 70,6 ± 6,8, ķermeņa masas indekss (ĶMI) 27,4 ± 1,6. Pētījumā iekļautas 40 

sievietes un 22 vīrieši. 

Izslēgšanas kritēriji: nespēja saprast un runāt latviski, akūtas medicīniskas slimības 

pēdējo 3 mēnešu laikā, smagas veselības problēmas (piemēram, nesen pārciests sirds infarkts, 

nekontrolēts diabēts vai nekontrolēta hipertensija), nestabilas sirds un asinsvadu slimības, 

vielmaiņas traucējumi (piemēram, 2. tipa cukura diabēts), nozīmīgas kustību balsta aparāta 

funkcionālā stāvokļa ietekmējošas ortopēdiskās (piemēram, osteoartrīta) vai neiroloģiskās 

slimības, kas traucētu pilnvērtīgu dalību pētījumā, nervu sistēmu ietekmējošu medikamentu 

lietošana (piemēram, psihotropo medikamentu), kognitīvie traucējumi (minimentālā stāvokļa 

pārbaude < 20 punkti). Atlases kritēriju aptauja redzama 4. pielikumā. 

Pildot pētījuma testus, tika nodrošināti nepieciešamie apstākļi, lai ārējie faktori (citu 

cilvēku klātesamība, trokšņi, neatbilstoša telpas temperatūra, caurvējš u. c.) neietekmētu testa 

izpildi un kvalitāti. Lai neietekmētu mērījumu kvalitāti, pētījuma dalībniekiem bija ērts, viegls 

apģērbs. 
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Ar katru dalībnieku tika ievērota iepriekš izstrādāta kārtība, kādā tika veikti testi. Katrs 

dalībnieks pirmo pildīja kognitīvās funkcijas novērtēšanas testu (modrības tests: ilgums 6 

minūtes, 30 sekundes atelpas pauze; spēja sadalīt uzmanību: ilgums 3 minūtes pie datora, 30 

sekundes atelpas pauze; selektīvās uzmanības tests: ilgums 2 minūtes, 30 sekundes atelpas 

pauze; darbības atmiņas tests: ilgums 2–7 minūtes vai kad pieļauts maksimālais kļūdu skaits, 

1 minūte atelpas pauze).  

Pēc tam tika veikta rumpja dziļās muskulatūras aktīvās stabilitātes novērtēšana. Pēc 1 

minūtes atelpas pauzes kā pēdējo veica fiziskās sagatavotības bateriju (līdzsvara tests ilgst 

aptuveni 1 minūti; gaitas ātruma tests ilgst aptuveni 1 minūti, 30 sekundes atelpas pauze; kāju 

muskuļu spēka tests ilgst aptuveni 1 minūti). Pēc testu izpildes pētījuma dalībnieki bija 

pabeiguši pētījuma praktisko daļu. Tālāk AL saņēma pētījumā gaitā iegūtos rezultātus un 

apstrādāja tos ar matemātiskās statistikas metodēm tālākai analīzei. AL nepazina un nesatikās 

ar pētījumā iesaistītajiem dalībniekiem. 

 

2.3.2. Pedagoģiskā eksperimenta organizēšana 

 

IV posms 

Pētījuma eksperimentālās daļas īstenošana notika no 2019. gada novembra līdz 

2020. gada martam. Pētījumā pieteicās 65 dalībnieki, kuru atbilstība pētījuma eksperimentam 

tika izvērtēta. Eksperiments notika Ikšķiles pašvaldības veselības veicināšanas centra telpās. 

Iespējamie pētījuma dalībnieki tika uzrunāti veselības veicināšanas centra senioru vingrošanas 

grupu nodarbību laikā; visi ir Ikšķiles novada un Ikšķiles iedzīvotāji. Tika nozīmēts pētnieks 

(IK), kurš veica dalībnieku testēšanu. Pētījuma gala rezultātu analīzi un izvērtēšanu veica otrs 

pētnieks (AL). AL testēšanas praktiskajā daļā nepiedalījās un pētījuma dalībniekus neredzēja.  

Pirmajā tikšanas reizē visi iespējamie dalībnieki sākotnēji aizpildīja IPAQ-S aptauju, 

lai noteiktu ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni. Papildus tika novērtētas kognitīvās spējas ar 

Mini-mental testu. Ar cilvēkiem, kuri atbilda visiem kritērijiem (tostarp iekļaušanas 

kritērijiem), tika norunāta otra tikšanās reize, kurā tika veikti visi pārējie testi. 45 pētījuma 

dalībnieki pēc nejaušības principa, izmantojot programmu randomizer.org, tika sadalīti trīs 

grupās (piecpadsmit dalībnieki katrā grupā): (1) kontroles grupā, kuras dalībnieki turpina 

nodarboties ar savām ikdienas aktivitātēm, (2) eksperimentālā grupā, kura spēlē spēli, 

izmantojot 3D virtuālās realitātes brilles, un (3) eksperimentālā grupā, kura spēlē spēli, 

skatoties uz plakanu ekrānu bez 3D virtuālās realitātes brillēm.  

Otrajā tikšanās reizē dalībniekam tika veikts: 

1) kognitīvās funkcijas noteikšanas Rehacom testu kopums (modrības, spējas sadalīt 

uzmanību, selektīvās uzmanības un darbības atmiņas tests),  

2) rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes Prone tests,  

3) līdzsvara novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu bateriju, 

4) kāju muskulatūras spēka novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas 

testu bateriju, 

5) gaitas ātruma novērtēšana, izmantojot funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu 

bateriju. 

Pildot pētījuma testus, tika nodrošināti nepieciešamie apstākļi, lai ārējie faktori (citu 

cilvēku klātesamība, trokšņi, neatbilstoša telpas temperatūra, caurvējš u. c.) neietekmētu testa 

izpildi un kvalitāti. Lai neietekmētu mērījumu kvalitāti, pētījuma dalībniekiem bija ērts, viegls 

apģērbs. 

Ar katru dalībnieku tika ievērota iepriekš izstrādāta kārtība, kādā tika veikti testi. Katrs 

dalībnieks pirmo pildīja kognitīvās funkcijas novērtēšanas testu (modrības tests: ilgums 6 

minūtes, 30 sekundes atelpas pauze; spēja sadalīt uzmanību: ilgums 3 minūtes pie datora, 30 

sekundes atelpas pauze; selektīvās uzmanības tests: ilgums 2 minūtes, 30 sekundes atelpas 
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pauze; darbības atmiņas tests: ilgums 2–7 minūtes vai kad pieļauts maksimālais kļūdu skaits, 

1 minūte atelpas pauze). Pēc tam tika veikta rumpja dziļās muskulatūras aktīvās stabilitātes 

novērtēšana. Pēc 1 minūtes atelpas pauzes kā pēdējo veica fiziskās sagatavotības bateriju 

(līdzsvara tests ilgst aptuveni 1 minūti; gaitas ātruma tests ilgst aptuveni 1 minūti, 30 

sekundes atelpas pauze; kāju muskuļu spēka tests ilgst aptuveni 1 minūti).  

Dalībnieku testēšana notika iepriekš norunātā laikā. Vienā dienā tika novērtēti 16–20 

dalībnieki, katram dalībniekam testu izpilde aizņēma 20–30 minūtes. Testēšana notika pirms 

intervences un pēc tās. Intervences ilgums – 9 nedēļas. Pētījuma atlases posmu diagramma ir 

redzama 4. tabulā (VR exergame grupa ir eksperimentālā grupa, kura spēlē spēli, izmantojot 

3D virtuālās realitātes brilles, bet exergame grupa ir eksperimentālā grupā, kura spēlē spēli, 

skatoties uz plakanu ekrānu bez 3D virtuālās realitātes brillēm). 

 

Vingrinājuma programmas apraksts 

Katrs eksperimentālās grupas dalībnieks apmeklē divas nodarbības nedēļā, lai spēlētu 

spēli. Katra nodarbība ilgst apmēram 30 min. Katru apmeklējuma reizi dalībniekam blakus ir 

asistents, kurš nodrošina intervences izpildi.  

Pirms spēles sākuma katrs dalībnieks saņem apmēram 5 minūtes ilgus iesildīšanās 

vingrinājumus (apļveida kustības uz labo un kreiso pusi plecu, elkoņu, plaukstas pamatņu, 

rumpja, iegurņa, ceļu un pēdu locītavās). Spēles galvenā daļa ilgst aptuveni 20 minūtes. Katru 

nedēļu dalībnieks vienreiz spēlē spēli sēdus pozīcijā uz līdzsvara dēļa, otrreiz – stāvus 

pozīcijā uz līdzsvara dēļa. Kad pētījuma dalībnieks atrodas sēdus pozīcijā, viņš sēž uz 

līdzsvara dēļa, kas novietots uz galda. Galds ir tik augsts, ka, uzsēžoties uz tā virsmas esošā 

līdzsvara dēļa, kājas neaizskar grīdu. Lai apsēstos uz līdzsvara dēļa, tiek piedāvāts pakāpiens. 

Sēžot dalībnieka pēdas brīvi karājas. Daļai par sevi nepārliecinātiem virtuālās realitātes 

grupas dalībniekiem, spēlējot spēli ar 3D brillēm, pakāpiens tika palikts zem pēdām, lai 

nepieciešamības gadījumā uz to varētu atbalstīties. Tomēr sēdus pozīcijā uz līdzsvara dēļa 

pēdas nekam nepieskaras. Sēdus pozīcijā ir svarīgi, lai tiktu saglabāta taisna mugura un galva 

netiktu virzīta uz priekšpusi vai noliekta uz sāniem. Rokas novietotas uz augšstilbiem. 

Nepieciešamības gadījumā pirmo nodarbību laikā dalībnieki var pieturēties pie līdzsvara dēļa, 

lai sajustos droši un saprastu, ka nevar nokrist. Arī stāvus pozīcijā ir svarīgi, lai tiktu saglabāta 

taisna mugura un neitrāls galvas novietojums. Priekšā līdzsvara dēlim, kas atrodas uz grīdas, 

novietots krēsls ar atzveltni, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieturēties.  

Abu eksperimentālo grupu dalībnieki sēdus vai stāvus pozīcijā spēli spēlē ar vadības 

pulti („džoistiku”) jeb sensoru, kas atrodas zem krūšu kurvja vēdera priekšpusē. Eksperimenta 

spēlē ir četri virzieni, kuros var izdarīt gājienu (pa labi, kreisi, uz priekšu un atpakaļ). Katra 

dalībnieka spēlē sasniegtais līmenis pēc katras reizes tiek fiksēts, un nākamajā nodarbībā 

dalībnieks sāk spēli ar iepriekšējo līmeni (piemēram, ja dalībnieks ir sasniedzis 10. līmeni, 

nākamajā nodarbībā viņš sāk ar 9. līmeni). Nākamajā līmenī var tikt, ja dalībnieks ir 

sasniedzis 70 % no dotajām norādēm. Izpildītās darbības procentuālo daudzumu aprēķina 

datorprogramma. Katrs spēles līmenis vidēji aizņem 2–3 minūtes spēles laika. Pēc spēles 

galvenās daļas izspēles, kas ilgst aptuveni 20 minūtes, dalībnieks veic apmēram 5 minūtes 

ilgus atsildīšanās vingrojumus (statiski stiepjošos vingrinājumus m. trapezius augšējām 

šķiedrām, m. levator scapulae, m. pectoralis minor, m. erector spinae augšējai, vidus un 

apakšējai daļai, laterāliem rumpja saliecējiem, augšstilba priekšējiem, aizmugurējiem un 

apakšstilba aizmugurējiem muskuļiem).  

Katras nedēļas beigās jeb otrajā attiecīgās nedēļas spēles dienā spēlētāji aizpilda 

IPAQ-S aptauju, lai saprastu viņa iknedēļas aktivitāšu līmeni ārpus eksperimenta. 
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4. tabula 

 

CONSORT 2010. gada plūsmas diagramma 

 

 
 

Kopsavilkums 

Šajā nodaļā sniegta metodoloģiskā informācija, kas izriet no trim galvenajiem 

publicējamajiem pētījumiem. Tie ir attiecīgi sistemātiskais pārskats, šķērsgriezuma pētījums 

un pedagoģiskais eksperiments. Apkopojot šajā nodaļā rakstīto, secināms: lai novērtētu 

seniorus un viņa sensomotorā funkcija, tika veikts kognitīvas funkcijas testi (modrības, 

selektīvās uzmanības, spējas sadalīt uzmanību, darbības atmiņas tests) un funkcionālās 

veiktspējas testi (līdzsvara, gaitas ātruma, kāju muskulatūras spēka tests). Lai noteiktu rumpja 

dziļās muskulatūras stabilitāti, izmantots Prone tests. Lai veiktu kvalitatīvu sistemātiskā 

pārskata pētījumu, izmantots PRISMA modelis. IPAQ-S aptauja lietota, lai nodrošinātu 

dalībnieku atlasi atbilstoši pētījumā izvirzītajiem kritērijiem, kā arī lai novērotu dalībnieku 

ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni ārpus eksperimenta. Katram pētījumam izvirzīti savi atlases 

kritēriji. Pētījumu organizēšana iedalīta posmos, sākot ar sistemātiskā pārskata pētījumu, 

turpinot ar šķērsgriezuma pētījumu un beidzot ar pedagoģiskā eksperimenta pētījumu.  
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3. VIRTUĀLĀS REALITĀTES (AR 3D BRILLĒM)  

SPĒLES SATURA IZVEIDE UN IETEKMES IZVĒRTĒJUMS 

UZ SENIORU KOGNITĪVĀS UN  

SENSOMOTORĀS SISTĒMAS FUNKCIJU 
3.1. Kognitīvās funkcijas, apakšējo ekstremitāšu spēka, statiskā līdzsvara 

un gaitas ātruma ietekme uz rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti: 

rezultātu analīze 
  

Kaut arī pētījumos par seniora vecuma cilvēkiem ir aprakstīta (Baker et al., 2007; Suri 

et al., 2009) saistība starp sensomotorajā sistēmā esošās rumpja dziļās muskulatūras ietekmi 

uz sensomotorās sistēmas funkcionālās veiktspējas komponentiem, kā statiskais līdzsvars, 

gaitas ātrums un apakšējo ekstremitāšu spēks, tomēr pretējā virzienā iedarbība nav izvērtēta 

un analizēta. Proti, funkcionālās veiktspējas komponentu un kognitīvo spēju ietekmes lielums 

uz rumpja dziļās muskulatūras funkcionālo stāvokli. Ņemot vērā, ka gribai pakļautā kontrole 

pār rumpja dziļās muskulatūras darbību ir nozīmīga līdzsvara saglabāšanai statikā vai 

dinamikā (Anderson & Behm, 2005; Haefeli et al., 2010) un iepriekš literatūrā ir novērotas 

asociācijas starp iepriekš minētajiem sensomotorās sistēmas komponentiem, tad šajā 

promocijas pētījumā izvirzīts uzdevums – noteikt senioru kognitīvo funkciju, sensomotorās 

sistēmas apakšējo ekstremitāšu spēka, statiskā līdzsvara un gaitas ātruma ietekmi uz rumpja 

dziļās muskulatūras stabilitāti. Šķērsgriezuma pētījuma dizains šajā darba sadaļā palīdz 

noskaidrot ciešākās mijsakarības, kas pastāv starp iepriekš minētajiem kognitīvās funkcijas un 

sensomotorās sistēmas funkcijas komponentiem. Tas savukārt virtuālās realitātes (ar 3D 

brillēm) spēles satura izstrādes procesā ļauj izkristalizēt komponentus, kuru attīstīšanai ir 

vērts pievērst lielāku uzmanību.  

Tālāk darbā tiek apskatīti šķērsgriezuma pētījuma rezultāti, kas atklāj mijsakarību 

statistisko nozīmīgumu starp minētajiem komponentiem. Dalībnieki kopumā testos uzrādīja 

vidējus rezultātus (sk. 5. tabulu), izņemot funkcionālās veiktspējas testu, kur konstatēti 

augstāki rezultāti nekā parasti populācijā ar līdzīgu vecumu. Tas liecina, ka pētāmā grupa nav 

augstas krišanas riska zonā, jo testa rezultātu kopējā vidējā vērtība grupā ir lielāka par 6 

punktiem. Padziļinātāka rezultātu analīze ir izlasāmā promocijas darba diskusijas sadaļā. 

Vidējais ĶMI 27,41 kg/m2 liecina par dalībnieku lieko svaru, ja pieņem, ka paaugstinātais 

ĶMI ir izveidojies uz paaugstināta tauku šūnu daudzuma pētāmās grupas dalībnieku 

organismā. Jāmin, ka ĶMI rādītājām ir informatīva nozīme darbā, jo tas neietilpst 

šķērsgriezuma pētījuma izvirzītā galvenā mērķa izpildē. Eksperimentā iesaistīto indivīdu 

apjoma pietiekamības analīze uzrāda pozitīvus rādītājus. Proti, pētījuma jauda ir liela. 

Skaitliski tas ir 0,98, kas liecina, ka atlasīto dalībnieku skaits pētījumā bijis pietiekams. Līdz 

ar to t. s. II tipa kļūdas klātesamība ir mazāk ticama. Jāmin, ka pētījuma dalībnieku atlase 

nenotika vienā reģionā. Seniori tika atlasīti no vairāk nekā vienas pilsētas (sk. iepriekš 

2.3. apakšnodaļu), tādejādi pētījuma ārējās validitātes apšaubāmība mazinās, jo pētījuma 

rezultāti neattiecas uz senioru grupu, kas nāk no viena reģiona vai novada. Pētāmās grupas 

rumpja dziļās muskulatūras mērījums neuzrādīja optimālu atbildes reakciju Prone testa laikā. 

Tas liecina, ka pētāmās grupas senioriem kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas 

izejas pozīcijas vārētu būt attīstāmas, jo šis tests prasa senioram sekot līdzi savas dziļās 

muskulatūras sasprindzinājuma intensitātei 10 sekunžu garumā. Uzmanības noturības (tostarp 

koncentrēšanās) spējas ir saistītas ar supraspināliem nervu sistēmas centriem, kuros ietilpst 

t. s. kognitīvā funkcija. Neatbildēts paliek jautājums, kāda intervence augšminēto funkciju jeb 

komponentu attīstīšanā būt visefektīvākā. Atskatoties uz rezultātiem no iepriekšējā 
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sistemātiskā literatūras pārskata pētījuma, pašlaik var izdarīt tikai spekulācijas šī temata 

izpētē. 

 

    5.  tabula 

 

Senioru kognitīvo un sensomotorās sistēmas funkciju testu rezultāti  

(vidējie rādītāji ± SN) 

 

FVR summa (punktos)             8․7±1․8 

Līdzsvars statikā               2․9±0․9 

Kāju muskulatūras spēks             2․6±1․1 

Gaitas ātrums               3․2±0․8 

Kognitīvās funkcijas rādītāji (%)           51․6±9․2 

Prone tests               3․1±1․2* 

 
FVR – funkcionālās veiktspējas rādītāji (0 punkti – visaugstākais mirstības risks, 12 punkti – 

viszemākais mirstības risks turpmāko gadu laikā); līdzsvars statikā, kāju muskulatūras spēks un gaitas 
ātrums (katrā testā 0 punkti – visaugstākais mirstības risks, 4 punkti – viszemākais mirstības risks); 

kognitīvās funkcijas rādītāji (≥ 15,9 % normāls diapazons, 3,3 % līdz 15,9 % rezultāti uzkrītoši, bet 

nav patoloģiski, ≤ 2,3% ļoti uzkrītoša novirze no normas); Prone tests (izejas pozīcijas pirms testa 

sākšanās – 70 mmHg, beigu mērījums pēc 10 sek – ≤ 66 mmHg (normāla atbildes reakcija), 68–66 
mmHg vidējs diapozons (neskaidrs slēdziens), ≥ 68 mmHg (normai neatbilstoša atbildes reakcija)); 

* – rezultāti prezentēti kā atsevišķi skaitļi. 

 

Pēc hierarhiskās daudzpakāpju regresijas analīzes veikšanas secināts, ka 2. un 

3. modelis atbilst un ir pietiekams pētījuma datiem. Šie modeļi paredz ietekmi uz rumpja 

dziļās muskulatūras stabilitāti. Attiecīgi 2. modelis demonstrē F = 3,31, p < 0,05, un 

3. modelis demonstrē F = 5,18, p < 0,01 (sk. 6. tabulu).  

 

          6.  tabula 

 

Senioru kognitīvo un sensomotorās sistēmas funkciju testu rezultāti: 

hierarhiskās daudzpakāpju regresijas analīzes kopsavilkums 

 

Mainīgie lielumi 
1. modelis 2. modelis 3. modelis 

B SK B β B SK B β B SK B β 

Vecums .03 .02 .16 .03 .02 .19 .03 .02 .19 

Funkcionālā veiktspēja          

Līdzsvars statikā    .48 .17 .34** .44 .16 .31* 

Kāju muskulatūras spēks    .05 .14 .04 .05 .13 .04 

Gaitas ātrums    .20 .19 .13 .18 .18 .12 

Kognitīvā funkcija       .04 .01 .35** 

R2  .02   .18   .31  

F par R2 izmaiņām  1.77   3.31*   5.18**  
 

B – nestandartizēts koeficients; SK B – nestandartizēta koeficienta standartkļūda; β – standartizēts 
koeficients; R² – noteikšanas koeficients; F – F-proporcija; * – p < .05. ** – p < .01.  
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Līdzsvars statikā (β = .34, p < 0,01 2. modelī un β = .31, p < 0,05 3. modelī) un 

kognitīvā funkcija (β = .35, p < 0,01 3. modelī) demonstrē lielāko ietekmi uz rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāti no visiem dotajiem rādītājiem. 2. modelis izskaidro 18 % no kopējā 

veseluma, kas ietekmē atkarīgo mainīgo jeb rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes rezultāta 

svārstīgumu (R² = .18). 3. modelis izskaidro 31 % svārstīgumu no atkarīgā mainīgā jeb 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes dispersijas (R² = .31). Statistiski nozīmīga ietekme uz 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti ir līdzsvars statikā un kognitīvā funkcija. Abi 

neatkarīgie mainīgie komponenti proporcionāli līdzīgi ietekmē rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitāti. Tas norāda uz ciešākām mijsakarībām starp kognitīvo funkciju, līdzsvaru statikā un 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti senioriem. Analizējot rezultātus krišanas riska 

mazināšanas kontekstā, ieteicams izvērtēt tieši šo parametru kombinētu integrēšanu 

vingrinājumos, kuru mērķis ir uzlabot rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. Rezultāti par 

neirālo loku sasaisti starp minētajiem parametriem nenorāda uz to, ka sasaistes trenētības 

paaugstināšanās rezultēsies ar krišanas riska mazināšanu senioriem. Tikko minētais attiecas uz 

dažāda veida apstākļiem, kuros seniors var krist, – seniors neizpilda (piemēram, iešana) vai 

izpilda vairākas darbības vienlaicīgi (piemēram, ejot pārkāpt pāri slieksnim). Padziļināta 

rezultātu, tostarp mijsakarību, analīze kontekstā ar literatūrā pieejamiem līdzīgas dabas 

pētījumiem ir lasāma diskusijas daļā.   

Šķērsgriezuma pētījumā iegūtie rezultāti norāda uz to, ka kāju muskulatūras spēka 

attīstīšanas un iešanas fiziskās aktivitātes ir nebūtiskas vingrinājumu procesos, kuru 

virsmērķis ir uzlabot rumpja dziļās muskulatūras aktīvo stabilitāti. Šo parametru ietekme uz 

krišanas risku senioriem pēc šķērsgriezuma pētījuma rezultātiem nav nosakāma. 

 

3.2. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm spēles) satura senioriem modelēšana, 

izmantojot Unity un Blender programmatūras 

 
Pirms virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izveidošanas veikta pētnieciskā 

analīze, lai saprastu, kāda veida tehnoloģiskie risinājumi neveicinātu kiberslimību – reiboņus 

un nelabumu. Tādēļ, balstoties uz Masahiko Haras un viņa kolēģu (2018) pētījumā piedāvāto, 

tika lietota HTC Vive virtuālās realitātes satura spēļu konsole. Tajā esošais 3D briļļu displejs 

nodrošina atsvaidzināšanas biežumu ar 90 hercu frekvenci, kas ir pietiekami, lai šādas spēles 

konsoles lietošanas laikā izvairītos no kadru aiztures un raustīšanās. Apkārtējā vide M. Haras 

u. c. (2018) piedāvātajā spēlē tika izstrādāta tā, lai spēlētājs atrastos statiskā pozīcijā un viņa 

veiktā mijiedarbība ar spēles elementiem neradītu pārvietošanās sajūtu (Hara et al., 2018). 

Līdzīgi virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura plānošanā rīkojās arī promocijas 

pētījumā iesaistītie – autors (sertificēts fizioterapeits), otrs sertificēts fizioterapeits un spēles 

izveidotājs jeb programmētājs.  

Seniori spēlēja spēli, atrodoties gan stāvus, gan sēdus, bet nepārvietojoties telpā. Pirms 

pētījuma sākšanās virtuālās realitātes ar (ar 3D brillēm) spēles satura prototips tika testēts ar 

citiem – eksperimentā neiesaistītiem veseliem senioriem, lai pārliecinātos, ka seniors ir 

spējīgs adaptēties mūsdienu jaunākajām tirgū piedāvātajām tehnoloģijām, neizraisot nekādus 

blakusefektus, kas varētu kaitēt viņa veselībai. Iepriekšējais tests tika veikts arī tāpēc, lai 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturā noteiktu nepieciešamās kustību amplitūdas. 

Pieļaujamās galvas pozīcijas nobīdes un kustību amplitūdas rumpī tika uzstādītas, balstoties 

uz potenciālo lietotāju iegūto rezultātu analīzi. Visi iestrādātie parametri tika saskaņoti ar 

fizioterapeitu. 
Sadarbībā starp programmēšanas speciālistu no Vidzemes Augstskolas, sertificētu 

fizioterapeitu un pētījuma vadītāju tika izstrādāts inovatīvs virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

spēles satura prototips senioriem. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs un tajā 
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esošie trīsdimensiju objekti tika veidoti programmā Unity un Blender. Modelēšanas 

programmatūras pirmkoda fragmenti ir aprakstīti 15. pielikumā. 
  
Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura specifikācija 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura prototips rumpja dziļās muskulatūras 

un kognitīvās funkcijas uzlabošanai sastāv no vairākām komponentiem: HTC Vive virtuālās 

realitātes brillēm un sensora, fizioterapijas palīgierīces (līdzsvara dēļa Togu Balanza mini) un 

programmatūras (sk. 11. attēlu). 

  

 
11. attēls. Spēles komponenti: A – sensors, B – seniors ar sensoru zem krūšu kaula 

šķēpveida izauguma un brillēm sēdus uz dēļa, C – spēļu konsole HTC Vive, D – Togu 

Balanza mini līdzsvara dēlis 

 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura modelēšanas koncepcija 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura (turpmāk tekstā – spēles) pamatideja 

ir apvienot fizioterapijas vingrinājumus rumpja dziļās un seklās muskulatūras funkcionālā 

stāvokļa uzlabošanai un kognitīvās funkcijas attīstīšanai ar spēles elementiem. Spēles mērķis 

ir motivēt spēlētāju precīzi izpildīt noteiktus vingrinājumus. Tā kā vingrinājumi ir efektīvi, ja 

tie tiek pildīti regulāri, tad spēles uzdevums ir noturēt spēlētāja interesi un radīt spēlētājā 

vēlmi uzlabot savus spēlē sasniegtos rezultātus. Jāpiemin fakts, ka spēlētājs, uzliekot 3D 

brilles spēlē nevis spēli, bet ir iekšā spēlē (citā realitātē) un tur spēlē spēli. Redzot, ka mirkli 

iepriekš spēlētājs bija parastā telpā, bet nākamajā mirklī atrodas zem debesīm ar kalniem fonā 

(citā realitātē) ir izklaidējoši. Tas rada jaunu piedzīvojuma sajūtu, kas motivē nodarboties ar 

šāda veida vingrinājumiem regulārāk. 

Lai mijiedarbotos ar spēli, spēlētājam, stāvot vai sēžot uz līdzsvara dēļa, jāveic kustība 

ar rumpi noteiktā virzienā:  

- uz priekšu,  

- atpakaļ, 

- uz labo pusi,  

- uz kreiso pusi (sk. 12. attēlu). 

To, kādā virzienā un kurā brīdī ir jāveic kustība, spēlētājam spēlē norāda vizuāli 

indikatori (bultas). 

Pirms spēles programmatūras izstrādes programmas izstrādātājs izveidoja spēles 

norises skici, kurā vizualizēta spēles ideja un gaita. Spēles norises skici veido piecas kolonas, 

kurās secīgi attēlota spēles norise. Tās augšējā daļā redzams vispārīgs spēles skats, kurā 

redzama arī spēlētāja atrašanās vieta, apakšējā daļā attēlots spēlētājam redzamais skats, ja viņš 

nekustina galvu un atrodas tādā pozīcijā, kā attēlots. Spēles norises skice aplūkojama 

11. pielikumā. 
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12. attēls. Spēles norise 

Spēles aprīkojums: A – sensors, B – seniors ar sensoru zem krūšu kaula šķēpveida 

izauguma un brillēm sēdus uz dēļa, C – Togu Balanza mini līdzsvara dēlis 

 

Vizualizētie kvadrāti virs spēles komponentiem parāda spēles procesu. Vispirms 

parādās bulta. Senioram jāatceras bultas virziens. Kad bulta ir pazudusi, parādās krītošais 

dimants. Kad tā aprises sāk spīdēt, var veikt kustību ar sensoru. Pirmie četri vizualizētie 

kvadrāti parāda veiksmīgu seniora darbību. Pēdējais vizualizētais kvadrāts parāda, ka dimants 

nokrīt uz zemes, jo senioram neizdodas to nosūtīt pareizajā virzienā. 

 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura modelēšanas apraksts 

Spēlētājs spēlē atrodas atvērta tipa vidē, kurā noteiktā laika periodā ir iespējams 

mijiedarboties ar spēles objektiem. Sākot spēli, spēlētājam priekšā parādās bulta (vai bultas – 

atkarībā no sarežģītības līmeņa), kas norāda, kurā virzienā būs jāveic kustība. Ja bultas ir 

vairākas, to norādītie virzieni jāatceras secībā no kreisās uz labo. Tātad – spēlētāja pirmajai 

kustībai būs jābūt tās bultas norādes virzienā, kas bija redzama kā pirmā no kreisās puses. Kad 

bultas pazūd, tad virs mijiedarbības zonas, kas atrodas spēlētāja redzes lauka centrā, parādās 

objekts (dimants), kurš lēnām krīt lejup. Līdzko objekts sasniedz mijiedarbības zonu, tas 

iemirdzas, tādējādi informējot spēlētāju, ka mijiedarbība ir iespējama un viņam jāveic kustība 

iepriekš redzētās bultas norādītajā virzienā (tā kā bulta vairs nav redzama, spēlētājam 

jāatceras, kurā virzienā jāveic kustība). Ja spēlētājs paspēj izdarīt kustību norādītajā virzienā, 

pirms objekts sasniedzis zemi, parādās vizuālais efekts un spēlētājs saņem punktu, bet objekts 

aizslīd iepriekš norādītajā virzienā un pazūd no spēles vides. Gadījumā, ja atbilstošā kustība 

nav veikta, objekts no spēles vides pazūd, saskaroties ar zemi, un punkts netiek iegūts. Kad 

objekts pazudis no spēles vides, spēlētājam atkal tiek parādīta bulta, kas norāda, kurā virzienā 

būs jāveic nākamā kustība, lai saņemtu punktu. Spēles norise ir redzama 12. attēlā. 

Viena līmeņa izspēles ilgums ir aptuveni trīs minūtes. Līmeņa beigās spēlētājam 

paziņo izpildes precizitāti procentos. Ja spēlētāja rezultāts ir augstāks par 70 %, viņš ir 

kvalificējies nākamajam līmenim. Pretējā gadījumā ir jāatkārto 70 % nesasniegušais līmenis. 

Spēlētājam progresējot un sasniedzot augstāku līmeni, paaugstinās līmeņa izpildes grūtības 

pakāpe, ko nosaka šādi parametri:  

- objekta krišanas ātrums,  

- vienlaikus redzamo bultu skaits,  

- objekta parādīšanās intervāls,  

- kustības veikšana tikai pēc skaņas signāla,  



65 
 

- dažādi apkārtējās vides elementi, kas novērš uzmanību.  

Objektu krišanas ātrums un parādīšanās intervāls paātrina spēles dinamiku, samazinot 

spēlētājam atvēlēto laiku apdomāties un atpūsties. Vienlaikus redzamo bultu skaitam 

pieaugot, spēlētājam jāspēj iegaumēt bultu secību un attiecīgi pareizi izpildīt kustības. 

Kustības veikšana pēc skaņas signāla nozīme to, ka spēlē spēlētājam ir iespējams 

mijiedarboties ar objektu tikai tad, kad ir noskanējis skaņas signāls. Kustības, kuras spēlētājs 

izdara pirms skaņas signāla, neietekmē krītošā objekta krišanas virzienu. Kustības veikšana 

tikai pēc skaņas signāla apgrūtina uzdevuma izpildi, jo izjauc ritmu un pieprasa pastiprinātu 

uzmanību un koncentrēšanos. Dažādi uzmanību novērsoši apkārtējās vides elementi parādās 

ar mērķi novērst spēlētāja uzmanību no bultu secības, tādējādi stimulējot koncentrēšanās 

spējas. Uzmanības novēršana var izpausties kā lidojošu vai ejošu objektu parādīšanās spēles 

laikā. Reālās spēles vides ilustrācija ir parādīta 12. pielikumā.   

Jebkurā spēles grūtības pakāpē spēlētājam, spēlējot spēli, ir jātur taisna mugura. Tas 

tiek kontrolēts, izmantojot virtuālās realitātes 3D brilles, kurās iestrādātais sensors uztver 

pozīcijas nobīdes. Ja spēles laikā virtuālās realitātes 3D briļļu pozīcijas nobīde ir pārāk liela, 

lietotājs tiek informēts par to, ka jāiztaisno mugura. 

 
Spēles grūtības līmeņi 

Spēlei ir izstrādāti 33 dažādas sarežģītības līmeņi, kas paredzēti, lai apgrūtinātu 

vingrinājuma izpildi. Bultu skaits, kas spēlētājam tiek attēlots vienlaikus, ir atkarīgs no spēles 

sarežģītības līmeņa. Tas ir robežās no vienas līdz deviņām bultām. Atkarībā no tā, cik bultu 

vienlaikus tiek parādīts, tiek atspoguļoti objekti. Spēlētājam jāspēj atcerēties bultu uzrādītie 

virzieni un secība, kādā jāveic kustības, lai pareizi nobīdītu katru pēc kārtas krītošo objektu. 

Objektu kustības ātrums ir robežās no viena metra līdz četriem metriem sekundē. Tas pamatā 

ir atkarīgs no izvēlētā sarežģītības līmeņa. Vingrinājumu izpildes laikā šis parametrs ietekmē 

intervālu, kurā lietotājam jāveic nepieciešamā kustība, lai savāktu objektu. Objektu 

parādīšanās intervāls ir robežās no trīs līdz piecām sekundēm. Tas atkarīgs no izvēlētā spēles 

sarežģītības līmeņa – jo sarežģītāks līmenis, jo mazāks intervāls. Vingrinājumu izpildes laikā 

šis parametrs nosaka kustības intensitāti un atvēlēto laiku nākamās kustības veikšanai (sk. 

7. tabulu). 

Sākot ar 10. līmeni, bultas norādītā kustība jāveic pēc skaņas signāla. Tas nozīmē, ka, 

objektam sasniedzot noteikto atskaites pozīciju, tiek atskaņots skaņas signāls. Skaņas signāla 

atskanēšanas pozīcija ir mainīga. Pēc skaņas signāla atskanēšanas lietotājam ir dota viena 

sekunde kustības izpildei. No 12. līmeņa spēlē tiek iekļauta uzmanības novēršanas funkcija – 

virtuālajā vidē spēlētājam garām lido putni un pastaigājas lapsa. Tas tiek darīts, lai novērstu 

spēlētāja uzmanību un apgrūtinātu koncentrēšanos uz vingrinājumu izpildi. Spēles plūsmas 

diagramma ir redzama 13. pielikumā.  

Rumpja kustību noteikšanai tiek izmantots HTC Vive sensors (sk. 11. attēlu A), kas 

piestiprināts lietotājam ap vidukli, izmantojot elastīgu jostu. Elastīgo jostu ir iespējams 

pielāgot dažādiem ķermeņa uzbūves tipiem. Izmantojot sensoru, ir iespējams noteikt šī 

sensora un tam piestiprināta objekta atrašanās vietu trīsdimensionālā telpā, kā arī noteikt 

kustību reālā laikā. Lai panāktu šī sensora izsekošanu, jāizmanto VIVE Input Utility spraudnis 

(programmatūras modulis, ko izmanto, lai papildinātu lielākas sistēmas ar speciālām 

funkcijām vai pakalpojumiem (Spektors et al., 2019)). Ķermeņa pozīcijas noteikšanai tiek 

izmantotas HTC Vive virtuālās realitātes 3D brilles. Šajās 3D brillēs ir iebūvēti sensori, ar 

kuriem iespējams noteikt to atrašanās vietu trīsdimensionālā telpā. Lai nodrošinātu virtuālās 

realitātes 3D briļļu darbību, jāizmanto SteamVR 2.0 spraudnis.   

Spēles prototipa pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai ir jāievēro noteiktas tehniskās un 

uzstādīšanas prasības. Lai lietotu izstrādāto spēli, jāuzstāda HTC Vive virtuālās realitātes 

ierīce, kurai ieteicams atbrīvot vismaz 2 x 2m plašu darbības zonu. Pirms to dara, ir 
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nepieciešams vai nu pagarinātājs ar četrām elektrības ligzdām, vai piekļuve četrām elektrības 

ligzdām (divu bāzes staciju (melnie mazie kubi – sk. 11. attēlu C) lādētāju vadi, viens 

adaptera lādētājs, viens datora lādētājs). Bāzes stacijas jānovieto vismaz 1,9 m augstumā un 

30–45° leņķī. Tām jābūt vērstām uz darbības zonu, uz ieteicams tās novietot pa diagonāli – 

vienu otrai pretī, bet, ja tas nav iespējams, tad tās jānovieto stūros. Jāizvairās darbības zonā 

atstāt jebkādus objektus, kas potenciāli apdraudētu lietotāju. Ir jāievēro piesardzība, lai 

nesapītos un neaizķertos aiz ierīces vadiem. Uzstādītās HTC Vive iekārtas vizualizācija ir 

redzama 5. attēlā. 

          

7.  tabula 

 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura līmeņi 

 

Līmenis 
Bultu skaits 

vienlaikus 

Objektu 

kustības 

ātrums 

Objektu 

parādīšanās 

intervāls 

Kustības 

veikšana 

pēc signāla 

Uzmanības 

novēršanas 

lietošana 

1 1 1 m/s 5 s Nē nē 

2 1 2 m/s 4 s Nē nē 

3 1 3 m/s 3 s Nē nē 

4 2 1 m/s 5 s Nē nē 

5 2 2 m/s 4 s Nē nē 

6 2 3 m/s 3 s Nē nē 

7 3 1 m/s 5 s Nē nē 

8 3 2 m/s 4 s Nē nē 

9 3 3 m/s 3 s Nē nē 

10 3 2 m/s 4 s Jā nē 

11 3 3 m/s 3 s Jā nē 

12 3 2 m/s 4 s Jā jā 

13 3 3 m/s 3 s Jā jā 

14 3 4 m/s 3 s Jā jā 

15 4 2 m/s 4 s Jā jā 

16 4 3 m/s 3 s Jā jā 

17 4 4 m/s 3 s Jā jā 

18 5 2 m/s 4 s Jā jā 

19 5 3 m/s 3 s Jā jā 

20 5 4 m/s 3 s Jā jā 

21 6 2 m/s 4 s Jā jā 

22 6 3 m/s 3 s Jā jā 

23 6 4 m/s 3 s Jā jā 

24 6 5 m/s 3 s Jā jā 

25 7 3 m/s 4 s Jā jā 

26 7 3 m/s 3 s Jā jā 

27 7 4 m/s 3 s Jā jā 

28 7 5 m/s 2 s Jā jā 

29 8 3 m/s 3 s Jā jā 

30 8 3 m/s 3 s Jā jā 

31 8 4 m/s 2 s Jā jā 

32 8 5 m/s 2 s Jā jā 

33 9 5 m/s 2 s Jā jā 
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Spēles uzsākšanai nepieciešamās tehnoloģijas un uzstādīšanas, kalibrēšanas instrukcijas  

Katrai bāzes stacijai ir jāpievieno elektrības padeves vads, kas jāiesprauž elektrības 

rozetē. Kad bāzes stacijas ir pievienotas elektrības padevei, ir jāpārliecinās, ka uz katra 

sensora parādās burts B vai C. Ja uz abām bāzes stacijām parādās viens burts (piemēram, B), 

bāzes stacijas aizmugurē ir jānospiež kanālu poga. Visbeidzot vēlreiz jāpārliecinās, ka katra 

bāzes stacija ir savā kanālā (B un C). Tad pievieno 3D brilles pie speciālā adaptera (angl. link 

box), no vienas puses (vadu ieejas (ligzdas) ir oranžā krāsā) iespraužot tajā trīs vadus (HDMI, 

USB un elektrības padeves vadu). Adaptera otrā pusē ir jāpievieno trīs vadi (USB, kas tiek 

savienots ar datoru, HDMI vads, kas arī tiek savienots ar datoru, un lādētāja vads, kuru pēc 

tam iesprauž elektrības rozetē). Kustību sensors, kurš ir pielāgots ar elastīgu gumijas jostu, lai 

to varētu lietot dažāda apkārtmēra cilvēkiem, pirms spēlēšanas ir jāuzlādē. To var izdarīt, vai 

nu sensoram pievienojot USB vadu un otra vada galu, pievienotu lādētāja uzgalim, iespraužot 

elektrības rozetē, vai arī USB vada otru galu pievienojot datoram. Datoru ieteicams pievienot 

elektrības padevei un ieslēgt.  

Kad tiek ieslēgts dators (stacionārais vai portatīvais), datora labajā apakšējā stūrī ir 

redzamas gan pievienotās bāzes stacijas, gan kustību sensors, gan 3D brilles. Ja kāda no 

ierīcēm ekrāna stūrī neparādās, tad vēlreiz jāpārbauda, vai visi vadi ir pareizi sasprausti. Kad 

iekārta ir darba kārtībā, tad pētījuma dalībnieks ieņem vēlamo pozīciju – vai nu sēdus uz 

līdzsvara dēļa, vai stāvus uz līdzsvara dēļa. Ap rumpi (zem krūšu kaula šķēpveida izauguma) 

tiek aplikta elastīga josta, kurai pievienots kustību sensors, un uz galvas tiek uzliktas 3 D 

brilles. Brillēm ir jānosedz sejas daļa ap acīm tā, lai iekšpusē nespīdētu gaisma. Pirms 

vingrinājumu uzsākšanas nepieciešams veikt lietotāja ķermeņa pozīcijas kalibrēšanu, tādējādi 

nosakot sākuma atskaites pozīciju gan sensoram, gan virtuālās realitātes brillēm.  

Datorā jāatver virtuālās realitātes uzstādījumi. Tos atverot, jāizvēlas iespējas „tikai 

stāvus pozīcija” (angl. standing only) vai „tikai sēdus pozīcija”(angl. sitting only). Pēc tam 

jānospiež „tālāk”( angl. next). Tad atvēlētajā vietā ir jāieraksta vai nu līdzsvara virsmas 

augstums cm vai līdzsvara virmas augstums plus galda augstums cm. Kad tas ir izdarīts, 

jāspiež „kalibrēt grīdu” (angl. calibrate floor). Pēc tam ir jāspiež “izdarīts” (angl. done).  

Pēc izdarītā nākamais solis ir spēles ikonas atvēršana datorā. Pēc tās atvēršanas spēles 

uzraudzītājs (fizioterapeits) spēles dalībniekam dod komandu iztaisnot muguru un saglabāt 

taisnu galvas pozīciju. Tad uzraugošā persona datora ekrānā ar kursoru uzspiež ikonu 

„kalibrēt”. Tādejādi spēles programma iegūst datus par individuāla spēlētāja atrašanās vietu 

telpā, augumu un taisnas muguras stāvokli. Pēc tam var izvēlnē izvēlēties nepieciešamo spēles 

līmeni. Kad tas tiek izdarīts, ar kursoru ir jāuzspiež uz ikonas „sākt spēli”.  

Lai nodrošinātu gan HTC Vive, gan spēles darbību, nepieciešams izmantot datoru ar 

atbilstošu veiktspēju. Līdz ar to sabiedrībā pieejamie vidējās klases stacionārie datori vai 

portatīvie datori var nenodrošināt vajadzīgās prasības spēles optimālai darbības realizācijai. 

Tomēr arī minimālas datorsistēmas prasības var būt pietiekamas, lai varētu spēlēt piedāvāto 

spēli, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Jāmin, ka šajā promocijas darbā izstrādātais 

virtuālās realitātes spēles saturs, salīdzinot ar tirgū pieejamām izlaides spēlēm, neprasa 

augstas datora veiktspējas. 8. tabulā iespējams iepazīties ar ieteicamajām un minimālajām 

datorsistēmas prasībām. Datorsistēmas prasību pārbaudi var veikt arī tās lietotājs, ja viņam ir 

vidēja līmeņa zināšanas datora lietošanā. 

  

Spēles darbības modelis 

Spēles darbības modelis atspoguļo kopējo programmatūras darbības ciklu. Tas sākas 

ar programmatūras palaišanu, kā rezultātā atveras un ir redzama galvenā izvēlne. Izvēlnē 

jānorāda līmenis, no kura spēlētājs sāks pildīt vingrinājumus. Pēc līmeņa uzstādīšanas un, ja 

nepieciešams, kalibrēšanas darbībām spēli uzsāk, nospiežot pogu „sākt”. Spēles līmeņa 

lejuplāde un izpilde detalizētā pārskatā ir redzama 13. attēlā.    
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 8.  tabula 

 

Datorsistēmas prasības virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura lietošanai 

 

Komponentes 
Ieteicamās sistēmas 

prasības 

Minimālās sistēmas 

prasības 

Operētājsistēma Windows 8.1, Windows 10 Windows 8.1, Windows 10 

Videokarte NVIDIA GeForce GTX 

1060, AMD Radeon RX 

480, līdzīga vai labāka 

NVIDIA GeForce GTX 970, 

AMD Radeon R9 290, 

līdzīga vai labāka 

Procesors NVIDIA GeForce GTX 970, 

AMD Radeon R9 290, 

līdzīgs vai labāks 

Intel Core i5-4590, AMD 

FX 8350, līdzīgs vai labāks 

Atmiņa 6GB RAM vai vairāk 4GB RAM vai vairāk 

Videokartes pieslēguma 

veidi 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 

vai jaunāki 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 

vai jaunāki 

USB ports 1x USB 3.0 vai jaunāks 1x USB 2.0 vai jaunāks 

 

Līmeņa izpilde sākas ar līmeņa ielādi. Šajā brīdī tiek pārbaudīts, vai ir kalibrēta 

spēlētāja virtuālās realitātes 3D briļļu un sensora pozīcija. Treniņu uzsākot, kalibrēšana jāveic 

obligāti un, ja nepieciešams, spēles gaitā to iespējams veikt atkārtoti. Gadījumos, kad 

kalibrēšana jau ir veikta (piemēram, pēc viena līmeņa izspēles), tā nav jāveic atkārtoti. Šādā 

gadījumā līmenis tiek sākts automātiski, izlaižot iepriekš minētos ar kalibrēšanu saistītos 

soļus. Nākamajā solī tiek aktivizēts spēles līmenis, ko spēlētājs izspēlē. Pabeidzot līmeni, tiek 

pārbaudīts, vai spēlētājs līmeni ir pabeidzis ar vairāk nekā 70 % precizitāti. Ja spēlētājam nav 

izdevies pārvarēt šo precizitātes slieksni, tad līmenis tiek ielādēts atkārtoti. Gadījumā, ja 

spēlētājs ir pārvarējis 70 % precizitātes slieksni, tiek ielādēts nākamais līmenis. Pirms nākamā 

līmeņa ielādes tiek pārbaudīts, cik ilgu laiku spēlētājs spēlē spēli. Līdzko spēlē pavadītais 

laiks pārsniedz 20 minūšu atzīmi, spēle tiek pārtraukta. Spēlētājs nevienā mirklī neredz spēlē 

pavadīto laiku (to redz tikai fizioterapeits). Neatkarīgi no brīža, kad tiek sasniegta 20 minūšu 

robeža, iesāktais līmenis ir jāpabeidz. Tikai pēc spēles laika beigām spēlētājs saņem 

paziņojumu, ka treniņš beidzies un informāciju par to, kuru līmeni ir izdevies sasniegt. 

 

Spēles testēšana 

Izstrādes gaitā, respektējot Agile projektu izstrādes metodoloģiju, spēles prototips tika 

testēts pēc katras jaunas funkcijas ieviešanas. Testēšana tika veikta divos galvenajos posmos – 

programmatūras atkļūdošanā un testos ar lietotājiem.  

Veicot programmas atkļūdošanu, tika izmantota baltās kastes testēšanas metode – 

testēti dažādi ieejas un izejas dati, pārbaudīti dažādi lietotāja darbības scenāriji un meklētas 

potenciālās problēmu zonas. Pateicoties šādai testēšanai, lielākā daļa kļūdu tika atklātas, kā arī 

novērstas pirms lietotāju testiem.  

Veicot lietotāju testus, pārsvarā tika vērtēts, vai izstrādātie un spēlē iekļautie elementi 

spēlētājam sniedz vēlamo fizioterapeitisko rezultātu. Tika pārbaudīts, kāda ir optimālā 

spēlētāja kustību amplitūda, iespējamais objektu kustības ātrums un līmeņu sarežģītība. Visi 

šie testi notika sadarbībā ar fizioterapeitu, kurš novērtēja iegūtos rezultātus un ieteica 

nepieciešamās korekcijas. Piemēram, vadoties pēc kustības izpildes sarežģītības pakāpes, 

izstrādātās kustību amplitūdas spēlē atšķīrās. Atšķirības tika noteiktas starp kustību 

virzieniem. Uz sāniem tās bija pieļaujamas īsākas (aptuveni 2 cm); uz priekšu un atpakaļ tās 

bija garākas (aptuveni 3 cm). Proti, sensors, spēlētājam atrodoties sākuma stāvoklī, objektu 

spēlē uz priekšu un atpakaļ varēja izkustināt 3 cm diapazonā, bet uz sāniem 2cm diapazonā. 
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13. attēls. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura līmeņa izpildes loģikas secība 

 

Tā kā spēles prototipa autori savlaicīgi uzsāka lietotāju testus, ļoti ātri atklājās 

potenciālās problēmas. Piemēram, iesākumā sensoru, kas esošajā spēles prototipā stiprināms 

pie spēlētāja ķermeņa, bija iecerēts stiprināt zem fizioterapijas līdzsvara dēļa. Taču testu 

rezultātā atklājās, ka HTC Vive bāzes stacijas nespēj uztvert sensora raidīto signālu. Testējot 

fizioterapeita klātbūtnē, tika secināts, ka sensora vislabākā atrašanās vieta ir zem krūšu kaula 

šķēpveida izauguma, jo, sensoram atrodoties minētā vietā, tas viskvalitatīvāk spēj fiksēt 

rumpja kustības. Pirms tam tika izskatīta iespēja, ka sensors tiek novietos nabas apvidū vai uz 

tās. Tas nesniedza vēlamo rezultātu, jo varēja rasties risks izpildīt pārāk lielas kustību 

amplitūdas jostas daļā, kas rezultētos hipermobilitātes (palielināta kustīguma locītavā(-as)) 

veicināšanā. Sākotnējais fizioterapeita nolūks ar rumpja kustības palīdzību aktivizēt tajā esošo 

optimālo muskulatūras daudzumu, izpildot optimālas amplitūdas kustības, tika sasniegts. Vēl 
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viens faktors, kas tika ņemts vērā, bija indivīda labsajūta, spēlējot spēli. Lai izvairītos no tā, 

ka spēlētājam spēles laikā var kļūt nekomfortabli (parādīties nelabums, reibt galva), tika 

noraidīta sākotnējā ideja par spēlētāja pārvietošanos virtuālajā vidē (staigāšanu telpā jeb cita 

veida kustībām, jeb lokomocijām). Līdz ar to seniors spēli spēlēja sēdus vai stāvus pozīcijā uz 

līdzsvara dēļa. Pēc fizioterapeita rekomendācijām tika noteikts, ka sēdus pozīcijā seniora kāju 

pēdas nedrīkst pieskarties zemei vai kādai citai virsmai, lai spēles laikā neaktivizētu kāju 

muskuļus (seniors sēdēja uz galda novietota līdzsvara dēļa, nevis uz krēsla). Pateicoties 

problēmu savlaicīgai identificēšanai un risinājumu izveidošanai, kuri tika savstarpēji 

saskaņoti, izdevās ietaupīt laiku un resursus. 

 

SVID (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (angl. SWOT – strengths, weaknesses, 

opportunities, threats)) analīze  

 

Stiprās puses 

- Tiek izmantota augstas kvalitātes tehnika – HTC Vive. 

- Kustību noteikšanai tiek izmantots jau gatavs un speciāli paredzēts sensors. 

- Izstrāde notiek nepārtrauktā sadarbībā ar fizioterapeitu. 

- Spēles prototips tiek izstrādāts tā, lai to būtu iespējams pielāgot arī citām virtuālās 

realitātes ierīcēm. 

- Lietotājam iespējams īsā laikā apgūt spēles principus. 

 

Vājās puses 

- Projektu izstrādā (programmē un modelē) tikai viens cilvēks. 

- Spēles prototipa lietošanai nepieciešams jaudīgs dators. 

- Spēles prototipa uzstādīšanai nepieciešamas vismaz 10 minūtes. 

 

Iespējas 

- Spēles prototipu iespējams pielāgot plašākai mērķauditorijai.  

- Spēles prototipu iespējams pielāgot citām virtuālās realitātes platformām. 

- Iespējams izveidot vēl plašāku un visaptverošāku vingrinājumu programmu. 

  

Draudi 

- Izstrādātais spēles prototips nesniedz gaidīto efektu. 

- Izstrādātais spēles prototips izraisa kiberslimību. 

- Parādās jauni efektīvāki risinājumi. 

- Izmantotās tehnikas izmaksas. 

 

Gala slēdziens (kopsavilkums) 

Promocijās darbā trešais izvirzītais uzdevums tika sasniegts. Proti, sadarbībā ar 

Vidzemes Augstskolas programmētāju izveidots virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles 

saturs ar tajā iekļautiem sarežģītības līmeņiem, kas spēles darbības laikā, pēc fizioterapeitu 

novērojumos secinātā, aktivizē rumpja dziļo muskulatūru (līdzsvaru statikā) un kognitīvo 

funkciju. Šajā apakšnodaļā aprakstīta spēles lietošanas pamācība un HTC Vive spēļu konsoles 

ieslēgšanas instrukcija tā, lai cilvēks, kurš nav eksperts šo tehnoloģiju izmantošanā, spētu to 

kvalitatīvi lietot. 

    



71 
 

3.3. Izmantotās virtuālās realitātes spēles saturs (ar 3D brillēm un 

bez tām): rezultāti, to salīdzinošā analīze un rekomendācijas 
 

Pirms intervences grupu uzrādītie rezultāti testēšanā visos mērāmajos parametros bija 

viendabīgi (p > 0,05), izņemot divus parametrus – modrība vizuāli un modrība ar skaņu. Līdz 

ar to tālākajā matemātiski statiskajā apstrādē šie rādītāji netika iekļauti, jo to gala iznākumu 

nebūs iespējams objektīvi izvērtēt. Vidējie grupu ĶMI rādītāji uzrādīja nelielu lieko svaru, ja 

tiek pieņemts, ka paaugstināts ĶMI ir izveidojies no paaugstināta tauku šūnu daudzuma 

pētāmās grupas dalībnieku organismā. Jāmin, ka ĶMI rādītājām ir informatīva nozīme 

pedagoģiskajā eksperimentā. IPAQ-S aptauja uzrādīja, ka visās grupās esošie seniori ir ar 

augstiem ikdienas fiziskās aktivitātes rādītājiem. Tas arī bija šī pētījuma atlases procesā 

izvirzītais uzdevums, kurš, kā rāda rezultāti, tika īstenots. Funkcionālās veiktspējas rādītāju 

baterija uzrādīja augstus rezultātus visās grupās (sk. 9. tabulu).  

 

9.  tabula 

 

Senioru kognitīvā un sensomotorās sistēmas funkcija:   

pirms intervences testēšanas rādītāji, izmantojot Kruskala Valisa H testu 

 

Kopā (44) Kontroles (15) Ekrāna (15) 3D briļļu (14) p 

Vecums (g) 

72.39±5.94 71.67±5.97 73.07±6.31 72.43±5.87 .76 

Augums (m) 

1.66±.07 1.69±0.7 1.64±.07 1.66±.09 .15 

Svars (kg) 

74.68±12.04 75.26±11.07 75.26±11.07 72.14±11.04 .69 

ĶMI 

27.02±4.05 26.39±3.82 26.39±3.82 26.32±3.98 .46 

Mini-mental tests (0–30 p) 

28.18±1.56 27.73±1.53 27.73±1.53 28.50±1.99 .22 

IPAQ-S (AME min/ned.) 

10997.02±9333.57 10065.47±6124.38 10065.47±6124.38 8588.93±4092.83 .40 

SSU ar skaņu (Z vērtības) 

.29±.66 .46±.29 .46±.29 .46±.36 .20 

SU reakcijas ātrums (Z vērtība) 

.46±.78 .48±.63 .48±.63 .45±1.13 .40 

SU reakcijas kontrole (Z vērtība) 

.48±1.24 .15±.95 .15±.95 .48±1.50 .23 

DA (Z vērtība) 

.40±1.21 .12±.83 .12±.83 .39±1.39 .04 

Modrība ar skaņu (Z vērtība) 

.45±.63 .79±.51 .79±.51 .49±.56 .01 

Modrība vizuāli (Z vērtība) 

.45±.63 1,09±.65 1,09±.65 .60±.73 .00 

Prone tests (mm/Hg) 

66.29±1.99 65.96±2.86 65.96±2.86 66.48±1.18 .83 

Baterija (0–12 p) 

10.55±1.02 10.93±.96 10.93±.96 10.64±.93 .08 
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Tabulā lietoto saīsinājumu skaidrojums: Ar skaņu – reakcija uz signālu ar skaņu; AME – min/ned. 
aktivitātes metabolisma ekvivalents minūtes/nedēļā; Baterija; funkcionālās veiktspējas rādītāju 

(līdzsvars statikā, gaitas ātrums, kāju spēks) noteikšanas tests; DA – darbības atmiņas tests; IPAQ-S – 

starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti senioriem; Mm/Hg – dzīvsudraba staba milimetrs; Mini-
mental tests – demences esamības un/vai līmeņa noteikšanas tests; Prone tests – rumpja dziļās 

muskulatūras izturības un koordinācijas tests; SSU – spēja sadalīt uzmanību; SU – selektīvā uzmanība, 

vizuāla reakcija uz redzamā objekta izmaiņu, p – vērtība aprēķināta pēc Kruskala Valisa H testa 

norāda vai ir atšaķirība starp grupām pirms intervences, p < .05 – ir statistiski nozīmīga atšķirība.    

  

Tas liecina, ka pētāmās grupas dalībnieki nebija augsta riska krišanas zonā, jo 

funkcionālās veiktspējas testu rezultātu kopējā vidējā vērtība grupā bija lielāka par 

6 punktiem. Padziļinātāka šo u. c. rezultātu analīze ir izlasāmā promocijas darba diskusijas 

sadaļā. Pētījuma jaudas analīze (angl. power analysis) uzrādīja, ka pētījumā ir nepietiekams 

dalībnieku skaits un tas liecina par II tipa kļūdas klātesamību. Pētījuma autori ar to bija 

rēķinājušies, ņemot vērā, ka šis pētījuma dizains atbilst pilotpētījumam tipam. Visas pētījumā 

iesaistītās grupas uzrādīja vienlīdz augstu ikdienas fizisko aktivitāšu līmeni arī pētījuma 

beigās. 

Pēc eksperimenta statistiski nozīmīgi uzlabojumi kontroles grupā (p = 0.005 un p = 

0.034), ekrāna grupā (p = 0.001 un p = 0.004) un 3D briļļu grupā (p = 0.001 un p = 0.014) tika 

konstatēti tādos parametros kā rumpja dziļās muskulatūras stabilitāte un funkcionālā 

veiktspēja. Kas attiecas uz kognitīvajiem rādītājiem, pēc eksperimenta tikai 3D briļļu grupā 

tika konstatēti statistiski uzlabojumi selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē (p = 0.009) un 

selektīvās uzmanības reakcijas ātrumā (p = 0.033) (sk. 10. tabulu). Pētījumā iegūtie rezultāti 

norāda uz to, ka izveidotais virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs var tikt lietots kā 

alternatīva vingrošanas metode funkcionālās veiktspējas un rumpja dziļās muskulatūras 

attīstīšanā, kā arī tas demonstrē papildu uzlabojumus senioru kognitīvajā funkcijā. Šis faktors 

var būt nozīmīgs tieši tiem senioriem, kam nav pieejama vieta, kur īstenot fiziskās un 

kognitīvās aktivitātes, vai arī to sasniedzamība prasa laiku. Kognitīvās funkcijas rādītāju 

pozitīva nosliece 3D briļļu grupā akcentē virtuālās realitātes maiņas un telpas nozīmi 

aktivitāšu laikā. 

 

10.  tabula 

 

Senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas testēšanas rādītāji pirms 

intervences un pēc tās, izmantojot Vilkoksona rangu un Manna Vitneja U testu 

 

Kontroles grupa (N 15) Ekrāna grupa (N15) 3D briļļu grupa (N14) p 

Pirms Pēc Pirms pēc Pirms Pēc  

SSU ar skaņu (Z vērtība)  

.46±.29 .38±.29 .04±.98 .29±.95 .46±.36 .55±.27 .06 

SU reakcijas ātrums (Z vērtība)  

.48±.63 .33±.47* .46±.50 .48±.49 .45±1.14 .87±.42*† .02 

SU reakcijas kontrole (Z vērtība)  

.15±.95 .15±1* .80±1.23 .30±.88** .48±1.50 .44±.45**‡* .03 

Prone tests (mm/Hg)  

65.96±2.86 67.07±2.99‡ 66.44±1.59 69.11±1.78‡ 66.48±1.18 67.90±1.28‡ .11 

Funkcionālās veiktspējas rādītāji (0–12 p)  

10.93±.96 11.33±.82† 10.07±1.03 11.00±.85‡ 10.64±.93 11.29±.83† .47 
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Tabulā lietoto saīsinājumu skaidrojums: Ar skaņu – reakcija uz signālu ar skaņu; Funkcionālās 

veiktspējas rādītāju punktu summa – veido līdzsvars statikā, gaitas ātrums, kāju spēks; Mm/Hg – 

dzīvsudraba staba milimetrs; Prone tests – rumpja dziļās muskulatūras izturības un koordinācijas tests; 
SSU – spēja sadalīt uzmanību; SU – selektīvā uzmanība; † – norāda, ka grupai rezultāti ir statistiski 

nozīmīgi uzlabojušies pēc eksperimenta (p < .05); ‡ – norāda, ka grupai rezultāti ir statistiski nozīmīgi 

uzlabojušies pēc eksperimenta (p < .01); * – norāda, ka 3D briļļu grupas rezultātu atšķirība 
salīdzinājumā ar kontroles grupu pēc eksperimenta ir statistiski nozīmīga (p < .05); ** – norāda, ka 3D 

briļļu grupas rezultātu atšķirība salīdzinājumā ar ekrāna grupu pēc eksperimenta ir statistiski nozīmīga 

(p < .05). p – vērtība aprēķināta pēc Kruskala Valisa H testa norāda vai ir atšaķirība starp grupām pēc 
intervences.   

   

Pēc eksperimenta rezultātos starp pētījumā iesaistītajām grupām statistiski nozīmīgas 

izmaiņas konstatētas divos rādītājos. Attiecīgi selektīvās uzmanības reakcijas ātrumā un 

selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē testā. Pēc intervences 3D briļļu grupas rezultāti 

selektīvās uzmanības reakcijas ātruma testā bija statistiski nozīmīgi atšķirīgi salīdzinājumā ar 

kontroles grupas rezultātiem (p = 0.004). Savukārt selektīvās uzmanības reakcijas kontroles 

testā 3D briļļu grupas rezultāti bija statistiski nozīmīgi atšķirīgi salīdzinājumā ar kontroles 

grupu (p = 0.049) un ekrāna grupu (p = 0.010) pēc intervences. Šie rezultāti ir likumsakarīgi, 

jo 3D briļļu grupa individuāli uzrādīja statistiski nozīmīgus uzlabojumus minētajos 

parametros (sk. iepriekšējos rezultātus). Fakts, ka rezultātu atšķirības selektīvās uzmanības 

reakcijas ātruma testā nav statistiski ticamas pēc eksperimenta starp 3D briļļu grupu un ekrāna 

grupu, var būt dažādi interpretējams (sk. 10. tabulu). Var spekulēt, ka spēles spēlēšana uz 

ekrāna sniegtu pozitīvus uzlabojumus kognitīvās funkcijas rādītājos, ja tiktu izvēlēta skaitliski 

lielāka ģenerālkopa vai izlase ar augstāku krišanas risku. Nav zināms, kādus rezultātus tādā 

gadījumā uzrādītu 3D grupa, ja tās ģenerālkopa tiktu izvēlēta pēc izmainītiem atlases 

kritērijiem. 

 Apgalvojumi, ka jaunākās tehnoloģijas varētu negatīvi ietekmēt vai neietekmēt 

minētos rādītājus senioriem, ir noraidāmi. Pēc pētījuma senioriem neradījās iespējamais 

pretējais efekts (angl. adverse effect), ko varētu izraisīt intervence. Kā rāda rezultāti, jebkura 

no piedāvātājām intervencēm statistiski nozīmīgi uzlaboja iepriekšminētos komponentus pēc 

eksperimenta un atšķirības starp grupām rezultātos nebija nozīmīgas. Tas nozīmē, ka šīs 

ģenerālkopas dalībnieki, ja būtu tāda iespēja, varētu izvēlēties sev piemēroto jeb sirdij tuvāko 

aktivitātes veidu, tādejādi paaugstinot iespējamo motivācijas noturību. Šī pētījuma rezultāti 

nav attiecināmi uz visu populāciju, bet parāda pirmās tendences šajā pētniecības laukā.   

R koeficienta aprēķināšana tika veikta, izmantojot Rozentāla ieteikto vienādojumu 

(Rozenthal, 1991). Rezultātos pēc intervences tika uzrādīta liela efekta atšķirība starp 3D 

briļļu grupu un kontroles grupu selektīvās uzmanības reakcijas ātruma (r = 0.52),  vidēja 

efekta atšķirība selektīvās uzmanības reakcijas kontroles (r = 0.36) testā. Liela efekta atšķirība 

vēl tika kosntatēta testa rezultātos starp 3D briļļu grupu un ekrāna grupu selektīvās uzmanības 

reakcijas kontroles (r = 0.47) testā. Spējā sadalīt uzmanību ar skaņu starp ekrāna grupu un 3D 

briļļu grupu tika konstatēta tuvu vidēja efekta atšķirība (r = 0.26) un vidēja efekta atšķirība 

Prone testa rezultātos (r = 0.32). Prone testā vidēja efekta atšķirība rezultātos (r = 0.34) pēc 

intervences tika konstatēta starp ekrāna grupu un kontroles grupu (sk. 11. tabulu). Efekta 

lieluma rezultāti 11. tabulā norāda, ka virtuālās realitātes spēles spēlēšana ar 3D brillēm var 

ietekmēt (vidēja efekta ietekme) spēju sadalīt uzmanību ar skaņu rādītāju salīdzinājumā ar 

kontroles grupu. Tas neparādījās 10. tabulā. Šis atklājums var būt interpretējams dažādi. Ir 

nepieciešams vairāk pētījumu, lai izvirzītu konkrētus apgalvojumus saistībā ar minēto 

parametru. Kognitīvajā funkcijā efekta lieluma rādītāji salīdzinot 3D briļļu ar citā grupām 

svārstās diapazonā no vidēja līdz lielam efektam, savukārt salīdzinot ekrāna un kontroles 

grupas efekts ir mazs. Vidēja efekta atšķirību uzrādīja Prone tests starp ekrāna grupu un 3D 

briļļu grupu un starp ekrāna un kontroles grupām. Rezultātu interpretācijā saistībā ar Prone 
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testa datiem ir jāievēro zinātniskā pietāte, jo šī testa atkārtojamība dažos pētījumos ir 

diskutabla (sk. diskusijas daļu).  

 

11.  tabula 

 

Senioru kognitīvo un sensomotorās sistēmas funkciju testēšanas pēc intervences 

(R koeficienta rādītāji, izmantojot Rozentāla vienādojumu (Rozenthal, 1991)) 

 

 
Mazs efekts = 0.10; vidējs efekts = 0.30; liels efekts = 0.50 

 

Rekomendācijas speciālistiem 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošana ir ieteicama senioriem. It 

īpaši, ja fizisko aktivitāšu mērķis ir uzlabot kognitīvās, rumpja dziļās muskulatūras un 

līdzsvara funkcijas. Pirms spēles uzsākšanas seniors ir jāizmeklē. Ir jāievāc pilnvērtīga 

anamnēze. Funkcionālās veiktspējas novērtēšanā rekomendējams izmantot funkcionālās 

veiktspējas testu bateriju (Guralnik et al., 1994). Ja funkcionālās veiktspējas noteikšanas testu 

baterijā rezultātu punktu summa senioram ir ≤ 6, tad seniora iesaiste virtuālās realitātes (ar 3D 

brillēm) spēles satura spēlēšanai nav rekomendējama. Nav obligāta, bet ir ieteicama 

kognitīvās funkcijas izvērtēšana. Kognitīvās funkcijas izvērtēšanā var izmantot TMT A un B 

daļas (mēra kognitīvo izpildfunkciju) testu, kurš ir viegli izpildāms (Tischler & Petermann, 

2010). Ja senioram izmeklēšanas laikā tiek konstatēts izteikts emocionāls distress 

(paaugstināts trauksmes līmenis, klīniski nozīmīgi depresijas simptomi), tad jāņem vērā, ka 

tas ietekmēs gan kognitīvo, gan arī fizisko funkcionālo stāvokli. Senioriem ar emocionālo 

distresu fiziskos funkcionālos veiktspējas testus ir lietderīgi veikt ne tikai pirmajā 

konsultācijas dienā, bet arī pēc vienas vai divām nodarbībām, kuru laikā būtiski mazinājies 

trauksmes un, iespējamais, baiļu līmenis.  

Pirmās četras līdz piecas nodarbības (vai pirmās divas nedēļas) ir ieteicams, ka 

spēlētājam līdzās ir kvalificēts speciālists, kurš uzrauga, vai spēle tiek spēlēta, kā tas ir 

aprakstīts virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura aprakstā. Ir rekomendējams, ka 

speciālists, kas sākuma posmā senioru uzrauga, ir fizioterapeits, kurš ir ieguvis vismaz 

bakalaura grādu fizioterapijā. Vēlama, bet ne obligāta prasība ir sertifikāts. Fizioterapeitam 

jābūt labām prasmēm anamnēzes ievākšanā. Fizioterapeitam jāspēj izveidot profesionālas 

terapeitiskas attiecības ar senioru. Spēles lietošana nav ieteicama cita speciālista uzraudzībā 

(piemēram, ģimenes ārsta, uztura speciālista, fitnesa trenera vai cita). Pēc trīs līdz četrām 

nodarbībām vai divām nedēļām fizioterapeits vingrošanas biežumu un intensitāti var kontrolēt 

attālināti, jo spēlē uzrādītos rezultātus ir iespējams pārsūtīt fizioterapeitam elektroniski. 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs nav paredzēts lietošanai indivīdiem ar 

hroniskām vai akūtām muguras jostas daļas sāpēm, grūtniecēm vai smagu garīga rakstura 

traucējumu gadījumos (šizofrēnija, halucināciju pavadošā fāzē un/vai neirastēnija, autisms, 

Dauna sindroms nekontrolējamā stadijā u. c.). Pašreiz, vadoties no pedagoģiskā eksperimenta 

Efekta lielums starp grupām (r koeficients) 

 

3D briļļu grupa, 

salīdzinot ar 

kontroles grupu 

3D briļļu grupa, 

salīdzinot ar 

ekrāna grupu 

Ekrāna grupa, 

salīdzinot ar 

kontroles grupu 

SSU ar skaņu 0.37 0.26 0.21 

SU reakcijas ātrums 0.52 0.36 0.12 

SU reakcijas kontrole 0.36 0.47 0.14 

Prone tests 0.06 0.32 0.34 

Funkcionālās veiktspējas rādītāji 0.03 0.17 0.21 
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pētījuma, virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs ir rekomendējams fiziski aktīviem 

senioriem. Ja spēlētājs virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura lietošanas laikā izjūt 

diskomfortu vai sāpes, tad spēle ir nekavējoties jāpārtrauc. Fizioterapeitam ir jāinformē 

spēlētājs par šādu noteikumu ievērošanu: 

- iekārtot spēles spēlēšanas vidi tā, lai tajā neatrastos priekšmeti, kas var izraisīt traumas; 

- spēlēšana nav savienojama ar alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu; 

- spēle ir paredzēta spēlēšanai iekštelpās; 

- ir jāpārliecinās, ka pirms spēles uzsākšanas spēles iekārta nav pakļauta ūdens iekļūšanai 

tajā vai pārkaršanas riskam; 

- pirms spēles uzsākšanas ir jābūt drošam, ka mājdzīvnieks(-i) nesatraumēs sevi (graužot 

spēles iekārtas vadus) vai neradīs bojājumus spēles iekārtai. 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura ieteicamais lietošanas biežums ir 

vismaz 2–3 reizes nedēļā. Vienas nodarbības ilgums ir aptuveni 30 minūtes. Nodarbības laikā 

ir jāiekļauj fizioterapeita piedāvātie iesildīšanās (vismaz 5 minūtes ilgi) vingrinājumi. 

Iesildošajā daļā ir jāiekļauj apļveida kustības vingrinājumi galvenajās ķermeņa locītavās. 

Obligāti ir jāiekļauj rumpi iesildošie vingrinājumi. Atsildīšanās vingrinājumos (vismaz 5 

minūtes ilgi) ir jāiekļauj statiskā stiepšanās lielajām muskuļu grupām. Ir jāievēro ACSM 

(American College of Sport Medicine) vadlīnījas: 

 

- biežums: minimums 2–3 reizes nedēļā, maksimums 5–7 reizes nedēļā; 

- intensitāte: 3–4 piegājieni uz stiepjamo muskuļu grupu līdz kustības amplitūdas gala 

stāvoklim, neierosinot diskomfortu; 

- ilgums: 30–60 sekundes stiept vienā reizē (Kravitz et al., 2011). 

Hipermobilitāti veicinošie stiepjošie vingrinājumi (piemēram, jogas stiepjošie 

vingrinājumi tādās pozās kā Dhanurasana, Halasana u. c.) ir aizliegti. 

Ieteicamais laika periods kad, var veikt atkārtotu novērtēšanu, tādējādi izvērtējot 

virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura ietekmi uz senioriem, ir vismaz trīs mēneši. 

Ieteicamais periods balstās uz klīnisko pētījumu standarta eksperimenta vidējo ilgumu. 

Atkārtota novērtēšana nav obligāta prasība. 
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DISKUSIJA 
 

Senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanas nozīme novecošanās seku 

mazināšanā 
Zinātniskajā literatūrā ir aprakstīti veiktie pētījumi, kuros var noteikt asociācijas ar 

KOG pieeju. Tajos var novērot, ka kognitīvo vingrinājumu laikā senioriem netieši tiek 

aktivizēta rumpja dziļā muskulatūra. Piemēram, Daniela Šoene un viņas kolēģi (2014) savā 

pētījumā analizēja kognitīvi motoro vingrinājumu intervenci, kuras laikā ar 3D virtuālās 

realitātes spēles palīdzību senioriem vajadzēja pildīt lielo motoro spēju vingrinājumus – 

aktivizēt lielās muskuļu grupas kājās, rumpī (tātad likumsakarīgi iesaistot arī rumpja dziļo 

muskulatūru) un rokās. Eksperimentālās grupas gala iznākums bija vienlīdz efektīvs krišanas 

riska samazināšanā salīdzinājumā ar tradicionālajām jeb standarta vingrinājumu programmas 

pieejām (Schoene et al., 2014). Papildinot minēto, ir liecības, ka uz 3D virtuālās realitātes 

spēlēm balstītas intervences varētu uzlabot kognitīvo funkciju gan pacientiem, gan tiem 

senioriem, kuri nav pacienti (Stanmore et al. 2017). Taču minētie 3D virtuālās realitātes spēļu 

pētījumi neintegrē piedāvātajā pieejā vingrinājumus, kas tiešā veidā aktivizē rumpja dziļo 

muskulatūru. Tāpat pētījumu autori savos darbos nenodrošina pilnvērtīgu informāciju par 

sensomotoro spēju noteikšanas iespējām senioriem. Nepilnības rezultātu izklāstā ir 

novērojamas arī pašreizējā sistemātiskā pētījumā ietvertos divos KOG pētījumos. Proti, 

rezultāti nav homogēni, tie atšķiras starp pētījumiem, radot grūtības to salīdzināšanā un 

analīzē. Atsaucoties uz iepriekš minētām 3D virtuālās realitātes spēlēm un KOG intervencēm, 

ir zināms, ka mugurkaulāja lokomotorā (iestrādātā kustību paterna – angl. central pattern 

generator) kā arī kognitīvi motorā darbība var tikt pakļauta supraspinālo nervu sistēmas 

centru pārvaldībai (Haefeli et al., 2011). Tāpēc motoro prasmju attīstības treniņiem ir 

potenciāls, jo tie vingrinājuma procesā ļauj smadzenēm no jauna atkārtoti mācīt un no jauna 

atkārtoti integrēt kustību izpildes laika precizitāti (angl. timing) un kustību izpildes secību 

senioriem. Šāda pieeja ir nozīmīga staigāšanas fāzes laikā, kad jānotur līdzsvars 

(VanSwearingen & Studenski, 2014), jo veicina kustību energoefektivitāti. 

Energoefektivitātes veicināšana senioriem staigāšanu padarītu vieglāk izpildāmu, jo, 

pateicoties supraspinālo centru vingrinājumiem, smadzenēs notiek adaptīvas izmaiņas  

(Doyon & Benali, 2005; King et al., 2013; Milton et al., 2007). 

Šajā sistemātiskajā pārskatā viena no KOG pieejas pētījuma intervencēm (abās tika 

izmantota duāla veida pieeja vingrinājumu laikā) balstīta uz īpašu dejošanas prasmju 

mācīšanos un atcerēšanos. Programma tika veidota tā, lai dalībnieki katrā nodarbībā apgūtu 

jaunu deju vai tās elementu, bet jādemonstrē arī iepriekšējās nodarbībās iemācītais (Hamacher 

et al., 2016). Otrais bija G. Markovica pētījums (2015), kurā Huber ierīce ar dažādas 

intensitātes pakāpēm centās izgrūst uz tās platformas atrodošo senioru no līdzsvara. Balstoties 

uz uzkrāto pieredzi no iepriekšējo nodarbību reizēm, senioram vajadzēja adekvāti reaģēt, lai 

noturētu līdzsvaru (Markovic et al., 2015). Šīs KOG pieejas netraucēja uzmanības 

koncentrēšanos uz savu ķermeni telpā, lai arī to redze periodiski bija aizņemta. Proti, 

G. Markovica (2015) pētījumā seniori spēja reaģēt ar ķermeni uz apkārtējas vides izmaiņām 

un noturēt līdzsvaru uz Huber platformas, lai arī dažbrīd skatījās platformas ierīces ekrānā, 

kurš informēja par individuālajam sekmēm vingrinājuma laikā (Markovic et al., 2015). Denisa 

Hamahera pētījumā seniori spēja ar savu ķermeni izpildīt kustības, ilglaicīgi neskatoties uz to 

izpildījumu (Hamacher et al., 2016). Šādas pieejas (bez redzes fokusēšanās uz ķermeni) 

ieviešana vingrinājumu laikā ir būtiska, ņemot vērā, ka gados vecāki cilvēki krīt un/vai 

aizķeras aiz objektiem, kas atrodas zem acu līmeņa (Di Fabio et al., 2005). Ir pierādījumi, ka 

nervu sistēmas signālu sūtīšanai no talokruālās locītavas (potītes locītava) uz galvenajiem 

smadzeņu centriem ir lielāka nozīme kritienu novēršanā nekā redzes faktoram (Anacker & Di 

Fabio, 1992). Tātad supraspinālo centru aktivizācija, kuras laikā seniors seko un reaģē uz 
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sensorajiem impulsiem, kas nenāk no redzes orgāna, ir jo īpaši nozīmīga, zinot, ka seniora 

krišanas cēlonis var būt aizķeršanās ar kāju aiz priekšmeta vai kā cita līdzīga veida situācijā. 

Kognitīvās funkcijas nozīme ir īpaši svarīga, ja seniors veic divas darbības vienlaicīgi 

(piemēram, kavējas atmiņās un iet). Atsaucoties uz abiem KOG pētījumiem, nav zināms, kāda 

būtu to intervences iedarbība uz sensomotorās funkcijas rādītājiem, ja senioriem būtu jāpilda 

vingrinājumi ar aizvērtām vai aizsietām acīm, tādejādi vadoties tikai no savu proprioreceptoru 

sniegtās informācijas. 

Saistībā ar redzes kontroli un rumpja dziļo muskulatūru ir ticis veikts pētījums, kurā 

nonāca pie slēdziena, ka redzes kontrole kā tāda pētnieku dotajā vingrinājumā, kurš bija 

jāizpilda ar aizvērtām acīm, nav būtiska rumpja līdzsvara noturēšanā tiem indivīdiem, kuriem 

nav hroniskas jostas daļas sāpes (Borghuis et al., 2008). Savukārt indivīdiem ar hroniskām 

jostas daļas sāpēm, ja nav vizuālas atgriezeniskās saites (acis ir ciet jeb daļēji iztrūkst 

A. Radeboldas definētā otrā līmeņa (Radebold et al., 2001)), parādījās vājš līdzsvara 

noturēšanas izpildījums. Šis izpildījums ievērojami korelēja ar ilgāku rumpja dziļās 

muskulatūras aktivizācijas uzsākšanās laiku. Tas tika novērots brīžos, kad indivīdam 

vajadzēja reaģēt uz pēkšņām perturbācijām, kuras izraisīja ārēji spēki, grūžot indivīda rumpi 

ārā no līdzsvara (Borghuis et al., 2008). Rezumējot var secināt, ka sensomotorās sistēmas 

koordinācijas nozīme starp rumpja dziļo muskulatūru un supraspinālajiem centriem ir būtiska. 

Izvērtējot abus KOG pētījumus, ir skaidrs, ka abas KOG intervences savu vingrinājumu laikā 

aktivizēja A. Radeboldas aprakstīto trešo jeb kognitīvās programmēšanas līmeni (Radebold 

et al., 2001). Kognitīvā programmēšana balstās uz indivīda atmiņā uzglabātajiem kustību 

paterniem. (Bernshtein, 1967; Radebold et al., 2001). Šajā gadījumā tie bija izveidojušies 

eksperimenta laikā, senioriem mācoties pēc iespējas kvalitatīvāk izpildīt vingrinājumus. 

Kognitīvās programmēšanas izmantošana ir svarīga arī gadījumos, kad jānotur līdzsvars. Tas 

var notikt, pieslēdzoties smadzeņu garozas centriem jeb apzinātības līmenī  (Bernshtein, 1967; 

Borghuis et al., 2008; Radebold et al., 2001). 

Optimāla sensomotorās sistēmas darbība ir svarīga, jo tās disfunkcijas gadījumā ir 

novēroti traucējumi ap mugurkaulāja esošo muskuļu kokontrakcijas (muskuļu savstarpējās 

sadarbības, lai nodrošinātu stabilitāti) spējās (Ferreira, Ferreira, & Hodges, 2004; Hodges & 

Richardson, 1996), vai arī ir novērots samazināts rumpja dziļās muskulatūras šķērsgriezuma 

laukums (Dickx et al., 2010; Hides et al., 2011) un vērojami traucējumi smadzeņu garozas 

daļā, kas atbild par motoro kustību paternu reprezentāciju (Tsao, Galea, & Hodges, 2008). Lai 

arī KOG ieviešana vingrojumu programmās, ņemot vērā iepriekšminēto, šķistu likumsakarīgs 

solis, tomēr, kā liecina sistemātiskā pārskata rezultāti, līdz šim nav RKP ar skaidru un 

visaptverošu darbības mehānisma izskaidrojumu, kas pamatotu KOG pieejas nozīmīgumu 

senioriem.  

Ir pierādījumi, kas apliecina, ka pastāv skaidra saistība starp rumpja dziļās 

muskulatūras darbību un apakšējo ekstremitāšu funkciju (Willson et al., 2005). Dažos 

pētījumos ir apgalvojumi, ka tradicionālās rumpja pretestības vingrinājumu programmas 

uzlabo arī gaitas ātrumu (Van Abbema et al., 2015; Bergamin et al., 2015; Kim et al., 2015). 

Tomēr šāda tradicionāla pieeja drīzāk neietekmē nozīmīgus gaitas variabilitātes rādītājus, 

kuros izšķirošā nozīme ir koordinācijas spējām (Tian et al., 2017) un periodiski – kognitīvajai 

funkcijai (Haefeli et al., 2010). Tādejādi šādu sensomotorās sistēmas spēju, kuras integrē 

minētie A. Radeboldas (2001) līmeņi, attīstības iekļaušana vingrinājumu programmās 

senioriem varētu būt svarīgs izpētes objekts turpmākos pētījumos (Radebold et al., 2001; 

VanSwearingen & Studenski, 2014).  
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Pētījuma ierobežojumi 

Var identificēt vairākus sistemātiskā pārskata ierobežojumus. Iespējams, ka daži 

pētījumi netika atrasti, jo tie netika publicēti galvenajās datubāzēs, kurās tika meklēta 

informācija. Turklāt sistemātiskajā pārskatā netika iekļautas publikācijas, kas bija citās 

valodās, izņemot angļu. Tāpat raksti varēja tikt palaisti garām, ja citos rakstos uz tiem nav 

atsauces. Tā kā sistemātiskajā pārskatā tika iekļauti randomizēti un nerandomizēti pētījumi, to 

kvalitātes novērtēšanā izmantoti Douna-Bleka (1998) kvalitātes vērtēšanas kritēriji (Downs & 

Black, 1998). Ir pierādījumi, ka šis vērtēšanas apraksts vērtēšanā var saturēt zināmu 

subjektivitāti (O’Connor et al., 2015).  

 

Gala slēdziens (kopsavilkums) 

Pētījumu skaits, kuros TRAD tiek izmantotas rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes 

treniņos ar mērķi ietekmēt apakšējo un augšējo ekstremitāšu funkciju un līdzsvara/ 

funkcionālās veiktspējas rādītājus senioriem, veido lielāko daļu (11 pētījumi). Turpretī 

pētījumu skaits, kuros izmanto KOG pieejas, ir mazs (2 pētījumi). Esošā literatūra par rumpja 

dziļās muskulatūras stabilitātes vingrinājumiem nedemonstrē pietiekamu informācijas klāstu. 

Tāpēc (tālāk) ir jāattīsta uz pierādījumiem balstīta TRAD un KOG metožu izmantošana 

klīniskos pētījumos. Pirms vingrinājumu programmas uzsākšanas pētījumā klīniskajiem 

speciālistiem skaidri jāformulē un jāpamato mērīšanas parametru izvēle, kas būtu jāpiemēro 

klīniskajā vidē, lai saņemtu ticamu informāciju par vispiemērotāko programmu senioru vidū. 

 

Senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas mijsakarības  

Kā jau minēts iepriekš, novecošanās ir process, kā rezultātā var pasliktināties cilvēka 

sensomotorās funkcijas rādītāji, kas var izraisīt palielinātu kritienu biežumu (Granacher, 

Gollhofer, et al., 2013). Līdz ar to tiek ietekmētas ikdienas darbības. Ir pierādījumi, ka 

ikdienas sarbības ir atkarīgas gan no zemākajiem sensomotorās sistēmas līmeņiem, gan no 

augstākos sensomotorās sistēmas līmeņos esošajām kognitīvajām spējām (Laessoe et al., 

2008). Ir zināms, ka prefrontālā smadzeņu daļa (saistīta ar IF (Yuan & Raz, 2014)) ir 

neaizsargāta pret vecuma izraisītiem deģenerācijas procesiem (Fjell et al., 2009; Fjell et al., 

2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz, 1999; Raz et al., 1997). Literatūrā ir pierādījumi, ka 

sensomotorās attīstības treniņš, kura laikā rumpja dziļo muskulatūru kontrolē supraspinālie 

centri, tostarp kognitīvā funkcija, var būt efektīvāks nekā standarta vingrošanas programmas 

(Markovic et al., 2015). Promocijas darba šķērsgriezuma pētījumā ir pierādīta statistiski 

nozīmīga mijsakarība starp kognitīvo funkciju un rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti. 

Deģenerācijas procesi ietekmē arī tādus komponentus kā muskuļu masu, kaulu 

blīvumu un nervu sistēmu (Granacher, Gollhofer, et al., 2013). Pētījumos tiek minēts, ka 

vingrinājumu metodes, kas trenē muskuļu izturību, spēku un līdzsvaru, var uzlabot senioru 

funkcionālās veiktspējas rādītājus (Cadore es al., 2013). Līdzīgi apgalvojumi ir minēti 

pētījumos, kas vingrinājumu programmas papildina ar kognitīvās funkcijas attīstīšanas metodi 

(Markovic et al., 2015; Schoene et al., 2014). Lai kopumā saprastu fizisko aktivitāšu 

nozīmīgumu, ir svarīgi pētīt, kādus funkcionālās veiktspējas rādītājus tās pozitīvi ietekmē. 

Pēdējo gadu desmitu laikā ir bijušas plašas diskusijas par vispiemērotākās novērtēšanas 

metodes noteikšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas palīdzētu visobjektīvāk izvērtēt 

pastāvīgas ikdienas aktivitātes (Creel, Light, & Thigpen, 2001) vai objektīvi noteikt senioru 

sensomotorās sistēmas funkcionālo stāvokli (Varela, Ayán, & Cancela, 2008). Testu, kas 

nosaka funkcionālu veiktspēju, kuri savukārt raksturo sensomotoro sistēmu, ir daudz. Sākot ar 

fizioterapeitu vidū pazīstamo Romberga testu un to modifikācijām un beidzot ar specifiskiem, 

tieši senioru kontingentam paredzētiem testiem, piemēram, Timed up and go tests, kura 

izpildes laikā tiek mērīts laiks, kad seniors pieceļas no krēsla, noiet noteiktu distanci un 

atgriežas atpakaļ sākuma punktā, lai apsēstos atpakaļ uz krēsla, no kura piecēlās. Kaut arī 
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daudzu funkcionālās veiktspējas testu atkārtojamība un validitāte ir ticama, tomēr šajā 

promocijas pētījumā tiek vērtēti tie funkcionālo veiktspēju komponenti, kuri pētījumos savos 

rezultātos ataino ciešu korelāciju ar darba nespēju (angl. disability), krišanas risku un mirstību 

seniora vecuma cilvēku vidū (Guralnik et. al., 1995; Guralnik et al., 1994). Attiecīgi darbā 

vērtēti tādi funkcionālās veiktspējas komponenti kā statiskais līdzsvars, gaitas ātrums un 

apakšējo ekstremitāšu spēks.    

Ir uz zinātniskiem pētījumiem balstīts apgalvojums, ka funkcionālās veiktspējas 

rādītājus ietekmē arī tāds sensomotorās sistēmas rādītājs kā rumpja dziļās muskulatūras 

funkcionālais stāvoklis (Granacher, Gollhofer, et al., 2013). Neraugoties uz to, ka rumpja 

dziļā muskulatūra var būt nozīmīga funkcionālās veiktspējas komponentu kontrolē ikdienas 

darbību laikā (Granacher, Gollhofer, et al., 2013), līdz šim brīdim nav bijusi pilnībā izpētīta 

pretēja virziena kontrole, kuras laikā funkcionālās veiktspējas komponenti kontrolētu rumpja 

dziļo muskulatūru ikdienas darbību laikā. Rumpja dziļā muskulatūra tiek pakļauta ārējiem un 

iekšējiem spēkiem un tai jāpārvalda spēka un kinētisko (impulsa) momentu pārnešana uz 

rokām un kājām, saglabājot ķermeņa līdzsvaru (Behm et. al, 2010), līdz ar to – funkcionālo 

veiktspēju, un supraspinālo centru aktivizācijas prasmes ir būtiskas minētā izaicinājuma laikā. 

Rumpja dziļās muskulatūras stabilitāte, ko var definēt kā nervu sistēmas spēju noturēt vai 

atjaunot rumpja līdzsvara stāvokli pēc perturbācijas (izsišanas no līdzsvara ārēja spēka 

rezultātā (Zazulak et al., 2007)), balstās uz trim apakšsistēmām: pasīvās mugurkaulāja 

struktūras, aktīvās rumpja dziļās muskulatūras un neirālās kontroles (Panjabi, 1992). Ir 

pētījumi par rumpja dziļās muskulatūras funkcionalitātes nozīmi ikdienas darbību laikā, kuros 

novērots, ka centrālā nervu sistēma aktivizē m. transversus abdominis, lai stabilizētu 

mugurkaula apakšējo daļu pirms nākamo kustību uzsākšanās ar augšējām un/vai apakšējām 

ekstremitātēm (Hodges & Richardson, 1996). Šis šķērsgriezuma pētījums ar Prone testa 

palīdzību pārbaudīja indivīda spēju aktivizēt m. transversus abdominis. Kā zināms, šī 

muskulatūras aktivizācija palielina intraabdominālo spiedienu un rada sprieguma 

paaugstināšanos torakolumbālajā pārejā (Borghuis et al., 2008), kas var tālāk izstarot uz 

apakšējo ekstremitāšu anatomiskajām struktūrām (Barker, Briggs, & Bogeski, 2004; Norton-

Old et al., 2013; Myers, 2013). Ja uz muskuļu sistēmu skatās caur miofasciālo meridiānu 

prizmu, ko aprakstījis Tomass Maijers (Myers, 2013), tad attiecīgi starp rumpja reģionu un 

apakšējām ekstremitātēm varētu atrast salīdzinoši ticamu funkcionālu saistību. Tomēr šis 

šķērsgriezuma pētījums neuzrādīja būtisku korelāciju starp šiem parametriem – attiecīgi starp 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti un kāju muskulatūras spēku vai gaitas ātrumu. Tika 

pierādīta tikai neliela minēto mainīgo lielumu ietekme uz rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitāti, kas nebija statistiski nozīmīga. Ir autori, kas apgalvo, ka lokomocija galvenokārt ir 

automatizēts process (Haefeli et al., 2010), kur iestrādātais kustību paterns (angl. central 

pattern generator), domājams, lokalizējas muguras smadzenēs un kurš ir būtisks attiecīgo 

ekstremitāšu kustību kontrolē (Ivanenko et al., 2006). Nav zināms, vai ciešāka sakarību 

parādīšanās starp gaitu un rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti parādītos situācijā, ja seniors 

rumpja dziļo muskulatūru aktivizētu automātiski (neapzināti), nevis ar gribasspēku – kā tas 

notiek Prone testa laikā (Hodges & Richardson, 1996). Ir zināms, ka lokomocija ir spēja 

pārvietot ķermeni telpā no viena punkta uz otru (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Kā 

rāda pierādījumi, mugurkaulāja refleksu loku vadītās lokomocijas (Grillner, 2011) un citas ar 

lokomociju nesaistītās darbības (Borroni et al., 2008) var tikt pakļautas supraspinālajai 

kontrolei. Supraspinālie centri var kontrolēt iestrādātā kustību paterna neirālo organizāciju 

lokomocijās (Drew, Prentice, & Schepens, 2004). Tas saskan ar citiem pētījumiem, kas 

apgalvo, ka kortikospinālā savienošanās ar propriospinālajiem neirālajiem lokiem var izraisīt 

daļēju šo aktivizācijas komponentu sinhronizāciju (Haefeli et al., 2010; Ivanenko et al., 2006). 

Promocijas pētījums parāda nozīmīgu saistību starp kognitīvo funkciju (kognitīvo 

izpildfunkciju) un rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti, tādejādi uzsverot nozīmi 
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sensomotoram ceļam, kas savieno priekšējo pieres daļu un m. transversus abdominis. Ir 

iepriekš pētīta un aprakstīta rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes ietekme uz kognitīvo 

programmēšanu jeb trešo līmeni (Borghuis et al., 2008). Trešajā līmenī atrodas iestrādātie 

kustību paterni, kuri ikdienas aktivitāšu laikā, ja nepieciešams, var tikt stimulēti. Piemēram, 

informācijas apmaiņā starp rumpja dziļo muskulatūru un supraspināliem centriem var rasties 

situācija, kad ikdienas darbības laikā ir nepieciešamas korekcijas starp minētajiem rādītājiem. 

Tās var veikt, pieslēdzot apziņu, kas iesaista iestrādāto kustību paternu, un notiek korekcija ar 

mērķi uzlabot koordināciju, lai ikdienas darbības laikā tiktu noturēts līdzsvars (Radebold 

et al., 2001). Tas var būt izšķiroši tādās ikdienas darbībās kā lokomotorās darbībās, kuru laikā 

seniors var krist. Kā vienu no lokomotorās darbības jeb lokomocijas ar uzdevumu piemēriem 

var minēt virziena maiņu, šķēršļa apiešanu vai pārkāpšanu tam pāri gaitas laikā (Haefeli et al., 

2010). Autori apgalvo, ka lejupejošo signālu sūtīšana uz muskuļiem no supraspinālajiem 

centriem (piemēram, no Brodmann apgabaliem 9, 10, 11, kas saistīti ar kognitīvo funkciju), 

veicot šķēršļu uzdevumu, ir spēcīgāki nekā parastas gaitas laikā (Haefeli et al., 2010). Tāpēc 

supraspinālo centru un mugurkaulāja apakšējās daļas aktivizācijas vingrinājumu programmas 

ir vērts analizēt turpmāk (Haefeli et al., 2010; Ivanenko et al., 2006), jo šāda veida pieeja var 

būt svarīga ikdienas darbību veikšanā un pozitīvi ietekmēt lokomotoro darbību izpildes 

kvalitāti.  

Zemākais supraspinālais līmenis vai t. s. subkortikālais līmenis, ja aktivizēts, var 

ietekmēt līdzsvara funkciju un rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti (Radebold et al., 2001). 

Promocijas pētījuma rezultāti rāda, ka statiskais līdzsvars var ietekmēt rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāti. Tāpēc var pieņemt, ka kognitīvajai funkcijai un līdzsvaru 

nodrošinošajiem neirālajiem ceļiem ir ietekmējoša nozīme rumpja dziļās muskulatūras 

kvalitatīvā funkcionēšanā. Ir zināms, ka smadzeņu stumbra līmenis un tā loki, caur kuriem 

tiek nodrošināta koordinēta nervu signālu pulsācija uz vestibulāro aparātu (tiek uzskatīts par 

galveno līdzsvara kontrolieri (K. Anderson & D. G. Behm, 2005)), un redzes orgāni 

(Radebold et al., 2001) ir būtiski tādā darbībā, kā, piemēram, kāpšanā pāri šķēršļiem. Neirālā 

darbība smadzeņu stumbrā un tā sekojošos lokos nodrošina signālu (nāk no augstākiem 

smadzeņu apvidiem) nepieciešamo adaptāciju pie pozas izmaiņām, kuras izraisījuši ārēji spēki 

(Drew et al., 2004). Ir liecības, ka rumpja propriorecepcijas un līdzsvara, kuru regulē 

vestibulārā sistēma, sadarbība arī ar augstāk stāvošajiem galvas smadzeņu centriem ir 

izšķiroša, lai mazinātu posturālās kontroles trūkumu (Ebenbichler et al., 2001). Visticamāk, 

ka korelācijas izpēte starp rumpja dziļās muskulatūras funkcionālo stāvokli un smadzeņu 

stumbra un prefrontālo smadzeņu daļu sniegtu pilnvērtīgāku informāciju, ja pašreizējā 

pētījumā būtu iekļauts vairāk testu, kas saistīti ar funkcionālās veiktspējas komponentiem, kā 

arī mērīšanas metodikā tiktu izmantotas jaunākās augstāko tehnoloģiju mērīšanas ierīces. Ir 

skaidrs, ka šajā laukā nepieciešams vairāk pētījumu. Jāpiebilst, ka promocijas pētījumā 

aprakstītais rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes tests nosaka dalībnieku spēju aktivizēt 

m. transversus abdominis un tā izturību (spēju saglabāt m. transversus abdominis kontrakciju 

10 sekundes) (Cairns et al., 2000). Kaut arī rumpja dziļās muskulatūras izturība šķietami ir 

svarīgs parametrs ikdienas aktivitāšu laikā (Borghuis et al., 2008), tomēr tās spēks arī var būt 

būtisks faktors senioru vidū krišanas riska mazināšanā. Tāpēc nākotnē būtu jāizpēta statiskā 

līdzsvara ietekme uz rumpja dziļās muskulatūras spēku, jo ir maz pētījumu, kas skatītu šādas 

sakarības (Borghuis et al., 2008).  

No promocijas pētījumā apkopotajiem pierādījumiem izriet, ka sensomotorās sistēmas 

un tās galveno kontrolieru, attiecīgi pieres smadzeņu daļas (kognitīvās funkcijas) un 

vestibulārā aparāta (līdzsvara), darbības daudz vairāk ietekmē rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitāti nekā gaitas ātrums vai kāju spēks. Tam varētu būt izšķiroša nozīme ikdienas 

darbībās, kad tiek veikti specifiski lokomotorie uzdevumi, kas aktivizē supraspinālos līmeņus, 

lai saglabātu rumpja līdzsvaru un mazinātu krišanas risku. 
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Pētījuma ierobežojumi 

Dažādas pieejas testēšanā varētu sniegt padziļinātāku pētījuma analīzi. Piemēram, lai 

izmērītu gan rumpja dziļās muskulatūras spēku, gan izturību, piemērotāks var būt Sahrmann 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes tests (Stanton, Reaburn, & Humphries, 2004). Vēl 

joprojām diskusijas vērta ir labākās pieejas piemeklēšana funkcionālās veiktspējas testēšanai. 

Nākamajos pētījumos var tikt ņemts vērā satvēriena spēka, funkcionālās aizsniedzamības u. c. 

testi. Piemēram, Timed up and go tests varētu būt piemērotāks, jo tajā ietilpst staigāšana, 

pagriešanās, apstāšanās elementi, kas rodas reāllaikā šķēršļa pārvarēšanas procesā. 

Daudzpakāpju regresijas rezultāti parādīja, ka tikai viena trešdaļa rumpja dziļās muskulatūras 

stabilitātes ir izskaidrota no izmērītajiem mainīgajiem lielumiem, tādējādi paverot vietu 

tālākām spekulācijām un nenoteiktībai. 

 

Gala slēdziens (kopsavilkums) 

Rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti būtiski ietekmē kognitīvā funkcija un līdzsvars 

statikā, kas norāda uz savstarpējo neirālo ceļu klātbūtni starp minētajiem rādītājiem, kuru 

optimāla aktivizācija var būt nozīmīga lokomotoru uzdevumu veikšanā paaugstinātos krišanas 

riska apstākļos senioriem. 

 

Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura ietekmes nozīme senioru kognitīvo un 

sensomotorās sistēmas funkciju attīstīšanai 

Ir pierādījumi, kas liecina, ka gados vecāku cilvēku visizplatītākais traumu cēlonis ir 

krišana (World Health et al., 2008). Pētniecības laukā, kas saistīts ar senioriem, ir ieviestas un 

pētītas dažāda veida intervences programmas. Ir daudzsološi pierādījumi, kas norāda, ka 

kombinēta vingrinājumu pieeja, kas ietver kognitīvās un rumpja dziļās muskulatūras funkciju 

attīstīšanu ar mērķi optimizēt rumpja (Zazulak et al., 2007) un visa ķermeņa posturālo kontroli 

senioriem, var dot lielāku labumu nekā cita veida vingrošanas aktivitātes. T. s. cita veida jeb 

standarta vingrinājumos ietverti kāju spēka treniņi (Omon et al., 2019; Suri et al., 2009) vai 

atsevišķi – kognitīvo funkciju attīstošie treniņi un atsevišķi – rumpja dziļās muskulatūras 

treniņi (Hamacher et al., 2016; Markovic et al., 2015).   

Pētījumos ir salīdzināta 3D virtuālās realitātes spēle ar duālas dabas vingrinājumiem. 

Gados vecākiem cilvēkiem, kuri spēlēja virtuālās realitātes spēli, izmantojot 3D brilles, bija 

labāki kognitīvie rezultāti TMT-B (mēra kognitīvo izpildfunkciju (MacPherson et al., 2017; 

Vazzana et al., 2010) testā un spējā sadalīt uzmanību, salīdzinot ar tiem senioriem, kas 

izpildīja duālas dabas vingrinājumus ar mērķi vienlaicīgi aktivizēt sensomotorās sistēmas 

parametrus un kognitīvo funkciju (Liao et al., 2019). Zinot, ka minētie komponenti korelē ar 

prefrontālās smadzeņu daļas darbību, kas ir neaizsargāta pret vecuma izraisītiem 

deģenerācijas procesiem (Fjell et al., 2009; Fjell et al., 2014; Pfefferbaum et al., 2013; Raz, 

1999; Raz et al., 1997), ir pamats apgalvot, ka virtuālās realitātes spēles spēlēšana, izmantojot 

3D brilles, varētu būt ne tikai noderīga, bet arī efektīvāka intervences metode senioru vidū 

nekā līdz šim pieejamās tehnoloģijas. 

Pedagoģiskā eksperimenta laikā tika izmēģināts inovatīvs risinājums, kurš līdz šim ir 

reti lietots pētījumos, kas skar senioru populāciju. Proti, ar virtuālās realitātes 3D tehnoloģiju 

palīdzību tika izveidota spēle, kurā vienlaikus tika nodarbināta kognitīvā funkcija un rumpja 

dziļā muskulatūra, subjektam spēlējot spēli stāvus un sēdus pozīcijā. Līdzīgas ievirzes 

pētījumi ir veikti iepriekš. Piemēram, ir pētījums, kurš fokusējās uz rumpja muskulatūras 

vingrinājumiem, kas izpildīti ar HTC Vive 3D virtuālās realitātes spēļu konsoli. Pētījumā tika 

novēroti uzlabojumi rumpja stabilitātes un līdzsvara rādītājos (Hara et al., 2018), līdzīgi kā tas 

tika novērots promocijas pētījumā. Jāpiemin, ka vēl viena vienojoša iezīme starp pētījumiem 

ir dalībnieku atsauksmes. Proti, M. Haras un viņa kolēģu (2018) veiktajā aptaujā secināts, ka 

93,5 % pētījuma dalībnieku atzina: šāda tipa rehabilitācijas programma ir krietni aizraujošāka 
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par klasiskajām rehabilitācijas metodēm. Vēl viena no pozitīvajām iezīmēm, kas atklājās 

minētā pētījumā, bija fakts, ka, kaut arī neviens no pētījuma dalībniekiem iepriekš nebija 

saskāries ar virtuālo realitāti, tas nebija šķērslis, lai ātri apgūtu spēles izmantošanas 

pamatprincipus (Hara et al., 2018). Tas pats bija novērojams arī promocijas pētījumā. Tāpat 

norādāms, ka neviens dalībnieks eksperimenta laikā nesaskārās ar nevēlamiem atgadījumiem, 

piemēram, kritieniem, ievainojumiem vai kiberslimību (piemēram, galvas reiboņu un/vai 

sliktas dūšas) izraisītām pazīmēm. Pedagoģiskā eksperimenta laikā tikai viens dalībnieks 

nepabeidza eksperimentu personisku iemeslu dēļ.   

Citos virtuālās realitātes pētījumos arī ir novērotas promocijas pētījumam līdzīgas 

pozitīvas tendences, kas izpaudās līdzsvara un pārvietoties spējas uzlabošanā, kā arī krišanas 

riska samazināšanā (Amorim et al., 2018). Piemēram, gadījuma izpētē (angl. case study) tika 

veikts promocijas pētījumam līdzīgs vingrinājumu programmas pētījums, kurā 90 gadus vecs 

indivīds sēdus stāvoklī, spēlējot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēli, vienlaikus aktivizēja 

rumpja muskulatūru un kognitīvo funkciju. Gala iznākumā duāla veida aktivitāšu programma 

attiecīgajam dalībniekam uzlaboja gaitas rādītājus (Omon et al., 2019). Skaidrs, ka ir 

nepieciešami vairāk duāla veida pētījumi, kuros integrēti ne tikai 3D briļļu virtuālās realitātes 

vingrinājumu grupas dalībnieki, bet arīdzan salīdzinošā grupa, kura spēlē 3D virtuālās 

realitātes spēles uz plakanā ekrāna vai pilda tradicionālās vingrošanas programmas. No 

pašreizējā pieejamā pētījumu klāsta šajā laukā var secināt, ka tikai retos gadījumos ir testēts 

vairāk grupu. Vienā pētījumā tas darīts, izmantojot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēli, 

kura radīta izklaides nolūkam, nevis profilaksei vai terapijai (Liao et al., 2019). Tieši šī 

iemesla dēļ pētījumā iegūto rezultātu salīdzināšana ar pašreizējo pedagoģisko pētījumu nevar 

būt pietiekami kvalitatīva. Ir pieejamas speciāli adaptētas iekārtas ar 3D virtuālās realitātes 

spēles elementiem profilaksē un terapijā. Valedo-motion iekārta parasti tiek izmantota rumpja 

dziļās muskulatūras funkcionālā stāvokļa uzlabošanai, tostarp cilvēkiem, kuriem ir jostas 

daļas sāpes (Patel et al., 2012). Pētījumi senioriem ar šo iekārtu nav veikti. Valedo-motion 

iekārtas patstāvīga lietošana var sagādāt grūtības. Piemēram, atbilstošie sensori, kas kalpo kā 

spēles vadības pultis, ir jāpiestiprina uz muguras, kas var būt apgrūtinošs process. Cita 

profilakses vai terapijas nolūkos adaptēta ierīce ar 3D virtuālās realitātes spēles elementiem, 

kas varētu tikt izmantota senioru vidū, ir Huber sistēma. Tomēr Huber sistēmas izmaksas ir 

daudz augstākas nekā iepriekšminētie piedāvājumi, un tā visdrīzāk savu izmēru dēļ ir 

piemērota vairāk veselības vai fitnesu centra telpām. Taču pētījumi, kuros seniori izmantoja 

šo iekārtu, parādīja daudzsološus rezultātus (Bellomo et al., 2009). Ar līdzīgām izmaksām kā 

Huber gadījumā ir jāsaskaras, lietojot citas uz 3D virtuālā realitātes bāzes izveidotas ierīces, – 

velotrenažierus u. c. stacionāras speciālas līdzsvara platformas (Anderson-Hanley et al., 2012; 

Swinnen et al., 2021). Pedagoģiskajā pētījumā izmantotā tehnoloģija ir viegli pārnēsājama. To 

nākotnē varētu izmantot seniori, kuri dzīvo attālināti no veselības un rehabilitācijas centriem 

un līdz tiem nokļūšana ir apgrūtināta, kas prasa daudz laika. 

Vērtējot tagadējā pētījuma rezultātus, var novērot, ka kopumā visās grupās tika 

konstatēti statistiski nozīmīgi rumpja dziļās muskulatūras un fiziskās veiktspējas uzlabojumi. 

Visas grupas eksperimenta laikā saglabāja augstu ikdienas aktivitātes līmeni (IPAQ-S > 1500 

MET min/nedēļā). Jāmin, ka kontroles grupa (pretēji gaidītajam) demonstrēja statistiski 

nozīmīgus uzlabojumus minētajos rādītājos. Viņu fiziskās aktivitātes sastāvēja no pilates, 

dejas, nūjošanas un/vai cita veida fiziskajām aktivitātēm. Kopumā var secināt, ka virtuālās 

realitātes vide nerada papildu uzlabojumus gala rezultātos, ja salīdzina rumpja dziļās 

muskulatūras un fiziskās veiktspējas rezultātus ar citām grupām.  

Kā rāda šajā promocijas darbā veiktā pētījuma rezultāti, 3D briļļu grupa uzrādīja 

statistiski nozīmīgus uzlabojumus selektīvās uzmanības reakcijas ātruma un selektīvās 

uzmanības reakcijas kontroles rādītājos. Tajā pašā laikā citas grupas neuzrādīja nozīmīgus 

uzlabojumus kognitīvajos rādītājos pēc eksperimenta. Jāpiebilst, ka tālāk netika statistiski 
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apstrādāti tādi komponenti kā darbības atmiņa, skaņas modrība un vizuālā modrība, jo tie 

pirms intervences uzradīja neviendabīgumu starp grupām (sk. 9. tabula). Minēto kognitīvo 

rādītāju uzlabojumu tikai 3D briļļu grupā varētu skaidrot ar to, ka, uzliekot 3D brilles, 

dalībnieks nokļūst citā realitātē, kas var likt senioram vairāk koncentrēties uz spēles gaitu. 

Nav citu ārēju traucēkļu, kas varētu novērst spēlētāja uzmanību treniņa laikā. Lai arī dati 

varētu šķist daudzsološi, jāmin, ka dalībnieku skaits pētījumā nebija pietiekams. Līdz ar to 

rezultātus nevar attiecināt uz visu populāciju, jo pastāv II tipa kļūda rezultātu interpretācijā. 

Ārējā validitāte ir diskutabla. Pētījumā iekļautie seniori tika atlasīti no viena lokāla reģiona. 

Novērotā kognitīvās funkcijas uzlabošanās, spēlējot virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) 

spēli, ir padziļinātas izpētes vērts atklājums, jo tieši tas var mazināt krišanas risku. Ir zināms, 

ka indivīda līdzsvara sistēmas atbildes reakcijas uz saņemto sensoro informāciju par 

izmaiņām vestibulārās, redzes un sensomotorās sistēmās nav vienveidīgas, bet drīzāk 

mainīgas jeb plastiskas. Vēl jo vairāk – līdzsvara sistēmas spēja pielāgoties jeb adaptēties 

mainīgajai iekšējai un ārējai videi senioriem ir pazemināta. It īpaši tiem, kuriem ir 

paaugstināts krišanas risks (Saftari & Kwon, 2018). Pielāgošanās jeb adaptēšanās spēju 

optimālas darbības nodrošināšanā nozīmīga ir tieši minētā kognitīvā funkcija. Nesen tika 

veikts pētījums, kurā dalībnieki ar augstu krišanas risku selektīvās uzmanības vingrinājumu 

laikā uzrādīja papildu aktivitāti smadzeņu pakauša un paura daivā. Tajā pašā eksperimentā 

grupai, kurai bija zems krišanas risks, šāda papildu aktivitāte netika novērota. Kompensatorā 

aktivitāte dalībniekiem ar augstu krišanas risku, pēc autoru domām, asociējas ar tās kognitīvās 

funkcijas pavājināšanos, kura visbiežāk korelē ar priekšējo pieres smadzeņu daļu (Fernandez 

et al., 2019). Vecāka gada gājuma cilvēki salīdzinājumā ar jaunāka gada gājuma cilvēkiem, lai 

saglabātu līdzsvaru, vairāk paļaujas uz redzi nekā uz vestibulāra aparāta un sensomotorās 

sistēmas darbībām (Mahboobin et al., 2005). Šis arī varētu būt viens no iepriekš atklāto 

smadzeņu daļu palielinātās aktivitātes izskaidrojumiem, jo pakauša smadzeņu daļā atrodas 

redzes centri (Rehman & Al Khalili, 2019). Savukārt vestibulārās funkcijas samazinājums 

ietekmē to, kā indivīds reaģē uz vizuālajiem signāliem, lai kontrolētu līdzsvara sistēmu jeb 

stāju dinamikā un statikā (Peterka, 2002). Lai arī promocijas pētījums piedāvā spēli, kurā 

sensomotorajā sistēmā vienlīdz tiek aktivizēti vairāki parametri, nākotnē ir ieteicama tāda 

spēles sadaļa, kurā vide kļūst grūti saredzama un spēlētājam jāvadās no savas 

proprioreceptorās informācijas, lai spēlē kustinātu objektus, un arī no vestibulārā aparāta, 

tostarp iekšējās auss orgāna, lai, spēlējot spēli, saglabātu līdzsvaru, tādejādi, izslēdzot redzes 

darbību, uz kuru senioram ir tendence paļauties.  

Ir novērots, ka seniori mēdz krist brīžos, kad ir jāveic divas darbības vienlaicīgi. Šādu 

darbību laikā uzmanības komponents var būt būtisks ietekmētājs kvalitatīvu duālas dabas 

aktivitāšu laikā (piemēram, iet un vienlaikus runāt vai domāt) (Kramer et al., 1995). 

Promocijas pētījuma SPSS statistiskās analīzes metode identificēja statistiski nozīmīgas 

atšķirības starp 3D briļļu grupu un kontroles grupu abos selektīvās uzmanības rādītājos un 

selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē starp 3D briļļu grupu un ekrāna grupu pēc 

eksperimenta (sk. 10. tabulu). Literatūrā joprojām ir neskaidrības attiecībā uz spēju sadalīt 

uzmanību. Ir pētījumi, kuri, mērot spēju sadalīt uzmanību, ir novērojuši tādu pašu smadzeņu 

daļu aktivizāciju (mediālie frontālie un laterālie frontālie smadzeņu reģioni), kāda tā ir pie 

selektīvās uzmanības aktivizācijas, tādejādi apgalvojot, ka smadzeņu darbības mehānismi ir 

līdzīgi (Hahn et al., 2008; Moisala et al., 2015). Promocijas pētījumā pēc r koeficienta vidēja 

efekta tika novērotas atšķirības (0,37) pēc intervences rezultātos spējā sadalīt uzmanību 3D 

briļļu grupā un kontroles grupā. Līdzīgas tuvu vidēja efekta r koeficienta tendences iezīmējas, 

salīdzinot 3D briļļu un ekrāna grupas minētajā rādītājā (0,26), kā arī liela efekta tendences 

selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē (0,47) u.c. (sk. 11. tabulu). SPSS neuzrādīja statistisku 

nozīmīgumu atšķirībā starp ekrāna grupu un kontroles grupu pēc intervences abos selektīvās 

uzmanības rādītājos un spējā sadalīt uzmanību. Šie rezultāti norāda uz plašākām 
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interpretācijas iespējām, kuru ticamība ir analizējama ar turpmākiem pētījumiem šajā zinātnes 

disciplīnā.   

Analizējot komponentu darbības atmiņu, ir zināms, ka citos pētījumos tas tiek uzsvērts 

kā viens no nozīmīgajiem kvalitatīvas gaitas ietekmētājiem (Holtzer et al., 2006). Autori 

apgalvo, ka duāla veida gaitas izpildījuma pasliktināšanās var būt saistīta ar IF komponentu, 

tostarp darbības atmiņas, pasliktināšanos (Iosa et al., 2014; Pichierri et al., 2011). Ir 

pierādījumi citos pētījumos, kas liecina, ka 3D virtuālās realitātes spēles, spēlētas uz plakanā 

ekrāna, statistiski nozīmīgi uzlabo darbības atmiņu salīdzinājumā ar tradicionālajām 

vingrošanas metodēm (Schättin et al., 2016). Lai arī šī promocijas darba pētījuma rezultāti ir 

diskutabli, šis komponents nedrīkst tikt atstāts novārtā.  

Analizējot kognitīvos datus kopumā, jāņem vērā fakts, ka pētījumā piedalījās seniori, 

kuri ir ar augstiem ikdienas fizisko aktivitāšu rādītājiem. Salīdzinot ar citos pētījumos 

izvēlētām grupām, kuras nebija ar augstu fizisko aktivitāti, pastāv varbūtība, ka mazāk 

aktīvākiem dalībniekiem piedāvātās intervences efektivitāte būtu augstāka. Līdzīgu 

pieņēmumu varētu veikt saistībā ar funkcionālās veiktspējas un rumpja dziļās muskulatūras 

rādītājiem.   

Vērtējot abu eksperimentālo grupu apmeklētības līmeni, var redzēt, ka tas ir bijis 

pietiekami augsts abās grupās ar nelielu pozitīvāku tendenci ekrāna grupas dalībnieku vidū 

(sk. 14. attēlu).  

 

 
 

14. attēls. 3D briļļu grupas un ekrāna grupas apmeklētības biežums 

pedagoģiskā eksperimenta laikā 

 

Visbiežākais neapmeklēšanas iemesls abās grupās bija saaukstēšanās vai saslimšanas 

gadījums. Retāka bija netikšana uz nodarbību ģimenes iemeslu dēļ. Savukārt pēc dalībnieku 

aptaujas nekas neliecināja par motivācijas trūkumu kā nodarbības neapmeklēšanas iemeslu. 

 

Pedagoģiskā eksperimenta ierobežojumi 

Pētījuma atlasīto dalībnieku skaits pēc jaudas analīzes veikšanas tika konstatēts kā 

nepietiekams. Turklāt, ņemot vērā, ka pētījumā dalībniekus vērtēja un vingrošanas izpildi 

uzraudzīja viens un tas pats fizioterapeits, ir varbūtība, ka varētu tikt ietekmēta rezultātu 

objektivitāte. Kā arī zinot, ka pētījums notika starp senioriem, kuri ikdienā droši vien ir savā 

starpā pazīstami, tika mēģināts maskēt vienas grupas dalībniekus no otras grupas, tomēr ir 

iespējamība, ka dalībnieki zināja, ko pretējās grupas dalībnieki dara savas nodarbības laikā. 

vidējie rādītāji (standart novirze) 81%±(8%)vidējie rādītāji (standart novirze) 76%±(9%)
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Tas var ietekmēt gala rezultātu objektivitāti. Zinot, ka pētījums ir inovatīvs, lai izvairītos no 

nevēlamiem pretējiem efektiem eksperimenta laikā, tas tika veikts ar senioriem, kuri uzrādīja 

augstus fiziskās aktivitātes rādītājus. Tas var mazināt pētāmās intervences ietekmes 

efektivitāti. Kognitīvās funkcijas testēšanas gadījumā netika izmantota zelta standarta metode 

vai ieteicamākās izmeklēšanas metodes (magnētiskā rezonanse, tuvo infrasarkano staru 

spektroskopija vai citas). Līdzīgi bija ar citiem sensomotorās sistēmas komponentiem. Lai arī 

Džeka Guralnika piedāvātā funkcionālās veiktspējas testu baterija ir pierādījusi pietiekami 

augstu korelāciju ar dzīvildzi un krišanas riska pakāpi (Guralnik et al., 1994), rumpja dziļajai 

muskulatūrai piemērotākā testēšanas metode joprojām vēl tiek meklēta.  

Ņemot vērā, ka šajā pētījumā esošie seniori ir ar augstu fiziskās aktivitātes līmeni, tika 

apsvērta iespēja rumpja dziļās muskulatūras izvērtēšanā lietot Sorensen testu (Demoulin et al., 

2006). Tika izskatīta rumpja dziļās muskulatūras novērtēšanas iespēja, Sorensen testa laikā 

vienlaikus izmantojot magnētisko rezonansi apvienojumā ar tuvo infrasarkano staru 

spektroskopiju. Šī mērīšanas metode iepriekš tika izmēģināta ar jaunākiem indivīdiem, 

analizējot tās lietošanas uzticamību (Fulford et al., 2014). Sorensena testa izpilde un rezultātu 

apraksts ir redzams 14. pielikumā.  

Lai arī šī testēšanas metode papildus sniegtu padziļinātāku informāciju 3D virtuālās 

realitātes eksperimenta dalībnieku izpētē – tās uzticamība joprojām ir neskaidra. Piemēram, 

iepriekšminētā jauniešu pētījumā starpklašu korelācijas koeficients (angl. intra-class 

correlation coefficients – ICC)) muskuļa kreatīnfosfāta un audu oksidācijas indeksa rādītājos 

uzrādīja labu līdz izcilu uzticamību, bet CV % parametrs norādīja, ka pētījumā minētajās 

vienībās ir relatīvas mērījuma kļūdas esamība (angl. relative measurement error). Vēl jo 

vairāk, ir zināms, ka CV % parametrs tāpat kā ICC nevar tikt vispārināts uz citu ģenerālkopu 

vai populāciju.  

Magnētiskās rezonanses izmantošana atsevišķi Sorensena testa laikā var arī nebūt 

objektīva izmeklēšanas metodika, jo mugurkaulāja skriemeļi atrodas tuvu ādai, kas izraisa 

magnētiskā lauka neviendabīgumu. Šāda limitācija nerastos, piemēram, augšstilba muskuļu 

mērīšanas gadījumā. Līdz ar to piemērotāks būtu tieši Prone tests, ja mēra m. transversus 

abdominis aktivizāciju. Pie tuvo infrasarkano staru spektroskopijas zemādas tauku slānis arī 

var izraisīt kļūdas iespējamību objektīvu rezultātu ieguvē (Fulford et al., 2014). Šajā gadījumā 

Prone tests nav labākā izvēle. Jānorāda, ka Prone testa izmantošanai pētījumos ir mērena līdz 

laba reproducējamība (angl. reproducibility). Ir autori, kas min, ka šī testa izmantošana 

zinātniskiem nolūkiem var būt apšaubāma (Lima et al., 2011). Visbeidzot jāatzīst, ka virtuālās 

realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura pētījumam netika rasta iespēja piesaistīt finansējumu, 

lai īstenotu magnētiskās rezonanses vai citas minētās dārgās mērīšanas metodes. 

 

Gala slēdziens (kopsavilkums) 

Visas grupas pēc eksperimenta statistiski nozīmīgi uzlaboja funkcionālās veiktspējas 

un dziļās rumpja muskulatūras stabilitāti. Kognitīvajā funkcijā tikai 3D briļļu grupa 

demonstrēja statistiski nozīmīgus uzlabojumus. Selektīvās uzmanības testā abi komponenti 

pēc 3D briļļu intervences uzrādīja statistiski nozīmīgus uzlabojumus salīdzinājumā ar citām 

pētījuma grupām. Statistiski nozīmīga atšķirībā pēc eksperimenta starp 3D briļļu grupu un 

ekrāna grupu bija selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē, bet ne ātrumā. Starp 3D briļļu 

grupu un kontroles grupu bija novērots uzlabojums abos rādītājos. Atšķirības efekta lielums 

minētājos rādītājos svārstījās no vidēja līdz lielam. Duāla veida aktivitāšu laikā izraisītiem 

kritieniem ir saistība ar selektīvās uzmanības faktoru, kuru var ietekmēt virtuālās realitātes (ar 

3D brillēm) spēles saturs. Ir rekomendējams veikt vairāk pētījumu ar lielāku dalībnieku 

skaitu, kā arī izvērtēt šāda veida intervenču iedarbību uz senioriem ar atšķirīgu fizisko 

sagatavotību.  
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SECINĀJUMI 
 

1. Kognitīvā funkcija, kas asociējas ar galvas smadzeņu pieres daļu, un rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāte – pasīvās, aktīvās struktūras un neirālā kontrole – var ietekmēt 

krišanas risku senioriem.  

Sistemātiskā pētījuma rezultātā tika identificēti 13 pētījumi. TRAD vingrinājumu 

metode, kurā tika atlasīti rumpja dziļās muskulatūras attīstošie vingrinājumi senioriem, bija 

11 pētījumos. KOG vingrinājumu metode, kur rumpja dziļā muskulatūra vienlaikus tika 

aktivizēta ar kognitīvo funkciju, tika konstatēta divos pētījumos senioriem. Astoņos no 

trīspadsmit pētījumiem intervence nav tieši vērsta uz rumpja dziļo muskulatūru, bet drīzāk uz 

apakšējo un augšējo ekstremitāšu un visa rumpja muskulatūru. Pētījuma metodoloģiskā 

kvalitāte svārstās no zemas līdz augstai.  

Metaanalīzes veikšana nebija iespējama atlasīto pētījumu ierobežotā daudzuma un 

tajos analizēto mērījumu neviendabīguma dēļ. Tika secināts, ka TRAD vai KOG pieeja 

statistiski nozīmīgi uzlabo senioru apakšējo un augšējo ekstremitāšu funkciju, rumpja seklās 

un dziļās muskulatūras, līdzsvara un/vai funkcionālās veiktspējas rādītājus. Salīdzinot minētās 

pieejas, šī sistemātiskā darba atlasītajos pētījumos nav uzrādījies kādas vienas pieejas 

efektivitātes pārākums.  

Ir jāpilnveido uz pierādījumiem balstīta TRAD un KOG metožu lietošana klīniskos 

pētījumos. Skaidri jāformulē un jāpamato mērīšanas parametru izvēle un saistība ar krišanas 

risku senioriem.  

Hologrāfisko Visumu var uztvert kā 3D vidi, kura ir iekodēta 2D virsmā. Skatoties 

caur virtuālās realitātes 3D brillēm, aktivizējas indivīda uztvere par apkārtējo pasauli, kas ir 

ilūzija, jo indivīds redz virtuālo realitāti, nevis īsto. Virtuālās realitātes spēles spēlēšana, 

izmantojot 3D brilles, var būt efektīvāka intervences metode senioru vidū nekā līdz šim 

pieejamās tehnoloģijas. 

Uz uzdevumu orientēta motorās kontroles teorija un ekoloģijas teorija kopā ar 

A. Radeboldas aprakstīto otro un trešo līmeni pamato kognitīvo un sensomotorās sistēmas 

funkciju vienlaikus attīstīšanu senioriem. 

 

2. Eksperimentā iesaistīto senioru apjoms ir pietiekams (pētījuma jauda = 0,98). Statistiski 

nozīmīgi rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti ietekmē kognitīvā funkcija (β = .35, p < 0,01 

3. modelī) un sensomotorās sistēmas funkcijas komponents – līdzsvars statikā (β = .34, p < 

0,01 2. modelī un β = .31, p < 0,05 3. modelī). Minētie rādītāji proporcionāli līdzīgi ietekmē 

rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti (līdzsvars statikā R² = .18. Līdzsvars statikā un kognitīvā 

funkcija R² = .31). Sensomotoro rādītāju gaitas ātrums un kāju spēka ietekme uz rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitāti ir maznozīmīga (p > 0,05).  

Daļu no rumpja dziļās muskulatūras stabilitātes ietekmē statiskais līdzsvars un 

kognitīvā funkcija. Tas liecina par savstarpējo neirālo ceļu klātbūtni. Optimāla neirālo ceļu 

aktivizācija ir nozīmīga duāla veida uzdevumu veikšanā, jo duāla veida darbības paaugstina 

krišanas risku senioriem.  

 

3. Vadoties no uzdevumu orientētas motorās kontroles teorijas un ekoloģijas teorijas kopā ar 

A. Radeboldas aprakstīto otro un trešo līmeni, tika izveidots virtuālās realitātes (ar 3D 

brillēm) spēles saturs senioriem kognitīvās un sensomotorās funkcijas attīstīšanai. Virtuālās 

realitātes (ar 3D brillēm) spēles saturs sastāv no programmatūras, kas paredzēta lietošanai ar 

HTC Vive virtuālās realitātes ierīci, sensoru un fizioterapijas līdzsvara dēli. Spēlē iestrādātie 

rīki spēles laikā aktivizē sensomotorās sistēmas rumpja dziļās muskulatūras stabilitāti 

(statisko līdzsvaru) un kognitīvo funkciju senioram. Spēlē iestrādāti vairāki grūtības līmeņi.  
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Spēles sensoru kustības jūtīgums un spēlē esošo objektu pārvietošanās ātrums 

sadarbībā ar fizioterapeitu testēts un veiksmīgi pielāgots senioru vajadzībām. 

 

4. Pētījumā iesaistījās seniori ar augstu fizisko aktivitāti, vērtējot pēc IPAQ-S aptaujas. Ārpus 

pētījuma fizisko aktivitāšu līmenis saglabājās vienmērīgi augsts visās eksperimentam 

paredzētajās deviņās nedēļās. Ikdienas aktivitāšu sarakstā ārpus eksperimenta iekļāvās tādas 

nodarbības kā novuss, aerobika baseinā, deju nodarbības, nūjošana, kā arī speciālās grupu 

vingrošanas senioriem.  

Pēc eksperimenta deviņām nedēļām visas grupas (3D briļļu grupa, ekrāna grupa un 

kontroles grupa) uzrādīja statistiski nozīmīgus uzlabojumus sensomotorās funkcijas 

rādītājos – funkcionālās veiktspējas kopējos rādītājos (p = 0.004 – 0.034) un rumpja dziļās 

muskulatūras stabilitātē (p = 0.001 – 0.005). Kognitīvās funkcijas rādītājos 3D briļļu grupa 

vienīgā uzrādīka statistiski nozīmīgus uzlabojumus – selektīvās uzmanības reakcijas kontrolē 

(p = 0.009) un selektīvās uzmanības reakcijas ātrumā (p = 0.033).  

Pēc eksperimenta rezultātos starp grupām statistiski nozīmīgas atšķirības neparādījās 

funkcionālās veiktspējas un rumpja dziļās muskulatūras rādītājos (p > 0.05). Savukārt r 

koeficients uzrādīja vidēja efekta atšķirību rumpja dziļās muskulatūras rādītājā starp 3D briļļu 

grupu un ekrāna grupu, un starp ekrāna un kontroles grupām. Funkcionālās veiktspējās 

rādītājos starp visām grupām uzrādījās maza efekta atšķirības. Selektīvās uzmanības reakcijas 

kontrole parametrā pēc eksperimenta starp 3D briļļu un kontroles grupu uzrādījās vidēja 

efekta atšķirība, bet selektīvās uzmanības reakcija ātrums parametrā liela efekta atšķrība. 

Atšķirības minētajos rādītājos ir statistiski nozīmīgas (p < 0.05). Starp 3D briļļu grupu un 

ekrāna grupu vidējā efekta atšķirību uzrādīja selektīvās uzmanības ātruma komponents, bet 

liela efekta izteiksme bija selektīvās uzmanības kontrole komponentam. Selektīvās uzmanības 

reakcijas kontrole komponenta atšķirība starp minētām grupām ir statistiski ticama (p < 0.05). 

Selektīvās uzmanības reakcijas ātrumā starp 3D briļļu grupu un ekrāna grupu statistiski 

nozīmīgas atšķirības neuzrādījās (p > 0.05). Spējā sadalīt uzmanību komponentā vidēja un 

tuvu vidēja efekta atšķirība pēc intervences parādījās attiecīgi starp 3D briļļu-kontroles, un 3D 

briļļu-ekrāna grupām. Pēc eksperimenta minētā komponenta rezultātos starp grupām 

statistiski nozīmīgas atšķirības neparādījās (p > 0.05). 

Var secināt, ka pirms eksperimenta iegūtie dati par funkcionālās veiktspējas rādītājiem 

ir virs vidējā līmeņa visās grupās. Atbilstoši normai ir kognitīvās funkcijas un rumpja dziļās 

muskulatūras iegūtie rezultāti visās grupās pirms eksperimenta. Pēc eksperimenta secināms, 

ka virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantojums fiziski aktīviem senioriem 

uzlabo kognitīvo funkciju (selektīvo uzmanību) salīdzinājumā ar citām grupām. Ņemot vērā, 

ka selektīvās uzmanības pavājināšanās ir novērota senioru vidū, kuri ir mazaktīvi un ar lielāku 

krišanas risku, un duāla veida aktivitāšu laikā izraisītiem kritieniem ir saistība ar selektīvās 

uzmanības faktoru, ir ieteicams iesaistīt šo senioru populācijas daļu turpmākos pētījumos.  

Pētījumā iesaistīto senioru atsauksmes ir pozitīvas, netika novērotas pretēja efekta iedarbība 

vai kiberslimības pazīmes.  

Pašlaik virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošana ir ieteicama 

fizioterapeita klātbūtnē fiziski aktīviem un veseliem senioriem, kuru funkcionālās veiktspējas 

rādītāju noteikšanas testu baterijas punktu summa ir ne mazākā par 6 punktiem. Virtuālās 

realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošana ir rekomendējama, ja fizisko aktivitāšu 

mērķis ir uzlabot kognitīvās, rumpja dziļās muskulatūras un līdzsvara funkciju. Ieteicamais 

lietošanas biežums ir vismaz 3 reizes nedēļā, klātesot fizioterapeitam (pirmās divas nedēļas). 

Vienas nodarbības ilgums ir aptuveni 30 minūtes. Nodarbības laikā ir jāiekļauj fizioterapeita 

piedāvātie iesildīšanās (5 minūtes ilgi) un atsildīšanās (5 minūtes ilgi) vingrinājumi. 

 Promocijas darba hipotēze ir daļēji apstiprinājusies, jo pastāv statistiski nozīmīga 

statiskā līdzsvara un kognitīvās funkcijas mijsakarības ietekme uz rumpja dziļo muskulatūru, 
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bet gaitas ātruma un apakšējo ekstremitāšu statistiski nozīmīgas mijsakarības ar rumpja dziļo 

muskulatūru netika noteiktas. Virtuālās realitātes grupa, kura izmantoja 3D brilles, statistiski 

nozīmīgi uzlaboja funkcionālo veiktspēju un rumpja dziļo muskulatūru, bet netika noteiktas 

minēto rādītāju statistiski nozīmīgas atšķirības pēc eksperimenta rezultātos salīdzinājumā ar 

ekrāna grupu un kontroles grupu. 3D briļļu grupa statistiski nozīmīgi uzlaboja selektīvo 

uzmanību, un tika noteiktas šī rādītāja statistiski nozīmīgas atšķirības pēc eksperimenta 

rezultātos salīdzinājumā ar ekrāna grupu un kontroles grupu. Kognitīvās funkcijas rādītājos –  

spējā sadalīt uzmanību un darbības atmiņā – netika noteikti statistiski nozīmīgi uzlabojumi 

kāda no pētījumā grupām pēc eksperimenta. 
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1. pielikums 

 

Primārie dati (šķērsgriezuma pētījums) 
 

W

i

t

h

Without 

warning 

sound

With 

warning 

sound Auditive Visual

R

e

a

c

Reac. 

Speed 

Reac. 

Control

1 1 3 3 7 67 67 68 67 27 87,5 91,8 78 80,9 84,6 2,2 6,8 163 58 69

2 3 4 3 10 66 67 68 67 29 68,5 77,1 0 63,3 49,7 11,9 43,4 158 61 69

3 3 3 2 8 67 65 66 66 28 70,3 69,8 69,9 24,6 71,9 26,2 0,4 176 86 68

4 3 4 2 9 66 65 66 66 29 68,8 73,3 69,8 76,4 59,1 10,7 43,4 158 64 61

5 3 4 4 11 66 67 66 66 29 70,3 69,8 69,9 34,6 71,9 26,2 6,8 170 79 70

6 4 4 2 10 64 64 65 64 30 79,6 66,8 69,4 73 67,7 51,7 43,4 168 71 79

7 3 1 4 8 66 64 65 65 30 40,8 43,6 69,4 73 13,5 51,7 43,4 165 69 78

8 2 2 2 6 66 66 67 66 30 67,4 66 10,5 76,9 77,6 27,6 86 171 83 68

9 3 3 1 7 68 68 69 68 27 5,4 31,8 0 76,9 70,9 1,7 43,4 163 75 68

10 4 3 3 10 67 66 68 67 28 78 75,6 70 79 70,1 65,6 0,4 174 70 67

11 2 3 4 9 67 68 69 68 30 87 67,8 69,8 76,4 59,1 10,7 43,4 168 89 72

12 4 4 3 11 66 64 65 65 30 66,4 56 40,8 73 57 4,4 43,4 178 91 70

13 3 4 1 8 67 67 68 67 30 3,7 0,4 80,4 88,5 94,8 65,5 6,5 172 63 73

14 3 2 4 9 67 66 68 67 29 82,4 65,8 36,4 76,9 79,4 12,1 35,2 158 61 75

15 3 4 3 10 65 66 64 65 30 22,9 59,6 43,3 43,5 50 34,6 86 163 72 82

16 2 4 3 9 67 66 68 67 27 39,8 40,6 9,5 72,9 85 17,1 43,4 176 89 77

17 1 4 3 8 69 69 69 69 27 2,82 0,4 10,5 86,9 80,4 12,1 35,2 168 73 85

18 2 4 3 9 68 69 68 68 28 63,3 60 52,1 0 77,6 27,6 43,4 164 69 85

19 3 3 4 10 67 66 68 67 28 68,1 64,7 9,5 76,9 80,4 12,1 0 169 78 79

20 2 2 2 6 66 68 69 68 29 48,9 20,7 69,5 73,6 72,3 73,9 86 175 81 72

21 3 3 2 8 66 67 68 67 28 40,8 22,5 0 73 42,4 0,2 86 182 87 79

22 3 3 3 9 68 66 64 66 28 70,1 52 40,8 73 56,6 51,7 43,4 163 75 71

23 3 3 1 7 66 68 64 66 29 92,7 74,3 78,4 81,4 45,3 28,1 35,2 176 93 73

24 4 4 3 11 66 66 68 67 30 82,4 65,8 16,5 73 49,7 1,1 86 167 78 74

25 1 2 2 5 69 70 69 69 28 2,8 0,4 80,4 84,5 94,8 45,5 6,8 183 92 74

26 2 3 1 6 62 64 66 64 30 84 67,8 27,5 78,2 70 65,6 86 185 98 66

27 1 2 1 4 69 68 66 68 29 61,5 55,6 16,5 73 80 13,1 43,4 173 82 66

28 3 4 4 11 67 68 66 67 29 79,1 29,1 46,4 76,9 37,2 77 7,9 161 60 62

29 3 2 1 6 64 68 66 66 29 35,8 39,2 72,1 73,6 71,9 25,2 35,2 170 81 76

30 2 2 3 7 69 70 69 69 30 5,9 36,8 10,9 85,6 71,5 29,2 6,5 158 87 61

31 4 4 3 11 66 65 66 66 30 42,7 49,7 32,7 80,1 54,6 54 86 156 63 67

32 3 2 1 6 68 69 69 69 30 91 88,2 46,4 76,9 89 0 0,4 172 74 61

33 4 3 3 10 68 67 68 68 28 78 75,6 69,8 76,4 13,5 51,9 43,4 160 78 61

34 3 3 2 8 67 66 68 67 30 83 82,1 49,5 78,7 93,8 0 35,2 175 86 61

35 4 3 3 10 67 68 68 68 29 68,5 77,1 0 63,3 49,7 12,1 43,4 162 88 68

36 4 4 2 10 68 69 66 68 30 40,7 47,7 41,8 73,2 35,2 77 86 171 73 67

37 3 2 1 6 68 70 67 68 29 40,8 22,5 0 73 43,4 0,23 86 168 85 68

38 3 3 4 10 67 66 68 67 30 15,4 34,8 72,4 59,4 71,9 26,2 86 182 95 73

39 4 4 3 11 66 67 66 66 28 82,4 65,8 27,8 78,2 69,6 64,3 86 158 71 61

40 3 3 1 7 68 68 69 68 27 79,9 27,1 11,4 86,2 78,8 17,1 0,4 168 85 72

41 4 3 3 10 67 66 68 67 28 68,3 66 14,5 74,2 56,6 64,7 43,4 182 95 87

42 2 3 4 9 67 68 69 68 30 70,3 69,8 69,9 24,6 71,9 38,2 0 167 81 70

43 4 4 3 11 66 64 65 65 30 68,1 64,7 16,5 73 42,2 72 0,4 178 88 73

44 3 4 1 8 67 67 68 67 30 67,4 63,2 0 73 61 4,4 35,2 181 89 67

45 3 2 4 9 67 66 68 67 29 38,9 22,7 44,9 75,9 58,1 3,4 86 164 61 67

46 3 4 3 10 65 66 64 65 30 79,6 66,8 41,8 72,1 50 35,4 86 169 78 79

47 2 4 3 9 67 66 68 67 27 2,8 0,4 72,1 73,6 80 13,1 86 175 81 72

48 1 4 3 8 69 69 69 69 27 91 88,2 9,5 76,9 80,4 12,1 0 182 87 79

49 2 4 3 9 68 69 68 68 28 74,9 55,4 45,7 76,4 74,5 1,3 86 163 75 71

50 3 3 4 10 67 66 68 67 28 5,4 31,8 69,8 76,4 88,2 0 6,5 174 93 70

51 2 2 2 6 66 68 69 68 29 82,4 65,8 78,4 81,4 70,9 68,7 35,2 167 78 74

52 3 3 2 8 66 67 68 67 28 87,5 91,8 81 84,9 84,6 2,2 6,5 183 92 74

53 3 3 3 9 68 66 64 66 28 42,7 49,7 32,7 80,8 54,6 54 86 185 98 66

54 4 3 3 10 68 67 68 68 28 40,8 43,6 10,5 76,9 77,6 27,6 43,4 173 82 66

55 3 3 2 8 67 66 68 67 30 87 67,8 43,3 43,5 71,9 26,2 0,4 161 60 62

56 4 3 3 10 67 68 68 68 29 2,8 0,4 40,8 73 13,5 51,7 35,2 170 84 63

57 4 4 2 10 68 69 66 68 30 63,3 60 27,5 78,2 77,6 27,6 43,4 158 87 61

58 3 2 1 6 68 70 67 68 29 91 88,2 10,5 79,9 93,7 45,5 0,4 159 63 67

59 3 3 4 10 67 66 68 67 30 70,3 69,8 69,8 76,4 49,7 1,13 35,2 171 83 61

60 4 4 3 11 66 67 66 66 28 68,5 77,1 69,9 34,6 71,9 26,2 86 163 75 88

61 3 3 1 7 68 68 69 68 27 3,7 0,42 9,5 72,9 83,1 16,7 43,4 174 70 61

62 3 4 4 11 66 64 65 65 30 87 67,8 78,4 81,4 71,9 26,2 6,5 163 75 71

Average value (ms)

3.2.

Alertnes

1.

Z value %

N.p.k.

Z value %

Līdzsvars Baterija Mini mental Vecums

Selective attention

Average value

Z value %Avg.

Dziļā mm. Rezultāts

Gaita

Divided attention

Kāju spēks

Z value %

Augums,cm Svars,kg

Working memory
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2. pielikums 

 

Primārie dati (pedagoģiskais eksperiments) 
 

KONTROLES grupa 

 

 
 

EKRĀNA grupa 
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BRIĻĻU grupa 

 

 
 

KONTROLES grupa  
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EKRĀNA grupa 

 

 
 

BRIĻĻU grupa 
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3. pielikums 

 

Izvēlētās meklēšanas stratēģijas plāns, izmantojot EBSCO datu bāzi 
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4. pielikums 

 

Aptaujas anketa (atlases kritēriji) 
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5. pielikums 

 

Rehacom testu rezultātu piemērs 
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6. pielikums 

Mini-mental tests 

 
Max. 

punkti 

Pacienta 

punkti 
Uzdevumi 

5  Kāds šodien ir laiks, datums, gadalaiks..? 

5  Kur m Kur mēs šobrīd atrodamies (stāvs, pilsēta..)? 

3  Pacients atkārto 3 nosauktus vārdus (jāpieraksta, cik reižu bija 

jāatkārto, līdz iegaumēja) 

5  Atņemiet 5 reizes no 100 pa 7 (93,86,79,72,65...) 

3  Nosauciet iepriekš minētos 3 vārdus 

2  Jānosauc divas lietas, uz kurām tiek norādīts telpā 

1  Atkārtojiet frāzi „Bēdu liku zem akmeņa, pāri gāju dziedādam” 

3  Izpildiet darbības – paņemiet lapu, pārlokiet uz pusēm un nolieciet 

malā 

1  Izlasiet un izpildiet darbību (paceliet un nolaidiet roku) 

1  Uzrakstiet teikumu 

1  Uzzīmējiet to pašu, ko redzat zīmējumā 

30  Kopā  

 

1. Paceliet un nolaidiet roku 

2. _____________________________________________________________________

_________________________________ 

3.  
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7. pielikums 

 

Starptautiskā aptauja par fizisko aktivitāti (IPAQ –S) 
 

Vārds, uzvārds: ___________________________________________ 

Dzimums: Vīrietis/Sieviete (nevajadzīgo nosvītrot)            Vecums: ____ gadi 

Datums: ______________ 

 

Mēs vēlamies uzzināt, kādas fiziskas aktivitātes cilvēki veic viņu ikdienas dzīvē. 

Jautājumos tiks noskaidrots laiks, ko Jūs pavadāt, veicot kādas fiziskas darbības pēdējo 7 

dienu laikā.  Lūdzam atbildēt uz katru norādīto jautājumu, pat ja Jūs sevi neuzskatāt par 

fiziski aktīvu personu. Atsauciet atmiņā darbības, ko Jūs veicat mājās, darbā vai dārzā, 

pārvietojoties no vienas vietas uz otru, sportojot vai atpūšoties brīvajā laikā. Padomājiet par 

visām pēdējās 7 dienās veiktajām vidēji grūtām darbībām, kas prasīja mērenu fizisku piepūli, 

kuras laikā Jūsu elpa kļuva biežāka, un par darbībām, kas prasīja smagu fizisku piepūli, kuras 

laikā elpošana bija ļoti bieža un grūtāka, nekā normāli elpojot. 

 

1. Pirmais jautājums ir par sēžot pavadīto laiku pēdējo 7 dienu laikā. Tiek ņemts vērā 

sēžot pavadītais laiks mājās, darbā, mācoties vai brīvajā laikā, kā arī laiks, kas tiek pavadīts, 

sēžot pie galda ciemojoties, lasot vai guļus skatoties TV. 

 

Cik daudz laika, pēdējo 7 dienu periodā, Jūs pavadījāt, sēžot dienas laikā? 

_____h  _____ min 

 

2. Padomājiet, cik daudz laika pēdējās 7 dienās Jūs pavadījāt ejot? Tas ietver 

pārvietošanos kājām mājās, darbā, iešanu, lai nokļūtu no vienas vietas uz otru, kā arī jebkura 

cita veida pastaigas, kas tika veiktas atpūtas, sporta vai vingrināšanās nolūkā. 

 

Pēdējo 7 dienu laikā, cik dienas Jūs pastaigājāties vismaz 10 minūtes vienā reizē? 

_____ dienas      _____nevienu dienu 

 

Cik daudz laika Jūs patērējat, ikdienā ejot pastaigāties (pārvietojoties no punkta A uz B)?      

_____h _____ min  

 

3. Cik dienas (pēdējo 7 dienu laikā) Jūs veicāt mēreni grūtas fiziskas aktivitātes, tādas kā 

dārza darbus, mājas tīrīšanu, riteņbraukšanu Jūsu vidējā ātrumā, peldēšanos, vingrošanu vai 

citas fiziskas aktivitātes? 

 

Padomājat tikai par tām mēreni grūtajām fiziskajām aktivitātēm, kuras Jūs veicāt vismaz 10 

minūtes nepārtraukti vai ilgāk. Neiekļaujiet staigāšanas laiku. 

______ dienas  ______ nevienu dienu 

 

Cik daudz laika parasti Jūs patērējāt, veicot mērenas fiziskas aktivitātes, kādā no nedēļas 

dienām (pēdējo 7 dienu laikā)? 

_____h _____ min 

 

4. Cik dienas (pēdējo 7 dienu laikā) Jūs veicāt grūtas fiziskas aktivitātes, tādas kā 

smagumu celšana, smagāki dārza vai celtniecības darbi, apgriezāt krūmus, piedalījāties 

aerobikā, soļojāt, skrējāt vai ātri braucāt ar riteni? 
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Padomājiet tikai par tām grūtajām fiziskajām aktivitātēm, kuras Jūs veicāt vismaz 10 minūtes 

nepārtraukti vai ilgāk. 

______ dienas   _____ nevienu dienu 

 

Cik daudz laika parasti Jūs patērējat, veicot grūtas fiziskas aktivitātes, kādā no nedēļas dienām 

(pēdējo 7 dienu laikā)? 

______h ______ min 

 

Paldies par atbildēm! 
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8. pielikums 

 

Fiziskās sagatavotības baterija (funkcionālā veiktspēja) 
 

Dalībnieka vārds, uzvārds:___________  
 

1. Līdzsvara tests 
 

A. Stāvēšana ar kājām kopā 

 

Noturēja 10 sek.  ☐ 1 punkts 

Nenoturēja 10 sek. ☐ 0 punkti 

Nevarēja izpildīt  ☐ 0 punkti 

Ja iegūst 0 punktus, līdzsvara tests beidzas 

 

Cik sekundes spēja noturēt:_____ sek.  

 

B. Papēdis pie īkšķa 

 

Noturēja 10 sek.  ☐ 1 punkts 

Nenoturēja 10 sek. ☐ 0 punkti 

Nevarēja izpildīt  ☐ 0 punkti 

  

Ja iegūst 0 punktus, līdzsvara tests beidzas 

 

Cik sekundes spēja noturēt:_____ sek.  

 

C. Viena kāja priekšā otrai 

 

Noturēja 10 sek.   ☐ 2 punkti 

Noturēja  3 līdz 9.99 sek. ☐ 1 punkts 

Noturēja ne mazāk kā 3 sek.  ☐ 0 punkts 

Nevarēja izpildīt   ☐ 0 punkti 

 

Cik sekundes spēja noturēt:_____ sek.  

 

D. Kopā iegūtie punkti līdzsvara testā _____ 
 

Ja dalībnieks nespēja veikt testu, apvelc kādēļ: 

 

Mēģināja, bet nespēja     1 

Nevarēja nostāvēt bez palīdzības   2 

Nespēja veikt, jo testa pieņēmējam nešķita droši 3 

Nespēja veikt, jo dalībniekam nešķita droši  4 

Dalībnieks nesaprata uzdevuma noteikumus   5 

Citi iemesli       6 

Dalībnieks atteicās veikt testu    7 
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2. Gaita ātruma tests 

  

A. Pirmais mēģinājums 

 

1. Laiks, kādā nogāja 4 metrus _____sek. 

 

Ja dalībnieks nespēja veikt testu, apvelc kādēļ: 

Mēģināja, bet nespēja     1 

Nevarēja nostāvēt bez palīdzības   2 

Nespēja veikt, jo testa pieņēmējam nešķita droši 3 

Nespēja veikt, jo dalībniekam nešķita droši  4 

Dalībnieks nesaprata uzdevuma noteikumus   5 

Citi iemesli       6 

Dalībnieks atteicās veikt testu    7 

 

2. Izmantotās palīgierīces _________ 

 

B. Otrais mēģinājums 
 

1. Laiks kādā nogāja 4 metrus _____sek. 

 

Ja dalībnieks nespēja veikt testu, apvelc kādēļ: 

Mēģināja, bet nespēja      1 

Nevarēja nostāvēt bez palīdzības    2 

Nespēja veikt, jo testa pieņēmējam nešķita droši  3 

Nespēja veikt, jo dalībniekam nešķita droši   4 

Dalībnieks nesaprata uzdevuma noteikumus    5 

Citi iemesli        6 

Dalībnieks atteicās veikt testu     7 

 

2.   Izmantotās palīgierīces _________ 

 

Kāds ir ātrākais laiks no diviem veiktajiem piegājieniem? 

 

Īsākais laiks  ________ sek.  

 

Ja dalībnieks nespēja izpildīt testu   ☐ 0 punktu  

Ja > 8,70  sek.     ☐ 1 punkts  

Ja 6,21-8,70 sek.    ☐ 2 punkti  

Ja 4,82- 6,20 sek.    ☐ 3 punkti  

Ja < 4,82 sek.     ☐ 4 punkti  

 

 

3. Apsēšanās un piecelšanās tests 

 

Pirmais mēģinājums 

 

A. Droši pieceļas bez palīdzības ☐ Jā ☐ Nē 
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B. Rezultāti: 

 

Pieceļas bez roku palīdzības ☐  Jāpilda otrais mēģinājums 

Pieceļas, izmantojot rokas  ☐  Tests beidzas 0 punkti 

Nespēj pabeigt testu   ☐  Tests beidzas 0 punkti 

 

Ja dalībnieks nespēja veikt testu, apvelc kādēļ: 

 

Mēģināja, bet nespēja     1 

Nevarēja nostāvēt bez palīdzības   2 

Nespēja veikt, jo testa pieņēmējam nešķita droši 3 

Nespēja veikt, jo dalībniekam nešķita droši  4 

Dalībnieks nesaprata uzdevuma noteikumus   5 

Citi iemesli       6 

Dalībnieks atteicās veikt testu    7 

 

Otrais mēģinājums 

 

A. Droši pieceļas bez palīdzības 5 reizes: ☐ Jā ☐ Nē 

 

B. Ja droši pieceļas bez palīdzības 5 reizes, fiksē laiku 

Laiks kādā veica testu __________ sek. 

 

Ja dalībnieks nespēja veikt testu, apvelc kādēļ: 

 

Mēģināja, bet nespēja     1 

Nevarēja nostāvēt bez palīdzības   2 

Nespēja veikt, jo testa pieņēmējam nešķita droši 3 

Nespēja veikt, jo dalībniekam nešķita droši  4 

Dalībnieks nesaprata uzdevuma noteikumus   5 

Citi iemesli       6 

Dalībnieks atteicās veikt testu    7 

 

Ja dalībnieks pieceļas 5 reizes bez palīdzības > 60 sek.   ☐ 0 punkti  

Ja 16,70 sek. un vairāk      ☐ 1 punkts  

Ja 13,70- 16,69 sek.       ☐ 2 punkti  

Ja 11,20 – 13,69 sek.       ☐ 3 punkti 

Ja 11,19 sek. un mazāk      ☐ 4 punkti  

 

Kopējie fiziskās sagatavotības baterijas rezultāti: 
 

Kopējais līdzsvara testa punkti _____ 

 

Gaitas ātruma testa punkti ______ 

 

Apsēšanās un piecelšanās testa punkti  ___ 
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9. pielikums 

 

Šķērsgriezuma pētījuma SPSS datu aprēķini 
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10. pielikums 

 

Pedagoģiskā eksperimenta SPSS datu aprēķini 
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Test Statisticsa 

 

Selective 

attention 

Average value 

Reaction speed 

(ms) pēc - 

Selective 

attention 

Average value 

Reaction speed 

(ms) pirms 

Selective 

attention 

Average value 

Reaction control 

pēc - Selective 

attention 

Average value 

Reaction control 

pirms 

Selective 

attention 

Average 

reaction time 

(ms) pēc - 

Selective 

attention 

Average 

reaction time 

(ms) pirms 

Selective 

attention Z value 

Reaction speed 

(ms) pēc - 

Selective 

attention Z value 

Reaction speed 

(ms) pirms 

Selective 

attention Z value 

Reaction control 

pēc - Selective 

attention Z value 

Reaction control 

pirms 

Z -.357b -.306b -.094c -2.132b -2.621b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .721 .759 .925 .033 .009 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
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11. pielikums 

 

Spēles norises skice 
 

  

Spēles līmeņa izspēles secība sākas ar pirmo kolonu un beidzas ar piekto. Attēlā 

norādītā ZONA ir vieta, kur spēlētājs var mijiedarboties ar spēles objektu. 

Mijiedarbība var notikt, kad objekts ir iemirdzējies. Attēlā ir redzama cilvēka 

atrašanās vieta spēles laikā. 
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12. pielikums 

 

Reālās spēles vides ilustrācija 
 

 
Spēles vide 

 
Lapsas un putna modelis, kas periodiski parādās spēlē, lai novērstu spēlētāja 

uzmanību 
 

 
 

Punkta gūšanas brīdis, kad objekts iemirdzas 
 

 
 

Spēlē izmantotie dimanti un bultas 
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13. pielikums 

 

Spēles plūsmas diagramma 
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14. pielikums 

 

Sorensena testa izpilde un rezultātu apraksts 
 

 
 

Rezultātu apraksts  

 

Starpklašu korelācijas koeficients muskuļa kreatīnfosfāta un audu oksidācijas 

indeksa rādītājos uzrādīja labu līdz izcilu uzticamību trīs indikatoros, kas mēra 

noguruma iestāšanos pirms testa (bāzes mērījums), testa laikā un atjaunošanos 

pēc testa starp trim apmeklējuma reizēm. 

 CV % parametrs norādīja, ka pētījumā minētajās vienībās ir relatīvās mērījuma 

kļūdas esamība (angl. relative measurement error). Mērījuma kļūda ir starpība 

starp izmērītu lieluma vērtību un tā patieso vērtību (Dodge & Commenges, 

2006).  
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15. pielikums 

 

Programmatūras pirmkoda fragmenti 
 

 
 


