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IEVADS 
 

  Vienas universālas metodes ėermeĦa hidratācijas pakāpes noteikšanai nav, to nevar 
izdarīt pēc tikai vienas analīzes, piemēram, pēc totālā ūdens daudzuma noteikšanas ėermenī, 
tāpēc nepieciešams izveidot metodiku organisma hidratācijas pakāpes noteikšanai, kas būtu 
salīdzinoši lēta un izmantojot portatīvu aparatūru, lai to varētu izmantot stadionā vai sporta 
zālē. Metodes ar lielāku precizitāti (kopējā ūdens daudzuma noteikšana organismā ar 
radioaktīvo izotopu metodi, asins plazmas osmolaritātes noteikšana u.c.) nav piemērotas 
izmantošanai ārpus laboratorijas. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties tādas organisma hidratācijas 
statusa noteikšanas metodes, kuras vienlaicīgi ir gan izmantojamas lauka apstākĜos, gan arī 
dod iespēju pietiekoši precīzi raksturot organisma hidratācijas statusu. Šiem kritērijiem atbilst 
urīna īpatnējā svara noteikšanas metode. Urīna īpatnējā svara noteikšanai ir iespējams 
izmantot trīs veidu ātrās noteikšanas metodes: hidrometrija, refraktometrija un reaăentu stripi. 
Stuempfle, Drury (2003) salīdzināja šo metožu precizitāti testējot cīĦas sporta veida 
pārstāvjus pirms sacensībām un to laikā un konstatēja, ka vienīgā precīzā urīna īpatnējā svara 
noteikšanas metode ir refraktometrija, izmantojot hidrometriju – 28 % no rezultātiem bija 
viltus pozitīvi un 2 % - viltus negatīvi, bet ar reaăentu stripiem – 15 % rezultātu bija viltus 
pozitīvi un 9 % - viltus negatīvi.  

Pasaulē plaši atzīta urīna īpatnējā svara (UĪS) robežvērtība, kuras pārsniegšana ir saistīta 
ar organisma hipohidratāciju, ir UĪS lielāks par 1,020 pēc AmerikāĦu Sporta medicīnas 
asociācijas (Sawka, Burke, Eichner, 2007) un Nacionālās koledžas atlētu asociācijas (2003) 
datiem. Otrs organisma hidratācijas rādītājs ir urīna osmolaritāte. Starp UĪS un urīna 
osmolaritātes rādītājiem ir konstatēta cieša korelācija (r variē robežās no 0,916 līdz 0,995) 
(Armstrong et al., 1994, Stover et al., 2006, Ööpik et al., 2013). Urīna osmolaritātes 
robežvērtība, kas saistīta ar organisma hipohidratāciju pēc dažādu autoru datiem atšėiras: 
sākot no >586 mOsm/kg līdz>800 mOsm/kg (Bartok et al., 2004, Sawka, Burke, Eichner, 
2007, Oppliger et al., 2005). Tāpēc UĪS vērtību 1,020 vai noteiktu urīra osmolaritātes vērtību 
nevar uzskatīt par universālu robežskaitli jebkuram cilvēkam, pasaulē šis jautājums līdz šim 
nav izpētīts. Šos lielumus nosaka starpkulturālās un etniskās cilvēku atšėirības. Piemēram, 
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japāĦiem ir konstatēta diennakts urīna vidējā osmolaritāte 900 mOsm/kg, vāciešiem tā bija 
801 mOsm/kg, bet poĜiem un kenijiešiem – tikai 392 mOsm/kg (Manz, Wentz, 2003). Melnās 
rases vīriešiem un sievietēm ir konstatēta statistiski ticami augstāka urīna osmolaritāte nekā 
baltajiem vīriešiem un sievietēm, kas dzīvo vienā un tajā pašā apvidū (Bankir, Perucca, 2007). 
Vīriešiem un melnās rases pārstāvjiem urīnā ir lielāka kreatinīna un albumīnu koncentrācija 
nekā sievietēm un baltās rases pārstāvjiem (Jacobs et al., 2002). Tāpēc UĪS un osmolaritātes 
robežvērtības ir jāvērtē piesardzīgi sportistiem, kas dzīvo dažādās valstīs un pieder dažādām 
etniskajām grupām. Dažādi sportisti atšėiras savā starpā pēc uztura, vārāmās sāls un šėidruma 
uzĦemšanas vai tā ierobežošanas īpatnībām. Tāpēc pirms sacensībām, to laikā un atjaunošanās 
periodā sportistu organisma hidratācijas pakāpe un nātrija sāĜu zudums individuāli stipri variē 
(Maughan, Shirreffs, 2008). Arī atlētiem ar lielāku skeleta muskuĜu masu vajadzētu būt 
lielākam kreatinīna daudzumam urīnā un lielākam urīna īpatnējam svaram.  

Pirms slodzes sportista organisma hidratācijas pakāpi iesaka novērtēt pēc urinēšanas 
biežuma un urīna tilpuma, Ħemt vērā urīna krāsu, īpatnējo svaru un osmolaritāti. Promocijas 
darba pētījumā tiks lietota sekojoša skala: UĪS<1,020 – eihidratācija, UĪS 1,020–1,029 – 
mērena hipohidratācija un UĪS≥1,030 izteikta hipohidratācija. Organisma atūdeĦošanos 
slodzes laikā iesaka noteikt, sportistus sverot, svīšanas intensitāti aprēėina pēc uzĦemtā 
šėidruma daudzuma, izdalītā urīna tilpuma un ėermeĦa masas izmaiĦām, sāĜu zudumu var 
noteikt, savācot un analizējot sviedru paraugus (Maughan, Shirreffs, 2010).  

Organisma hidratācijas pakāpe (ūdens daudzums organismā) nosaka tā aerobo izturību 
un spējas veikt psihomotoros testus (Mendez-Villanueva, Fernandez-Fernandez, Bishop, 
2007). Piemēram, mērena organisma atūdeĦošanās (ėermeĦa masas zudums par 1,5-2% uz 
ūdens rēėina) ticami pasliktina futbolistu darbspējas un psiholoăisko stāvokli (Edwards et al., 
2007).  

Sportistu darbspējas būtiski ietekmē organisma atūdeĦošanās (dehidratācija), kas ir īpaši 
nozīmīgi sporta veidos, kur sacensības ilgst vairāk nekā stundu, tajā skaitā, sporta spēlēs, 
piemēram, futbolisti treniĦa laikā vasarā zaudē 0,99-1,93 L šėidruma, vidēji 1,46 L, bet 
treniĦa laikā ziemā – 0,71-1,77 L šėidruma, vidēji 1,13 L (Sawka et al., 2007). Šėidruma 
zudumu treniĦa vai sporta spēles laikā būtiski ietekmē arējās vides apstākĜi, it īpaši, sporta 
spēlēs, kas notiek stadionā zem klajas debess (futbolā, regbijā). Tāpēc futbolistu un regbistu 
svīšanas intensitāte mainās katru treniĦu atkarībā no laika apstākĜiem: gaisa temperatūras un 
mitruma, vēja ātruma.   

UzĦemot šėidrumu, nevar paĜauties tikai uz cilvēka slāpju sajūtu, jo tādā gadījumā 
šėidrums tiks uzĦemts apmēram divas reizes mazākā daudzumā nekā ir nepieciešams, bet jau 
neliela organisma atūdeĦošanās, kuras rezultātā ėermeĦa masa samazinās par 1,5-2%, 
ievērojami ietekmē sportista fiziskās īpašības un darbspējas (Casa et al., 2000). Ārējās vides 
temperatūras izmaiĦas, mainoties gadalaikiem,   varētu ietekmēt sportistu hidratācijas statusu, 
bet šādi pētījumi līdz šim pasaulē ir veikti Ĝoti ierobežoti.  

Lai fiziskas slodzes laikā nerastos izteikta sportista ėermeĦa atūdeĦošanās, iesaka jau 
vairākas stundas pirms slodzes papildus uzĦemt ūdeni un minerālsāĜus atkarībā no 
paredzamās fiziskās slodzes veida (Sawka et al., 2007). Piemēram, Maughan un līdzautori 
(2005) konstatēja mērenu hipohidratāciju (nepietiekamu ūdens daudzumu organismā) ar urīna 
osmolaritāti virs 900 mOsm/kg) 35% elitāro futbolistu, Da Silva un līdzautori (2011) novēroja 
elitāros pusaudžu vecuma Brazīlijas futbolistus trīs dažādās dienās karstos laika apstākĜos 
(27,6-33,1°C) un noteica, ka pirms treniĦa dažādās dienās bija hipohidratēti 45-85% spēlētāju. 
TreniĦa vai spēles laikā organisma hipohidratāciju nav iespējams kompensēt, jo spēlētāji 
slodzes laikā neatkarīgi no laika apstākĜiem zaudē no 0,71 līdz 1,93 litrus šėidruma svīstot 
(Sawka et al., 2007). Futbolistiem un citiem sporta spēĜu pārstāvjiem Ĝoti svarīga ir 
pirmssacensību un sacensību laika šėidruma uzĦemšanas stratēăija un viĦu izglītošana šajā 
jomā. Tāpēc būtu lietderīgi noteikt spēlētāju ėermeĦa hidratāciju jau pirms treniĦa vai spēles, 
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lai varētu koriăēt šėidruma uzĦemšanu fiziskas slodzes laikā. Noderīgi būtu noteikt organisma 
hidratāciju arī pēc treniĦa vai spēles, lai aprēėinātu uzĦemamā šėidruma tilpumu atjaunošanās 
periodā.  

Turklāt cilvēka svīšanas intensitāti nosaka iedzimtība (dažiem cilvēkiem ādā ir lielāks 
sviedru dziedzeru blīvums, un viĦi vairāk svīst), organisma hidratācija, aklimatizācija laika 
apstākĜiem, spēlētāja vispārējā izturība (jo trenētāks ir sportists, jo efektīvāk atdzesē ėermeni 
slodzē svīstot) (Logan-Sprenger, Palmer and Spriet, 2011). 

Tā kā pasaulē nav izveidots vienots standarts kā noteikt organisma hidratācijas statusu 
un kādām jābūt katra parametra vērtībām (piemēram, UĪS tiek izsmantotas dažādas skalas 
hidratācijas stāvokĜa raksturošanai), kā arī nav vienprātības par organisma rehidratāciju, 
katram cilvēkam pašam jāizdara izvēle pēc kādiem kritērijiem tiks noteikts hidratācijas 
statuss, Ħemot vērā testēšanas iespējas, izmaksas un precizitāti. Nosakot sportistu hidratāciju 
lauka apstākĜos svarīgi, lai veicamo testu skaits būtu minimāls, bet iegūtā informācija ar 
pietiekoši augstu ticamību un datu iegūšanai nebūtu nepieciešamas Ĝoti specifiskas prasmes. 

Darbā tiks novērtēts dažādu sporta spēĜu pārstāvju organisma hidratācijas līmenis pirms 
un pēc treniĦa (pēc urīna īpatnējā svara un osmolaritātes un ėermeĦa masas izmaiĦām), kā arī, 
balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiks izveidotas rekomendācijas šėidruma uzĦemšanai pēc 
treniĦa. Pētījumam tika izvēlētas sporta spēles, kas norisinās stadionā (futbols un regbijs) un 
tāpēc spēlētāju ėermeĦa hidratācija, svīšanas intensitāte un darbspējas ir pakĜautas laika 
apstākĜu izmaiĦām lielākā mērā nekā tiem sporta spēĜu pārstāvjiem, kas sacenšas sporta zālē, 
piemēram, volejbolistiem vai basketbolistiem. Hokejisti pētījumam tika izvēlēti, jo hokejs ir 
ātrākā sporta spēle un spēlētāji valkā speciālu ekipējumu, kas apgrūtina sviedru iztvaikošanu 
no ādas virsmas. Abi šie faktori pastiprina ėermeĦa dehidratācijas risku treniĦos un spēĜu 
laikā.   

 
Pētījuma objekts: sportistu organisma hidratācija 

 
Pētījuma priekšmets: organisma hidratācijas statuss un tā izmaiĦas treniĦu ietekmē un 
rehidratācijas iespējas sporta spēĜu pārstāvjiem 

 
Pētījuma bāze: kvalificēti sporta spēĜu pārstāvji – futbolisti, hokejisti, regbisti 
 
Pētījuma mērėis: noteikt hidratācijas statusu pirms treniĦa, tā izmaiĦas treniĦu ietekmē 
un rehidratācijas iespējas sporta spēĜu pārstavjiem 
 
Pētījuma hipotēze: ja sportisti treniĦus sāk hipohidratēti, nosakot sportistu hidratāciju 
ar lauka metodēm treniĦu apstākĜos, tad treniĦu ietekmē hipohidratācija vēl vairāk 
padziĜinās, bet ja sportists pirms treniĦa ir eihidratēts un tuvu hipohidratācijas robežai, 
tad treniĦa ietekmē sportista hidratācijas statuss mainīsies no eihidratēta uz 
hipohidratētu 
 
Pētījuma uzdevumi: 
1. Apkopot atziĦas par sportistu hidratācijas statusu un tā izmaiĦām treniĦa ietekmē un 

atjaunošanās periodā un atziĦas par metodēm hidratācijas stāvokĜa noteikšanai un to 
pieejamību lauka apstākĜos 

2. Izvērtēt sporta spēĜu pārstāvju hidratācijas statusu pirms treniĦa 
3. Noteikt un izvērtēt sporta spēĜu pārstāvju hidratācijas statusa izmaiĦas treniĦu 

ietekmē 
4. Izveidot rekomendācijas sportistu rehidratācijai pirms treniĦa, treniĦa laikā un pēc 

treniĦa.   
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Pētījuma metodes: 
1. Zinātniskās informācijas avotu analīze 
2. Antropometrija 
3. ĖermeĦa masas sastāva noteikšana ar bioelektriskās impedances metodi 
4. Urīna refraktometrija 
5. Urīna osmometrija 
6. Konstatējošais eksperiments 
7. Matemātiskās statistikas metodes 
 
Pētījuma metodoloăiskais pamatojums 

AtziĦas par ėermeĦa hidratācijas pakāpēm sportistiem:  

Casa D.J. et al. (2000), Popowski L. A. et al. (2001), Armstrong L.E. (2007), Armstrong L.E. 
et al. ( 1994, 2010), Cheuvront S.N. et al. (2013), Da Silva R. P. et al. (2012), Volpe S.L. et 
al. (2009).  
 
AtziĦas par hidratācijas noteikšanas metodiku:   

American College of Sports Medicine et al. (2009), Stuempfle K.J., Drury D.G. ( 2003), 
Bartok, C. et al. (2004), Oppliger R. A., Bartok, C. (2002), Kyle Ursula G. et al. (2004a), 
Kyle Ursula G. et al. (2004b), Stachenfield Nina S. (2014).  
 
AtziĦas par hidratāciju ietekmējošajiem faktoriem: 

Tipton M. (2005), Udokang N.E., Akpogomeh B.A. (2005), Casa Douglas J. (1999), Duffield 
R. et al. (2012), Cheuvront Samuel N., Sawka Michael N. (2005), Fitzsimons James T. 
(1976), Francesconi R.P. et al. (1983), Hamouti N. et al. (2010), Jacobs David R. et al. 
(2002), Maughan R.J., Leiper J.B., Shirreffs S.M. ( 1997).  
 

AtziĦas par hidratācijas ietekmi uz sportistu darbspējām:  

Aldridge G. et al. ( 2005), Benton D. (2011), Cheuvront S.N. et al. (2005), Edwards A.M. et 
al. (2007), Ganio Matthew S. et al. (2011), Grandjean Ann C., Grandjean Nicole R. (2007), 
Kraft Justin A. et al. (2012), Lieberman Harris R. (2007), Marino Frank E. et al. (2004), 
Maughan, R. J. (2003), Murray B. (2007), Sawka M.N. et al. (2012), Sawka M.N., Noakes 
T.D. (2007), Cheuvront S.N. et al. (2003).  
 

AtziĦas par ėermeĦa rehidratāciju  

Burke L.M., Hawley J. (1997), Sawka Michael N. et al. (2007), Davis B. A. et al. (2014),  
Logan-Sprenger H.M. et al. (2011), Maughan R.J., Leiper J.B. (1994), Maughan R.J., 
Shirreffs S. M. (2010), Maughan R.J., Shirreffs S.M., (2008), Maughan R.J. et al. (2005). 

  
Pētījuma zinātniskā novitāte 

1. Papildināta teorija par sporta spēĜu pārstāvju hidratācijas statusu un tā izmaiĦām treniĦu 
ietekmē un sportistu rehidratāciju. 
2. Precizēta metodika ėermeĦa hidratācijas pakāpes izvērtēšanai pirms un pēc treniĦa lauka 
apstākĜos. 
3. Apkopoti principi individuālo rekomendāciju izveidošanai sporta spēĜu pārstāvjiem 
šėidruma uzĦemšanai diennakti pirms treniĦa eihidratācijas nodrošināšanai, slodzes laikā un 
agrīnajā atjaunošanās periodā pēc slodzes.  
 

Pētījuma praktiskā nozīme  
Novērtēta sporta spēĜu pārstāvju hidratācija un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem 

izveidotas rekomendācijas eihidratācijas sasniegšanai  
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Aizstāvēšanai tiek izvirzīts:  
Sporta spēĜu pārstāvju organisma hidratācijas statuss pirms un pēc treniĦa dažādās 

apkārtējās vides temperatūrās, tā noteikšanas metodika pēc urīna īpatnējā svara un ėermeĦa 
masas izmaiĦām lauka apstākĜos, un metodika individuālo rekomendāciju izstrādāšanai 
ėermeĦa hidratācijas uzturēšanai sportistiem pirms treniĦa, treniĦā un atjaunošanās periodā.    
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DARBĀ IZMANTOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU 
SARAKSTS 

 
 

Hidratācijas statuss – ūdens daudzums organismā 
 

Eihidratācija – ir miera stāvokĜa režīms ar normālu ėermeĦa ūdens daudzumu 
 
Hipohidratācija – ir miera stāvokĜa režīms ar samazinātu ėermeĦa ūdens daudzumu 
 
Hiperhidratācija – ir miera stāvokĜa režīms ar palielinātu ėermeĦa ūdens daudzumu 
 
Dehidratācija – šėidruma zudums, kas noved pie izteiktas hipohidratācijas 
 
Retrohidratācija – šėidruma zudums no hiperhidratācijas stāvokĜa, kas noved līdz 
eihidratācijai 
 
Rehidratācija – ūdens uzĦemšana hipohidratētā stāvoklī, lai tuvotos eihidratētam stāvoklim 
 
Pārmēru hidratācja – šėidruma uzĦemšana, kas pārsniedz eihidratāciju un noved pie 
hiperhidratācijas.  

 
UĪS – urīna īpatnējais svars 
 
UOSM – urīna osmolaritāte 
 
mOsm – mili osmoli 
 
L – litri  



 9

1.ĖERMEĥA HIDRATĀCIJA SPORTĀ 
 

Noteikt bāzes līmeĦa eihidratāciju (pietiekošu ūdens daudzumu organismā) ir svarīgi 
ikdienas treniĦu drošībai, atlētu un fiziski aktīvo cilvēku darba spēju uzturēšanai. 
Dehidratācija ir ėermeĦa ūdens deficīts, kas rodas fiziskas aktivitātes laikā un atlētiem ir 
raksturojama ar hiperosmotisku hipovolēmiju, lai gan reizēm var veidoties arī hipoosmotiska 
hipovolēmija. Svarīgi ir veikt ikdienas šėidruma statusa monitorēšanu atlētiem, kuri smagi 
trenējas, īpaši karstos laika apstākĜos vai arī valkā termoizolējošu apăērbu vai aprīkojumu.  

Kad šėidruma uzĦemšana sakrīt ar šėidruma zudumu, ikdienā ėermeĦa masa svārstīsies 
mazāk par 1% no sākotnējās tās vērtības. Hidratācijas statuss var tikt ticami noteikts trīs 
sekojošās dienās, veicot pirmo rīta svēršanu pēc tualetes apmeklējuma (Casa, Clarkson, 
Roberts, 2005; Casa et al., 2000). 

ĖermeĦa ūdens deficīts, kas ir lielāks par 2% no ėermeĦa masas, nosaka dehidratācijas 
līmeni, kas nelabvēlīgi var ietekmēt darba spējas (Institute of medicine, 2005; Sawka et al., 
2007). 

Lai noteiktu hidratācijas līmeni, tiek izmantotas dažādas metodes: 
a) kopējo ėermeĦa ūdeni vislabāk ir noteikt ar radioizotopu metodi, 
b) plazmas osmolaritāte ir ticams hidratācijas statusa rādītājs. Eihidratētam atlētam 

plazmas osmolalitātei jābūt robežās no 280-290 mOsmol/kg.  
Hidratācijas noteikšanai lauka apstākĜos tiek izmantotas vairākas metodes: urīna 

īpatnējais svars, urīna krāsa, urīna osmolaritāte ir noderīgas skrīninga metodes hidratācijas 
statusa noteikšanai. Eihidratēta atlēta urīna īpatnējais svars būs mazāks vai vienāds ar 1,020, 
bāli dzeltenā krāsā un ar osmolaritāti mazāku par 700 mOsmol/kg. 

Praktiski hidratācijas lauka mērījumi būtu jāizmanto, lai noteiktu tūlītējās hidratācijas 
izmaiĦas atlētiem: 

a) ikdienas ėermeĦa masas izmaiĦas ir tūlītējs hidratācijas izmaiĦu rādītājs, ja tiek 
veikti rūpīgi bāzes līmeĦa mērījumi un tiek kontrolēti citi ietekmējošie faktori,  

b) ikdienas ėermeĦa masas samazinājums par 1% zem pamatmasas ir dehidratācijas 
rādītājs, 

c) plazmas osmolaritāte <290mOsmol/kg, urīna osmolaritāte <700mOsmol/kg, urīna 
īpatnējais svars zemāks vai vienāds ar 1,020, bāli dzeltens urīns (limonādes krāsa, 1-3 urīna 
krāsu skala) var dot priekšstatu par eihidratētu stāvokli vairumam atlētu, 

d) starpība starp ėermeĦa masu pirms un pēc fiziskās aktivitātes ir noderīgs rādītājs 
tūlītējiem ėermeĦa ūdens zudumiem un norāda kāds šėidruma tilpums nepieciešams 
aptuvenai eihidratācijas atjaunošanai, pieĦemot, ka treniĦš sākts eihidratētā stāvoklī,  

e) klīniskās pazīmes un simptomus – slāpes, galvassāpes, tahikardiju, ādas turgoru, 
reiboni, mutes gĜotādas mitrumu un citus nevajadzētu ignorēt, bet ar tiem nevar precīzi noteikt 
atlēta hidratācijas statusu ( Casa et al., 2005). 

 
1.1.Ikdienas šėidrumu un elektrolītu uzĦemšanas prasības sportistiem 

 
Individuālās šėidruma un elektrolītu uzĦemšanas prasības plaši variē fizisko slodžu 

laikā atkarībā no vielmaiĦas intensitātes, ėermeĦa masas un izmēra, apkārtējiem apstākĜiem 
(temperatūras, mitruma, vēja, saules intensitātes, apăērba), karstuma aklimatizācijas līmeĦa, 
fiziskās sagatavotības, aktivitātes ilguma, ăenētiskās mainības.  

Maratona laikā svīšanas intensitātes līmenis var variēt no mazāk nekā 500 mL/h līdz 
vairāk nekā 2 L/h. Līdzīgi arī nātrija koncentrācija sviedros var variēt no mazāk nekā 20 
mEq/L (460mg/L) līdz vairāk nekā 80 mEq/L (1840mg/L). 

Atlētam būtu jāiemācās novērtēt svīšanas intensitāti, lai optimizētu hidratācijas 
stratēăiju ilglaicīgās fiziskās aktivitātēs. 
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Dehidratācija rodas, zaudējot ėermeĦa šėidrumu, kas netiek atjaunots, svīšanas, 
elpošanas, urīna izdales un nemanāmās svīšanas ceĜā: 

a) intensīvu fizisko aktivitāšu laikā sviedru zudumi stundā var būt no 0,5 līdz 2 litriem,  
b) atlēti bieži dehidratējas treniĦu laikā. Intensīvas fiziskas aktivitātes laikā un karstas 

vai vēsākas apkārtējās vides stresā, šėidruma zudumi parasti pārsniedz to uzĦemšanu, tādējādi 
rezultējoties ar akūtu šėidruma deficītu. 

TreniĦi specifiskā vidē un apstākĜos var palielināt šėidruma zudumus: 
a) atlētiem, kas iesaistīti ilglaicīgās aktivitātēs, būtu jācenšas kompensēt sviedru 

zudumus slodzes laikā, bet to tilpumu nepārsniegt. Minimālais atjaunošanas mērėis lielākajā 
daĜā aktivitāšu ir ierobežot šėidruma zudumus zem 2% no bāzes (miera stāvokĜa) eihidratēta 
ėermeĦa masas, 

b) nātrija koncentrācija sviedros slodzes laikā var būt zemāka par 20mmol/L līdz vairāk 
nekā 80mmol/L vai no 1-5g NaCl uz litru sviedru. Atlēts ar vidējo svīšanas intensitāti 1 L/h 
var zaudēt ~2-10g NaCl 2 stundu ilgā slodzē, 

c) Izturības sportists ar svīšanas intensitāti 1 L/h, 5h ilgā treniĦā var zaudēt 5-30g NaCl 
treniĦa laikā ( Casa et al., 2005). 

 
1.2.Dažādu dzērienu un diētas ietekme uz ūdens uzĦemšanas prasībām 

 
ĖermeĦa ūdens tiek atjaunots ar dzērieniem un ēdieniem, kas satur ūdeni. Sabalansēta 

diēta ar 2500-3000 kcal diennaktī parasti nodrošina ėermeni ar 1 litru ūdens dienā. Turklāt 
barības uzĦemšana stimulē arī šėidruma uzĦemšanu. Lai gan ēdiens un dzēriens nodrošina 
šėidrumu, dažādu ēdienu uzĦemšana var ietekmēt šėidruma vajadzības, izmainot šėidruma 
aizturi organismā. 

Normāla sabalansēta diēta nodrošina nātrija zudumu atjaunošanos pēc slodzes, izĦemot 
zema nātrija satura diētas (mazāk par 3g nātrija dienā) karstuma ietekmē un atlētiem ar Ĝoti 
augstu nātrija zudumu ar sviedriem.  

Kofeīns, alkohols un proteīni var palielināt ūdens zudumus ar urīnu: 
a) kofeīna lietošanai ir neliels diurētisks efekts, bet tas neietekmē ūdens atjaunošanu 

hroniskiem kofeīna lietotājiem. Tātad kofeīnu saturoši dzērieni (tēja, kafija, bezalkoholiskie 
dzērieni) var tikt lietoti to sportistu vidū, kas nav kofeīna atkarīgi – pieraduši to lietot, 

b) kofeīnu saturoši dzērieni nav ieteicami, kad ir nepieciešama strauja rehidratācija pēc 
treniĦa, jo kofeīns var veicināt palielinātu diurēzi, 

c) koncentrētiem alkohola šėīdumiem (spirts, reibinošie dzērieni) ir būtisks diurētisks 
efekts, un tos nevajadzētu lietot, kad ir nepieciešama ātra un pilnīga rehidratācija, 

d) alkohola koncentrācija, kas līdzīga alum, nevar nelabvēlīgi ietekmēt ilgtermiĦa 
rehidratācijas statusu, bet tos nevajadzētu lietot, kad nepieciešama ātra un pilnīga 
rehidratācija.  

Bagātīga šėiedrvielu diēta (vairāk nekā 20-30g/dienā) var palielināt fekālo ūdens 
zudumu un minimāli palielināt ūdens vajadzības ( Casa et al., 2005). 

 
1.3.Šėidruma uzĦemšana slodzes laikā 

 
Šėidruma uzĦemšana un adekvāta hidratācija slodzes laikā ir būtiska un kritiska 

ilgstošos treniĦos un sacensībās. Šėidruma uzĦemšana palīdz uzturēt hidratāciju un ėermeĦa 
temperatūru, izvairīties no dehidratācijas un samazināta plazmas tilpuma. Slodzēs, kas ilgākas 
par vienu stundu, sportistiem būtu jālieto šėidrumi, kas satur ogĜhidrātus un elektrolītus, nevis 
tikai tīru ūdeni. Samazināts ūdens daudzums ogĜhidrātu pieejamībai un nepietiekams 
elektrolītu balanss ilgstošas slodzes laikā samazina darbaspējas un var atsevišėos gadījumos 
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novest pie nopietnām veselības problēmām (karstuma dūriens, karstuma nespēks). Viena 
procenta ėermeĦa masas samazinājums, ko izraisījis ūdens zudums, var izraisīt pārmērīgu 
stresu kardiovaskulārajai sistēmai, ko pavadītu paātrināta sirdsdarbības frekvence un 
neatbilstoša siltuma pārvade no ādas uz apkārtējo vidi, palielināta plazmas osmolaritāte, 
samazināts plazmas tilpums, un iespējamu ietekmi uz iekššūnu- ārpusšūnu elektrolītu balansu 
(Duvillard, Braun, Markofski, Beneke, Leithauser, 2004; Coyle, 2004 ).  

ĖermeĦa šėidrums ir sadalīts divos nodalījumos – ekstracelulārais jeb ārpusšūnu 
šėidrums (šūnstarpu šėidrums un asins plazma) un intracelulārais jeb iekššūnu šėidrums. 
Cilvēkiem ūdens sastāda ~60% no ėermeĦa masas, ar nelielām atšėirībām atkarībā no 
dzimuma, vecuma, trenētības, tauku procenta utt. Apmēram 40% no ūdens ir intracelulārais 
jeb iekššūnu šėidrums. AsiĦu tilpums ir sadalīts starp plazmu (60%) un eritrocītiem (40%). 
Kad šie līmeĦi tiek izmainīti ilgstošas slodzes laikā vai sacensībās, atsevišėi vai kopā tie 
samazina darbaspējas un dažos gadījumos var izraisīt nopietnus savainojumus, medicīniski 
kritisku stāvokli vai pat nāvi. Fizioloăiskie procesi, kas ietekmē ūdens zudumus, ir elpošana, 
svīšana, fēces un urinēšana. Ilgstošas slodzes laikā lielākā daĜa šėidruma tiek zaudēta ar 
sviedriem, īpaši augstās vides temperatūrās. Katra sviedru litra iztvaicēšanai tik zaudētas 
apmēram 580 kcal. ĖermeĦa šėidruma zudumi var tikt noteikti kā izmaiĦas ėermeĦa masā, ko 
radījusi slodze. Katrs zaudētais ėermeĦa masas kilograms atbilst apmēram vienam litram 
šėidruma zuduma. Sporta dzērieni, ar atbilstošu un adekvātu elektrolītu un ogĜhidrātu 
koncentrāciju, sekmē homeostāzes uzturēšanu, novērš ievainojumus, saglabā optimālas 
darbaspējas. Ūdens balanss organismā tiek regulēts dažādos veidos. IzmaiĦas osmotiskajā 
spiedienā vai cirkulējošo asiĦu tilpumā stimulē osmoreceptorus hipotalāmā un baroreceptorus 
sirdī un asinsvados. Ūdens balansu regulē arī vairāki hormoni. Renīna-angiotenzīna-
aldosterona sistēma regulē nātrija atpakaĜuzsūkšanos, un vazopresīns (antidiurētiskais 
hormons) regulē ūdens atpakaĜuzsūkšanos nierēs. Vazopresīns iesaistās arī termoregulācijā 
hipohidratētiem indivīdiem. Ātriju nātrijurētiskais peptīds minimāli piedalās ūdens balansa 
uzturēšanā aukstuma ietekmē pie 10-12oC. Tomēr, esot vidē, kuras temperatūra ir 20oC, un 
valkājot siltas drēbes, ātriju nātrijurētiskā peptīda līmenis divkāršojas. Aukstuma stimulētu 
ātriju nātrijurētiskā peptīda atbrīvošanu inhibē 3% dehidratācija (Duvillard et al., 2004). 

Daudzi pētījumi ir ziĦojuši par izmaiĦām plazmas elektrolītu koncentrācijā, plazmas 
tilpuma izmaiĦām, šėidruma pārvietošanos, aizkavētu nogurumu, termoregulāciju, hormonu 
un kateholamīnu atbildēm uz īsu un pagarinātu slodzi, zemas, mērenas un augstas intensitātes 
slodzi. Pagarināta fiziskā slodze var radīt Na+ un K+ zudumus un no elektrolītiem brīva ūdens 
ekskrēciju indivīdiem ar citādi normālu ūdens balansu. Sanders Noakes, Dennis (2001) pētīja 
nātrija aizvietošanu un šėidruma pārvietošanos ilgstošās slodzēs un konstatēja Na+ pieaugumu 
un, ka lielākā daĜa ūdens tiek zaudēts ar sviedriem, kas nāk no ekstracelulārā un intracelulārā 
šėidruma, izraisot asins plazmas osmolaritātes pieaugumu. Asins plazmas tilpuma 
samazinājums un osmolaritātes pieaugums samazina ādas asinsapgādi un tiešā veidā izraisa 
hipertermiju. Malhotra et al. (1981) pētīja ierobežotu K+ uzĦemšanu un fizioloăisko atbildi 
karstuma ietekmē. Tika konstatēts, ka karstā vidē lielākā daĜa K+ tika zaudēta ar sviedriem. 
ViĦi ieteica, ka K+ uzĦemšanai ir jābūt adekvātai, lai samazinātu K+ deficītu ekskrēcijā caur 
urīnu un sviedriem, jo nepastāv metaboliskās konservācijas mehānisms, kas kontrolētu 
pārmērīgus K+ zudumus, kā tas ir Na+ gadījumā. 

Sviedru elektrolītu zudumi atkarīgi gan no kopējā sviedru daudzuma, gan no sviedru 
elektrolītu koncentrācijas. Sviedru nātrija koncentrācijas vidēji ir ~ 35mEq/L (10-70 mEq/L) 
un mainās atkarībā no ăenētiskās predispozīcijas, diētas, svīšanas intensitātes, karstuma 
aklimatizācijas stāvokĜa. Sviedru kālija koncentrācijas vidēji ir 5mEq/L (0,2-1,5mEq/L) un 
hlora vidējā koncentrācija sviedros ir 30mEq/L (5-60mEq/L). 

Karstumam aklimatizētiem cilvēkiem parasti ir zemāka sviedru nātrija koncentrācija 
(piemēram, >50% samazinājums) jebkurai svīšanas intensitātei. 
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Nieres regulē ūdens balansu, pielāgojot urīna produkciju, kas minimāli ir 20 mL/h un 
maksimāli ir 1000mL/h. 

Ilgākā laika periodā (piem., 8-24h), ja tiek uzĦemts adekvāts šėidruma un elektrolītu 
daudzums, šėidruma zudumi pilnībā kompensējas un atjaunojas normāls kopējā ėermeĦa 
ūdens daudzums. Tas tiek regulēts ± 0,2-0,5% robežās no ikdienas ėermeĦa masas (Sawka et 
al., 2007). 

Sawka, Hubbard, Francesconi, Horstman (1983) ziĦoja, ka plazmas tilpuma 
pieaugums ir svarīgs faktors, sirdsdarbības frekvences samazināšanas atbildē, ko novēro pie 
četru dienu aklimatizācijas karstumam. Tomēr netika novērots samazinājums serdes 
temperatūrā un darbaspēju pieaugumā, izmantojot albumīnu infūziju. Dann, Gillis, Burstein 
(1990) pievērsa uzmanību šėidruma uzĦemšanai ar nieru funkciju slodzes laikā aukstumā. 
ViĦi konstatēja, ka, veicot slodzes aukstumā, tika uzĦemts mazāks šėidruma daudzums, kas 
rezultējās ar lielāku dehidratāciju, samazinātu glomerulārās filtrācijas ātrumu, samazinātu 
osmotisko klīrensu un samazinātu urīna tilpumu. UzĦemot šėidrumu, šie efekti tika izslēgti. 
Tika minēts, ka vidēja svara cilvēkiem, veicot slodzi aukstumā, ir nepieciešams vidēji 150mL 
šėidruma stundā. 

Naghii (2000) konstatēja, ka karstuma nespēkā strādā termoregulācijas mehānismi, bet 
indivīdi nespēj pietiekoši labi atdot siltumu, dēĜ samazinātās ādas asins apgādes. To var 
pavadīt paaugstināta serdes temperatūra, vājums, nogurums, galvassāpes, vemšana, diareja un 
muskuĜu krampji. Nav nekas neparasts, ka elites līmeĦa izturības sportisti slodzes laikā 
treniĦos vai sacensībās ar sviedriem zaudē līdz pat 1,5L/h šėidruma, kamēr kuĦăa 
iztukšošanās ātrums ir tikai apmēram 1L/h. TādēĜ izturības sportisti būtu jāiedrošina uzĦemt 
šėidrumus pirms slodzes, slodzes laikā un pēc slodzes. 

Tikai ūdens uzĦemšana var būt problemātiska slodzēs, kas ilgākas par vairākām 
stundām un rada augstu svīšanas intensitāti. Terenbold et al. pētīja dažādu Na koncentrāciju 
ietekmi uz šėidruma atjaunošanu ilgstošās slodzēs sievietēm. Balstoties uz iegūtajiem 
rezultātiem, viĦi rekomendēja vismaz 680mg/h nātrija uzĦemšanu izturības slodzēs, kas 
ilgākas par 4h, sievietēm, kurām ir šėidruma pārslodze, lai samazinātu hiponatriēmijas risku. 
Turklāt viĦi rekomendēja šėidruma uzĦemšanu mazāku nekā 1L/h ilgstošu slodžu laikā, jo, 
uzĦemot 1L šėidruma 4h ilga skrējiena laikā, bija pietiekoši, lai radītu šėidruma pārslodzi 
vairumam pētījuma dalībnieku. 

Vrijens un Rehrer (1999) pētīja šėidruma uzĦemšanu bez nātrija un iespējamo efektu uz 
plazmas nātriju slodzes laikā karstumā. ViĦi konstatēja, ka pat bez šėidruma pārslodzes, var 
rasties samazināta plazmas nātrija koncentrācija un pieaugt hiponatriēmijas risks ilgstošās 
slodzēs karstumā, ja sviedru kompensēšanai tiek lietoti tikai nātriju nesaturoši šėidrumi. 

Sawka, Francesconi, Young, Pandolf (1984) pētīja hipohidratācijas un hiperhidratācijas 
iespējamos efektus uz darbaspējām. Rezultāti norādīja uz nelielām termoregulācijas 
priekšrocībām hiperhidratācijā, ko varēja ietekmēt protokola izraisītā hipervolēmija. 

Van Nieuwenhoven, Brummer, Brouns (2000) pētīja gastronintestinālās funkcijas 
slodzes laikā, salīdzinot ūdeni, sporta dzērienu un sporta dzērienu ar kofeīnu. Lai gan 
gastrointestinālā funkcija slodzes laikā ir maz izpētīta, viĦi citēja, ka interesantākā teorija 
varētu būt slodzes izraisīta asins apgādes samazināšanās gremošanas sistēmā un, ka pie 
maksimālas intensitātes slodzes asins apgāde var samazināties līdz 20% no miera stāvokĜa 
līmeĦa, trenētiem un netrenētiem cilvēkiem. ViĦi ziĦoja, ka kofeīns paaugstina izturības 
darbaspējas, tādējādi sporta dzērienu papildināšana ar kofeīnu varētu būt vēlama. Šajā sakarā 
daudzi sporta dzērieni ir papildināti ar kofeīnu 150mg/L. ViĦi secināja, ka sporta dzērieni ar 
mērenu kofeīna koncentrāciju neietekmē gastrointestinālo funkciju. ViĦi arī ziĦoja, ka kofeīns 
inhibē holīnerăisko inervāciju šėērssvītrotajā muskulatūras daĜā barības vadā, radot 
samazinātu peristaltisko spiedienu barības vada vidusdaĜā, un, ka kofeīns stimulē glikozes 
uzsūkšanos tievajā zarnā. Shirreffs un Maughan (1998) ziĦoja, ka kālija zudumi ar sviedriem 
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ir mazi salīdzinājumā ar nātrija zudumiem. Cilvēki ar ~2% ėermeĦa masas samazinājumu 
uzsāka slodzi, kuras laikā viĦi uzĦēma šėidrumu, kas saturēja 0, 25, 50 un 100mM/L nātrija. 
ViĦi secināja, ka 102 mM/L nātrija dzērieni maksimalizē šėidruma balansa atjaunošanos, bet 
tā sekas ir lieli kālija zudumi ar urīnu atjaunošanās perioda laikā, kas ir nevēlams efekts visa 
ėermeĦa elektrolītu balansa uzturēšanai. 

Stachenfeld, Gleim, Zabetakis, Nicholas (1996) pētīja šėidruma balansu un nieru atbildi 
pēc dehidratējošas slodzes labi trenētiem vīriešiem un sievietēm. Sievietēm bija ievērojami 
lielāks reabsorbcijas ātrums pēdējās divās stundās no četru stundu ilga atjaunošanās perioda, 
kā arī nedaudz palielināts vazopresīna līmenis asins plazmā, kas daĜēji varētu tikt izskaidrots 
ar palielināto ūdens reabsorbciju. Turklāt sievietēm bija arī daudz ātrāka seruma aldoserona 
atjaunošanās, kas bija saistīta ar samazināto nātrija reabsorbciju. Dzimumu atšėirības nieru 
šėidruma un nātrija regulēšanas funkcijās varētu būt saistīta ar estrogēna ietekmi uz šėidrumu 
regulējošajiem hormoniem un ūdens atpakaĜuzsūkšanos.  

Sanders, Noakes, Dennis (1999) pētīja ūdens un elektrolītu pārvietošanos slodzes laikā. 
ViĦi ziĦoja, ka izturības sportisti reti kad izdzer vairāk nekā 0,5L/h šėidruma sacensībās un 
sekojošā dehidratācija noved pie iespējamā plazmas nātrija koncentrācijas pieauguma un 
plazmas tilpuma samazinājuma. Tā kā sportisti ilgstošās izturības slodzēs kompensē tikai 
apmēram pusi no zaudētā šėidruma, tad šiem sportistiem būtu jādzer ūdens, lai saglabātu 
plazmas osmolaritāti un termoregulāciju, nekā jācenšas kompensēt nātrija zudumus. Tālākie 
pētījuma rezultāti parādīja, ka ūdens uzĦemšana palīdzēja saglabāt plazmas nātrija līmeni, 
savukārt sāĜu šėīdumu uzĦemšana palielināja plazmas nātrija koncentrāciju līdz līmenim, kas 
bija līdzīgs ar tiem sportistiem, kas veica slodzi bez šėidruma uzĦemšanas. 

Polak, Van Linge, Rutten, Stijnen (1993) pētīja introvenozo šėidrumu ievadīšanu 
atjaunošanās laikā pēc maratona noskriešanas. Vienai eksperimenta grupai tika ievadīts 0,9% 
NaCl šėīdums, bet otrai grupai – 2,5L ar 2,5% glikozes un 0,45% NaCl šėīdumu. ViĦi 
konstatēja, ka grupai, kas saĦēma 2,5L 0,9% NaCl šėīduma infūziju bija nepieciešamas 10,2 
dienas, bet placebo grupai – 9,2 dienas, lai atjaunotos. Grupa, kas saĦēma 2,5L 0,9% NaCl 
šėīduma ziĦoja arī par lielākām muskuĜu sāpēm un stīvumu. Tomēr šī grupa ātrāk finišēja 
(172min) nekā placebo grupa (181min). Tas liecina, ka ātrākiem sportistiem ir nepieciešams 
ilgāks atjaunošanās laiks un muskuĜu sāpes un stīvums tiem saglabājas ilgāk.  

Nielson, Sjogaard, Bonde-Petersen (1984) novērtēja kardiovaskulārās, hormonālās un 
ėermeĦa šėidruma izmaiĦas ilgstošā slodzē, kur sportisti 90 min peldēja un brauca ar riteni. 
ViĦi novēroja pakāpenisku augšupejošu kāpumu sirdsdarbības frekvencē pēc 10 min. ViĦi 
skaidroja, ka šis sekundārais sirdsdarbības frekvences pieaugums varētu būt samazināta 
sistoles tilpuma dēĜ, ko izraisīja samazināta sirds pildīšanās, kas ir atkarīga no asinsspiediena 
un asiĦu tilpuma. RiteĦbraukšana un peldēšana atšėiras ar hidrostatisko spiedienu un 
šėidruma zudumiem svīstot, kā arī ar atšėirīgo ėermeĦa pozīciju (vertikāli un horizontāli). Tas 
rezultējās ar lielāku sirds minūtes tilpumu peldēšanā. Turklāt plazmas tilpums samazinājās par 
5-6% pirmajās 5-10 slodzes minūtēs un palika nemainīgs 90 minūšu ilgas slodzes laikā. 
Sviedru zudumi riteĦbraukšanā bija četras reizes lielāki nekā peldēšanā. Peldēšana arī izraisīja 
diurēzi, kas rezultējās ar 2,5% mazāku kopējā ūdens zudumu salīdzinot ar riteĦbraukšanu. 
Sirdsdarbības frekvence bija pozitīvi saistīta ar plazmas kateholamīnu pieaugumu, kas radās, 
slodzei turpinoties. 

Citā pētījumā Nielsen, Sjogaard, Ugelvig, Knudsen, Cohlmann (1986) pētīja šėidruma 
balansu slodzes dehidratācijā un rehidratācijā ar četriem dažādiem šėidrumiem, kas bija 
ūdens, šėidrums ar augstu kālija, nātrija un glikozes līmeni, kas divu stundu ilgā atjaunošanās 
periodā tika pasniegti ik pēc 15 minūtēm. Dehidratācija par 3% izraisīja plazmas tilpuma 
samazinājumu par 16%. ViĦi konstatēja, ka vislielākais plazmas tilpuma pieaugums bija pēc 
šėidruma ar augstu nātrija koncentrāciju lietošanas. Ar kāliju bagāta šėidruma lietošana 
izraisīja vismazāko un lēnāko pieaugumu plazmas tilpumā. Pētnieki noteica, ka ar nātriju 
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bagātu šėidrumu lietošana atjauno ekstracelulārā šėidruma ūdeni, bet ar kāliju un glikozi 
bagāti šėidrumi sekmēja intracelulārā šėidruma atjaunošanos. 

 
1.4.Šėidruma atjaunošana pēc slodzes 

 
Šėidruma un sāĜu atjaunošana pēc slodzes ir būtiska, lai atjaunotu homeostāzi. Liela 

tilpuma šėidruma uzĦemšana tūlīt sekojošai fiziskajai aktivitātei, palielina urīna produkciju, 
savukārt šėidruma uzĦemšana nelielās porcijās ilgākā laika periodā uzlabo rehidratāciju. 
Turklāt atjaunojot ėermeĦa ūdeni, svarīgi atjaunot arī ārpusšūnu šėidruma nātrija zudumus. 

Starpība starp ėermeĦa svaru pirms un pēc slodzes ir dehidratācijas rādītājs dotajā 
treniĦa sesijā.  

Rehidratācijas stratēăija ir atkarīga no šėidruma deficīta lieluma un laika intervāla, kas 
paredzēts rehidratācijai līdz nākamajai treniĦa sesijai: 

a) atlēti bieži gaida līdz ēdienreizei, lai atjaunotu ūdens un elektrolītu zudumus. Par 
laimi, normāla ēdiena un šėidruma uzĦemšana parasti ir pietiekama, lai atjaunotu ūdens un 
elektrolītu zudumus, kad starp treniĦu sesijām ir vairāk nekā 24 stundas (Casa et al., 2000), 

b) rehidratācija sešu stundu laikā pēc slodzes prasa ūdens un nātrija papildus 
uzĦemšanu, kas nepieciešams deficīta kompensēšanai. Empīriski šėidruma un sāĜu zuduma 
atjaunošanai ir jāuzĦem dzēriens, kura tilpums ir 125%-150% no zaudētās ėermeĦa masas. 
JāuzĦem šėidrums ar 50-100 mmol/L nātrija koncentrāciju, kas vislabāk atjaunos ėermeĦa 
šėidrumu un elektrolītus, 

c) divu litru šėidruma uzĦemšana pa 500 mL katras 20-30 min ir daudz efektīvāka 
rehidratācijai nekā šāda tilpuma uzĦemšana vienā reizē uzreiz pēc treniĦa sesijas. Strauja 
šėidruma atjaunošana pēc treniĦa stimulē palielinātu urīna produkciju, sekmējot mazāku 
ūdens aizturi ėermenī. 

Sāls koncentrācija rehidratācijas dzērienos ir būtiska:  
a) sālīti ēdieni (piem., sālsstandziĦas/krekeri) vai sālīti šėidrumi – tādi kā zupas buljons 

(100 mmol/L) un tomātu sula (100 mmol/L) –, uzĦemti pirms vai kopā ar citiem šėidrumiem, 
tai skaitā sporta dzērieniem (20 mmol/L vai vairāk), nodrošina nātrija avotus, sekmē šėidruma 
aizturi un sekmē šėidruma uzĦemšanu,  

b) rehidratācijas šėidrumiem vajadzētu balansēt vajadzību pēc nātrija satura ar labas 
garšas nepieciešamību,  

c) primāri rehidratācijai ir jāatjauno vārāmās sāls (NaCl) deficīts, bet kālijs un magnijs 
ir svarīgi, atjaunojot intracelulāro hidratāciju, un var tikt uzĦemti ar sabalansētu diētu. 

Intravenoza šėidruma atjaunošana var būt nepieciešama un apsverama noteiktos 
apstākĜos: 

a) intravenoza šėidruma atjaunošana var būt nepieciešama pēc fiziskas aktivitātes, kur 
atlētam attīstās nelabums, vemšana, caureja vai kāda cita iemesla pēc nav iespējams uzĦemt 
šėidrumu. Ja pēc novērtējuma nav redzamas nekādas dehidratācijas pazīmes, jāpārbauda 
nātrija koncentrācija asins serumā pirms agresīvas intravenozas šėidruma atjaunošanas 
pielietošanas, 

b) intravenoza šėidruma aizvietošana parasti nav rekomendējama, bet tiek izmantota 
puslaika pārtraukumos amerikāĦu futbolā, futbolā un citos sporta veidos atlētiem, kuri 
pamatīgi dehidratējas smagas svīšanas dēĜ vai nespēj sabalansēt šėidruma uzĦemšanu ar 
sviedru zudumu. Ja nepieciešama šėidruma intravenoza ievadīšana, būtu jāapsver iespēja daĜu 
nepieciešamā šėidruma uzĦemt orāli (Casa et al., 2005). 

Rehidratācijā var tikt izmantoti arī intravenozi ievadāmi šėīdumi, gadījumos, kad ir 
jāatjauno liels šėidruma daudzums īsā laika periodā vai ir kāds cits iemesls, piem., vemšana, 
kas neĜauj sportistam šo šėidrumu uzĦemt dzerot. Diezgan plaši izplatīta šāda rehidratācijas 
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prakse ir nacionālajā futbola līgā, neskatoties uz to, ka pasaules dopinga aăentūra šādu 
manipulāciju ir aizliegusi (Coombes, van Rosendal, 2011). 

 
1.5. Sportista darba spēju izvērtējums 

 
Atlētiem, kuriem rodas būtisks šėidruma deficīts fiziskas aktivitātes laikā, var 

samazināties darba spējas, īpaši ilglaicīgās slodzēs, kas norisinās karstumā. Daudzi 
fizioloăiski faktori sekmē darba spēju samazināšanos saistībā ar dehidratāciju un rezultējas ar 
samazinātām fiziskajām un garīgajām darba spējām, palielinātu kardiovaskulāro slodzi, 
vielmaiĦas izmaiĦām, samazinātu karstuma toleranci. 

Garīgās darba spējas var tikt samazināts ar dehidratāciju atpūtas vai fiziskas slodzes 
laikā: 

a) karstuma stress un paaugstināta ėermeĦa temperatūra pasliktina garīgās darba 
spējas. Pasliktināšanās ir lielāka, ja fiziskā slodze ir ilgstošāka un uzdevumi ir sarežăītāki. 
Uzmanība un modrība ir pirmie, kas tiek ietekmēti,  

b) dehidratācija negatīvi ietekmē īslaicīgo atmiĦu, psihomotorās un vizuālās motorās 
iemaĦas, matemātiskās spējas un garastāvokli, 

c) dehidratācija par vairāk nekā 2-3% no ėermeĦa masas, palielina subjektīvo uztveri 
uzdevumu grūtībai, 

d) ogĜhidrātu dzērienu lietošana (lai nodrošinātu 30-60 g/h) intensīvu treniĦu laikā var 
aizkavēt garīgo nogurumu un uzlabot kognitīvās funkcijas, garastāvokli, motorās darba spējas, 
nekā tāda paša tilpuma ūdens uzĦemšana, 

e) kofeīna lietošana pirms slodzes vai slodzes laikā 2mg/kg ėermeĦa masas vai vairāk 
(2mg/kg ir 140mg 70kg atlētam) var samazināt garīgo darba spēju deficītu un uzlabot 
garastāvokli ilgāka intensīva treniĦa un karstuma stresa laikā. Tomēr plašā indivīdu reakcija 
uz atūdeĦošanos ar blakusefektiem, tādiem kā aizkaitināmība un trīce, var ietekmēt dažu 
indivīdu darba spējas. 

f)  dehidratācija par vairāk kā 2 % no ėermeĦa masas var pasliktināt fiziskās funkcijas un 
pasliktināt treniĦu efektivitāti.  

Lielāks dehidratācijas līmenis tālāk saasina negatīvās sekas:  
a) dehidratācija samazina sirds minūtes tilpumu, ādas asinsapgādi, sviedru produkciju, 

paātrina ėermeĦa temperatūras paaugstināšanos, kas saistīta ar treniĦu karstumā, 
b) jo lielāks dehidratācijas līmenis, jo lielāka hipertermija un kardiovaskulārā slodze, 
c) pārmērīga hidratācija pirms slodzes vai slodzes laikā nedod nekādu labumu 

termoregulācijai vai darbaspējām. Paredzētais adekvātā šėidruma daudzums var tikt uzĦemts 
slodzes laikā,  

d) uzturot dehidratāciju zem 2% no ėermeĦa masas zuduma treniĦu laikā, palīdz 
saglabāt sirds ritmu, sistoles tilpumu, sirds minūtes tilpumu, ādas asinsapgādi, normālu 
ėermeĦa serdes temperatūru, laktāta metabolismu, 

e) dehidratācijas samazināšana zem 2% no ėermeĦa masas zuduma un ogĜhidrātu 
lietošana palīdz uzlabot kopējo fizisko darbaspēju kapacitāti, palielina laiku līdz nogurumam, 
uzlabo snieguma laiku, uzlabo spēku, jaudu un saglabā motorās spējas, kas saistītas ar 
sportiskajām darbspējām. Piemēram, tenisa vēziena precizitāti,  

f)  daĜēja rehidratācija joprojām saglabā darba spējas labāk nekā rehidratācijas 
trūkums, ja atlēts nevar precīzi sabalansēt šėidruma uzĦemšanu ar šėidruma zudumu treniĦa 
laikā, 

g) ogĜhidrātu-elektrolītu dzērienu lietošana uzlabo rezultātus salīdzinājumā ar tāda paša 
tilpuma ūdens uzĦemšanu ilgstošās (~45-50 min) slodzēs vai arī augstas intensitātes intervālu 
treniĦos. Kopumā darba spēju ieguvums ir neatkarīgs no papildus hidratācijas un ogĜhidrātu 
uzĦemšanas virs nepieciešamā daudzuma. 
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Profesionālās darba spējas var pasliktināt dehidratācija: 
a) dehidratācija par vairāk kā 2% no ėermeĦa masas samazina karstuma izturību un 

darba spējas, kad rodas nekompensēts karstuma stress, 
b) samazināta dehidratācija, lietojot šėidrumus pirms slodzes un regulāros intervālos 

slodzes laikā, attālina noguruma iestāšanos un palielina darba spējas, kad rodas nekompensēts 
karstuma stress, 

c) adekvāta šėidruma uzĦemšana var palielināt ėermeĦa temperatūru, kuru var izturēt 
pirms karstuma nepanesamības un noguruma, nekompensētā karstuma stresā,  

d) ogĜhidrātu-elektrolītu dzērieni, kuriem ir vēlamā garša, ogĜhidrāti un vārāmā sāls 
(NaCl), palielina labprātīgu šėidruma uzĦemšanu salīdzinājumā ar tīru ūdeni gan 
profesionālajiem, gan amatieru atlētiem (Casa et al., 2005). 

 
1.6. Faktori, kas ietekmē ūdens nepieciešamību 

 

Nepieciešamo šėidruma daudzumu nosaka daudzi faktori: 
a) vides temperatūra,  
b) gaisa mitruma pakāpe,  
c) saules starojums,  
d) vēja ātrums,  
e) apăērbs un tā krāsa, 
f) individuālie ėermeĦa izmēri un tauku daudzums ėermenī, 
g)  trenētība,  
h)  aklimatizācijas pakāpe karstumam, 
i)  organisma hidratācijas līmenis,  
j)  slodzes intensitāte un veids.  
 
Palielināts tauku daudzums organismā nelabvēlīgi ietekmē darbspējas karstumā. Tauki 

veido siltuma izolācijas slāni un kavē siltuma atdevi no ėermeĦa serdes uz ādu. Tuklam 
cilvēkam ir arī relatīvi mazāka ādas virsma uz vienu kg ėermeĦa masas. Slodzēs, kur ir 
jāpārvieto savs ėermenis, tukliem cilvēkiem ir lielāks enerăijas patēriĦš un siltuma produkcija 
nekā cilvēkiem ar normālu ėermeĦa masu. Nāvējošs karstuma dūriens tukliem cilvēkiem ir 
3,5 reizes biežāk nekā cilvēkiem ar normālu ėermeĦa masu (ASV dati). 

Atlētam ik pēc noteikta laika intervāla ir jāuzĦem šėidrums. Kara laikā Irānā un 
Kuveitā 1990.-1991.g., ASV karavīriem piespiedu kārtā bija jāuzĦem šėidrums, lai izpildītu, 
t.s., “dzeršanas” programmu pirms fiziska darba, tā laikā un pēc darba beigām. Tāpēc ASV 
armijā karavīriem bija Ĝoti maz karstuma dūrienu (McArdle, Katch, Katch, 2000). 

 

1.6.1. Fiziskā aktivitāte un karstuma tolerance 
 

Fiziskā aktivitāte karstos ārējās vides apstākĜos var radīt lielu kopējā ūdens zudumu 
sviedru veidā. Cilvēka svīšanas intensitāte ir atkarīga no klimatiskajiem apstākĜiem, apăērba. 
Sausās siltuma atdeves kapacitāte samazina siltuma atdeves nepieciešamību svīšanas veidā. 
Fizisko darbspēju līmenim ir minimāla ietekme uz sviedru zudumiem, ja vien to nepavada 
karstuma aklimatizācija (Institute of Medicine, 2005). 

PakĜaušanās klimata karstuma stresam palielina nepieciešamā šėidruma daudzumu 
dotajam aktivitātes līmenim. Cilvēkiem veicot ikdienas aktivitātes Ĝoti karstā klimatā 
(tuksnesī), svīšanas intensitāte ir no 0,3 līdz 1,2 litri stundā (L/h). Cilvēkiem, kuri valkā 
aizsargapăērbu karstā klimatā un veic zemas intensitātes aktivitātes, svīšanas intensitāte ir no 
1 līdz 2 L/h. Vīriešiem skrējējiem, kas veic slodzi karstumā, svīšanas intensitāte ir no 1 līdz 2 
L/h, bet sievietēm skrējējām svīšanas intensitāte ir no 0,7 L/h mērenā klimatā līdz 1,1 L/h siltā 
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klimatā. Nepieciešamā ūdens daudzums sēdošiem, aktīviem un Ĝoti aktīviem cilvēkiem variē 
no 3-6 L dienā mērenā klimatā un no 4-12 L dienā karstā klimatā. Ikdienas ūdens patēriĦš 
pieaug līdz ar vielmaiĦas intensitāti un karstuma stresu.   

Vēsā klimatā ikdienas ūdens prasības sēdoša dzīvesveida pārstāvjiem ir no 1,9 L dienā, 
bet Ĝoti aktīvām personām – līdz 3,8 L dienā. Savukārt Ĝoti karstā klimatā, sēdoša dzīvesveida 
pārstāvjiem ir no 7,6 L dienā, bet Ĝoti aktīvām personām- līdz 15,2 L dienā. Parasti karstā 
klimatā fiziskās aktivitātes ir ierobežotas un dienas ūdens patēriĦš lielos daudzumos (vairāk 
nekā 13 L dienā) ir salīdzinoši reti. 

Maksimālais stundas šėidruma atjaunošanas ātrums aptuveni vienāds ar svīšanas 
intensitāti, kādu novēro intensīvā fiziskā slodzē karstumā. Augšējais limits šėidruma 
aizvietošanas ātrumam slodzes laikā karstuma stresā ir atkarīgs no kuĦăa iztukšošanās ātruma, 
jo maksimālā zarnu absorbcija nav limitējoša. Maksimālā kuĦăa iztukšošanās ātruma vidējais 
lielums pieaugušajiem vīriešiem ir no 1-1,5 L/h, taču pastāv ievērojama individuāla 
variabilitāte, un to ietekmē kuĦăa tilpums – jo lielāks tilpums, jo lielāks iztukšošanās ātrums. 
KuĦăa iztukšošanās ātrums samazinās augstas intensitātes slodzē (virs 75% no VO2max), 
dehidratācijā, karstumā. Dehidratācija, iespējams, ir starpnieks starp karstuma stresa izraisītu 
kuĦăa iztukšošanās samazinājumu, kā negatīva saistība (r = – 0,76) starp iztukšotā šėidruma 
daudzumu un novēroto ėermeĦa serdes temperatūru (Institute of Medicine, 2005). 

Faktori, kas uzlabo karstuma toleranci: 
Aklimatizācija 

Pat relatīvi neliela fiziska slodze liekas apgrūtinoša pirmajā karstajā pavasara dienā. 
Tas ir tāpēc, ka termoregulācijas mehānismi vēl nav pielāgojušies karstumam. Atkārtoti 
treniĦi karstumā uzlabo slodzes toleranci un samazina diskomforta sajūtu. Aklimatizācija 
karstumam ir fizioloăiskie mehānismi, kas uzlabo karstuma toleranci (skat.tab.1).  
 

1. tabula 
Fizioloăiskās izmaiĦas aklimatizējoties karstumam (McArdle et al., 2000) 

IzmaiĦas organismā Efekts 

Uzlabojas ādas asinsrite Metabolismā radies siltums tiek transportēts 
no dziĜākiem audiem uz ādu 

Sirds sistoles un minūtes tilpumu efektīvs 
sadalījums 

Atbilstoša muskuĜu un ādas asinsapgāde, 
stabilāks asinsspiediens slodzes laikā 

Zemāks svīšanas slieksnis Svīšana sākas ātrāk slodzes sākumā 
Efektīvāks sviedru sadalījums pa ādas 
virsmu 

Optimāla ādas virsmas izmantošana svīšanai 

Palielināts sviedru daudzums Palielina ėermeĦa atdzesēšanu svīšanas ceĜā 

Pazemināta sāĜu koncentrācija sviedros Atšėaida sviedrus un tādā veidā samazina 
sāĜu zudumu ar sviedriem 

 
Trenējoties 2–4 stundas dienā, aklimatizācija karstumam ir novērojama 10 dienu 

laikā. Pirmajām treniĦnodarbībām karstumā ir jāilgst 15–20 minūtes, fiziskajai slodzei ir jābūt 
nelielai. Tad pakāpeniski ar katru nākamo treniĦu palielina slodzi un treniĦa laiku līdz 
sasniedz normālu treniĦa slodzes intensitāti un ilgumu. Lai notiktu normāla aklimatizācija, ir 
jānodrošina šėidruma zuduma aizvietošana. Notiekot aklimatizācijai, ir novērojama 
proporcionāli intensīvāka asins plūsma ādas asinsvados, kas nosaka siltuma aizvadīšanu no 
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ėermeĦa serdes daĜas uz ādu. Zemāks kĜūst svīšanas slieksnis, tāpēc ėermenis tiek ātrāk 
atdzesēts pirms serdes temperatūra ir sasniegusi augstu vērtību. Pēc 10 dienu treniĦiem 
karstumā 

a) svīšanas apjoms dubultojas, 
b) sviedri satur mazāk minerālsāĜu,  
c) svīšana notiek vienmērīgāk un efektīvāk pa visu ėermeĦa ādas virsmu.  
Aklimatizētam atlētam sakarā ar lielāku šėidruma zudumu ar sviedriem ir lielāka 

nepieciešamība aizvietot šėidruma zudumu slodzes laikā (McArdle et al., 2000).  
Aklimatizētam atlētam slodzes laikā ir zemāka ādas un ėermeĦa temperatūra. 

Sirdsdarbības frekvence ir zemāka nekā neaklimatizētai personai. Pilnīga cilvēka 
aklimatizācija notiek 2-3 nedēĜu laikā pēc nonākšanas karstumā.  

Ilgstošas intensīvas fiziskas slodzes laikā, pat aukstumā, ėermenis sasilst – rodas siltuma 
stress. Tas izmaina asinsriti un svīšanas intensitāti. Tāpēc trenējies sportists daudz efektīvāk 
pielāgojas karstuma radītajam stresam nekā cilvēks ar sēdošu dzīvesveidu. Izturības sporta 
veidu pārstāvjiem miera stāvoklī ir palielināts asins plazmas tilpums. Slodzes laikā viĦi sāk 
svīst ātrāk, pie zemākas ėermeĦa serdes temperatūras, un ilgstoši uztur augstu svīšanas 
intensitāti. ViĦi ātrāk un pie zemākas serdes temperatūras sasniedz stabilu ėermeĦa 
temperatūras stāvokli nekā netrenējies cilvēks. Šīs priekšrocības trenētam cilvēkam ir tikai 
pilnīgi hidratētā stāvoklī. Tomēr pilnīga aklimatizācija karstumam nenotiek bez karstuma 
ārējā vidē. Tāpēc sportistiem, kas dzīvo un trenējas karstā klimatā, ir priekšrocības sacensībās, 
salīdzinot ar sportistiem no aukstākiem reăioniem. 

 

1.6.2.Termoregulācijas cirkadiānie ritmi 
 

Veicot slodzi karstumā, gaisa plūsma un mitrums var limitēt spēju atdot siltumu 
apkārtējai videi un tādējādi ievērojami palielināt pārkaršanas risku. Turklāt arī asins plazmas 
osmolaritāte un centrālā hipovolēmija ietekmē ādas asinsapgādi, kas var ierobežot sviedru 
iztvaikošanu un uzturēt serdes temperatūru drošā līmenī. 

 Slodzes intensitāte un ilgums, apkārtējās vides apstākĜi, fitness (fiziskā sagatavotība, 
VO2max patēriĦš), hidratācijas statuss, aklimatizācija karstumam – tas viss var ietekmēt 
termoregulāciju slodzes laikā. Arī atsevišėu medikamentu lietošana un vispārējā veselība var 
ietekmēt termoregulāciju slodzes laikā, ja tie ietekmē svīšanu vai kardiovaskulāro funkciju. 

Ādas asinsapgāde pieaug karstumā, lai palielinātu konvekciju un kondukciju un 
palielinātu siltuma pārnesi no ėermeĦa serdes uz perifēriju. Ādas vazodilatācija atvieglo 
siltuma atdevi pie hipertermijas. Šī sistēma ir jutīga uz baroreceptoru sniegto informāciju, 
tādēĜ asiĦu tilpuma uzturēšanas slodzes laikā ir Ĝoti svarīgs termoregulācijas komponents 
(Stachenfield, 2014a). 

ĖermeĦa virsmas temperatūra vidēji ir par 4oC zemāka nekā serdes temperatūra, kas 
rada gradientu siltuma atdevei no iekšējiem orgāniem uz ādu. Tā kā parasti apkārtējās vides 
temperatūra ir zemāka, tad temperatūras gradients starp ādu un apkārtējo vidi atvieglo tālāku 
siltuma atdevi no ėermeĦa virsmas. Siltuma atdeve ar apkārtējo vidi notiek caur 
fizioloăiskajiem mehānismiem (kondukcija, konvekcija, radiācija, evoporācija/iztvaikošana) 
un termoregulācijas sistēma ir spējīga reaăēt uz apstākĜiem, kas citādi novestu pie siltuma 
uzkrāšanas vai siltuma zuduma. 

Galvenais devums siltuma produkcijā ir vielmaiĦas intensitātei. Tās vērtība var pieaugt 
pat 20 reizes intensīvu slodžu laikā. Apmēram 80% enerăijas, kas tiek izmantota slodzes 
laikā, rada siltuma produkciju un tikai 20% tiek izmantoti mehāniskajam darbam (muskuĜu 
kontrakcijām), mehāniskā darba efektivitāte variē līdz ar aktivitāti un ir 22% riteĦbraukšanā, 
bet 12% spēka treniĦā (Reilly,Waterhouse, 2009). 
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Siltuma apmaiĦa starp ādu un apkārtējo vidi regulē biofizikālās īpašības, ko nosaka 
apkārtējās vides temperatūra, mitrums, gaisa plūsma, debesu un zemes radiācijas un valkātais 
apăērbs. 

Mērenā un vēsā klimatā, augstas kapacitātes sausā siltuma atdeve radiācijas un 
konvekcijas ceĜā samazina nepieciešamību pēc siltuma atdeves svīšanas ceĜā. Smaga un 
necaurlaidīga apăērba valkāšana pamatīgi palielina karstuma stresu un nepieciešamību pēc 
siltuma atdeves svīšanas ceĜā, veicot slodzi mērenā un vēsā klimatā, turklāt var izraisīt 
negaidīti lielu svīšanas intensitāti. 

Ja persona veic augstas intensitātes slodzi (vielmaiĦas intensitāte1000W) karstā klimatā, 
tad ir nepieciešams izkliedēt metabolisko enerăiju ar ātrumu 11,46 kcal/minūtē. Tā kā 
iztvaikošanas latentais siltums ir 0,58 kcal/g, tad svīšanas intensitātei jābūt ap 20 gramiem 
minūtē, jeb 1,2L/h. Ja vides temperatūra būs zemāka, tad palielināsies sausā siltuma atdeve un 
samazināsies svīšanas nepieciešamība. Palielināta gaisa plūsma – vējš un ātrāka kustība, 
palielinās svīšanas efektivitāti (Sawka et al., 2007). 

ĖermeĦa temperatūru regulē nervu šūnu grupas hipotalāmā, kur noteikti centri regulē 
siltuma zudumus un siltuma uzĦemšanu. Šie centri saĦem sensoro informāciju no ādas 
receptoriem un cirkulējošajām asinīm. Efekti vai atbildes, kas atvieglo siltuma zudumus 
īstermiĦā tiek īstenoti mainot perifēro asinsriti un noradrenerăisko stimulāciju uz ārējās 
sekrēcijas sviedru dziedzeriem. Turpretī serdes temperatūra tiek pasargāta no samazināšanās, 
Ĝaujot samazināties čaulas temperatūrai, tādējādi samazinot siltuma atdevi apkārtējai videi. 
Vidēji ilga laika izmaiĦas ietver vielmaiĦas paātrināšanos un endokrīno stimulāciju, kas 
izraisa nekoordinētas muskuĜu kontrakcijas (drebuĜus) ar automātiskās stimulācijas palīdzību. 

Sākotnēji atbildot uz slodzi, asiĦu plūsma strādājošos muskuĜos pieaug, lai palielinātu to 
apgādi ar skābekli. Sākotnēji ėermenis sakarst, līdz palielinās sirds minūtes tilpums, lai atdotu 
siltumu apkārtējai videi. Asins apgāde iekšējiem orgāniem, tādiem kā nieres, tiek samazināta 
pārdales laikā. Tā kā iekšējā temperatūra sāk paaugstināties, tad tiek palielināta vazodilatatorā 
atbilde, palielinot sviedru sekrēciju uz ādas virsmas, lai varētu notikt atdzesēšana 
iztvaikošanas ceĜā. Evoporācija/iztvaikošana ir galvenais siltuma atdeves veids slodzes laikā, 
bet tās efektivitāte samazinās, kad vides relatīvais mitrums ir augsts vai āda vairs nav sausa un 
tās mitrums pieaug. Iztvaikošanas efektivitāte samazinās arī tad, ja ādas virsma ir pilnīgi 
mitra. Ietekmējošs faktors, kas ir svarīgs sporta veidos, kas saistīti ar pārvietošanos, ir gaisa 
plūsmas ātrums, arī mākoĦi var nodrošināt zināmu atbalstu, lai mazinātu termālo diskomfortu 
(Reilly,Waterhouse, 2009). 

Temperatūra, pie kuras tiek panākts siltuma balanss, neskatoties uz centrālo 
homeostāzes lomu, nav fiksēta vērtība. Piemēram, serdes temperatūras stabilais punkts variē 
atkarībā no menstruālā cikla fāzes un ovulācijas laikā pieaug apmēram par 0,5oC (Coyne, 
Kesick, Doherty, Kolka, Stephenson, 2000). Citas ietekmes ietver ēdienu „specifisko 
dinamisko darbību”, kas palielina ėermeĦa temperatūru, kad ēdiens tiek ēsts un sākts gremot. 
Arī slodzes laikā stabilais punkts variē; sākotnējā siltuma uzkrāšanas periodā, pirms ir 
aktivējušies mehānismi siltuma atdevei, nemainīgais laiks ādas asins apgādei un svīšanas 
atbildēm ir attiecīgi 3 un 10 min (Malchaire, 1991), lai gan Reilly un Brooks (1990) 
konstatēja, ka vidējais laiks svīšanas sākšanai bija septiĦas minūtes pēc vieglas/ mērenas 
slodzes. ĖermeĦa temperatūra slodzes laikā tiek regulēta ap paaugstināto vērtību, kas ir 
atkarīga no slodzes intensitātes, aktivitātes ilguma, apkārtējās vides apstākĜiem un indivīda 
aklimatizācijas līmeĦa konkrētajiem apstākĜiem (Lind, 1963; Nielsen, 1970). Vēl vairāk 
slodzes pārtraukšanā siltuma atdeves mehānismi ir samazināti pie palielinātas temperatūras 
salīdzinot ar atbildēm slodzes sākumā. Citiem vārdiem sakot, pakĜaušana karstumam palielina 
fizioloăisko adaptāciju, kas uzlabo karstuma toleranci. 

Pastāv serdes temperatūras stabilā punkta diennakts ritmiskas izmaiĦas, kas ir 
salīdzinoši nelielas, ~1oC.  
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Šīs svārstības diennakts laikā atgādina sinusoīdu. Mazkustīga dzīvesveida pārstāvjiem 
vidējā vērtība ir ap 37,2oC un maksimumu sasniedz ap 17.00, savukārt zemāko vērtību 
sasniedzot apmēram 12h vēlāk, miega laikā. Svārstību amplitūda ir 0,3-0,4oC . 

Bioloăiskais pulkstenis, kas atbild par cirkadiānajiem ritmiem, sastāv no pāra šūnām 
nucleus suprachiasmaticus hipotalāmā. Cirkadiānais ritmiskums rodas no mijiedarbības starp 
pulksteĦa gēniem un proteīniem. Proteīnu līmenis ritmiski svārstās atkarībā no gēnu 
translācijas mRNS, un viena cikla norisei nepieciešamas aptuveni 24-25h (Reilly,Waterhouse, 
2009). 

Pēdējā desmitgadē ir identificēti daži gēni, kas ir saistīti ar organisma bioloăisko 
pulksteni un ir saistīti ar miega-nomoda ciklu (Piggins, 2002; Van Someren, Raymann, 
Scherder, Daanen, Swaab, 2002). Proteīni ar laika uzturēšanas funkcijām ir atrasti arī citos 
orgānos – sirdī, aknās, nierēs, iekšējās sekrēcijas dziedzeros un skeleta muskuĜos, norādot, ka 
gan centrāle, gan perifērie mehānismi ir iesaistīti cirkadiāno ritmu veidošanā (Oishi et al., 
2005). Storch et al. (2002) ziĦoja par gēniem sirdī un aknās, kas parādīja cirkadiānos ritmus 
savā aktivitātē. Vēl vairāk, daži gēni parādīja cirkadiāno regulāciju un tiek uzskatīti par 
reaăējošiem uz cirkulējošiem faktoriem, kas izraisa cirkadiāno aktivitāti. 

Suprahiazmātiskais kodols (nucleus suprachiasmaticus) ăenerē ritmiskas svārstības, kas 
rada cirkadiānos ritmus dažādiem hormoniem, veăetatīvajai nervu sistēmai, serdes 
temperatūrai. 

Vairāki tūkstoši nervu šūnu suprahiazmātiskajā kodolā ne tikai darbojas automātiski, bet 
arī saĦem gaismas informāciju no tīklenes ganglionārajām šūnām caur tiešo pārvades ceĜu – 
retinohipotalāmisko traktu (tīklenes-zempaugures trakts) un informāciju par fizisko aktivitāti 
un vispārējo uzbudinājumu caur starpsmadzeĦu ceĜgalveida ėermeĦiem (Waterhouse et al., 
2007b). Suprahiazmātiskā kodola šūnas ir saistītas arī ar epifīzi, kas producē melatonīnu un 
satur melatonīna receptorus. Melatonīns ir neirotransmiters, kuram ir būtiska nozīme miegā, 
un tā sekrēciju inhibē gaismas klātbūtne. Tas ir arī spēcīgs vazodilatators, kas palielina ādas 
asins apgādi un tādējādi arī siltuma atdevi apkārtējai videi. 

Siltuma zudumi caur ādas vazodilatāciju ėermeĦa ekstremitātēs savu maksimumu 
sasniedz vēlu vakarā, kad serdes temperatūra samazinās visstraujāk, un minimumu sasniedz 
agri no rīta, kad serdes temperatūra aug visstraujāk. Tas savukārt parāda, ka tikt galā ar 
karstuma slodzi ir daudz vieglāk vakarā nekā no rīta, jo tad tiek aktivēti siltuma atdeves 
mehānismi. 

Īslaicīga maksimāla slodze demonstrē cirkadiāno ritmiskumu saistībā ar serdes 
temperatūras fāzi. Šīs līdzības attiecas uz izometrisko spēku, anaerobo jaudu un anaerobo 
kapacitāti, maksimālo izokinētiskā spēka momentu, satvēriena spēku, locītavu elastīgumu un 
citiem parametriem. Ritmi ir novērojami sacensību simulācijās un laika testos 
veloergometrijā, roku ergometrijā, peldot 100 un 400m. Fenomens turpinās ātrumā un 
precizitātē, kas ietver tik dažādas prasmes kā futbola uzdevumi un šautriĦu mešana 
(Reilly,Waterhouse, 2009). 

Dažādi fizioloăiskie un bioėīmiskie mainīgie, kas saistīti ar slodzi parāda cirkadiānos 
ritmus, kuriem ir līdzīgas fāzes. Šie mainīgie ietver serdes temperatūru un kateholamīnus, 
skābekĜa uzĦemšanu (VO2), plaušu minūtes tilpumu un sirdsdarbības frekvenci. Daudzi no 
šiem ritmiem ir fāzē saistīti ar serdes temperatūru, bet sirdsdarbības frekvence tiecas būt 
priekšā serdes temperatūras fāzei, iespējams, dēĜ agra pēcpusdienas pīėa noradrenalīnā. Šie 
metaboliskie ritmi ir vienā fāzē un amplitūdā gaismas un mēreni smagas slodzes laikā, bet 
izzūd maksimālas piepūles laikā pieaugošā testā, lai noteiktu VO2max. (Reilly,Waterhouse, 
2009). Cable, Reilly, Winterburn, Atkinson, (1995) ziĦoja par lielāku pēc slodzes diastoliskā 
spiediena kritumu no rīta salīdzinājumā ar vakaru, sakarā ar izmaiĦām asinsvadu perifērajā 
pretestībā. 
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Tiek uzskatīts, ka centrālie mehānismi ir tie, kas nosaka izvēlēto tempu dažādos 
diennakts laikos, lai izvairītos no iekšējā karstuma veidošanās līdz hipertermijas līmenim. 

Waterhouse et al. (2007a) pētīja svīšanas sākšanos slodzēs, kas tika veiktas 11:00 un 
23:00 (serdes temperatūras ritma augošās un dilstošās fāzes vidusdaĜā), un rezultātā tika 
konstatēts, ka no rīta siltuma atdeve ir mazāk efektīva nekā vakarā. 

Arī asiĦu plūsma aktīvajās ekstremitātēs uzrāda cirkadiāno ritmiskumu. Aldemir et al. 
(2000) parādīja, ka miera stāvokĜa rektālā un krūšu temperatūra ir par 0,4o C zemāka 8:00 
nekā 18:00 un, ka miera stāvokĜa asins plūsma apakšdelmā no rīta bija par 44% mazāka. 
Tomēr lielāka ādas asins apgāde 18:00 netika uzturēta pēc 20 un 30 minūšu ilgas slodzes.  

ĖermeĦa bioloăiskais pulkstenis tikai lēni piemērojas laika zonu maiĦām līdz ar to 
ėermeĦa pulkstenis ir nepiemērots jaunam vietējam laikam pāris dienas pēc laika zonas 
maiĦas. 

Nogurumu atspoguĜo samazinājums darbaspējās, kas samazina siltuma produkciju un 
pārtrauc tālāku siltuma uzĦemšanu; šie notikumi var derēt par piemēru homeostātiskajam 
mehānismam, kas novērš bojājošu serdes centrālās (smadzeĦu) temperatūras paaugstināšanos. 
ApstākĜus saasina maksimāla sviedru produkcija, kas izraisa hipohidratāciju un tālāko 
termoregulācijas slodzi dēĜ samazinātā plazmas tilpuma, kas rodas no sviedru zuduma. Darba 
spēju samazinājums izturības slodzēs, tādās kā maratons, rodas, ja apkārtējās vides 
temperatūra pārsniedz 14o C vai gaisa relatīvais mitrums ir 75% un vairāk. Neskatoties uz to, 
ka maratona sacensības bieži tiek rīkotas dienas karstajā laikā vasaras vidū, ātrākās sacensības 
ir noskrietas no rīta vai arī pavasara/rudens sezonā. Labākie rezultāti vīriešu un sieviešu 
maratonā tika sasniegti pie apkārtējās vides temperatūras 10-12oC. Īsākām distancēm, tādām 
kā 10km vai pusmaratons, optimālā gaisa temperatūra ir augstāka. 

Tolerance pret augstām iekšējās vides temperatūrām ir svarīga panākumiem, kad 
izturības slodzes notiek karstos apstākĜos, kur augstākās serdes temperatūras novēro 
ātrākajiem finišētājiem. Vairāki faktori, bez karstuma tolerances ir iesaistīti, tai skaitā 
trenētības pakāpe, aklimatizācija, ăenētiskās un garīgās ietekmes. Stratēăija pirms izturības 
slodzes atdzesēt ėermeni par 0,6oC, kas, rupji Ħemot, ir starpība serdes temperatūrā starp 
minimumu un maksimumu diennakts laikā, bija pietiekoša, lai 60 min ilgā riteĦbraukšanā ar 
intensitāti 75% no VO2max, palielinātu jaudu par 5%. 

Kamēr zemas ėermeĦa serdes temperatūras uzturēšanai pirms izturības slodzēm ir 
potenciāls ergogēnisks efekts, tāds ir arī iesildīšanās procesam pirms slodzes sākuma. Īsas un 
augstas intensitātes slodzes tiek pastiprinātas, kad muskuĜu temperatūra ir mēreni 
paaugstināta. Turpretī pagarināta submaksimāla slodze tiek traucēta, kā rezultāts to pavada 
ėermeĦa temperatūras pieaugums virs optimālā līmeĦa. Mehānismi, kas atbildīgi par 
izmaiĦām un teorētiskā optimuma identificēšanu, ir kompleksi, jo izmaiĦas serdes 
temperatūrā un muskuĜu temperatūrā maina daudz un dažādas atbildes, tai skaitā 
metaboliskās, kardiovaskulārās un termoregulatorās izmaiĦas, no kurām katra atsevišėi vai 
visas kopā ietekmē spējas veikt slodzes. 

Cirkadiānā variācija uz peldēšanas darbaspējām bija lielāka nekā daĜēja miega zuduma 
ietekme, kad sportistiem tika atĜauts netraucēts miegs tikai 2,5 stundas trīs naktis pēc kārtas. 

Pastāv individuālas atšėirības slodzes izraisītajās termoregulācijas reakcijās. Pie 
ietekmējošajiem faktoriem pieder dzimums, vecums un augstākās neirālās darbības tips. Tāpat 
atbildes reakcijas mainās atkarībā no trenētības, aklimatizācijas un sezonālajām izmaiĦām. 

 Tā kā serdes temperatūra tiek regulēta šaurās robežās, termālais komforts var tikt 
sasniegts pie salīdzinoši plašām apkārtējās vides temperatūrām. Tomēr cilvēki uzskata, ka ir 
daudz grūtāk pielāgot normālu apăērbu komfortam ārpus 18-27o C. Sievietēm bija tendence 
būt vēsākām nekā vīriešiem, kad apkārtējās vides temperatūra bija vēsāka. 

Vecuma radītais efekts uz serdes temperatūras ritmu sevī ietver amplitūdas 
samazinājumu un fāzes novirzīšanos uz priekšu. Samazinātā amplitūda varētu tikt skaidrota ar 
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miega ilguma samazinājumu. Priekšrocības ir saistītas ar relatīvi labākām darbaspējām 
veterānu riteĦbraucējiem no rīta, salīdzinot ar junioru riteĦbraucējiem. Slāpju sajūtas 
notrulināšanās līdz ar vecumu varētu veicināt dehidratāciju slodzes laikā, lai gan efekts vairāk 
varētu būt atkarīgs no apkārtējās vides apstākĜiem nekā no iekšējā pulksteĦa. 

Vecākiem cilvēkiem ėermeĦa temperatūras cirkadiānais ritms papildus samazinātai 
amplitūdai un fāzes novirzei uz priekšu, uzrāda arī samazinātu stabilitāti. Šīs atšėirības tiek 
saistītas ar vecuma saistītam izmaiĦām termoregulācijas sistēmas dažādos līmeĦos, tai skaitā 
centrālo regulāciju, termoăenēzi, siltuma aizturi un siltuma atdevi. Novecošanās process pats 
par sevi izraisa dažas no šīm izmaiĦām, bet sekundāri efekti rodas no samazināta fiziskās 
aktivitātes un fitnesa līmeĦa. 

Aklimatizācija uzlabo karsuma toleranci un ir efektīva, kad slodze tiek veikta karstos 
apstākĜos, kas paaugstina serdes temperatūru un aktivē sviedru dziedzerus. Procesu pavada 
plazmas tilpuma palielināšanās un serdes temperatūras pieaugums, pie kura iestājas 
hipotermijas nogurums, kā arī samazinās serdes temperatūras atbilde uz submaksimālu slodzi, 
efektīvāku asiĦu sadali perifērai atdzesēšanai un galu galā sviedru dziedzeru hipertrofiju. 
Ārējās sekrēcijas dziedzeri kĜūst jutīgāki uz iekšējās temperatūras pieaugumu un tiek aktivēti 
pie zemākas sliekšĦa vērtības nekā pirms aklimatizācijas, mainās sviedru kompozīcija – to 
sāĜu koncentrācija samazinās kā atbilde uz palielinātu aldosterona sekrēciju.  

Cilvēki atšėiras pēc to hronotipa („cīruĜi” vai „pūces”) un atšėiras pēc tā, kurā diennakts 
laikā fizioloăiskās funkcijas sasniedz savu maksimālo aktivitātes līmeni. Lielākā daĜa 
populācijas atrodas „vidējā” līmenī, bet apmēram 5-10% no populācijas ir „rīta 
cilvēki”/„cīruĜi” un 5-10% ir „vakara tipa cilvēki”/„pūces”. Rīta tipa cilvēkiem serdes 
temperatūras un garīgās aktivitātes cirkadiāniem ritmiem ir tendence būt novirzītiem uz 
priekšu fāzē salīdzinot ar normu, ir daži pierādījumi, ka šo cilvēku ėermeĦa pulksteĦi iet 
nedaudz ātrāk nekā vidusmēra populācijā. Pretēji notiek ar „vakara tipa cilvēkiem”, kuriem 
serdes temperatūras un garīgās aktivitātes cirkadiāniem ritmiem ir tendence būt fāzē 
novirzītiem atpakaĜ, līdz ar to šo cilvēku aktivitātes līmenis savu maksimumu sasniedz vēlu 
vakarā ( Reilly,Waterhouse, 2009). 

 

1.6.3.Ūdens zudums caur elpceĜiem 
 
Elpošanas ūdens zudumi iztvaikošanas ceĜā no plaušām ir atkarīgi no ventilācijas 

tilpuma un ūdens tvaika spiediena gradienta. Ventilācijas tilpums pieaug fiziskās aktivitātes, 
hipoksijas, hiperkapnijas ietekmē, savukārt ūdens tvaika spiediena gradientu ietekmē 
apkārtējās vides temperatūra, mitrums un atmosfēras spiediens. Dienas elpošanas ūdens vidēji 
ir ap 250-350 mL dienā mazkustīgiem cilvēkiem, bet var pieaugt līdz 500-600 mL dienā 
aktīviem cilvēkiem, kas dzīvo mērenā klimatā, jūras līmenī. 

 Šādos apstākĜos elpošanas ūdens zudumus var paredzēt pēc vielmaiĦas intensitātes 
izmantojot vienādojumu:  

y= 0,107x+ 92,2, 
 

kur y – elpošanas ūdens zudums (ml dienā) un x- vielmaiĦas intensitāte (kcal dienā).  
 
Atrašanās augstumā (virs 4300 m, 448 mmHg) var palielināt elpošanas ūdens zudumus 

vēl par ~ 200 mL dienā. Apkārtējās vides temperatūra un mitrums modificē elpošanas ūdens 
zudumus. Elpojot karstu, sausu gaisu intensīvas fiziskas slodzes laikā, tas palielina elpošanas 
ūdens zudumus par 120-300mL dienā. Elpojot aukstu sausu gaisu mierā un smagā fiziskā 
slodzē, elpošanas ūdens zudumi var pieaugt par ~5mL/h un attiecīgi ir 15mL/h un 45 mL/h 
(skat. tab.2.)(Institute of Medicine, 2005).  
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2. tabula 
VielmaiĦas intensitātes un auksta gaisa elpošanas ietekme uz elpošanas ūdens 

zudumiem (Institute of Medicine, 2005) 
Temperatūra 

(oC) 
Gaisa 

relatīvais 
mitrums (%) 

Ūdens tvaika 
spiediens 
(mm Hg) 

VielmaiĦas intensitāte (vati) Elpošanas 
ūdens zudumi 

(mL/h) 
+25 65 15 Miera stāvoklis 100 W ~10 

0 100 5 Miera stāvoklis 100 W ~13 
-20 100 1 Miera stāvoklis 100 W ~15 
+25 65 15 Viegla-vidēja intensitāte 

(300 W) 
~30 

0 100 5 Viegla-vidēja intensitāte 
(300 W) 

~40 

-20 100 1 Viegla-vidēja intensitāte 
(300 W) 

~45 

+25 65 15 Vidēja-smaga intensitāte 
(600 W) 

~60 

0 100 5 Vidēja-smaga intensitāte 
(600 W) 

~80 

-20 100 1 Vidēja-smaga intensitāte 
(600 W) 

~90 

 
Kā redzams, jo lielāka ir vielmaiĦas intensitāte, jo lielāki arī ir elpošanas ūdens zudumi, 

turklāt tie pieaug, paaugstinoties gaisa relatīvajam mitrumam un samazinoties apkārtējās vides 
temperatūrai. 

 
1.6.4. Ūdens zudumi caur gremošanas traktu un ar urīnu 

 
Nieres ir atbildīgas par ekstracelulārā šėidruma tilpuma un koncentrācijas regulāciju 

caur sarežăītiem neiroendokrīnajiem mehānismiem. Nieru šėidrumu caurplūde var mainīties 
atkarībā no makroelementu, sāls un ūdens uzĦemtā daudzuma. Tā kā ir limitēta nieru spēja 
koncentrēt urīnu, nepieciešamā ūdens daudzums ir atkarīgs no izvadāmā galaprodukta 
daudzuma. Tipiskās rietumu diētās, dienas laikā no organisma jāizvada ~ 650 mOsmol 
elektrolītu un citu vielu, lai uzturētu elektrolītu balansu. Ja urīns ir maksimāli koncentrēts 
(Uosm ~1200 mOsmol/kg ūdens) minimālais urīna daudzums dienā ir ~ 500mL. Dehidratētām 
personām, kas dzīvo karstā klimatā, dienā izvadītais minimālais urīna daudzums var būt zem 
500mL/dienā. 

Parasti izdalītā urīna daudzums dienā ir 1-2 L, bet cilvēkiem, kas uzĦem lielu daudzumu 
šėidruma, var sasniegt pat 20 L/dienā. Vecāka gada gājuma cilvēki nespēj urīnu koncentrēt tik 
lielā mērā kā jaunāki cilvēki, līdz ar to arī minimālais izdalītā urīna daudzums dienā ir lielāks. 
Izdalītā urīna daudzums ir negatīvi saistīts ar organisma hidratācijas līmeni. UzĦemot lielu 
ūdens daudzumu, urīna izdalīšanās var pieaugt līdz 600-1000 mL/h, bet dehidratācija urīna 
izdali var samazināt līdz 15mL/h. Izdalītā urīna daudzums var variēt, lai uzturētu kopējā 
ėermeĦa ūdens daudzumu, lai gan ir aiztures un ekskrēcijas limiti (Institute of Medicine, 
2005). 

Slodze un karstuma dūriens var samazināt izdalītā urīna daudzumu par 20-60% 
(Convertino,1991; Mittleman, 1996; Zambraski, 1996), savukārt aukstums un hipoksija 
palielinās izdalītā urīna daudzumu (Freund and Young, 1996; Hoyt, Honig, 1996). 
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1.6.5. Ūdens zudums nemanāmās svīšanas ceĜā 
 

Karstuma stresa laikā sviedru dziedzeri sekretē sviedrus uz ādas virsmas, kas atdzesē 
ėermeni, kad ūdens no sviedriem iztvaiko. Karstumā sviedru iztvaikošana ir primārais siltuma 
atdeves veids, lai saglabātu ėermeĦa serdes temperatūru. ĖermeĦa audu siltumietilpība ir ~ 
3,5 kJ (0,84 kcal)/kg/oC. Piemēram, 70 kg smaga vīrieša siltumietilpība ir 245 kJ (59 kcal)/oC. 
Ja šis cilvēks veiktu fizisku slodzi karstumā, kur vienīgais siltuma atdeves veids būtu 
iztvaikošana un viĦš nesvīstu, viĦa ėermeĦa temperatūra pieaugtu par 1oC katras 8,5 minūtes. 
Tā kā svīšanas latentais siltums ir 2,43 kJ (0,58 kcal), 70 kg smagam vīrietim būtu jāiztvaiko 
12 g sviedru minūtē jeb 0,72 L/h. Tā kā izdalītie sviedri nopil no ėermeĦa virsmas un visi 
pilnībā neiztvaiko, tad bieži vien ir nepieciešama lielāka sviedru sekrēcija, lai nodrošinātu 
nepieciešamo dzesējošo efektu. Ja persona ir fiziski aktīva un ir pakĜauta siltuma stresam, lai 
izvairītos no siltuma uzkrāšanās, sviedru daudzums 24 h periodā var būt palielināts. 
Apkārtējās vides faktori, kas ietekmē šėidruma zudumus ir – valkātais apăērbs, apkārtējās 
vides temperatūra, mitrums, gaisa plūsma, saules gaismas intensitāte. Tādējādi pastāv 
ievērojama sviedru zudumu atšėirība starp dažādiem cilvēkiem (Institute of Medicine, 2005). 

 

1.6.6. Ūdens zudums sporta slodžu laikā 
 
Laitano, Runco, Baker (2014) darbā apkopoti novērojumi par svīšanu futbolistiem 

atšėirīgās vides temperatūrās un svīšanas izraisītās dehidratācijas lielumu (skat.tab.3). 
 

3.tabula 
Novērojumi par sviedru zudumiem, šėidruma uzĦemšanu un dehidratāciju futbolistiem 

(Laitano et al., 2014) 
Pētījuma 

autori 
Subjekti Aktivitātes 

ilgums, apkārtējā 
vide 

Sviedru 
zudums, 

mL 

Šėidruma 
uzĦemšana 

mL 

Dehidratācija, 
% no ėermeĦa 

masas 
izmaiĦām 

Aeagon-
Vargas et 
al., 2009 

17 
profesionāĜi, 
vīrieši 

90 min spēle, 
35±1oC, 35±4% 
rel. mitrums  

4448±1216 1948±954 3,4±1,1 

Da Silva 
et al., 
2012 

15 jaunatnes 
profesionāĜi, 
vīrieši  

90 min spēle, 
31±2oC, 48±5% 
rel. mitrums 

2240±630 1120±390 1,6±0,8 

Duffield 
et al., 
2012 

13 
profesionāĜi, 
vīrieši 

100 min spēles 
simulācija, 
27±0,1oC, 65±7% 
rel. mitrums 

2600±600 1166±333 3,4±0,7 

Gibson et 
al., 2012 

34 jaunatnes 
profesionāĜi, 
sievietes 

90 min treniĦš, 
10±3oC, 63±12% 
rel. mitrums 

690±430 200±20 0,8±0,7 

Maughan 
et al., 
2007 

20 
profesionāli, 
vīrieši 

90 min spēle, 6-
8oC, 50-60% rel. 
mitrums 

1680±400 840±470 1,1±0,6 

Shirreffs 
et al., 
2005 

26 
profesionāli, 
vīrieši 

90 min treniĦš, 
32±3oC, 20±5% 
rel. mitrums 

2193±365 972±335 1,6±0,6 

Williams, 
Blackwell, 

21 jaunatnes 
profesionāĜi, 

100 min treniĦš, 
11±1oC, 50±3% 

1167±662 807±557 0,5±0,5 
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2012  vīrieši rel. mitrums 
Kilding et 
al., 2009 

13 
profesionāĜi, 
sievietes 

90 min treniĦš, 
14±1oC, 71±3% 
rel. mitrums 
6±1oC, 74±3% rel. 
mitrums 

730±270 
660±270 

450±250 
379±142 

0,6±0,5 
0,5±0,5 

 
Pēc tabulas datiem redzams – jo augstāka apkārtējās vides temperatūra, jo lielāki sviedru 

zudumi un izteiktāka dehidratācija. 
Sportistu darbspējas būtiski ietekmē organisma atūdeĦošanās, kas ir īpaši nozīmīgi 

izturības sporta veidos (garo distanču skrējēji vīrieši treniĦa laikā vasarā zaudē 0,99-2,55 L 
šėidruma stundā, vidēji 1,77 L/stundā), sporta spēlēs (basketbolisti vīrieši treniĦa laikā zaudē 
0,9-1,84 L šėidruma – vidēji 1,37 L, bet spēles laikā vasarā 1,23-1,97 L šėidruma – vidēji 1,6 
L; futbolisti treniĦa laikā vasarā zaudē 0,99-1,93 L šėidruma, vidēji 1,46 L, bet treniĦa laikā 
ziemā – 0,71-1,77 L šėidruma, vidēji 1,13 L (Sawka et al., 2007) un cīĦas sportā (kur atlēti 
sacenšas hipohidratācijas stāvoklī, lai smazinātu ėermeĦa masu un nonāktu zemākā svara 
kategorijā).  

Lai fiziskas slodzes laikā nerastos izteikta sportista ėermeĦa atūdeĦošanās, iesaka jau 
vairākas stundas pirms slodzes papildus uzĦemt ūdeni un minerālsāĜus atkarībā no 
paredzamās fiziskās slodzes veida (Sawka, et al., 2007). Piemēram, aptuveni puse 
basketbolistu jau pirms spēles uzsākšanas ir hipohidratētā stāvoklī (nosakot urīna īpatnējo 
svaru, UĪS), ko nav iespējams kompensēt, uzĦemot šėidrumu spēles laikā. Turklāt: 20 minūšu 
spēles laikā basketbolisti zaudē vairāk nekā divus litrus šėidruma svīstot. Tāpēc 
basketbolistiem Ĝoti svarīga ir pirmssacensību un sacensību laika šėidruma uzĦemšanas 
stratēăija un viĦu izglītošana šajā jomā (Osberger, Horswill, Baker, 2009).  

Secinājums. TreniĦa laikā uzĦemot šėidrumu, Ħemot vērā tikai slāpju sajūtu, 
sporta spēlu pārstāvju organisma hidratācija pasliktinās, jo ar sviedriem tiek zaudēti 
līdz pat diviem litriem šėidruma un būtiski samazinās ėermeĦa masa uz nekompemsēta 
ūdens zuduma rēėina.  

 

1.6.7. Ūdens veidošanās vielmaiĦas procesos 
 
Noārdot enerăijas ieguvei ar uzturu uzĦemtos 100 g taukus, ogĜhidrātus, olbaltumvielas, 

organismā metabolisma procesos rodas atbilstoši 107 mL, 55 mL un 41 mL ūdens, kas dienā 
sastāda 200-300 mL (Selga, Sauka, b.g.). 

VielmaiĦas ūdens produkcija ir proporcionāla enerăijas produkcijai, ar nelielām 
variācijām atkarībā no izmantotā substrāta. Jaukta tipa diētai ar 2500 kcal/ dienā, vielmaiĦas 
ūdens produkcija būs ap 250 mL/dienā. 

 VielmaiĦas ūdens ir blakusprodukts, kas rodas, pārstrādājot enerăiju saturošas barības 
vielas no pārtikas par CO2 un enerăiju, un tas sevī neietver ūdeni, ko satur paši pārtikas 
produkti. Tas ir kompozicionālais ūdens jeb mitrums. Parasti to analītiski uzskata par svara 
starpību ēdienam pirms un pēc izžāvēšanas līdz konstantam svaram (Institute of Medicine, 
2005). 

1.6.8. Īpaši apkārtējās vides klimatiskie apstākĜi 
 

Augstums var radīt dehidratāciju dēĜ pieaugošā elpošanas ūdens zuduma (~200 mL 
dienā virs parastajiem 250mL dienā), hipoksijas izraisītās diurērzes, samazinātā šėidruma 
uzĦemšanas daudzuma (parasti 2-3 L vairāku dienu laikā) un iespējami palielinātās svīšanas, 
palielinātas vielmaiĦas aktivitātes dēĜ, kas nepieciešama lai šėērsotu nelīdzenos kalnu 
apvidus. Zemienes iedzīvotājiem, kas pakĜauti viduskalnes iedarbībai (>2500 m v.j.l.), 
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hipoksija izraisīs diurēzi, kas ilgs vairākas dienas. Diurēze un iepriekšminētie faktori 
samazina ėermeĦa kopējā ūdens un plazmas tilpumu proporcionāli pacelšanās līmenim. 
Mehānismi, kas ir atbildīgi par rezultējošo hemokoncentrāciju ir diurēze, natriurēze, 
dehidratācija un cirkulējošo plazmas proteīnu zudums. Hemokoncentrācija ir izoosmotiska (ja 
nav iesaistīta svīšanas izraisīta dehidratācija) un pārsniedz kopējā ėermeĦa ūdens 
samazinājumu galvenokārt tādēĜ, ka tā ir onkotiski izraisīta (Institute of Medicine, 2005). 

 Augstums negatīvi ietekmē šėidruma līdzsvaru organismā. Kalnos gaiss ir sauss un 
auksts. ElpceĜos gaiss tiek samitrināts un sasilst. Tādā veidā ar izelpoto gaisu cilvēka 
ėermenis zaudē šėidrumu. Tas noved pie mērenas atūdeĦošanās, kas izpaužas kā sausuma 
sajūta mutē, rīklē, lūpu žūšana. Tāpēc sportistiem kalnu apstākĜos ir jāuzĦem šėidrums 
pietiekamā daudzumā.  

Pieaug submaksimālā sirdsdarbības frekvence, un uz tās rēėina palielinās sirds minūtes 
tilpums. Tas kompensē pazemināto skābekĜa saturu arteriālajās asinīs (McArdle et al., 2000). 
Augstienē 2500 metrus virs jūras līmeĦa bez ierastajiem šėidruma zudumiem, kas rodas 
jebkurās slodzēs, notiek arī obligāta diurēze un izelpotā ūdens zudums, ko pavada samazināta 
ēstgriba. Izelpotā ūdens zudums var būt līdz pat 1,9 L dienā vīriešiem un 850 mL dienā 
sievietēm. Kopējais uzĦemtā šėidruma daudzums sasniedz 3-4 L dienā, lai nodrošinātu 
normālu nieru funkciju un uzturētu urīna izvadīšanu ap 1,4 L diennaktī pieaugušajiem 
(American College of Sports Medicine et al., 2009). 

Tiek uzskatīts, ka hemokoncentrācija un ėermeĦa ūdens samazinājums var sniegt 
fizioloăiskas priekšrocības, palielinot skābekĜa daudzumu (asiĦu skābekĜa ietilpību), un, 
iespējams, mazinot kalnu slimību risku (plaušu tūska, smadzeĦu tūska, akūta kalnu slimība). 

Ūdens zudumi aukstā klimatā var būt tikpat lieli kā karstumā galvenokārt augstā 
enerăijas patēriĦa un smagā apăērba dēĜ. Aukstumā šėidruma zudumi galvenokārt rodas no 
aukstuma izraisītas diurēzes un palielināta elpošanas ūdens zuduma. Aukstuma izraisīta 
diurēze ir normāla fizioloăiska reakcija uz ėermeĦa atdzišanu. Šādas diurēzes gadījumā 
samazinās arī urīna īpatnējais svars un ir ~ 1,009. Aukstuma izraisīta diurēze izraisa 
izoosmotisku hemokoncentrāciju, tomēr saistība starp diurēzes lielumu un hemokoncentrāciju 
ir vāja. ĖermeĦa ūdens samazinājums caur samazinātu asinsvadu tilpumu visticamāk nerada 
draudus, kamēr vien ėermenis saglabājas vēss. Dehidratācija neietekmē termoregulāciju 
aukstumā, to pierāda ėermeĦa siltuma balanss un perifēro asinsvadu reakcijas (Institute of 
Medicine, 2005). 

Hipohidratācijas risks pastāv arī aukstā laikā, veicot intensīvas fiziskas slodzes. Caur 
elpošanas sistēmu, kur elpceĜos ienāk auksts un sauss gaiss (ar nelielu mitruma saturu), 
elpceĜos tas tiek sasildīts gandrīz līdz ėermeĦa temperatūrai un piesātināts ar ūdens tvaikiem. 
Tādā veidā organisms zaudē ap 1 litru šėidruma dienā. Aukstuma stress veicina urīna 
produkciju nierēs. Pārāk silts apăērbs veicina šėidruma zudumu, jo veicina svīšanu (siltuma 
produkcija pārsniedz siltuma atdevi) (McArdle et al., 2000; American College of Sports 
Medicine et al., 2009). 

Tas ir jāzina, jo daudzi atlēti uzskata par nenozīmīgu šėidruma uzĦemšanu ziemā. Ūdens 
ir jāuzĦem slodzes laikā arī ziemas sporta veidos: distanču un kalnu slēpotājiem, tūrisma 
pārgājienos u.c.  

Karstā un mitrā klimatā dramatiski pieaug dehidratācijas un karstuma dūriena risks. Kad 
apkārtējās vides temperatūra pārsniedz ėermeĦa temperatūru, siltumu nevar atdot radiācijas 
ceĜā. Ja relatīvais gaisa mitrums ir augsts, samazinās iespēja atdot siltumu caur sviedriem. Ja 
ir augsta gaisa temperatūra un mitrums, pieaug karstuma slimības risks. Ja sacensības notiek 
šādos apstākĜos, ir jāpārliecinās, ka atlēti ir labi hidratēti, ir bagātīgi pieejams šėidrums, atlēti 
tiek novēroti uz ar karstumu saistītām slimībām (American College of Sports Medicine et al., 
2009). 
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1.6.9. Cilvēka vecuma grupa 

 
Bērni un jaunieši vecumā no 1-18 gadiem 

Kopumā ėermeĦa kopējā ūdens daudzuma atšėirība starp bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem ir mazāka nekā starp bērniem un zīdaiĦiem. Balstoties uz NHANES (national 

health and nutrition examination survey) datiem, vidējais dienā uzĦemtais kopējā ūdens 
daudzums bērniem vecumā no 1-3 gadiem ir 1,3 L dienā, 4-8 gadiem – 1,7 L dienā, 9-13 
gados zēniem – 2,4 L dienā, bet meitenēm – 2,1 L dienā, 14-18 gadus veciem zēniem tas ir 
3,3 L dienā, bet meitenēm – 2,3 L dienā.  

Bērniem sviedru produkcija ir daudz zemāka nekā pieaugušajiem tādos pašos 
klimatiskajos apstākĜos. Šī atšėirība vērojama arī, ja izlīdzina svīšanas intensitāti pret ādas 
virsmas laukumu, un tāda saglabājas līdz pubertātes vecumam. Sausā karstā klimatā (42oC, 
mitrums 20%) pirmspuberitātes vecuma zēni vidējas intensitātes slodzē zaudē par 15-25 % 
mazāk sviedru (294 mL/m2 ādas/h) nekā pubertātes vidus posma vai beigu posma zēni, kas 
attiecīgi zaudē 342 un 396 mL/m2 ādas/h (Institute of Medicine, 2005). 

Bērniem pirmspubertātes vecumā arī sviedru sastāvs ir atšėirīgs: bērniem ir lielāka Na+ 
un Cl- jonu koncentrācija sviedros, bet mazāk laktāta, H+ un K+ jonu. Tāpēc bērni ātrāk 
pārkarst. ViĦiem ir nepieciešams ilgāks laika periods, lai aklimatizētos karstumam un slodzēm 
sākumā ir jābūt mazāk intensīvām. Organisma atūdeĦošanos un karstuma dūrienu var novērst, 
uzĦemot pietiekamā daudzumā šėidrumu gan fizisku slodžu laikā, gan arī pēc slodzes. Lai 
novērstu atūdeĦošanos, vislabāk ir dzert ūdeni. Tam ir jābūt pieejamam treniĦu laikā. Sporta 
dzērieniem, kas parasti satur ap 6-8 % ogĜhidrātu, ir dodama priekšroka tikai fiziskās slodzēs, 
kuras ir ilgstošākas par 90 minūtēm. Tomēr, ja bērni vēlas un viĦiem labāk garšo citi dzērieni 
(tēja, kvass u.c.), viĦi tos arī var lietot. 

Bērni ir jāmudina uzĦemt šėidrumu, pirms viĦi izjūt slāpju sajūtu. Cilvēks jūt slāpes tad, 
kad mērena organisma atūdeĦošanās jau ir notikusi (zaudēti 2-3% ūdens). Lai novērstu 
atūdeĦošanos intensīvu treniĦu laikā, ir jāizdzer apmēram viena krūze (150-200 g) šėidruma 
ik pēc 15-20 minūtēm. Jaunajiem sportistiem ir jāsaprot, ka pat neliela organisma 
atūdeĦošanās pasliktina viĦu darbspējas un izraisa ātrāku noguruma iestāšanos. No sāĜu 
tablešu lietošanas bērnu vecumā ir jāizvairās, jo tās var radīt bīstamus blakusefektus un nav 
nepieciešamas. SāĜu zudumu fiziskās slodzēs pilnībā kompensē pilnvērtīgs uzturs (McArdle et 
al., 2000).  

Ūdens līdzsvars (balanss) miera stāvoklī pieaugušajiem 24 h periodā tiek uzturēts ± 0,2 
% robežās no ėermeĦa svara. Dienā uzĦemtā kopējā ūdens daudzums pieaug ar vecumu – 
agrā bērnībā tie ir ~0,7 L, bet bērnībā (6-11g.) ap 1,7 L dienā (skat.tab.4).  

 
4. tabula 

Dienā nepieciešamā ūdens daudzuma noteikšana zīdaiĦiem un bērniem pēc ūdens 
līdzsvara pētījumiem (Institute of Medicine, 2005) 

Atsauce/pētījuma 
autori 

Subjektu vecums ApstākĜi Kopējais uzĦemtais 
šėidrums L/d 
(mL/kg/dienā) 

Kopējais uzĦemtais 
ūdens L/d 

(mL/kg/dienā) 
0-1 mēn., 10 pēt. 0,66 (184) 0,56 (156) 
1-2 mēn., 9 pēt. 1,00 (199) 0,85 (170) 
2-4 mēn., 14 pēt. 0,94 (161) 0,79 (137) 
4-6 mēn., 18 pēt. 1,13 (162) 0,96 (138) 
6-12 mēn., 39 pēt. 1,31 (158) 1,11 (135) 
12-18 mēn., 24 pēt. 1,57 (146) 1,33 (124) 
18-24 mēn., 21 pēt. 1,55 (129) 1,32 (110) 

Goelner et al., 1981 
 
15 bērni 

24-32 mēn., 15 pēt. 1,62 (117) 1,38 (99) 
~1,7 zēniem Ballauff et al., 1988 6-11 gadi, 21 bērns 

Normāla 
aktivitāte 
 
 
 
 
 
 
Normāla 
aktivitāte 

 
~ 1,5 meitenēm 
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Tabulā apkopotie dati parāda, ka līdz ar bērna vecumu palielinās arī šėidruma patēriĦš – 
gan kopējais, gan relatīvais. 
 

Pieaugušie vecumā no 19-50 gadiem 

Primārais ūdens lietošanas indikators ir hidratācijas statuss, kuru nosaka pēc plazmas vai 
seruma osmolaritātes. Nav noteikts ūdens uzĦemšanas līmenis, kas nodrošinātu normālu 
hidratāciju un optimālu veselību vismaz pusei no veselajiem indivīdiem visos apkārtējās vides 
apstākĜos. Tas galvenokārt saistīts ar lielo ūdens prasību mainīgumu, ne tikai atšėirīgās 
vielmaiĦas, bet arī apkārtējās vides apstākĜu un aktivitātes līmeĦa dēĜ. 

Balstoties uz ūdens balansa studijām, fiziski neaktīviem pieaugušajiem mērenā klimatā 
minimālais nepieciešamā ūdens daudzums ir 1-3,1 L dienā, lai aizvietotu elpošanas ūdens 
zudumus, urīna un fekālā ūdens zudumus, kā arī nemanāmā ūdens zudumus. Ikdienā 
uzĦemamā ūdens daudzumu nosaka galvenokārt fiziskās aktivitātes līmenis un apkārtējās 
vides apstākĜi, bet to ietekmē arī uzturs, kas saistīts ar uzĦemto olbaltumvielu un minerālvielu 
daudzumu.  

Balstoties uz NHANES (national health and nutrition examination survey) datiem, 
vidējais dienā uzĦemtais kopējā ūdens daudzums vīriešiem ir 3,7 L/dienā un sievietēm – 2,7 
L/dienā. Tomēr dati no anketām ar pašvērtējumu bieži vien ir neprecīzi, ar iespējamām 
novirzēm nepilnīgi novērtēta patiesā šėidruma uzĦemšanas daudzuma dēĜ. 

Fiziskā aktivitāte un apkārtējās vides ietekme var palielināt ūdens zudumus un līdz ar to 
arī palielināt nepieciešamā ūdens daudzumu. Fiziski aktīvi cilvēki daudz biežāk atrodas ārpus 
telpām un ir pakĜauti apkārtējās vides ietekmei (piem., karstumam). Tā kā dehidratācija 
samazina fiziskās darbaspējas, tad ir svarīgi uzĦemt pietiekošu šėidruma daudzumu. Aktīvām 
personām, kas ilgstoši atrodas karstā klimatā, ikdienas ūdens prasības var sasniegt 6-8 L/dienā 
vai pat vairāk (skat. tab.5). 

 
5. tabula  

Dažādu vecumu un dzimumu cilvēka grupu vidējais uzĦemtā ūdens daudzums 
dienā ASV (Institute of Medicine, 2005) 

 
 
 

Kopējais uzĦemtais ūdens 
daudzums (L/dienā) vīriešiem 

Kopējais uzĦemtais ūdens 
daudzums (L/dienā) sievietēm 

Vecums Mazāk 
aktīvi, 

mediāna 

Aktīvākie (brīvā laika 
aktivitātes ≥ 5x nedēĜā),  

mediāna 

Mazāk 
aktīvas, 
mediāna 

Aktīvākās (brīvā 
laika aktivitātes ≥ 

5x nedēĜā), mediāna 
8-16 gadi 2,11 2,69 1,78 2,29 
17-18 gadi  2,04 3,35 1,90 2,74 
19-30 gadi  3,16 3,78 2,60 2,93 
31-50 gadi 3,54 3,77 2,52 3,16 
51-70 gadi 3,22 3,42 2,81 3,06 
Vairāk kā 70 gadi 2,54 3,05 2,33 2,75 

 
Individuālās atšėirības starp cilvēkiem novērojams atšėirīgā ėermeĦa izmēra, diētas un 

sviedru zuduma reakcijas (karstuma aklimatizācija, fiziskā kondīcija, gaisa plūsma) dēĜ. 
Turklāt salīdzinājumā ar mēreniem klimatiskajiem apstākĜiem, dienas ūdens prasības karstā 
klimatā (~40oC) var palielināties pat 2-3 reizes (Institute of Medicine, 2005). 
 

Gados vecāki pieaugušie virs 51 gada vecuma 

Nieru koncentrācijas spējas samazinās līdz ar cilvēka vecumu. Maksimālā urīna 
osmolaritāte samazinās ar vecumu. Pētījumā 20-39 gadus vecu personu maksimālā urīna 



 29

osmolaritāte bija 1109 mOsmol/kg, bet 40-59 gadu vecām personām – 1051 mOsmol/kg, un 
882 mOsmol/kg personām 60-79 gadu vecumā. Tomēr nieru koncentrācijas spēju izmaiĦas 
nav saistītas ar vecuma izraisītām izmaiĦām glomerulu filtrācijas ātrumā. Cilvēku pētījumi 
liek domāt, ka izmaiĦas nieru koncentrēšanas spējās ir saistītas ar iekšējiem nieru defektiem, 
nevis osmozes izraisītu hormona vazopresīna sekrēciju. 

Lai gan osmoreceptoru jutīgums, pieaugot vecumam, nesamazinās, tomēr ir konstatēta 
baroreceptoru stimulēta hormona vazopresīna sekrēcijas samazināšanās, pieaugot vecumam, 
un daudziem gados veciem cilvēkiem var nebūt vazopresīna sekrēcija.  

 Vēl viens no faktoriem, kas var ietekmēt hormona vazopresīna koncentrāciju un izjaukt 
ūdens aizturi, ir ātriju-nātrijurētiskais peptīds, kura koncentrācija pieaug līdz ar vecumu. 

Normālos fizioloăiskos apstākĜos pastiprinātas slāpes un šėidruma uzĦemšana ir 
aizsargmehānisms pret tilpuma samazinājumu un hipernatriēmiju. Slāpju trūkums un 
šėidruma uzĦemšanas regulācijas trūkums gados vecākiem cilvēkiem var izraisīt palielinātu 
dehidratācijas un hipernatriēmijas sastopamību.  

Osmotiskais slieksnis, kas rada slāpes, pie hipertonisku šėīdumu ievadīšanas organismā, 
gados vecākiem, veseliem indivīdiem ir augstāks nekā jauniem cilvēkiem. Gados vecāki 
cilvēki neizjūt slāpes, pat ja plazmas osmotiskais spiediens pieaug virs 300 mOsmol/kg.  

Pētījumi, kuros plazmas hiperosmolaritāte tika radīta mākslīgi, intravenozi ievadot 
hipertoniskus šėīdumus, tika pierādīts, ka gados vecāki cilvēki daudz mazākā tilpumā uzĦem 
ūdeni, nekā jaunāki cilvēki. 

Adekvātais ūdens uzĦemšanas daudzums gados vecākiem vīriešiem ir 3,7 L/dienā un 
sievietēm – 2,7 L/dienā. 

Minimālās ūdens prasības dienā ir atkarīgas no personas diētas, vides apstākĜiem un 
aktivitātes līmeĦa. Pēc dažādu pētījumu apkopošanas tika secināts, ka minimālais, vidējais un 
brīvais ūdens daudzums vairumam pieaugušu vīriešu attiecīgi ir ap 2,1, 3,4, un 5 L/dienā. 

Turklāt izdevīgs brīvais standarts ūdens uzĦemšanai ir 1mL uz 1 iztērēto kcal. 
Ūdens balansa pētījumi rekomendē pieaugušiem vīriešiem miera stāvoklī uzĦemt ~ 2,5 

L ūdens dienā, lai saglabātu ūdens līdzsvaru (skat.tab.6) (Institute of Medicine, 2005). 
 

6. tabula 
Dienā nepieciešamā ūdens daudzuma noteikšana pieaugušajiem pēc ūdens 

līdzsvara pētījumiem (Institute of Medicine, 2005) 
Atsauce/ pētījuma autori Subjekti ApstākĜi Kopējais uzĦemtais ūdens 

(L/dienā) 
Yokozawa et al., 1993 3 sievietes Mērens klimats, gultas režīms ~ 1,6 
Newburgh et al., 1930 Atkārtotie 

pētījumi 
vīriešiem 

Mērens klimats, miers, 
dažādas diētas 

~ 2,6 

Welch et al., 1958 53 vīrieši Aktīvi, temperatūra no -30 oC 
līdz +30 oC 

~3,0 pie -20 oC - +20 oC 
~ 6,0 pie + 30 oC 

Consolazio et al., 1967 6 vīrieši Mērens klimats, miers, 
badošanās studijas 

~2,5 (pirmās 4 dienas) 

Consolazio et al., 1968 24 vīrieši Mērens klimats, miers, jūras 
līmeĦa kontrole 

~ 2,5 

 Greenleaf et al., 1977 7 vīrieši Mērens klimats, gultas režīms 
ar 1h slodzes dienā 

~3,2 

Gunga et al., 1993 6 vīrieši Mērens klimats, hiperbārija 
(1,5 atm.), mazkustīgi 

~3,2 

 
Vīriešiem ūdens aprite dienā sasniedz 3,2-4,5 L, mazkustīga un aktīva dzīvesveida 

pārstāvjiem. Sievietēm parasti ūdens aprite dienā ir par 0,5-1 L mazāka nekā vīriešiem.  
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1.6.10.Ūdens avoti 

 
Dažādos produktos ūdens saturs ir atšėirīgs (skat.tab.7). Cilvēka uzturs ir viens no 

faktoriem, kas jāĦem vērā aprēėinot dienā uzĦemamā ūdens daudzumu. 
 

7. tabula 
Noteiktu produktu ūdens saturs (Institute of Medicine, 2005, modificēts) 

Pārtikas produkts Ūdens (% 
mitrums) 

Pārtikas produkts Ūdens (% 
mitrums) 

Ledus salāti  96 Svaigs banāns 75 
Vārīts ėirbis 94 Cepti kartupeĜi 75 
Marinēti gurėi 92 Vārīta kukurūza 70 
Muskatmelone  90 ŠėiĦėis vārīts 70 
Vārīti brokoĜi 89 Vārīti makaroni 66 
Piens, 2% 89 Cepta vista 64 
Svaigs persiks  89 Cepts tītars 62 
Svaigi burkāni 88 Filejas steiks 50 
Svaigs apelsīns 87 Pilngraudu maize 38 
Svaigs ābols 86 Čedara siers 37 
Svaiga aprikoze 86  Baltmaize 36 
Svaigs ananāss 86 Šokolādes cepumi 4 
Svaigs bumbieris 84 Krekeri, sāĜie 4 
Svaigas vīnogas 81 Valrieksti  4 
Vārīti saldie kartupeĜi 80 Kukurūzas pārslas 3 
Biezpiens  79 Zemesrieksti, grauzdēti 2 
 

Atkarībā no tā, kāda veida produktus cilvēks izvēlas uzturā, atšėirīgs ir arī 
nepieciešamais uzĦemamā ūdens daudzums. Ja personas ēdienkartē ir daudz augĜu un citi ar 
ūdeni bagāti produkti, tad atsevišėi uzĦemamā ūdens daudzums ir mazāks, nekā personai, 
kuras ēdienkartē dominēs produkti ar zemu ūdens/ mitruma daudzumu.  

 

1.6.11.Slāpju sajūtas rašanās fizioloăiskais mehānisms un tā nozīme 
 

Slāpes ir subjektīvi uztvertas sajūtas, kas rada vēlmi uzĦemt šėidrumu. Tā ir viena no 
regulējošo mehānismu komponentēm, kas palīdz uzturēt organisma šėidrumu homeostāzi un 
ir būtiska izdzīvošanai. Šai vēlmei uzĦemt šėidrumus var būt vairāki iemesli – ieradums, 
kultūra, psiholoăiski cēloĦi, kā arī atbildes reakcija uz dažādu ėermeĦa daĜu šėidruma 
samazinājumu, ekstracelulārā šėidruma hipertoniskumu vai cirkulējošo slāpju stimulējošo 
hormonu koncentrācijas pieaugums (McKinley, Johnson, 2004). 

Specifiskas šūnas smadzenēs, ko sauc par osmoreceptoriem, uztver šūnu ūdens 
samazinājumu un stimulē slāpju mehānismu, piem., ūdens meklēšana un uzĦemšana, kā arī 
antidiurētiskā hormona sekrēciju asinīs. Antidiurētiskais hormons darbojas nierēs, lai 
samazinātu ūdens zudumus ar urīnu (antidiurēze)(Thorton, n.d.). 

Kad ėermenis zaudē ūdeni, tas parasti samazinās gan intracelulārajā, gan 
ekstracelulārajā šėidrumā, bet ne vienmēr šīs izmaiĦas ir vienlīdz lielas abos šajos 
nodalījumos. Nātrija hlorīda zudumi kopā ar ūdens zudumiem izraisa daudz lielāku 
ekstracelulārā šėidruma samazinājumu nekā tikai ūdens zudumi. Šādi zudumi var rasties no 
gremošanas trakta – vemšanas vai diarejas gadījumā, kad šėidruma zudumi ir izotoniski, un 
tad šėidruma samazinājums vērojams tikai ekstracelulārajā šėidrumā. Savukārt, ja 
ekstracelulārais šėidrums tiek papildināts ar hipertonisku šėidrumu, tad ūdens pārvietojas 
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osmozes ceĜā (ārā no šūnām) un tā rezultātā pieaug ekstracelulārā šėidruma tilpums 
(McKinley, Johnson, 2004).  

Ja tiek uzĦemts ūdens, tas tiek absorbēts zarnās un samazina koncentrācijas gradientu, 
tādējādi atjaunojot normālu šėidruma koncentrāciju abpus šūnu membrānai. Tas savukārt 
samazina vazopresīna līmeni un Ĝauj šūnām normāli funkcionēt un nierēm atkal producēt 
urīnu. Ja šėidruma uzĦemšana nenotiek ātri vai nav pietiekama, arvien vairāk un vairāk tiek 
sekretēts vazopresīns, kas arvien vairāk samazina urīna veidošanos. To viegli var konstatēt 
pēc tā, ka tualetes apmeklējums ir retāks un urīna krāsa parasti ir tumšāka nekā normā 
(Thorton, n.d.). 

Pastāv virkne kompensātorisko mehānismu, kas saistīti ar intracelulārā vai 
ekstracelulārā šėidruma samazinājumu. Šis atbildes – vazopresīna sekrēcija, renīna-
angiotenzīna-aldosterona sistēmas stimulēšana, simpātiskās nervu sistēmas aktivācija, 
samazināta nieru ūdens un sāĜu ekskrēcija – rada minimalizētas izmaiĦas ėermeĦa šėidrumos. 
Zaudētais šėidrums ir jāatjauno, un slāpes ir viens no svarīgākajiem komponentiem, kas 
palīdz to īstenot (McKinley, Johnson, 2004; Fitzsimons, 1976). 

Ūdens zudumi no ekstracelulārā šėidruma (vemšana vai asiĦošana) arī var rasties, 
izraisot asiĦu tilpuma samazinājumu, un speciālās šūnas asinsrites sistēmā uztver šo 
samazinājumu un sūta signālu uz smadzenēm, kas sekretē vazopresīnu, un tiek paaugstināts 
arī angiotenzīna līmenis. 

Angiotenzīnam ir vairākas iedarbības – tas ir vazoaktīvs (izraisa vazokonstrikciju), 
stimulē vazopresīna sekrēciju un ūdens meklējumus un uzĦemšanu, stimulē aldosterona 
sekrēciju.  

Aldosterona galvenā iedarbība ir samazināt ar urīnu izdalītā nātrija daudzumu. Tilpuma 
receptoru un angiotenzīna darbības mērėis ir nodrošināt ūdens un nātrija aizturi, lai asiĦu 
tilpums nesamazinātos līdz veselībai bīstamam līmenim. UzĦemot ūdeni, asins tilpums ātri 
normalizējas un samazinās hormonu līmeĦi, kas Ĝauj organismam normāli funkcionēt. Ja 
šėidrums netiek uzĦemts, tad arvien vairāk tiek sekretēti šie trīs hormoni un urīns tiek arvien 
vairāk koncentrēts (Thorton, n.d.). 

ĖermeĦa šėidrumu homeostāze tiek regulēta caur osmotisko homeostāzi, kas uztur 
stabilu šėidruma osmolaritāti, un caur tilpuma homeostāzi, kas uztur stabilu asiĦu tilpumu 
asinsrites sistēmā. Osmotiskā regulācija minimizē osmotiski izraisītus traucējumus šūnu 
tilpumā, kas negatīvi var ietekmēt daudzas šūnas funkcijas. ĖermeĦa šėidrumu osmolaritāte 
tiek uzturēta robežās 280-295mOsmol/kg H2O, kas ir viens no vislabāk regulētajiem ėermeĦa 
fizioloăiskajiem parametriem. Tas tiek regulēts ar slāpju sajūtu un vazopresīna sekrēciju un 
nieru reakciju uz to. Lai varētu notikt osmolaritātes regulēšana šaurās robežās, vazopresīna 
sekrēcijai ir jāmainās pat pie mazām plazmas osmolaritātes svārstībām, ko var panākt, 
aktivējot vai kavējot centrālo osmoreceptoru šūnas (Verbalis, 2007). 

Slāpju sajūta ir Ĝoti jutīga uz nātrija izmaiĦām asinsrites sistēmā, pat tik nelielas 
izmaiĦas, kā 2-3% plazmas osmolaritātē, izraisa slāpju sajūtu. Ir arī ar tilpumu saistīts slāpju 
mehānisms, kas uztver izmaiĦas centrālajā tilpumā, ko rada asins plazmas zudums, tomēr 
baroreceptoru uztvertās izmaiĦas prasa daudz spēcīgāku stimulu, lai izraisītu slāpes, 
salīdzinājumā ar osmotisko mehānismu (Stachenfeld, 2014b). 

Neliels (1-2%) pieaugums plazmas osmotiskajā spiedienā izraisa slāpju stimulāciju 
zīdītājiem. Ir pierādīts, ka plazmas osmotiskajam spiedienam pieaugot virs vidējās 
koncentrācijas 280-285 mOsmol/kg H2O, pieaugošā izšėīdušo vielu koncentrācija (piem., 
NaCl vai glikoze vai kāda cita osmotiski aktīva viela) stimulē slāpju sajūtu. Savukārt 
intravenoza urīnvielas vai d-glikozes šėīduma ievadīšana, kas ātrāk šėērso nervu šūnu 
membrānas, ir salīdzinoši neefektīva slāpju stimulēšanai. Pirmajā gadījumā veidojas 
transmembranālais osmotiskais gradients un rodas šūnu dehidratācija, jo ūdens osmozes ceĜā 
pārvietojas ārā no šūnas. Savukārt otrajā gadījumā šūnu dehidratācija nerodas, jo sāĜi 
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pārvietojas cauri šūnu membrānai. Lai gan daži osmoreceptori var tikt stimulēti aknās, tomēr 
Ĝoti nozīmīga osmoreceptīvo neironu populācija ir lokalizēta hipotalāma reăionā (McKinley, 
Johnson, 2004).  

Dažādas organisma šūnas var tikt pakĜautas atšėirīgu koncentrāciju šėidrumu ietekmei 
(piem., zarnu šūnas, nieru šūnas), kas liek šūnām specifiski reaăēt uz šīm izmaiĦām – 
galvenokārt mainot osmotiski aktīvo vielu plūsmu cauri šūnas membrānai (Lang, 2007). 

Ekstracelulārā šėidruma samazinājums var būt selektīvs, bez izmaiĦām intracelulārā 
šėidruma tilpumā. AsiĦošana, nātrija zudumi, lokalizēta ekstracelulārā šėidruma izolēšana 
(tūska), samazina asins un starpšūnu šėidruma tilpumu. Tūlītēja atbilde uz hipovolēmiju ir 
endokrīno un veăetatīvās nervu sistēmas komponentu aktivizēšana, lai mīkstinātu sekas, ko 
rada samazināts sirds minūtes tilpums un samazināts asinsspiediens. Simpātiskās nervu 
sistēmas aktivācija sekmē asinsvadu tonusa pieaugumu, venozo asiĦu pieplūdi, sirdsdarbības 
frekvences un kontraktilitātes palielināšanos, nātrija un ūdens reabsorbciju nierēs. 
Paaugstināts plazmas vazopresīna, renīna-angiotenzīna, aldosterona, adrenalīna/noradrenalīna, 
adrenokortikotropā hormona un glikokortikoīdo hormonu līmenis darbojas tieši vai netieši, lai 
aizturētu nātriju un ūdeni vai, lai pārdalītu asinis un starpšūnu šėidrumu tā, lai uzturētu 
kritisko reăionu asinsapgādi. Tā kā ir nepieciešams veikt korekcijas ūdens un ekstracelulāro 
sāĜu zudumu gadījumā, tad tiek iesaistītas uzvedības reakcijas, kas saistītas ar nātrija iegūšanu 
un uzĦemšanu (pieaugoša apetīte pēc sāĜiem ēdieniem)(McKinley, Johnson, 2004). 

Slāpju sajūtu un ūdens statusu regulē centrālā nervu sistēma, kas saĦem signālus 
atbilstoši hidratācijas statusam, gan no centrālājiem, gan perifērajiem vadītājceĜiem. Galvas 
smadzeĦu stumbra starpsmadzeĦu hipotalāma gala plāksnītes asinsvadu plankums (organum 

vasculosum of the lamina terminalis, OVLT), ventrālais asinsvadu plankums 
(circumventricular organ), kas novietots ārpus hemoencefāliskās barjeras, trešā smadzeĦu 
ventrikula priekšējā vēdera daĜā, ir galvenais komponents šėidruma regulēšanas vadītājceĜā un 
ir jutīgs uz izmaiĦām plazmas osmolaritātē. IzmaiĦas perifērajā plazmas osmolaritātē, kas 
saistītas ar izmaiĦām ūdens vai nātrija statusā, uztver OVLT neironi un pārvada šo 
informāciju uz hipotalāmu, kur stimulē slāpju sajūtu, šėidruma uzĦemšanu un hormona 
vazopresīna sektrēciju (Stachenfield, 2014b).  

Galvas smadzeĦu stumbra starpsmadzeĦu hipotalāma gala plāksnītes asinsvadu 
plankums (organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT) kopā ar subfornikālo 
plankumu (organum subfornicale, SFO) ir cieši saistīti ar mediālo preoptisko kodolu (nucleus 

preopticus medialis, MnPO), kas veido svarīgu smadzeĦu reăionu, kas regulē šėidruma un 
elektrolītu balansu, kontrolējot slāpes, nātrija ekskrēciju un asiĦu tilpuma regulāciju, kā arī 
vazopresīna sekrēciju („Organum vasculosum of lamina terminalis”, 2011). 

Hipotalāma sānu zona, nucleus paraventricularis hypothalami un subtstantia grisea 

centralis ir reăioni, kas saĦem spēcīgu neirālo ienākošo informāciju no lamina terminalis, un 
tiek uzskatīti par reăioniem, kas ir iesaistīti slāpju sajūtas veidošanā. 

Pozitronu emisijas tomogrāfijas pētījumi, kur subjektiem tika intravenozi ievadīts 
hipertonisks šėīdums, kas izraisīja spēcīgu slāpju sajūtu, parādīja, ka tika aktivētas priekšējās 
un mugurējās limbiskās garozas daĜas (McKinley, Johnson, 2004). 

Otrs svarīgs vadītājceĜš, uzsākot šėidruma uzĦemšanu, darbojas caur nucleus preopticus 

medialis, kas atbild par tilpuma izmaiĦām, ko uztver priekškambaru baroreceptori. 
Dehidratācijas radītās izmaiĦas osmotiskajā spiedienā un tilpumā uztver perifērie receptori, 
kas stimulē vai nu hormonu darbību (sekrēciju vai supresiju) vai šėidruma uzĦemšanas 
uzvedību (uzĦemt šėidrumu vai ne). Subfornical organ un nucleus solitary tract, struktūras 
nātrija apetītes centrā un slāpju regulācijā arī izmanto nucleus preopticus medialis vadītājceĜa 
mehānismu. Šajā mehānismā izmaiĦas kopējā ėermeĦa ūdens tilpumā sākas ar nierēm un tiek 
stimulētas ar angiotenzīnu ārpus hematoencefāliskās barjeras. Angiotenzinerăiska slāpju 
stimulācija caur subfornical organ arī ir nozīmīgs perifērajā slāpju signalizēšanā, sūtot nervu 



 33

impulsus uz nucleus preopticus medialis, kurš tad uzsāk tilpuma kontrolētas slāpes un 
šėidruma uzĦemšanu. 

Dehidratācijas laikā vai zaudējot ėermeĦa ūdeni, angiotenzīns arī stimulē šėidruma 
regulējošo hormonu sekrēciju caur hipofīzi un virsnieru dziedzeriem un palielina vai uztur 
asinsspiedienu (Stachenfield, 2014b). 

Gan paraventricular, gan supraoptic kodola neironi, kas novietoti hipotalāmā, regulē 
vazopresīna sekrēciju un līdz ar to ir iesaistīti ūdens un nātrija regulācijā. Vazopresīns 
kontrolē nieru brīvā ūdens regulāciju, bet arī ir viens no spēcīgākajiem organisma 
vazokonstriktoriem un ir galvenais hormons asinsspiediena regulācijā (Stachenfield, 2014a; 
Sirota, Berl, 2013). 

Pētījumi ir parādījuši, ka osmoreceptoru šūnas smadzenēs atrodas hipotalāma un trešā 
ventrikula rajonā (organum vasculosum of lamina terminalis) un, ja šī smadzeĦu daĜa tiek 
iznīcināta, tas pārtrauc vazopresīna sekrēciju un slāpju reakciju uz hiperosmolaritāti un neĜauj 
uzturēt normālu plazmas osmolaritāti. Bezcukura diabēts, ko izraisa magnocelulāro 
vazopresīna neironu iznīcināšana nucleus supraopticus un nucleus paraventricularis 

hypothalami, izslēdz dehidratācijas izraisītu vazopresīna sekrēciju, bet ne slāpju sajūtu, 
norādot uz to, ka osmotiski regulētas slāpes tiek ăenerētas tuvu vazopresīnu sekretējošām 
šūnām. 

Osmoreceptori ir atrasti arī citās organisma vietās, piemēram, aknu vārtu vēnas sistēmā. 
Tomēr šiem osmoreceptoriem ir tikai modulējoša ietekme uz organum vasculosum of lamina 

terminalis rajona osmoreceptoriem, jo tie nespēj uzturēt osmotiski regulētu vazopresīna 
sekrēciju vai slāpes, ja ir bojāts šis smadzeĦu rajons.  

Dažādi šėidrumi atšėirīgi ietekmē osmoreceptorus mainot to darbības potenciālu 
ăenerēšanas frekvenci atkarībā no ekstracelulārā šėidruma toniskuma (Verbalis, 2007). 

Pēdējo gadu pētījumi ar smadzeĦu bojājumiem, elektrofizioloăiskajiem mērījumiem ir 
apstiprinājuši, ka gan organum vasculosum of the lamina terminalis (OVLT), gan organum 

subfornicale (SFO), visticamāk, ir rajoni ar Ĝoti jutīgiem osmoreceptoriem. Abas šīs struktūras 
ir bez hemoencefāliskās barjeras un atrodas trešā smadzeĦu ventrikula priekšējā sienā (lamina 

terminalis). Arī nucleus preopticus medialis (MnPO), kas gareniski novietots lamina 

terminalis starp organum vasculosum of the lamina terminalis (OVLT) un organum 

subfornicale (SFO), tiek spēcīgi aktivēts ar osmotiskiem stimuliem. 
Osmoregulācijas stimulēta šėidruma uzĦemšana var tikt farmakoloăiski bloėēta, ja 

intracerbroventrikulāri tiek ievadīti angiotenzīna antagonisti, liekot domāt, ka ir iesaistīts 
centrālais angiotenzinerăiskais ceĜš. Nucleus preopticus medialis (MnPO), kurā ir daudz 
angiotenzīna I receptoru, bet nav atbilstošu receptoru cirkulējošam angiotenzīnam II, varētu 
būt šīs angiotensinerăiskās sinapses vieta. Nucleus preopticus medialis (MnPO) saĦem nervu 
impulsus no organum vasculosum lamina terminalis (OVLT) un organum subfornicale (SFO), 
un var integrēt nervu signālus, ko saĦem no šiem orgāniem, un iekšējo sensoru informāciju, 
ko tā saĦem no rombeveida smadzenēm (smadzenītes, tilts un iegarenās smadzenes). 

 Ir skaidrs, ka lamina terinalis ir tas smadzeĦu reăions, kas, saĦemot stimulus no 
asinsrites (piem., plazmas hipertoniskums, hormoni), izraisa savu slāpju stimulējošo iedarbību 
(McKinley, Johnson, 2004). 

Tas, vai cilvēks jūt slāpes, var būt atkarīgs no dažādiem faktoriem – nezināšana par 
šėidruma uzĦemšanas doto labumu, aizmiršana padzerties, nepatika pret ūdens garšu, slāpju 
trūkums, ūdens pieejamības trūkums, nepieciešamība bieži apmeklēt tualeti un ar to saistīta 
darba pārtraukšana. 

Zināšanas par tualetes pieejamību var būt būtiskas lēmuma pieĦemšanā, kad un kur 
uzĦemt šėidrumu, neatkarīgi no fizioloăiskajiem slāpju signāliem. 



 34

 Cilvēkiem varētu būt apziĦas kontrole reakcijā uz slāpju signāliem un, iespējams, šī 
spēja ignorēt slāpju signālus rezultējas ar ilgstošu nespēju pareizi uztvert slāpes, izraisot 
indivīdu ilgstošu hipohidratāciju ilgstošos dzīves periodos. 

Slāpju sajūta samazinās līdz ar vecumu un noteikti medikamenti var ietekmēt 
hormonālās atbildes reakcijas. Līdz ar vecumu samazinoties slāpju sajūtai uz šėidruma 
deficītu, pieaug dehidratācijas risks. Tādējādi, lai paliktu pietiekoši hidratēti, vecākiem 
cilvēkiem jāspēj apzināties organisma vajadzības un negaidīt slāpju sajūtas parādīšanos, lai 
uzĦemtu šėidrumu. 

Medikamenti, kas ir radīti, lai bloėētu angiotenzīna sekrēciju un/vai kavētu specifiskus 
receptorus, sastāda līdz pat 80% no medikamentiem, kas tiek lietoti hipertensijas un sirds 
mazspējas gadījumā. Turklāt šie paši medikamenti var tikt izmantoti, lai ārstētu citas 
mūsdienu problēmas – aptaukošanos, diabētu, vēzi, Alcheimera slimību. Angiotenzīna 
nonākšana asinīs ir fizioloăiska atbildes reakcija uz ekstracelulārā šėidruma dehidratāciju. 
Tādējādi varētu pastāvēt saikne starp ilgstošu mērenu dehidratāciju un iepriekšminētajam 
mūsdienu veselības problēmām (Thorton, n.d.). Cilvēku un dzīvnieku pētījumos visbiežāk 
lietotā pieeja ir šėidruma uzĦemšana ad libitum, lai aizstātu slāpju mērījumus. Neskatoties uz 
brīvo šėidruma aizvietošanu, īsā laika periodā cilvēki parasti nespēj atjaunot nepieciešamo 
šėidruma daudzumu. Slāpju rašanās veidojas caur uztveres un fizioloăiskajiem mehānismiem 
(Institute of Medicine, 2005). 

UzĦemot šėidrumu, nevar paĜauties tikai uz cilvēka slāpju sajūtu, jo tādā gadījumā 
šėidrums tiks uzĦemts apmēram divas reizes mazākā daudzumā nekā ir nepieciešams, bet jau 
neliela organisma atūdeĦošanās, kuras rezultātā ėermeĦa masa samazinās par 1–2%, 
ievērojami ietekmē sportista fiziskās īpašības un darbspējas (Casa et al., 2000). Ja atlēti 
paĜaujas uz savu slāpju sajūtu, viĦi slodzes laikā uzĦem nepietiekamu šėidruma daudzumu 
(Bar-Or, Dotan, Inbar, Rotshtein, Zonder, 1980). Pēc intensīvas fiziskās slodzes periodiem 
šėidruma uzĦemšana ir neadekvāta un rodas šėidruma deficīts ėermenī (Nicolaidis, 1998). 
Tāpēc viegla vai vidēji izteikta ėermeĦa hipohidratācija var pastāvēt vairākas stundas pēc 
treniĦa vai sacensībām. Atlēti ir visvairāk pakĜauti ėermeĦa hipohidratācijas riskam siltās 
sezonas sākumā, jo nav aklimatizējušies intensīvām fiziskām slodzēm karstumā (Bergeron et 
al., 2005). Daudzi pētījumi pierāda, ka atlētu darbspējas mērenā un karstā klimatā daudz 
vairāk cieš no ėermeĦa hipohidratācijas nekā aukstā klimatā (Cheuvront, Carter, Sawka., 
2003; Cheuvront, Sawka, 2005; Kenefick et al., 2004). 

Brīvprātīga šėidruma uzĦemšana ir atkarīga no dzēriena garšas, krāsas, smaržas un 
temperatūras. Pētījumos par ūdens temperatūras ietekmi uz brīvprātīgu šėidruma uzĦemšanu, 
dehidratēti vīrieši uzĦēma vislielāko šėidruma daudzumu tad, kad ūdens temperatūra bija 
15oC (59oF). Līdzīgi dati ir iegūti par dzērieniem ar aromātu un bez tā. Pētījumi parādīja, ka 
cilvēki izdzēra par 50% vairāk ūdens, ja tam bija aromāts (speciāla garša), nekā tad, ja ūdenim 
aromāta nebija. Savukārt dzēriena garša un saldums Ĝoti variē starp kultūrām un etniskajām 
grupām. 

Pēc dažādiem pētījumiem, tiek uzskatīts, ka ir trīs galvenie slāpju izraisošie fizioloăiskie 
mehānismi: smadzeĦu osmoreceptori, ārpus smadzeĦu osmoreceptori, tilpuma receptori. 
Osmoreceptori reaăē uz šūnu dehidratāciju, kuru izraisa šėidruma samazinājums šūnās, 
osmotisko spēku ietekmē. Tilpuma receptori reaăē uz ekstracelulāro dehidratāciju, kas rodas 
zaudējot šėidrumu no asinīm un starpšūnu vides. Osmoreceptori reaăē uz nelielām 
osmolaritātes izmaiĦām, tilpuma receptori reaăē uz daudz lielākiem šėidruma zudumiem. 
TādēĜ osmoreceptori tiek uzskatīti par primāro homeostatisko aizsardzību pret dehidratāciju. 

Osmoreceptori atrodas hipotalāma apvidū, un šo receptoru kairinājums izraisa šėidruma 
uzĦemšanu un hormona vazopresīna sekrēciju. Tas savukārt izraisa ūdens caurlaidības 
palielināšanos nieru kanālīšos, un tādējādi tiek samazināts brīvā ūdens zudums un urīna 
tilpums. Gan NaCl, gan osmolaritātes pieaugums var stimulēt osmoreceptorus, tomēr 
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osmolaritātes pieaugums tiek uzskatīts par svarīgāku stimulu. Ja aromatizētam ūdenim 
pievienoja 18 mmol/L NaCl, brīvprātīga šėidruma uzĦemšana bērniem pieauga par 31% 
salīdzinājumā ar aromatizēta ūdens bez NaCl uzĦemšanu. 

ĀrpussmadzeĦu osmoreceptori atrodas rīklē, kuĦăa-zarnu traktā, aknu vārtu vēnas 
sistēmā, kas atbild par šėidruma uzĦemšanu un modulē slāpju sajūtu. 

Slāpes var radīt asiĦu tilpuma samazinājums, ko izraisa asiĦošana vai smaga 
dehidratācija. Šajā gadījumā slāpju sajūtas izraisīšanā ir iesaistīti tilpuma jeb iestiepuma 
receptori, kas ir jutīgi uz spiediena samazinājumu lielajās asinsrites sistēmas vēnās un labajā 
priekškambarī. Šie receptori caur veăetatīvo nervu sistēmu stimulē slāpes un šėidruma 
uzĦemšanu. Tā kā kompensatoriski tiek ieslēgta renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēma, 
ėermeĦa šėidrumu saglabāšana tiek panākta arī ar samazinātu urīna izdalīšanu. Vairumā 
gadījumu, kad tiek zaudēts lielāks tilpums šėidruma (2-3 L 6h ilgā treniĦā vai augstā vides 
temperatūrā) ilgākā laika periodā, slāpju mehānisms ieslēdzas 24 h laikā, lai sekmētu zaudētā 
šėidruma atjaunošanu (Institute of Medicine, 2005). 

 
1.7. Dehidratācija, veselība un darbspējas 

 
Ūdens balanss tiek regulēts ar fizioloăiskās kontroles sistēmu, kas atrodas hipotalāmā 

(osmoreceptori, slāpju sajūtas centrs), pieĜaujot novirzes, kas nepārsniedz 1-2%. ĖermeĦa 
ūdens homeostāze tiek panākta, sabalansējot ūdens zudumus caur nierēm un citiem orgāniem 
un adekvātu ūdens uzĦemšanu (Weitzman, Kleeman, 1979). Galvenais slāpju sajūtas stimuls 
ir palielināta ėermeĦa šėidrumu osmolaritāte, ko uztver osmoreceptori, kas atrodas 
hipotalāma anteroventrālajā daĜā. Ūdens zudumi caur nierēm tiek noteikti ar cirkulējošā 
antidurētiskā hormona (vazopresīna) līmeni asins plazmā. Antidiurētiskais hormons tiek 
sekretēts kā atbilde uz dažādiem stimuliem, tomēr ėermeĦa šėidrumu osmolaritātes izmaiĦas 
ir galvenais faktors, kas ietekmē vazopresīna sekrēciju, bet hipovolēmijai, renīna-angiotenzīna 
sistēmai, hipoksijai, hiperkapnijai, hipertermijai un sāpēm arī ir nozīmīgs efekts. Nelielas 
izmaiĦas plazmas vazopresīna koncentrācijā (0,5-4 µU/ml) būtiski ietekmē urīna osmolaritāti 
un nieru ūdens metabolisma regulāciju. 

Hipovolēmija (samazināts asins tilpums) arī būtiski spēj ietekmēt slāpju sajūtu, ko 
uztver arteriālie baroreceptori un regulē renīna-angiotenzīna sistēma. Osmotiskās slāpju 
sajūtas slieksnis suĦiem tika būtiski samazināts, palielinot plazmas vazopresīna līmeni, un 
paaugstināts par 15%, palielinot plazmas tilpumu, intravenozi ievadot dekstrāna šėidumu 
(Kozlowski, Szczepnska-Sadowska, 1975). Slāpju sajūta cilvēkiem vienmēr saistīta ar 
dehidratāciju un lielāku vai mazāku hipovolēmiju. 

Karsta āda augstā vides tempetratūrā un ilgtošās fiziskās aktivitātēs (siltā vai vēsā vidē) 
ir saistīta ar intensīvu ādas asinsriti, lai veidotu sviedrus un izkliedētu siltumu. Tādējādi 
ėermeĦa hipohidratācija tiek saistīta ar samazinātu sirds piepildīšanos diastoles laikā. Šie 
faktori samazina aerobās darbspējas. Hipohidratētiem subjektiem karsta āda (ar nelielu serdes 
temperatūras pieaugumu) pasliktina submaksimālās aerobās darbspējas. Turpretī aerobās 
spējas saglabājas, ja serdes temperatūra ir >40˚C un ādas temperatūra ir vēsa eihidratētiem 
sportistiem (Sawka, Cheuvront, Kenefick, 2012). 

Dehidratācijai var būt dažādi cēloĦi, un to var izraisīt dažādi fizioloăiskie mehānismi. 
TādēĜ jāievēro atšėirības starp hipertonisku vai hiperosmolāru hipovolēmiju un izotonisku 
hipovolēmiju (Cheuvront, Kenefick, Charkoudian, Sawka, 2013).  

Hipertoniskas hipovolēmijas cēloĦi ir sviedru zudumi (karstuma, drudža, slodzes, sporta 
treniĦu vai sacensību dēĜ), šėidruma uzĦemšanas ierobežojumi, osmotiskā diareja. Šis ir 
galvenais dehidratācijas cēlonis sportistiem siltā un karstā klimatā. Vidējais ėermeĦa masas 
samazinājums ir mazāks par 2%. Palielināta svīšanas intensitāte izraisa hipotonisku sviedru 
zudumus. Svīšanas intensitāte dubultojas un sāĜu koncentrācija (piem., NaCl) sviedros 
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samazinās līdz ar aklimatizāciju karstumam. Tādējādi ūdens zudumi ir daudz lielāki par sāĜu 
zudumiem. Līdzīgs ir dehidratācijas mehānisms treniĦos un sacensībās vēsos apstākĜos. 
Samazināta šėidruma uzĦemšana arī izraisa hipertonisku hipovolēmiju. Augstās plazmas 
osmolaritātes dēĜ tiek zaudēts intracelulārais (iekššūnu) šėidrums. ĖermeĦa šėidrumu 
osmolaritātes pieaugumu uztver hipotalāmā esošie osmoreceptori, kas savukārt izraisa 
antidiurētiskā hormona – vazopresīna sekrēcijas pieaugumu un samazina ūdens zudumus ar 
urīnu. Tas palīdz zaudēt mazāk šėidruma sportistiem karstā klimatā. Aklimatizācijas pazīmes 
vasaras apstākĜiem ir paaugstināts slāpju sajūtas slieksnis, liela šėidruma daudzuma 
uzĦemšana un divkāršojusies svīšanas intensitāte ar mazāk koncentrētiem sviedriem. Ūdens 
vielmaiĦa ir intensīvāka (ėermeĦa hidratācijas pakāpe mainās ātrāk) un bioloăisko šėidrumu 
(asiĦu, urīna, siekalu) koncentrācija variē plašās robežās (McArdle et al., 2000). 

Izotoniska hipovolēmija rodas aukstumā, augstumā, lietojot diurētiėus, sekretorās 
diarejas un vemšanas gadījumā (Cheuvront, et al., 2013).  

Šis ir galvenais dehidratācijas cēlonis sportistiem pirms treniĦa vēsā klimatā. Aukstums 
un augstums ir iemesls palielinātam ūdens zudumam caur elpceĜiem (izelpotajā gaisā ir vairāk 
ūdens nekā ieelpotajā). Aukstums sekmē urīna produkcijas pieaugumu nierēs. Arī speciālā 
apăērba lietošana izraisa svīšanu slodzes laikā. Samazinās ekstracelulārais šėidrums, bet 
plazmas osmolaritāte nepaaugstinās. Arteriālo baroreceptoru stimulācija rada slāpju sajūtu. 
Aukstums izraisa vazokonstrikciju ādas asinsvados un hemodinamikas centralizāciju 
(McArdle et al., 2000). 

Daži atlēti (piem., cīkstoĦi) dažkārt lieto diurētiėus, lai samazinātu ėermeĦa masu. 
ĖermeĦa masas samazinājums var pārsniegt 4%. Tiek zaudēts ekstracelulārais (starpšūnu) 
šėidrums, jo plazmas osmolaritāte nepalielinās. Arteriālo baroreceptoru stimulācija rada 
slāpju sajūtu (Cheuvront, et al., 2013).  

Centrālajās artērijās un smadzeĦu artērijās esošie baroreceptori tiek papildus stimulēti, 
pieaugot asinsspiedienam. Tas samazina hipovolēmijas efektu uz slāpju sajūtu aukstumā, 
miera stāvoklī (pirms treniĦa) un var izraisīt ėermeĦa dehidratāciju. 

Dehidratācija var negatīvi ietekmēt kognitīvās (izziĦas) funkcijas un kustību kontroli. 
Veseliem vīriešiem, kas tika pakĜauti slodzei līdz augsta klimatiskā karstuma stresa 
sasniegšanai, tika novērota garīgās modrības samazināšanās, asociatīvās mācīšanās un 
vizuālās uztveres, kā arī spriestspējas samazinājums. Reakcijas laiks uz centrāliem vizuāliem 
stimuliem nemainījās, bet reakcijas laiks samazinājās uz perifēriem vizuāliem stimuliem divos 
dehidratācijas stāvokĜos. 

Negatīva ietekme uz mentālajām funkcijām sākas pie dehidratācijas līmeĦa 2% no 
ėermeĦa svara. Negatīvā ietekme uz mentālajām funkcijām rodas neatkarīgi no tā, vai 
dehidratāciju izraisa slodze vai atrašanās karstumā. Uzskata, ka slodzes izraisīta dehidratācija 
rada lielāku samazinājumu ilglaicīgajai atmiĦai, (Institute of Medicine, 2005). 

Organisma hidratācijas pakāpe nosaka tā aerobo izturību un spējas veikt psihomotoros 
testus (Mendez-Villanueva et al., 2007). 

Lai gan nereti tiek uzskatīts, ka slodzes laikā varētu pastāvēt dzimumu atšėirības 
termoregulācijas efektivitātē, tomēr Lopez et al., (2008) veiktais pētījums šādu atšėirību 
neuzrādīja. Tomēr tika konstatēta spēcīga tendence, ka dehidratācija vairāk ietekmē darba 
spējas sievietēm nekā vīriešiem.  

Mērena organisma atūdeĦošanās (ėermeĦa masas zudums par 1,5-2 % uz ūdens rēėina) 
ticami pasliktina futbolistu darbspējas un psiholoăisko stāvokli (Edwards et al., 2007). 

 

1.7.1. Fiziskais darbs 
 

ĖermeĦa ūdens deficīts var negatīvi ietekmēt aerobās darbaspējas (skat.tab.8). Kritiskais 
ūdens deficīts un darbspēju samazinājuma lielums ir saistīts ar apkārtējās vides temperatūru, 
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slodzes veidu un personas individuālajiem bioloăiskajiem rādītājiem (fizisko kondīciju, 
aklimatizācijas līmeni, dehidratācijas toleranci) (Institute of Medicine, 2005). 

 
8. tabula 

Dehidratācijas ietekme uz maksimālo aerobo jaudu (maksimālo skābekĜa patēriĦu) 
un fiziskajām darba spējām (Institute of Medicine, 2005). 

Pētījums  Subjekti  Klimatiskie 
apstākĜi 

Dehidratācijas 
veids 

Ėerm. 
masas↓,
% 

Slodzes 
veids  

VO2 max 

(L/min) 
Maksimālās 

aerobās jaudas 
samazinājums, 

L/min 

Fizisko 
darbspēju 
pazemināj

ums, % 
vai W 

Buskirk 
et al., 
1958 

13 
vīrieši 

83oC Karstums  -5 SlīdceliĦš   ↓ (- 0,22 
L/min) 

- 

Saltin, 
1964 

10 
vīrieši 

36-38,5oC Karstums un 
slodze 

-4 Veloergo-
metrs  

3,96 Nav 
izmaiĦu 

↓ (33%) 

Craig and 
Cummin
gs., 1966 

9 vīrieši 46oC Karstums un 
slodze 

-2 
-4 

SlīdceliĦš 
SlīdceliĦš 

~3,8 
~ 3,8 

↓ (10%) 
↓ (27%) 

↓ (22%) 
↓ (48%) 

Herbert 
and 
Ribisl, 
1972 

8 vīrieši Nav 
aprakstīts  

Šėidruma 
ierobežojums 

-5 Veloergo-
metrs  

 - ↓ (17%) 

Houston 
et al., 
1981 

4 vīrieši Nav 
aprakstīts 

Šėidruma 
ierobežojums 

-8 SlīdceliĦš 4,3 Nav 
izmaiĦu 

 

16 
vīrieši 

Nav 
aprakstīts 

Slodze  -3 Veloergo-
metrs  

3,61 Nav 
izmaiĦu 

↓ (7 W) 

15 
vīrieši 

Nav 
aprakstīts 

Diurētiėi  -4 Veloergo-
metrs  

4,15 ↓ (8%) ↓ (21W) 

Caldwell 
et al., 
1984 

16 
vīrieši 

80oC, Relat. 
mitrums 
50%  

Sauna  -5 Veloergo-
metrs  

4,25 ↓ (4%) ↓ (23W) 

Pichan et 
al., 1988 

25 
vīrieši 

39oC, Relat. 
mitrums 
60%  

Šėidruma 
ierobežojums 
un slodze 
saunā 

-1 
 

-2 
 

-3 

Veloergo-
metrs  
Veloergo-
metrs  
Veloergo-
metrs  

 - ↓ (6%) 
 

↓ (8%) 
 

↓ (20%) 

Webster 
et al., 
1990 

7 vīrieši Nav 
aprakstīts 

Slodze 
gumijotā 
svīšanas tērpā 

-5 SlīdceliĦš 3,76 ↓(7%) ↓ (12%) 

Sawka et 
al., 1992 

17 
vīrieši 

49oC, 
Relatīvais 
mitrums 
20% 

Šėidruma 
ierobežojums 
un slodze 

-8 SlīdceliĦš  - ↓ (54%) 

Burge et 
al., 1993 

8 vīrieši Nav 
aprakstīts 

Šėidruma 
ierobežojums 
un slodze 

-5 Airēšana  4,65 Nav 
izmaiĦu 

↓ (5%) 

Walsh et 
al., 1994 

6 vīrieši 30oC, Relat. 
mitrums 
60% 

Šėidruma 
ierobežojums  

-1,8 
 

Veloergo-
metrs  

2,9 Nav 
izmaiĦu 

↓ (34%) 

Below et 
al.,, 1995 

8 vīrieši 31oC, Relat. 
mitrums 
54% 

Šėidruma 
ierobežojums  

-2 Veloergo-
metrs  

 ↓ (6,5%) - 

Fallowfie
ld et al., 
1996 

4 vīrieši 
un 4 
sievietes 

Nav 
aprakstīts 

Šėidruma 
ierobežojums  

-2 SlīdceliĦš  - ↓ (25%) 
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Montain 
et al., 
1998b 

5 vīrieši 
un 5 
sievietes 

40oC, Relat. 
mitrums 
20% 

Slodze karstā 
telpā 

-4 Kājas 
spēriens 

 - ↓ (15%) 
izturība 

 
Kā redzams no tabulā apkopotās informācijas, jo izteiktāka ir dehidratācija, jo lielāks 

samazinājums aerobajās darbaspējās. 
Mērenā klimatā ėermeĦa ūdens deficīts par 3% nesamazina maksimālo aerobo jaudu, 

tomēr karstā klimatā, pie 2% ūdens deficīta bija vērojams liels samazinājums. 
Bērniem pie tāda paša dehidratācijas līmeĦa kā pieaugušiem, karstuma stresā pastāv 

lielāka dehidratācijas negatīvā ietekme uz darbaspējām. 
Dehidratācija var ietekmēt sirds-asinsvadu sistēmu, termoregulāciju un centrālo nervu 

sistēmu un vielmaiĦas funkcijas. Viena vai vairāku funkciju izmaiĦas samazinās izturības 
darbaspējas, kad dehidratācija sasniegs 2-3% no ėermeĦa masas. Darbaspēju samazinājumu 
pastiprina karstuma stress (Institute of Medicine, 2005). 

Pat niecīgs organisma atūdeĦošanās stāvoklis būtiski pasliktina organisma fizioloăiskās 
funkcijas skriešanas laikā karstumā (Casa et al., 2010).  

Sportistu darbspējas būtiski ietekmē organisma atūdeĦošanās. ěoti liela nozīme 
šėidruma uzĦemšanai ir sporta spēlēs, jo spēles laikā atlēti zaudē lielu šėidruma daudzumu 
svīstot (basketbolisti vīrieši treniĦa laikā zaudē 0,9-1,84 L šėidruma – vidēji 1,37 L, bet spēles 
laikā vasarā 1,23-1,97 L šėidruma – vidēji 1,6 L; futbolisti treniĦa laikā vasarā zaudē 0,99-
1,93 L šėidruma, vidēji 1,46 L, bet treniĦa laikā ziemā  0,71-1,77 L šėidruma, vidēji 1,13 L). 
AmerikāĦu futbola spēlētāju vidējā svīšanas intensitāte spēles laikā ir 2,11 ± 0,77 litri stundā, 
tā ticami pozitīvi korelē ar ėermeĦa virsmas laukumu (korelācijas koeficients r=0,77, p<0,05) 
(Sawka et al., 2007a; Godek, Bartolozzi, Burkholder, Sugarman, Dorshimer, 2006).  

Atlētiem un karavīriem nav neparasts ėermeĦa masas zudums ilgstošas intensīvas 
slodzes laikā, pat par 6–10 % uz šėidruma zuduma rēėina, svīstot (Maughan, Shirreffs, 
Watson, 2007; Murray, 2007; Sawka, Noakes, 2007). Tomēr būtiskas darbspēju izmaiĦas 
novēro jau pie mērenas ėermeĦa hipohidratācijas, zūdot ėermeĦa masai par 2 % uz šėidruma 
zuduma rēėina (Murray, 2007). 

ĖermeĦa hipohidratācija visvairāk pasliktina vispārējo izturību (skat.tab.9), veicina 
noguruma iestāšanos, traucē organisma termoregulācijas spējas un siltuma atdevi svīstot, 
samazina atlētu motivāciju veikt slodzi un palielina subjektīvo piepūles sajūtu veicot slodzi 
(Cheuvront, Carter, Sawka, 2003). Pietiekama šėidruma uzĦemšana fiziskas slodzes laikā 
novērš šos negatīvos efektus uz sportista pašsajūtu un darbspējām, kā arī mazina oksidatīvo 
stresu, ko ir izraisījusi ėermeĦa hipohidratācija (Paik et al., 2009).  

 
9. tabula  

Dehidratācijas ietekme uz izturības darbspējām (Institute of Medicine, 2005) 
Autori  Subjekti Slodze Klimats  Dzēriens  Dehidratācija 

(% no 
ėermeĦa 
masas) 

Rezultāti  

Pitts et al., 
1944 

5 vīrieši  Iešana 3,5 
jūdzes/h, 
2,5% pakāpe 
5h 

35oC, rel. 
mitrums 
83% 

Bez 
šėidruma, ad 

libitum, 

≥sviedriem 

Nav datu ↓ (~60%) 
soĜošanas 
ilgums un ↑ 
uztvertais 
slodzes 
daudzums bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 

13 vīrieši Bez 
šėidruma 

6,3 54% nespēja 
veikt distanci 

Brovn, 
1947a 

9 vīrieši 

21 jūdzes 
pārgājiens 
tuksnesī 

31-39 oC 

ad libitum 4,5 33% nespēja 
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veikt distanci 
Ladell, 
1955 

4 vīrieši Steptests 
līdz 
nogurumam 

38oC, rel. 
mitrums 
78% un 
30% 

Bez 
šėidruma, ad 
libitum 

Nav datu ↓ 25% slodzes 
tolerance, ↓ 
iesanas ilgums, 
↑ uztvertais 
slodzes 
daudzums bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 

Maughan 
et al., 
1989 

6 vīrieši Veloergome
trija līdz 
nogurumam, 
70% VO2max 

laboratorija Bez 
šėidruma, 
nedaudz 
šėidruma  

1,8 
2,0 

Nekādas 
atšėirības 
noguruma 
iestāšanās laikā 

5 vīrieši 6,4 Barr et al., 
1991 3 

sievietes  

Veloergome
trija 6h 
(neregulārs) 
55% VO2max 

30oC, rel. 
mitrums 
50% 

Bez 
šėidruma, 
nedaudz 
šėidruma,  

1,2 
↓ 25% 

noguruma 
iestāšanās laiks 
un ↑ uztvertais 
slodzes 
daudzums bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 

Walsh et 
al., 1994 

6 vīrieši Veloergome
trija 60 min, 
70% VO2max 

30oC, rel. 
mitrums 
60% 

Bez 
šėidruma, 
≥sviedriem 

1,8 
0 

↓ 31% 
noguruma 
iestāšanās laiks 
un ↑ uztvertais 
slodzes 
daudzums bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 

Below et 
al., 1995 

8 vīrieši Veloergome
trija  50 min, 
50% VO2max, 

pēc tam 
darbspēju 
tests 

31oC, rel. 
mitrums 
54% 

Bez 
šėidruma, 
≥sviedriem 

2,0 
0 

↓ 7 % 
darbaspējas bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 

Robinson 
et al., 
1995 

8 vīrieši Veloergome
trija (60 
min) 
darbspēju 
tests 

20oC, rel. 
mitrums 
60% 

Bez 
šėidruma, 
≥sviedriem 

2,3 
0 

↑1,7% 
darbaspēju testā 
bez šėidruma 
uzĦemšanas 

4 vīrieši 2,0 Fallowfiel
d et al., 
1996 

4 
sievietes 

SlīdceliĦš, 
70% VO2max, 

līdz 
nogurumam 

20oC Bez 
šėidruma, 
nedaudz 
šėidruma 

2,7 
↓ 25% 

noguruma 
iestāšanās laiks 
bez šėidruma 
uzĦemšanas 

McConel 
et al., 
1997 

7 vīrieši Veloergome
trija 2h, 69% 
VO2max pēc 
tam līdz 

nogurumam, 
90% VO2max 

21oC, rel. 
mitrums 
43% 

Bez 
šėidruma, 
nedaudz 
šėidruma, 
≥sviedriem 

3,2 
1,8 
 
0,1 

↓ 48 % 
darbaspēju testā 
bez šėidruma 
uzĦemšanas 
salīdzinot ar 
pilnīgu 
šėidruma 
kompensēšanu 

18 vīrieši Bez 
šėidruma 

7 Mudambo 
et al., 
1997a 6 vīrieši  

Iešana/skrieš
ana  
šėēršĜotā 
vidē (3h) 

39oC, rel. 
mitrums 
28% nedaudz 

šėidruma 
2,8 

33% nespēja 
veikt 3h slodzi 
un ↑ uztvertais 
slodzes 
daudzums bez 
šėidruma 
uzĦemšanas 
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McConel 
et al., 
1999 

8 vīrieši Veloergome
trija 45 min 
55% VO2max, 

pēc tam 
15min 
darbspēju 
tests 

21oC, rel. 
mitrums 
41% 

Bez 
šėidruma, 
nedaudz 
šėidruma, 
≥sviedriem 

1,9 
1,0 
 
0 

Bez atšėirībām 
slodzes testos 

4 vīrieši 1,0 Bachle et 
al., 2001 7 

sievietes 

Veloergome
trija, 60 min 
darbspēju 
tests 

21oC, rel. 
mitrums 
72% 

Bez 
šėidruma, 
≥sviedriem 

↑ 0,5 
Bez atšėirībām 

slodzes testos un 
uztvertajā 
slodzes 
daudzumā 

 
ĖermeĦa hipohidratācija daudz būtiskāk pasliktina atlētu darbspējas augstas intensitātes 

izturības slodzēs, tādās kā garo distanču skriešana (Cheuvront, Montain, Sawka, 2007). 
Piemēram, tika pētīta atūdeĦošanās ietekme uz 12 km skrējiena laiku 17 garo distanču 
skrējējiem (deviĦiem vīriešiem un astoĦām sievietēm) karstos laika apstākĜos (26,5˚C) (Casa 
et al., 2010). Pēc svara zuduma tika noteikta ėermeĦa atūdeĦošanās pakāpe, sirdsdarbības 
frekvence slodzē un atjaunošanās periodā, kā arī ėermeĦa serdes temperatūra (norijot speciālu 
temperatūras detektoru) slodzē un atjaunošanās periodā pēc tās. Gargabalnieki skrēja 12 km 
distanci maksimālā ātrumā eihidrētā un hipohidratētā ėermeĦa stāvoklī. Atlēti noskrēja 12 km 
distanci arī submaksimālā ātrumā eihidrētā un hipohidratētā ėermeĦa stāvoklī. Veicot 
mērījumus trīs dienas pēc kārtas, hipohidratēto gargabalnieku ėermeĦa masas zudums bija -  
4,30 ± 1,25% noskrienot 12 km distanci maksimālā ātrumā un – 4,59 ± 1,32%, veicot distanci 
submaksimālā ātrumā. Eihidrētajiem atlētiem ėermeĦa masas zudums 12 km distances laikā 
uz ūdens rēėina bija mazāks: noskrienot 12 km maksimālā ātrumā tas bija – 2,05 ± 1,09%, bet 
submaksimālā ātrumā: – 2,00 ± 1,24% (p < 0,01). Maksimālais 12 km noskriešanas laiks 
(53,15 ± 6,05 minūtes) eihidrētiem gargabalniekiem bija labāks nekā atlētiem hipohidratētā 
ėermeĦa stāvoklī (55,70 ± 7,45 minūtes), atšėirība ir statistiski ticama, p < 0,01. Divpadsmit 
kilometru distances veikšanas laiks submaksimālā ātrumā eihidrētiem (59,57 ± 5,31 minūtes) 
un hipohidratētiem (59,44 ± 5,44 minūtes) gargabalniekiem ticami neatšėīrās. Zarnu 
temperatūra hipohidratētajiem gargabalniekiem bija augstāka nekā eihidrētajiem uzreiz pēc 
slodzes, kā arī pēc 10 un 20 atjaunošanās perioda minūtēm pēc slodzes. Samazinoties atlēta 
ėermeĦa masai par katru 1% uz ūdens rēėina, ėermeĦa serdes temperatūra paaugstinājās par 
0,22˚C un sirdsdarbības frekvence – par 6 sitieniem minūtē, 12 km distanci veicot 
submaksimālā ātrumā. Tas nozīmē, ka aerobā izturība samazinās un organisma fizioloăiskie 
rādītāji pasliktinās ne tikai slodžu testu laikā laboratorijā, bet arī lauka testos – skrienot 12 km 
distanci.  

Vasaras sporta nometnes laikā 13-14 gadus veci pusaudži (92 cilvēki) tika iedalīti 
eksperimentālajā un kontrolgrupā (Kavouras et al., 2012). Eksperimentālās grupas 
pusaudžiem tika izskaidrota šėidruma uzĦemšanas nozīme un ietekme uz darbspējām. 
Pusaudžu ėermeĦa hidratācijas pakāpe tika noteikta, mērot pirmās rīta urīna porcijas īpatnējo 
svaru. Pēc izglītošanas šėidruma uzĦemšanas nozīmes jomā eksperimentālās grupas atlētu 
ėermeĦa hidratācijas pakāpe uzlabojās: pirms izglītošanas rīta urīna porcijas īpatnējais svars 
bija 1,031 ± 0,009, bet pēc – 1,023 ± 0,012. Atlētu kontrolgrupā urīna rīta porcijas īpatnējais 
svars ticami neizmainījās: sākumā tas bija 1,033 ± 0,011; atkārtoti nosakot – 1,032±0,013. 
Vidējās distances 600 m skrējiena laiks uzlabojās tikai atlētu eksperimentālajai grupai: no 189 
± 5 s līdz 167±4 s. Tas pierāda, ka ėermeĦa hidratācijas pakāpes uzlabošana, regulāri uzĦemot 
ūdeni, ticami uzlabo pusaudžu darbspējas karstumā (vidējā gaisa temperatūra bija 28˚C). 

Hipohidratācija nelabvēlīgi ietekmē sporta spēĜu pārstāvju fiziskās darbspējas, jo spēles 
ilgums ir pietiekami liels, lai spēlētāji atūdeĦotos. Piemēram, pasliktinās tenisa spēlētāju 
fiziskās īpašības (Kovacs, 2008). Tenisistu pirmās un otrās serves ātrums ticami negatīvi 



 41

korelē ar ėermeĦa masas zudumu procentos uz ūdens rēėina (Hornery, Farrow, Mujika, 
Young, 2007). Mendez-Villanueva un līdzautori (2007) konstatēja, ka tenisa spēlētāju 
organisma hidratācijas pakāpe nosaka viĦa aerobo izturību un spējas veikt psihomotoros 
testus. Mērena organisma atūdeĦošanās (ėermeĦa masas zudums par 1,5-2% uz ūdens rēėina) 
ticami pasliktina futbolistu darbspējas un psiholoăisko stāvokli (Edwards et al., 2007). 

Parasti dehidratācijas līmenis, kas sāk ietekmēt darbaspējas ir ~2%, tomēr daži cilvēki ir 
jutīgāki,bet citi mazāk jutīgi pret dehidratāciju. Pētījumi liecina, ka ūdens deficīta pieaugums 
rada lielāku darbspēju samazinājumu. 

ĖermeĦa ūdens deficīts var negatīvi ietekmēt arī anaerobās darbaspējas, bet neietekmē 
muskuĜu spēku. Vairums pētījumu norāda uz anaerobo darbaspēju samazinājumu ar 
ievērojamu variēšanu samazinājuma lielumā (skat.tab.10)(Institute of Medicine, 2005). 

Pētījumi liecina, ka ėermeĦa hipohidratācija daudz mazāk ietekmē atlētu anaerobās 
fiziskās īpašības. Piemēram, tā ticami neietekmē rezultātus svarcelšanā (Cheuvront, Carter, 
Haymes, Sawka, 2006) un intensīvā airēšanas slodzē (Penkman, Field, Sellar, Harber, Bell, 
2008).  
 

10. tabula  
Dehidratācijas ietekme uz anaerobajām darba spējām (Institute of Medicine, 2005) 
Autori Subjekti Dehidratācijas 

veids 
Dehidra- 
tācija,% 

Anaerobās 
slodzes veids 

Rezultāts 

Jacobs, 1980 11 
vīrieši 

karstums -5 Vingeita tests Bez izmaiĦām 

Houston et al., 
1981 

4 vīrieši Šėidruma 
ierobežojums 

-8 Submaksimā-
la skriešana 

Bez izmaiĦām 

6 vīrieši diurētiėi -3 Submaksimā-
la 
riteĦbraukšana 

↓18% anaerobā 
kapacitāte 

6 vīrieši Sauna  -3 Submaksimā-
la 
riteĦbraukšana 

↓35% anaerobā 
kapacitāte 

Nielsen et al., 
1981 

5 vīrieši Slodze  -3 Submaksimā-
la 
riteĦbraukšana 

↓44% anaerobā 
kapacitāte 

Webster et al., 
1990 

7 vīrieši Slodze 
gumijotā 
svīšanas tērpā 

-5 Vingeita tests ↓21% anaerobā 
jauda, ↓10% 
anaerobā 
kapacitāte 

Fritzsche et 
al., 2000 

8 vīrieši Karstums, 
35oC,relatīvais 
mitrums 25% 

-4 Inerces 
slodzes 
riteĦbraukšana 

↓ 4% 

 
Kā rāda pētījumi, tad dehidratācijas līmenis, kas ietekmē anaerobās darba spējas, ir 

augstāks (3-4% no ėermeĦa masas) nekā veicot izturības slodzi (2%) (Kraft et al., 2012). 
Secinājums. Organisma hipohidratācija ar ėermeĦa masas zudumu, kas 

pārsniedz 2%, būtiski pasliktina sportistu darbspējas, it īpaši vispārējo izturību.  
 

 



 42

1.7.2. Dehidratācijas ietekme uz kognitīvajām funkcijām 

 
Adekvāta hidratācija ir būtiska cilvēka homeostāzei un izdzīvošanai, tai skaitā smadzeĦu 

funkciju uzturēšanai. Ja salīdzinoši neilgā laika periodā neizdodas uzĦemt pietiekošu ūdens 
daudzumu, tas noved pie kognitīvo un neiroloăisko funkciju samazinājuma, orgānu darbības 
traucējumiem un nāves.  

Dehidratācijas ietekme uz smadzeĦu un kognitīvajām funkcijām nav līdz galam izpētīta, 
jo pat ar labi izplānotu eksperimenta protokolu ne vienmēr izdodas iegūt plānoto 
dehidratācijas beigu vērtību. Tā kā ir dažādi dehidratācijas veidi – hipotoniska un izotoniska, 
tad atsevišėu studiju rezultātus ir grūti vispārināt. Tāpat arī nav vienprātības psihologu vidū, 
kuri no daudzajiem pieejamajiem kognitīvo funkciju testiem ir vispiemērotākie specifisku 
funkciju novērtēšanai. 

Tā kā nopietna dehidratācija izraisa delīriju, komu un pat nāvi, tad nav šaubu par to, ka 
mazāk izteikta dehidratācija ietekmēs kognitīvās funkcijas. Nav pieejama pietiekoši plaša 
informācija par noteiktu dehidratācijas plašumu un ilgumu, kas samazinātu kognitīvās 
funkcijas, un kuras no funkcijām tiks visvairāk ietekmētas. Dehidratācija, atšėirībā no citiem 
stresoriem, var izraisīt izmaiĦas elektrolītu plūsmā, kas var būtiski ietekmēt smadzeĦu 
neirotransmisiju.  

Tā kā dehidratāciju bieži vien izraisa subjekta pakĜaušana karstumam un slodzei, tad 
praktiski nav iespējams noteikt tikai dehidratācijas izraisītās izmaiĦas kognitīvajās funkcijās. 
Pat, ja kontrolei tiek izmantots eihidratēts stāvoklis ar identisku slodzes un karstuma ietekmi, 
tas neatrisina problēmu, jo dažādu stresoru kombinācijai var nebūt lineāra ietekme uz 
kognitīvajām funkcijām (Lieberman, 2007). 

Slodzes intensitāte un karstuma deva darbojas sinerăiski, samazinot darbspējas. 
Psihomotorās darbaspējas samazinās, pat pirms fizioloăiskās atbildes tiek traucētas. Pat labi 
motivētus cilvēkus ietekmē karstuma slodze, īpaši, kad ir jāveic kompleksi uzdevumi, kas 
prasa augstu modrību, kooperāciju un koordināciju (Grandjean, Grandjean, 2007). 

Vidējā dehidratācija bija 1,59% no ėermeĦa masas, bez hipertermijas, jo tika lietoti 
diurētiėi. Miera stāvoklī dehidratācija negatīvi ietekmēja tikai divus kognitīvo funkciju 
aspektus – viltus trauksmi (skenējošais vizuālās modrības uzdevums) un atbildes laiku 
(atbilstošā parauga uzdevums). 

Miera stāvoklī dehidratācija negatīvi ietekmēja garastāvokli ar pieaugošu 
spriedzi/nemieru un nogurumu/kūtrumu. Netika novēroti nekādi dehidratācijas simptomi – 
galvassāpes, nespēja koncentrēties vai uztvert uzdevuma grūtību. Slodzes laikā uz slīdceliĦa 
tika būtiski ietekmētas pāragrās kĜūdas psihomotorās modrības testā, ar mazāk pāragrām 
kĜūdām pie 1% dehidratācijas vai lielākas dehidratācijas. 

Dehidratācija negatīvi ietekmēja garastāvokli ar pieaugošu nogurumu/kūtrumu slodzes 
laikā. Pēc slodzes serdes temperatūra un sirdsdarbības frekvence bija ticami lielāka (p=0,001) 
pie vieglas dehidratācijas (≥1%). Pie dehidratācijas plazmas osmolaritāte bija ticami lielāka 
(5mOsm/kg), bet laktāta, glikozes un kortizola plazmas koncentrācijas bija līdzīgas starp 
eihidratētu un dehidratētu stāvokli. 

Nav zināmi smadzeĦu mehānismi, kas atbild par kognitīvo spēju samazinājumu un 
garastāvokĜa izmaiĦām pie vieglas dehidratācijas. 

Pie tādas pašas dehidratācijas veicot identiskus testus sievietēm, tika konstatētas 
mazākas izmaiĦas kognitīvajās funkcijās, tomēr izmaiĦas garastāvoklī un simptomos 
sievietēm bija lielākas nekā vīriešiem. Pie dehidratācijas negatīvās ietekmes uz garastāvokli ar 
pieaugošu spriedzi/nemieru un nogurumu/kūtrumu, ko novēroja vīriešiem, 
apjukums/apmulsums, modrība/aktivitāte un kopējie garastāvokĜa traucējumi samazinājās gan 
miera, gan slodzes laikā sievietēm. Turklāt sievietēm gan miera, gan slodzes laikā tika 
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konstatēti dehidratācijas simptomi – galvassāpes, koncentrācija un uzdevuma izpildes grūtība 
– pie vidējā dehidratācijas līmeĦa 1,39% no ėermeĦa masas (Ganio et al., 2011). 

Laboratorijās veiktajos pētījumos biežākais veids, kā izraisīt organisma dehidratāciju, ir 
subjekta pakĜaušana slodzes un karstuma ietekmei ar mērėi sasniegt noteikta līmeĦa 
dehidratāciju (% no ėermeĦa masas). Daudz retāk tiek veikti pētījumi, kur dehidratācija tiek 
izraisīta, aizliedzot/ierobežojot uzĦemamā šėidruma daudzumu noteiktu laika periodu pirms 
testēšanas sākšanas (Lieberman, 2007). 

Slodzes karstumā izraisītais efekts var būt kaitējošs, ietekmējot dažādus fizioloăiskos un 
psiholoăiskos aspektus, tai skaitā kognitīvās funkcijas (Grandjean,Grandjean, 2007).  

Karstuma un slodzes izraisītā ietekme uz kognitīvajām funkcijām ir salīdzinoši jauna un 
nezināma slodžu fizioloăijā, un līdzšinējie pētījumu rezultāti ir bijuši pretrunīgi (Lieberman, 
2007).  

 Submaksimāla aeroba slodze, kas veikta līdz 60 min, šėietami uzlabo informācijas 
apstrādes procesus (Tomporowski, 2003). Tomēr daži pētījumi ir parādījuši kognitīvo 
funkciju traucējumus, kad karstuma, slodzes un/vai ūdens ierobežojuma dēĜ ir zaudēti 2% un 
vairāk no ėermeĦa masas (Grandjean, Grandjean 2007; Lieberman 2007; Tomporowski 2003; 
Jiménez-Pavón et al., 2011). 

Lielākā daĜa līdzšinējo pētījumu ir koncentrējušies uz tādām kognitīvajām funkcijām, kā 
atbildes ātrums un precizitāte, nogurums, īslaicīgā atmiĦa un garastāvoklis (Tomporowski 
2003; Jiménez-Pavón et al., 2011).  

Pētījumi, kas aprakstītu slodzes efektus karstā klimatā uz perifēro percepciju/uztveres 
funkciju (piem., redzes lauks un perifērās redzes reakcijas laiks) pamataspektos sportā, 
fiziskajās un rekreācijas aktivitātēs un to drošumu, ir trūcīgi.  

Tā kā daudzos sporta veidos (piem., komandu sporta veidos) un rekreācijas aktivitātēs 
perifērā uztvere spēlē galveno lomu adekvātā un drošā treniĦā, ir svarīgi labāk izprast slodzes 
karstumā radīto ietekmi uz kognitīvajām funkcijām fiziski aktīviem cilvēkiem, sporta 
praktiėiem, fiziologiem un treneriem. 

 Autori veica pētījumus siltā klimatā (35oC un relatīvais mitrums 60%), kur 16 vīrieši 
veica slodzi uz slīdceliĦa bez šėidruma uzĦemšanas slodzes laikā. Slodzes tests sākās ar 5 min 
iesildīšanos ar 40% no maksimālā aerobā ātruma (MAĀ), kuram sekoja 60 min skrējiens ar 
60% no MAĀ (vid. 9,6±0,6 km/h), kuram sekoja 5 min skrējiens ar 30% no MAĀ, lai 
atsildītos. Slodzes laikā darbojās kondicionieris, kas atviegloja sviedru iztvaikošanu un 
termoregulāciju. Pēc slodzes kognitīvo funkciju pārbaude (ar Vīnes testu sistēmu) tika veikta 
15 min pēc skriešanas protokola beigām. Tika veikti 4 testi – vienkāršās reakcijas laika tests, 
izvēles reakcijas laika tests, saliktā reakcijas laika un pareizās/nepareizās reakcijas (atbildes) 
tests un perifērās redzes reakcijas laika, redzes lauka un labā un kreisā redzes leĦėa tests. 
Rezultāti tika salīdzināti ar tiem, kas tika iegūti pirms slodzes, esot eihidratētā stāvoklī. 

 Lai novērtētu hidratācijas stāvokĜa izmaiĦas tika vērtētas izmaiĦas sekojošos 
parametros – ėermeĦa masa, ėermeĦa liesā masa, plazmas tilpums (šie samazinājās) un 
seruma kreatinīns, seruma urīnviela un slāpju sajūta (šie pieauga). Lielākas izmaiĦas tika 
novērotas plazmas tilpumā, seruma kreatinīnā un seruma urīnvielā (tas varētu parādīt, ka šie 
parametri ir jutīgāki uz dehidratāciju un izmaiĦas šajos rādītājos parādās ātrāk kā citos). 

Pēc slodzes kognitīvajās funkcijās tika konstatētas sekojošas izmaiĦas – statistiski 
ticami uzlabojās izvēles reakcijas laiks (p<0,01), saliktās reakcijas laiks (p<0,001) un 
perifērās reakcijas laiks (p<0,05), savukārt labais redzes leĦėis (p<0,05) samazinājās pēc 1h 
ilgas skriešanas. 

Vienkāršās rekcijas laiks, pareizās atbildes, redzes lauks un kreisais redzes leĦėis 
statistiski ticami nemainījās. Nepareizo atbilžu skaitam bija tendence palielināties.  

Rezultāti liek domāt, ka uztveres reakcijas laiks uz stimuliem ticami uzlabojās pēc 
slodzes uz sarežăītiem uzdevumiem, kas prasa noteikta līmeĦa apstrādi un uzmanību, kā 



 44

izvēles reakcijas laiks, saliktas reakcijas laiks uz vizuāliem un audiāliem stimuliem, kad 
stimulācija ir centrāla vai perifēra. 

 Šie atklājumi ir īpaši nozīmīgi aktivitātēm un sportam, kur uztveres funkciju traucējumi 
(piem., redzes laukam) var ietekmēt aktivitāšu precizitāti (piem., trāpījums pa tenisa 
bumbiĦu), sporta spēĜu stratēăiju (piem., komunikāciju starp spēlētājiem) un drošību (piem., 
traumas treniĦu laikā). Neskatoties uz uzlabojumiem uztveres reakcijas laikā dažādos testos, 
precizitātes samazinājums tika novērots kā sekas redzes spēju samazinājumam un nepareizo 
atbilžu pieaugumam. Pēc stundu ilgas skriešanas nepareizo atbilžu skaits pieauga par 62% 
(nebija statistiski ticami atšėirība ar pirms slodzes rezultātiem), tomēr tam ir liela nozīme 
precizitātē, jo dalībnieki uz stimulu atbildēja ātrāk, bet ar vairāk kĜūdām, kas savukārt 
pasliktina rezultātus noteiktos uzdevumos (piem., tenisists reaăē ātrāk, bet bumbu atsit ar 
mazāku precizitāti) (Jiménez-Pavón et al., 2011).  

Grego et al. (2005) ierosināja, ka aerobā slodze sākotnēji atvieglo kognitīvo apstrādi, bet 
slodzei turpinoties pieaug centrālais nogurums, kas savukārt šėietami pasliktina kognitīvās 
funkcijas, samazinot uztveres spējas un palielinot kĜūdu skaitu sarežăītos uzdevumos. 

Iespējams, ka slodzes laikā, kad pieaug modrība, ir nepieciešami sarežăīti uzdevumi, 
organisms pievērsīs lielāku uzmanību kompleksu uzdevumu reakcijas laika uzlabošanai nekā 
vienkāršam reakcijas laikam, kas, iespējams, ir mazāk svarīgs.  

Arī citi autori ir aprakstījuši ātrāku reakcijas laiku pēc slodzes, bet šo pozitīvo efektu 
pavada palielināts kĜūdu skaits izvēles atbildēs (skat.tab.11)(Jiménez-Pavón et al., 2011). 

 
11.tabula 

ĖermeĦa atūdeĦošanas ietekme uz centrālās nervu sistēmas funkcijām (Institute of 
Medicine, 2005). 

Funkcija  Autori/ atsauce Subjekti  ApstākĜi Rezultāti  
Noguruma 

uztvere 
Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 

slodzes vai karstuma 
Paaugstināts noguruma 
vērtējums 

GarastāvokĜa 
vērtējums 

Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 
slodzes vai karstuma 

Nekāda efekta uz 
garastāvokli 

Šaušana mērėī  Epstein et al., 
1980 

9 vīrieši Karstuma izraisīta 2,5% 
dehidratācija 

Samazināts ātrums un 
precizitāte, palielināta 
fizioloăiskā slodze 

Uztvertā 
izšėirtspēja 

Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 
slodzes vai karstuma 

Traucēta izšėirtspēja 

Leibowitz et al., 
1972 

4 vīrieši un 4 
sievietes 

6h slodze karstumā, ar 
2,5% vai 5% dehidratāciju 

Ātrāka atbilde uz 
perifērajiem redzes 
stimuliem, nekādas 
ietekmes uz reakcijas laiku 
centrāliem redzes 
stimuliem 

Izvēles reakcijas 
laiks 

Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 
slodzes vai karstuma 

Nekādas ietekmes uz 
reakcijas laiku 

Redzes-kustību 
ceĜš 

Gopinathan et 
al., 1988 

11 vīrieši 1, 2, 3 un 4% dehidratācija, 
ko izraisīja slodze karstumā 

Traucējumi rodas pie 2% 
un lielākas dehidratācijas 

Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 
slodzes vai karstuma 

Taucēta īslaicīgā atmiĦa Īslaicīgā atmiĦa 

Gopinathan et 
al., 1988 

11 vīrieši 1, 2, 3 un 4% dehidratācija, 
ko izraisīja slodze karstumā 

Traucējumi rodas pie 2% 
un lielākas dehidratācijas 

Ilgstošā atmiĦa Cian et al., 2000 8 vīrieši 2,8% dehidratācija no 
slodzes vai karstuma 

Traucēta atcerēšanās, īpaši 
pēc slodzes 

Uzmanība  Gopinathan et 
al., 1988 

11 vīrieši 1, 2, 3 un 4% dehidratācija, 
ko izraisīja slodze karstumā 

Traucējumi rodas pie 2% 
un lielākas dehidratācijas 

Aritmētiskās 
prasmes 

Gopinathan et 
al., 1988 

11 vīrieši 1, 2, 3 un 4% dehidratācija, 
ko izraisīja slodze karstumā 

Traucējumi rodas pie 2% 
un lielākas dehidratācijas 
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Kā redzams, tad gandrīz visas testētās kognitīvās funkcijas tiek traucētas jau pie 2% 
dehidratācijas līmeĦa. Tas nozīmē, ka slodžu laikā šėidruma uzĦemšanas mērėis ir nepieĜaut 
dehidratāciju, kas lielāka par 2% no ėermeĦa masas. 

Šie rezultāti varētu būt saskaĦā ar citu autoru rezultātiem, kuri apstiprina, ka 2% un 
vairāk dehidratācija varētu ietekmēt vizuomotorās spējas, īslaicīgo atmiĦu un kognitīvās 
spējas (Grandjean, Grandjean 2007; Lieberman 2007; Maughan et al. 2007a; Tomporowski 
2003; Jiménez-Pavón et al., 2011). 

 
Secinājums. Organisma hipohidratācija ar ėermeĦa masas zudumu, kas 

pārsniedz 1,5-2% no miera stāvokĜa ėermeĦa masas, būtiski pasliktina sportistu airobās 
spējas (aerobo jaudu un kapacitāti) un kognitīvās spējas (reakcijas ātrumu, uzmanību, 
atmiĦu, subjektīvo noguruma sajūtu).   
 

1.7.3. Dehidratācija un karstuma tolerance 

 
Dehidratācija palielina ėermeĦa serdes temperatūras atbildi slodzes laikā mērenā un 

karstā klimatā. Pat 1% dehidratācija no ėermeĦa masas, izraisa ėermeĦa serdes temperatūras 
paaugstināšanos slodzes laikā. Pieaugot ūdens deficīta lielumam, līdztekus palielinās serdes 
temperatūra. Par katru zaudēto procentu no ėermeĦa svara, ėermeĦa serdes temperatūra 
palielinājās par 0,1-0,23oC. ĖermeĦa serdes temperatūras palielināšanās dehidratācijas dēĜ var 
būt lielāka slodzēs karstā klimatā nekā mērenā klimatā. ĖermeĦa serdes temperatūras 
pieaugums dehidratācijā ir atbilde uz samazināto siltuma atdevi. Ja persona ir dehidratēta, pie 
noteiktas ėermeĦa serdes temperatūras samazinās svīšana un ādas asins apgāde. Pat, ja 
dehidratācija neizraisa izmaiĦas kopējā ėermeĦa svīšanas intensitātē, ėermeĦa serdes 
temperatūra parasti paaugstinās. Plazmas hiperosmolaritāte un/vai hipovolēmija ir saistīta ar 
samazinātu siltuma atdevi slodzes karstuma stresā. Dehidratācija samazina personas spējas 
pretoties slodzes karstuma stresam. Dehidratācija samazina ėermeĦa serdes temperatūras 
pieaugumu, kuru cilvēks var panest. Dehidratētiēm cilvēkiem tā ir par 0,4oC mazāka nekā 
eihidratētiem cilvēkiem. Dehidratācija (8%) nekompensēta karstuma stresa laikā samazina 
fizioloăisko izturību pret karstuma dūrienu no 121 minūtes līdz 55 minūtēm (Institute of 
Medicine, 2005). 

Atlēti ir visvairāk pakĜauti ėermeĦa hipohidratācijas riskam siltās sezonas sākumā, jo 
nav aklimatizējušies intensīvām fiziskām slodzēm karstumā (Bergeron et al., 2005; Godek, 
Godek, Bartolozzi, 2005). Daudzi pētījumi pierāda, ka atlētu darbspējas mērenā un karstā 
klimatā daudz vairāk cieš no ėermeĦa hipohidratācijas nekā aukstā klimatā (Cheuvront, 
Carter, Sawka, 2003; Cheuvront, Carter, Castellani, Sawka, 2005; Kenefick, Mahood, 
Hazzard, Quinn, Castellani, 2004b). Fiziskas slodzes karstumā bez pietiekamas šėidruma 
zuduma kompensēšanas ir saistītas ar hipertermijas attīstību, sirds sistoles un minūtes tilpuma 
samazināšanos, arteriālā asinsspiediena pazemināšanos un asinsrites intensitātes 
pazemināšanos strādājošajos skeleta muskuĜos (Maughan, Watson, Shirreffs, 2007b). 

TreniĦi karstumā (salīdzinot ar mēreniem laika apstākĜiem) izraisa daudzas izmaiĦas 
ėermeĦa orgānu sistēmās, to skaitā izmaiĦas asinsritē, termoregulācijā un endokrīnajā 
sistēmā. Daudzi savstarpēji saistīti fizioloăiskie procesi darbojas kopā, lai paaugstinātu 
centrālo asinsspiedienu, atvēsinātu ėermeni, saglabātu muskuĜu funkcijas un regulētu 
šėidrumu tilpumu. Mēăinājums veikt slodzi karstumā var pārslogot ėermeĦa spējas atbilstoši 
reaăēt uz papildus stresu, tādejādi novedot pie hipertermijas, dehidratācijas, pasliktinātām 
fiziskajām un garīgajām darba spējām, kā arī var novest pie potenciāli nopietnas slodzes 
karstuma slimības. 

Montain un Coyle (1992) veiktajā pētījumā piedalījās 8 izturības riteĦbraucēji 
(vid.vecums 23±3 gadi, masa 71,9±11,6kg, VO2max 4,72±0,33L/min), kuri veica 2h ilgu slodzi 
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(33°C, relatīvais gaisa mitrums 50% un vēja ātrums 2,5m/s) 4 dažādos režīmos – neuzĦemot 
šėidrumu, uzĦemot mazu, mērenu un lielu šėidruma daudzumu slodzes laikā, lai kompensētu 
0%, 20%, 50% un 80% no treniĦa laikā zaudētās ėermeĦa masas. Slodzes intensitāte visās 4 
testa reizēs bija vienāda un atbilda 62% no VO2max. Testu laikā attiecīgi atšėīrās arī sportistu 
dehidratācijas pakāpe – 4,2%, 3,4%, 2,3% un 1,1% no ėermeĦa masas, attiecīgi neuzĦemot 
šėidrumu, uzĦemot mazu (583±27mL), mērenu (1423±48mL) un lielu (2380±93mL) 
šėidruma daudzumu. UzĦemtā šėidruma daudzuma palielinājums samazināja slodzes otrās 
stundas laikā radušos hipertermiju. Vislielāko samazinājumu radīja vislielākā šėidruma 
uzĦemšana. Barības vada un rektālās temperatūras izmaiĦas bija proporcionālas dehidratācijas 
pakāpei un visos testa variantos statistiski ticami atšėīrās (p<0,005). Tika konstatēta lineāra 
sakarība starp barības vada temperatūras pieaugumu un ėermeĦa masas samazinājumu (vidēji, 
r=0,98, p<0,02). 

Tika konstatētas arī statistiski ticamas izmaiĦas sirds minūtes tilpumā atkarībā no 
uzĦemtā šėidruma daudzuma un dehidratācijas pakāpes. Vismazāk sirds minūtes tilpums 
samazinājās izmēăinājumā ar lielu šėidruma daudzuma uzĦemšanu, bet visvairāk –
izmēăinājumā, kurā šėidrums netika uzĦemts. Statistiski ticama atšėirība netika konstatēta 
starp izmēăinājumiem ar nelielu un nekādu šėidruma uzĦemšanu divu stundu ilgā slodzē. 

Līdzīgi arī sirdsdarbības frekvence progresējoši palielinājās izmēăinājumā bez šėidruma 
uzĦemšanas, un tā statistiski ticami atšėīrās visos 4 izmēăinājumos (p<0,05), izĦemot 
izmēăinājumus ar nelielu un nekādu šėidruma uzĦemšanu slodzes laikā. 

Arī sirdsdarbības frekvences pieauguma lielums bija lineāri saistīts ar ėermeĦa masas 
samazinājumu pēc 2h ilgas slodzes (r=0,99, p<0,01). 

Savukārt sirds sistoles tilpums izmēăinājumā bez šėidruma uzĦemšanas, samazinājās 
par 27% no slodzes 10-110 min (p<0,05). Šėidruma uzĦemšana proporcionāli pavājināja sirds 
sistoles tilpuma samazināšanos slodzes laikā. Visos izmēăinājumos statistiski ticami atšėīrās 
sistoles tilpums (p<0,05), izĦemot izmēăinājumus ar nelielu un nekādu šėidruma uzĦemšanu 
slodzes laikā. Turklāt sirds sistoles tilpuma samazinājums no slodzes 10-110 min bija 
apgriezti proporcionāls ėermeĦa masas procentuālajam samazinājumam pēc divu stundu ilga 
treniĦa (r= -0,99, p<0,01). Izmēăinājumos ar nelielu un nekādu šėidruma uzĦemšanu slodzes 
laikā no 40-120 min, par 2-3% zem miera stāvokĜa līmeĦa samazinājās asins un plazmas 
tilpums (p<0,05). Pēc 100 min ilgas slodzes asiĦu un plazmas tilpums statistiski ticami 
(p<0,05) bija lielāks izmēăinājumā ar lielu šėidruma uzĦemšanu nekā ar nelielu un nekādu 
šėidruma uzĦemšanu slodzes laikā. 

Pēc divu stundu ilgas slodzes tika konstatētas izmaiĦas seruma osmolaritātē, kas vidēji 
bija 289±2, 293±2, 298±2 un 302±1 mOsmol/kg attiecīgi izmēăinājumos ar lielu, mērenu, 
mazu un nekādu šėidruma uzĦemšanu slodzes laikā. Turklāt tika konstatēta statistiski ticama 
atšėirība osmolaritātē starp lielu/mērenu šėidruma uzĦemšanu un mazu/nekādu šėidruma 
uzĦemšanu (p<0,05). 

Līdzīgas izmaiĦas pēc divu stundu slodzes uzrādīja arī seruma Na koncentrācija, kas 
bija statistiski ticami zemāka izmēăinājumos ar lielu un mērenu šėidruma uzĦemšanu nekā 
mazu un nekādu šėidruma uzĦemšanu (p<0,05). Vidējās seruma  
Na koncentrācijas pēc divu stundu slodzes bija 145±1,2, 146,7±1,1, 148±1,4 un 149,8±1,2 
mmol/L attiecīgi izmēăinājumos ar lielu, mērenu, mazu un nekādu šėidruma uzĦemšanu 
slodzes laikā. 

Apskatot individuālos rezultātus, kur barības vada temperatūra bija neatkarīgais 
mainīgais un asins tilpuma izmaiĦas, seruma osmolaritāte un seruma Na koncentrācija bija 
atkarīgie mainīgie, tad seruma Na koncentrācijas pieaugums bija vienīgais, kurš vislabāk 
spēja paredzēt temperatūras izmaiĦas (r=0,73, p<0,05). 
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Izdzertā šėidruma daudzums slodzes laikā ietekmēja fiziskās darba spējas, jo 
izmēăinājumā, kurā slodzes laikā netika uzĦemts šėidrums, 2 no 8 sportistiem nespēja veikt 
slodzi līdz galam un to pārtrauca attiecīgi 112 un 115 min.  

Šajā pētījumā autori konstatēja, ka samazinājums asiĦu tilpumā ir daĜēji atbildīgs par 
izmaiĦām sirds minūtes tilpumā un sirds sistoles tilpumā ilgstošas slodzes laikā. Tomēr 
mehānisms, kas atbild par sirdsdarbības frekvences pieaugumu un sistoles tilpuma 
samazinājumu, kas nav saistīts ar asins tilpuma samazinājumu, joprojām nav skaidrs. Tomēr 
pēc esošajiem datiem ir skaidrs, ka izmaiĦas asinsrites sistēmā ir proporcionālas slodzes laikā 
radītās dehidratācijas lielumam un ėermeĦa serdes temperatūras pieauguma lielumam, kas 
pavada slodzes izraisīto dehidratāciju. 

Vēl viens atklājums bija individuālā augstā korelācija starp barības vada temperatūras 
pieaugumu un seruma osmolaritāti (r=0,81-0,98, p<0,02-0,19) un Na koncentrāciju (r=0,87-
0,99, p<0,01-0,13). Šie rezultāti atbalsta iepriekšējos pētījumus, ka osmolaritātes un/vai Na 
koncentrācijas izmaiĦas pirms slodzes var ietekmēt termoregulāciju sekojošās slodzes laikā. 

Iegūtie dati liecina, ka šėidruma uzĦemšanas mērėis treniĦu laikā ir novērst 
osmolaritātes, Na koncentrācijas vai kāda cita parametra paaugstināšanos, kas reaăē uz 
dehidratāciju (Montain, Coyle, 1992). 

Papildus stress, ko izraisa slodze karstumā, galu galā ietekmē arī sportisko sniegumu. 
Turklāt slodze karstumā bieži vien izraisa dehidratāciju (jo svīšanas intensitāte reti kad tiek 
sabalansēta ar rehidratāciju), kas vēl vairāk saasina situāciju. Ir Ĝoti grūti nošėirt dehidratācijas 
un karstuma radītos efektus, jo tie bieži notiek paralēli ilgstošu fizisku slodžu laikā. 

Laba fiziskā sagatavotība un karstuma aklimatizācija palielina karstuma izturību 
neatkarīgi viens no otra, kā arī optimizē karstuma izturību, ja abi šie faktori tiek kombinēti 
(Casa, 1999). 

Sawka, Young, Cadarette, Levine, Kent (1985) min, ka karstumā par 7% samazinās 
maksimālā jauda (pieaugošas intensitātes veloergometrijas testā) eihidratētiem atlētiem, 
salīdzinot ar vēsāku vides temperatūru.  

Galloway un Maughan (1997) konstatēja, ka atlēti varēja ilgāk veikt veloergometrijas 
testu līdz nogurumam zemākās temperatūrās – 10,5o C (93,5 ± 6,2 min) salīdzinājumā ar 
augstākām vides temperatūrām – 30,5o C (51,6 ± 3,7 min). 

Šie pētījumi apliecina priekštatu, ka karstuma stress un dehidratācija var neatkarīgi 
viens no otra traucēt fizioloăiskās funkcijas, kad palielinātā ādas asins apgāde izraisa 
samazinātu sirds minūtes tilpumu, kas savukārt limitē skābekĜa apgādi visam ėermenim. 
Pieaugot apkārtējās vides temperatūrai ne tikai pasliktinās fiziskās darba spējas, bet arī pieaug 
slodzes karstuma slimības risks.  

Dažu stundu ilga intensīva fiziska slodze (īpaši karstumā) izraisa nopietnu organisma 
atūdeĦošanos jeb hipohidratāciju. Tādā gadījumā tiek traucēta siltuma atdeve, kā arī sirds un 
asinsrites sistēmas funkcijas. Aklimatizētam cilvēkam karstumā maksimālā svīšanas 
intensitāte fiziskā slodzē ir ap 3 litri stundā, bet diennakts laikā vidēji – ap 12 litriem. 
Intensīva svīšana var izraisīt sviedru dziedzeru nogurumu, kas turpmāk traucē 
termoregulāciju. Jebkuras pakāpes hipohidratācija jeb atūdeĦošanās traucē fizioloăiskās 
funkcijas un termoregulāciju. Tiklīdz samazinās asins plazmas tilpums, tūlīt pazeminās ādas 
asinsrites un svīšanas intensitāte, kas apgrūtina termoregulāciju. Palielinās sirdsdarbības 
frekvence, īpaši fiziskās slodzes laikā un paaugstinās cilvēka ėermeĦa serdes temperatūra. Tas 
savukārt rada ātrāku nogurumu (McArdle et al., 2000). 

Ir grūti noteikt, tieši kuru fizioloăisko funkciju izmaiĦas izraisa fizisko darbaspēju 
samazināšanos. Tā kā cilvēka organismā visas orgānu sistēmas ir savstarpēji saistītas, tad 
izmaiĦas jebkurā no šīm sistēmām, ietekmēs visu pārējo sistēmu darbību. Dehidratācija 
izraisa izmaiĦas termoregulācijas, asinsrites, asins sastāva (plazmas tilpuma), 
gastrointestinālajās, endokrīnajās, muskuĜu un metaboliskajās atbildes reakcijās slodzes laikā. 
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Asinsrites sistēma hipohidratētam atlētam slodzes laikā mēăina saglabāt sirds pildījuma 
spiedienu diastoles laikā uz perifērās cirkulācijas rēėina, savukārt hipohidratācija kopā ar 
siltuma atdevi no ādas un palielinātu muskuĜu asins apgādi, ierobežo asinsrites sistēmas 
kapacitāti, neatkarīgi no tā, cik daudz asiĦu no perifērijas tiek pārdalītas uz centrālo asinsriti. 
Palielinātā asiĦu viskozitāte un samazinātais asiĦu tilpums, noved pie samazināta sirds 
sistoles tilpuma. Lai pretotos šādām izmaiĦām, tiek palielināta sirdsdarbības frekvence līdz 
galējai robežai, bet sirds minūtes tilpums turpina samazināties, tādējādi notiek asinsrites 
sistēmas atbilde, kas ierobežo ādas un muskuĜu funkcijas. Gala rezultātā samazinās siltuma 
atdeves spēja un siltuma produkcija pārsniedz siltuma atdevi. Liekais siltums kombinācijā ar 
samazinātu muskuĜu perfūziju, ierobežo fiziskās darba spējas un izraisa karstuma dūrienu 
(Casa, 1999). 

Šėidruma uzĦemšana slodzes laikā samazina serdes temperatūras pieaugumu un 
palielina laiku līdz nogurumam, jo galējā serdes temperatūra tiek saistīta ar slodzes 
pārtraukšanu (Marino, Kay, Serwach , 2004). 

Slodze, karstuma stress un dehidratācija ietekmē šėidruma sadalījumu ėermenī, 
izmainot hidrostatisko un osmotisko spiedienu. Tā kā sviedri ir hipotoniski attiecībā pret 
plazmu, dehidratēts sportists saskaras ar plazmas hiperosmolaritāti, kas ietekmē šėidruma 
pārdali. Viegla dehidratācija izraisa galvenokārt ārpusšūnu šėidruma zudumus, bet 
dehidratācijai kĜūstot spēcīgākai, proporcionāli vairāk tiek zaudēts arī iekššūnu šėidrums. 
Nose, Morimoto, Ogura (1983) konstatēja, ka lielākie iekššūnu un ārpusšūnu šėidruma 
zudumi ir no muskuĜiem un ādas. Šāda selektīva ėermeĦa šėidrumu regulācija, saglabā 
nemainīgu iekšējo vidi svarīgākajiem orgāniem: aknām un smadzenēm (skat.att.1). 

 
Dehidratācija                                             Retrohidratācija 
← ← 

Hipohidratācija                         Eihidratācija                     Hiperhidratācija 
→ → 

Rehidratācija                                             Pārmērīga hidratācija 
 

1.attēls. ĖermeĦa hidratācijas iespējamie stāvokĜi (Casa, 1999). 
Eihidratācija- ir miera stāvokĜa režīms ar normālu ėermeĦa ūdens daudzumu 
Hipohidratācija – ir miera stāvokĜa režīms ar samazinātu ėermeĦa ūdens daudzumu 
Hiperhidratācija – ir miera stāvokĜa režīms ar palielinātu ėermeĦa ūdens daudzumu 
Dehidratācija – šėidruma zudums, kas noved pie izteiktas hipohidratācijas 
Retrohidratācija – šėidruma zudums no hiperhidratācijas stāvokĜa, kas noved līdz 
eihidratācijai 
Rehidratācija – ūdens uzĦemšana hipohidratētā stāvoklī, lai tuvotos eihidratētam stāvoklim 
Pārmēru hidratācja– šėidruma uzĦemšana, kas pārsniedz eihidratāciju un noved pie 
hiperhidratācijas.  
 

Asinsrites sistēmas atbilde uz slodzi, ietver trīs svarīgus komponentus: ādas un muskuĜu 
asinsvadu vazodilatāciju, neaktīvo audu asinsvadu vazokonstrikciju un asinsspiediena 
uzturēšanu. Ādas asinsvadu vasodilatācija notiek proporcionāli vides gaisa karstuma un 
slodzes intensitātes pakāpei. AsiĦu piegādi muskuĜiem nosaka slodzes intensitāte. Iekšējo 
orgānu (apgādā nieres, kuĦăi, vēdera dobuma orgānus) sistēmu asinsvadu konstrikcija 
papildus palielina sirds minūtes tilpumu, kas Ĝauj palielināt asiĦu pieplūdi strādājošiem 
orgāniem un uzturēt arteriālo asinsspiedienu pietiekami augstu. 

Veicot fizisku slodzi karstumā, kardiovaskulārā sistēma nespēj vienlaikus realizēt 
maksimālu ādas asins apgādi, kas nepieciešama paaugstinātai svīšanai, lai notiktu ėermeĦa 
dzesēšana un muskuĜu asinsapgādi, kas nosaka muskuĜu darbspējas. Tāpēc pieaug ėermeĦa 
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hipertermija un novēro muskuĜu metabolisma nepietiekamību. Metabolisma izmaiĦas 
izpaužas kā paaugstināts laktāta līmenis muskuĜos un asinīs, kas ir sekas samazinātai aknu 
asins apgādei, skeleta muskuĜu vazokonstrikcijai (tas ietekmē atkitumvielu izvadi, skābekĜa 
piegādi, buferkapacitāti, utt.), un muskuĜu temperatūras paaugstināšanās. Atkarībā no minēto 
asinrites pārdales izmaiĦu izteiktības, attiecīgi samazinās fiziskās slodzes intensitāte, kuru 
sasniedzot iestājas nogurums. Samazināta venozā attece samazina baroreceptoru stimulāciju 
sirds labajā pusē un mazajā asinsrites lokā. Tālāk baroreceptori nosūta informāciju uz 
iegareno smadzeĦu sirdsdarbības un asinsrites regulācijas centru, kas tālāk var izraisīt 
muskuĜu un (vai) ādas asinsvadu vazokonstrikciju, tādējādi uzturot asinsspiedienu un 
nodrošinot kardiovaskulāro funciju (skat.att.2). 

Sirdsdarbības frekvences pieaugums kompensē sirds sistoles tilpuma samazinājumu, 
kardiovaskulārā kapacitāte nav traucēta, ja nav pārmērīga svīšana vai ilgstošas fiziskas 
slodzes, kas var izraisīt būtisku dehidratāciju (Casa, 1999). 

 
Slodze karstumā 

↓ 
↑Sirds minūtes tilpums 

↓ 
↓Asins plūsma uz iekšējiem orgāniem  ↑AsiĦu plūsma uz muskuĜiem   ↑Asins plūsma uz ādu 

↓ 
↓Venozā attece 

(kad ādas un muskuĜu asins pieprasījums kĜūst pārāk liels) 

↓ 
↑Sirdsdarbības frekvence un asinsrites sistēmas saspringums 

↓ 
↑Baroreceptoru stimulācija 

↓ 
Asinsrites un sirdsdarbības regulācijas centra atbilde 

↓ 
↓MuskuĜu funkcija← MuskuĜu un ādas vazokonstrikcija → ↓Karstuma izkliede 

↓ 
Asinsspiediena un asinsrites sistēmas funkciju saglabāšana (pagaidu) 

 

2.attēls. Iespējamā asinsrites sistēmas atbilde uz slodzi karstumā (Casa, 1999) 
 

Aklimatizācija karstumam (9 dienas, 2h slodze 49oC, relatīvais gaisa mitrums 20%), 
samazināja beigu sirdsdarbības frekvenci par 24x minūtē, veicot pieaugošas intensitātes 
maksimālās jaudas veloergometrijas testu, salīdzinājumā ar rezultātiem pirms aklimatizācijas 
(Sawka et al., 1985). 

Mērenā klimatā dehidratācija palielina miera stāvokĜa sirdsdarbības frekvenci stāvus un 
guĜus stāvoklī. Turklāt dehidratācijas ietekmē ir daudz grūtāk uzturēt normālu asinsspiedienu 
dažādu traucējošo faktoru ietekmē. Viegla dehidratācija var notrulināt baroreceptoru kontroli 
ortostatiskās tolerances testa laikā, kas savukārt varētu izskaidrot ortostatisko nepanesamību 
(ăībšana) dehidratētiem cilvēkiem (~1,6% no ėermeĦa svara). Dehidratācija palielina 
sirdsdarbības frekvenci proporcionāli ūdens deficīta lielumam. Dehidratācijas izraisītā 
hipovolēmija izraisa centrālā venozā spiediena un sistoles tilpuma samazinājumu, kas 
savukārt prasa kompensatorisku sirdsdarbības frekvences palielinājumu (Institute of 
Medicine, 2005). 

Fiziskas slodzes karstumā bez pietiekamas šėidruma zuduma kompensēšanas ir saistītas 
ar hipertermijas attīstību, sirds sistoles un minūtes tilpuma samazināšanos, arteriālā 
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asinsspiediena pazemināšanos un asinsrites intensitātes pazemināšanos strādājošajos skeleta 
muskuĜos (Maughan et al., 2007). 

Termoregulācijas rezultātā, zūdot šėidrumam, novērojama ėermeĦa hipohidratācija. 
Pastiprinātā svīšana noved pie nopietniem šėidruma zudumiem. Tāpēc samazinās asins 
plazmas tilpums (McArdle et al., 2000). 

Galējā situācijā var attīstīties asinsrites mazspēja un ėermeĦa serdes temperatūra var 
sasniegt līmeni, kas nav savienojams ar dzīvību. 

Asinsrites sistēmai slodzēs karstumā ir divas prasības: 
a) sakarā ar vielmaiĦas intensitātes pieaugumu strādājošajos muskuĜos palielinās 

vajadzība pēc skābekĜa, 
b) lai izkliedētu slodzes rezultātā radušos siltumu pa ādas virsmu, ir jāpalielinās 

perifērās asinsrites intensitātei ādā. Ādā esošās asinis neveic strādājošo muskuĜu apgādi ar 
skābekli. 

Sirds minūtes tilpums submaksimālās slodzēs gan karstumā, gan aukstumā ir vienāds. 
Tomēr karstumā sirds minūtes tilpums samazinās. Sirds sistoles tilpums samazinās 
proporcionāli šėidruma deficītam ėermenī. Tas izraisa sirdsdarbības frekvences palielināšanos 
submaksimālās slodzēs. Maksimālais sirds minūtes tilpums un cilvēka aerobās spējas 
pazeminās slodzes laikā karstumā, jo sirdsdarbības frekvences pieaugums nevar kompensēt 
sirds sistoles tilpuma samazināšanos. Asinsrites intensitāte slodzē karstumā pieaug 
strādājošajos muskuĜos un ādā, tur asinsvadi paplašinās. Kompensatori sašaurinās asinsvadi 
iekšējos orgānos: nierēs, aknās, kunăa un zarnu traktā u.c. Ilgstoši samazināta asinsrites 
intensitāte aknās un nierēs var izraisīt to darbības traucējumus. 

Slodzes laikā karstumā arteriālais asinsspiediens paliek nemainīgs uz iekšējo orgānu 
artēriju sašaurināšanās rēėina, jo tādā veidā pieaug perifērā pretestība asinsritei. Asinsrite 
pārdalās par labu muskuĜiem un ādai. 

Ja fiziskā slodze ir Ĝoti intensīva (tuvu maksimālai) ėermeĦa hipohidratācijas apstākĜos, 
tad samazinās asinsrites intensitāte ādā. Tas atspoguĜo organisma cenšanos uzturēt sirds 
minūtes tilpumu pēc iespējas nemainīgu, neskatoties uz asins plazmas tilpuma samazināšanos. 
Asinsrites un muskuĜu asinsapgādes uzturēšana organismā ir nozīmīgāka nekā 
termoregulācija. Šādos apstākĜos bieži ėermeĦa serdes temperatūra strauji paaugstinās. 

Asinsrites sistēma un termoregulatorā sistēma ir savstarpēji saistītas, kur abas ietekmē 
viena otru. Slodze karstā vidē cilvēkam rada stresa līmeni, kuru nosaka vides temperatūra un 
fiziskās slodzes intensitāte. Siltuma uzĦemšanai jābūt līdzsvarā ar siltuma atdevi, ja atlēts 
vēlas turpināt sacensties nemainīgā darba spēju līmenī. Eksogēnie faktori, kas veicina 
karstumu ir apkārtējās vides temperatūra, vēja ātrums, gaisa mitrums, saules radiācija, zemes 
termālā radiācija, sportistu apăērbs. Apkārtējās vides temperatūra un gaisa mitrums ir 
galvenie faktori, vēja trūkums kopā ar augstu gaisa mitrumu un augstu apkārtējās vides 
temperatūru var izraisīt nopietnu karstuma stresu, jo pamatīgā svīšana neatdzesē ėermeni 
(sviedri neiztvaiko no ėermeĦa virsmas), kas saasina hipertermiju. Dominējošais endogēnais 
faktors ir metaboliskais siltums, ko rada muskuĜu kontrakcijas (jauniem veseliem 
pieaugušajiem muskuĜu siltuma produkcija var pieaugt 15-20 reizes slodzes laikā), muskuĜu 
situma produkciju būtiski ietekmē slodzes intensitāte. 

Ėermenis mēăina uzturēt iekšējo temperatūru atdodot siltumu kondukcijas, konvekcijas, 
iztvaikošanas un radiācijas ceĜā. Siltuma atdeve slodzes laikā ir atkarīga no apkārtējās vides 
temperatūras. Ja apkārtējā temperatūra paaugstinās, radiācija un konvekcija ievērojami 
samazinās, siltuma zudums kondukcijas ceĜā ir nenozīmīgs jebkurā gadījumā. Siltuma atdeve 
iztvaikošanas ceĜā kĜūst par galveno siltuma atdeves mehānismu, veicot slodzi karstā 
apkārtējā vidē. Karstā, sausā vidē iztvaikošana nodrošina līdz 98% no ėermeĦa dzesēšanas, 
savukārt karstā, mitrā laikā iztvaikošana nodrošina gandrīz 80% (pārējie 20% galvenokārt ir 
radiācija un konvekcija) no ėermeĦa dzesēšanas. Slodzei karstumā svīšanas atbilde ir svarīga 
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visa ėermeĦa dzesēšanai. Jebkādi traucējumi šajā mehānismā (augsts gaisa mitrums, 
dehidratācija) var radīt spēcīgu ietekmi uz fizioloăiskajām funkcijām un fiziskajām 
darbaspējām.  

Kad siltuma atdeve nav līdzsvarā ar siltuma uzĦemšanu, hipertermija palielina ādas 
asins apgādi, un atkarībā no apkārtējās vides apstākĜiem, atbrīvo siltumu konvekcijas, 
radiācijas vai iztvaikošana ceĜā. Ādas asins apgāde tiek regulēta ne tikai ar ėermeĦa 
temperatūru, bet arī ar asinsspiedienu, smadzeĦu asins plūsmas temperatūru, ādas-serdes 
temperatūras gradienta lielumu, muskuĜu metabolismu u.c. procesiem. Karstumā 
asinsspiediena uzturēšana kĜūst primāra pār siltuma atdevi.  

Ăenētiski noteiktās izmaiĦas svīšanas intensitātē un ėermeĦa atdzesēšanā ir saistītas ar 
ādas asins apgādes izmaiĦām, mainoties vides temperatūrai, kas palīdz kontrolēt hipertermiju. 

Siltākas gaisa temperatūras ir saistītas ar palielinātu svīšanu. Tā kā tikai iztvaikošana ir 
efektīvs siltuma izkliedes veids šajā gadījumā, tad fizioloăiskā slodze tiek pastiprināta ar 
samazināto ekstracelulārā (ārpusšūnu) šėidruma tilpumu pamatīgās svīšanas dēĜ. Būtībā 
ėermenis tiek atdzesēts, bet pieaugošās dehidratācijas dēĜ mainās asinsrites sistēmas 
funkcionālā kapacitāte, kas var novest pie samazinātas ādas asins apgādes un svīšanas 
intensitātes, jo ėermenis cenšas uzturēt centrālo asinsriti un asinsspiedienu. 

Vēsākā apkārtējā vidē (kad ir lielāka gaisa un ėermeĦa temperatūras starpība), ėermenis 
var izvairīties no hipertermijas, samazinot šėidruma zudumus konvekcijas un radiācijas ceĜā. 
Siltā, mitrā vidē visi faktori darbojas pret sportojošo personu: konvekcija un radiācija 
praktiski neeksistē, iztvaikošana tiek kavēta mazā ūdens tvaika spiediena gradienta dēĜ. Bez 
siltuma atdeves notiek dehidratācija, un ėermeĦa serdes temperatūra paaugstinās līdz bīstami 
augstam līmenim. Hipertermijas rašanās laiku var ietekmēt: slodzes veids, vecums, 
aklimatizācija, fiziskā sagatavotība, un daudzi citi faktori (Casa, 1999). 

Sawka et al. (1985) parādīja, ka ėermeĦa masas samazinājums par katru 1% palielina 
rektālo temperatūru par 0,15o C, salīdzinot ar eihidratētiem cilvēkiem. 

Nav pētījumu par to, vai dehidratācija palielina nierakmeĦu veidošanās risku, tomēr ir 
pētījumi, kuri parāda, ka palielināta šėidruma uzĦemšana samazina nierakmeĦu veidošanās 
risku. Palielināta šėidruma uzĦemšana palielina urīna plūsmu, kā arī samazina kalcija, 
oksalāta, fosfora un urīnskābes koncentrāciju urīnā, kas savukārt samazina nierakmeĦu 
veidošanos.  

Viens no pirmajiem pētījumiem šajā jomā bija Hosking, Erickson, Van Den Berg, 
Wilson, Smith (1983) pētījums, kurā piedalījād 118 pacienti ar ideopātisko kalcija nefrolitiāzi. 
ViĦiem tika rekomendēts palielināt 24 h laikā izdalītā urīna daudzumu līdz 2,5 L. Pēc 5 gadu 
ilga perioda, 58% šo pacientu netika konstatēta nierakmeĦu augšana vai jaunu nierakmeĦu 
veidošanās. Savukārt Borghi et al. pētījumā (1996) tika testēti 199 pacienti ar ideopātisko 
kalcija nefrolitiāzi. Sākotnējais izdalītā urīna daudzums diennaktī bija 1 L. Kontroles grupai 
izdalītā urīna daudzums diennaktī palika nemainīgs, bet eksperimentālajai grupai, 5 gadu laikā 
pieauga līdz 2,6 L. Kontroles grupai atkārtota nierakmeĦu veidošanās tika konstatēta 27%, bet 
eksperimenta grupai – 12% (p=0,008). Tātad palielināta šėidruma uzĦemšana var būt kā 
profilakses līdzeklis nierakmeĦu attīstības novēršanā. 

Palielināts ūdens patēriĦš un ūdens uzĦemšana regulāros intervālos varētu sekmēt 
žultspūšĜa iztukšošanos (caur veăetatīvās nervu sistēmas stimulāciju) un, iespējams, tādējādi 
novērst žultsakmeĦu veidošanos. 

Pētījumi ir parādījuši izmaiĦas EKG, kas saistītas ar dažāda līmeĦa ūdens deficītu. Tika 
novērotas EKG aritmijas un pāragras kambaru kontrakcijas slodzes laikā karstumā veseliem 
pieaugušajiem, kuri bija dehidratēti par 5% vai vairāk no ėermeĦa masas. Pratte, Padilla, 
Baker (1973) veiktajā pētījumā pētījuma dalībniekiem tika novērotas izmaiĦa ST segmentā 
pēc ledus auksta ūdens iedzeršanas. Jo vairāk tika uzĦemts ledus aukstais ūdens, jo lielākas 
izmaiĦas ST segmentā tika novērotas.  
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Vienā pētījumā tika salīdzināta ūdens un elektrolītu-ogĜhidrātu dzēriena ietekme uz 
hidratāciju un asins viskozitātes samazinājumu 9 h ilga lidojuma laikā. Cilvēki, kuri lietoja 
elektrolītu-ogĜhidrātu dzērienu, vairāk palielinājās ėermeĦa svars un samazinājās urīna izdale, 
kā arī asins viskozitāte bija zemāka nekā cilvēkiem, kas uzĦēma ūdeni (Institute of Medicine, 
2005). 

Spēcīgi muskuĜu krampji, kas rodas treniĦos, bieži vien tiek saukti par karstuma 
krampjiem, jo tie daudz biežāk rodas karstuma stresā. MuskuĜu krampju cēlonis slodzes laikā 
vai tūlīt pēc slodzes nav īsti zināms, bet tiek uzskatīts, ka tas ir saistīts ar sāĜu zudumu, 
dehidratāciju un muskuĜu nogurumu, kas seko treniĦiem. Šie krampji ir iespējami jebkurā 
sporta veidā, bet ir daudz biežāk sastopami futbola, tenisa mačos karstā vidē, 100 jūdžu 
riteĦbraukšanas sacensībās un tropiskajā triatlonā.  

Līdzīgi krampji var rasties ziemas sporta veidos, tādos kā garo distanču slēpošanā un 
hokejā. Šis paradokss – karstuma krampji ziemas sporta veidos – liek domāt, ka pat tad, kad 
makroklimats ir vēss, dažu atlētu mikroklimats var būt karsts un karstuma krampjus var 
uzskatīt par sviedru krampjiem. Alternatīvs skaidrojums varētu būt tāds, ka muskuĜu 
nogurums, sāĜu zudums, šėidruma zudums, ko izraisa ilglaicīga slodze un daĜēji no vides 
atkarīgs karstuma stress, izraisa spēcīgus muskuĜu krampjus. 

Spēcīgi muskuĜu krampji, kas rodas treniĦu laikā, ir saistīti ar lieliem sāĜu zudumiem ar 
sviedriem, dehidratāciju un muskuĜu nogurumu: 

a) atlēti, kas disponēti muskuĜu krampjiem slodzes laikā un pēc tās, ir tendēti svīst 
vairāk un zaudēt salīdzinoši vairāk sāĜus ar sviedriem nekā tie, kuri krampjus nepieredz, 

b) muskuĜu krampju biežumu slodzes laikā un pēc tās karstos apstākĜos var samazināt, 
palielinot diētas sāls saturu un paliekot labi hidratētam slodžu laikā, lietojot dzērienus, kas 
satur sāli,  

c) karstuma krampji parasti rodas ilgstošu sacensību vai treniĦu laikā, iesaistot 
muskuĜu nogurumu kā faktoru, 

d) ir maz pierādījumu tam, ka kālija, magnija vai hinīna piedevas ir efektīvas, lai 
samazinātu muskuĜu krampju risku, kas saistīts ar slodzi. 

Ar slodzi saistītos muskuĜu krampjus var efektīvi novērst ar dzērieniem, kuri satur 50-
100 mmol/L NaCl un/vai intravenozu šėīdumu infūziju. 

Slodzes karstuma slimība var rasties fiziskas slodzes laikā, kad kombinācija no 
metabolisma radītā siltuma un vides faktoriem pārsniedz ėermeĦa spējas izvadīt lieko siltumu. 
Tā rezultātā ėermeĦa temperatūra paaugstinās. Lai gan smaga slodzes karstuma slimība daudz 
biežāk rodas karstā-mitrā un karstā-sausā vidē, augstas intensitātes vai ātra tempa aktivitātēs 
karstuma dūriens var rasties arī pie tik zemas vides temperatūras kā 10oC. Apăērbs un 
ekipējums, kas samazina ėermeĦa siltuma zudumus, palielina ėermeĦa siltuma uzkrāšanos un 
šėidruma zudumus svīstot. Karstuma nespēka simptomi ir nespecifiski un sevī ietver 
nogurumu, nespēku, karstuma vai aukstuma sajūtu vai reibumu, nelabumu, vēdera krampjus, 
galvassāpes, muskuĜu krampjus, drebuĜus. Paaugstināta ėermeĦa temperatūra noved pie 
izmainīta mentālā statusa, CNS izmaiĦām, izmainītām organisma galvenajām funkcijām, 
hiperventilācijas, vemšanas, muskuĜu spazmām, diarejas, tahikardijas un nespējas staigāt. 
Biežākās CNS izmaiĦas, kas ir saistītas ar slodzes karstuma dūrienu, ir apjukums, amnēzija, 
sensori motorais deficīts, redzes traucējumi, dezorientācija, samazinātas koncentrēšanās 
spējas, galvas sāpes, nespēja staigāt, nelabums, krampju lēkmes, delīrijs, apstulbums un 
koma, bet sākotnēji iespējami skaidras apziĦas mirkĜi (Casa et al., 2005). 

Slodzes karstuma dūriens var rasties karstos apstākĜos bez dehidratācijas, ja karstums no 
muskuĜa darba nevar tikt aizvadīts no ėermeĦa tādā apmērā, lai novērstu progresīvu ėermeĦa 
temperatūras paaugstināšanos.  

Dehidratācija palielina karstuma nespēka un karstuma dūrienu risku slodzes un 
pēcslodzes laikā:  
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a) dehidratācija ietekmē sirds minūtes tilpumu un kardiovaskulāras sistēmas kapacitāti 
transportēt vielmaiĦas siltumu uz ėermeĦa virsmu,  

b) dehidratācija palielina karstuma traumu risku samazinātas asins plūsmas dēĜ, padarot 
grūtāk caurskalojamus vieglāk ievainojamos audus, 

c) šėidruma zudumi vemšanas vai diarejas dēĜ palielina slodzes karstuma slimības 
risku.  

Normāla hidratācijas līmeĦa uzturēšana palīdz samazināt slodzes karstuma slimības 
risku. Normāla hidratācijas līmeĦa uzturēšana uztur kardiovaskulāro funkciju, karstuma 
transportu no orgāniem uz ādu, svīšanas kapacitāti. Smagas karstuma slimības upuri bieži 
vien ir dehidratēti un tiem ir grūtības uzturēt adekvātu sirds tilpumu.  

Citi tikpat nozīmīgi slodzes karstuma dūriena faktori ir: ātra tempa treniĦi, nepietiekama 
karstuma un mitruma aklimatizācija, nepietiekama gaisa kondicionēšana, alkohola lietošana 
dienu pirms treniĦa vai sacensībām, nesenas slimības, liela ėermeĦa masa, vāja fiziskā 
sagatavotība, dažādi ārstniecības līdzekĜi, smagi treniĦi karstumā un mitrumā iepriekšējā 
dienā (Casa et al., 2005). 

Atlētiem, kuri ir aklimatizējušies karstumam, ir mazāks karstuma slimības risks. 
a) 5-10 dienu pakĜaušana karstuma iedarbībai un treniĦi aklimatizēs sportistus 

karstumam ar fizioloăiskajiem adaptācijas mehānismiem, kas ietver uzlabotu kardiovaskulāro 
stabilitāti, ātrāku svīšanu, palielinātu sviedru daudzumu un vienmērīgi izplatītu svīšanu pa 
ėermeĦa ādu, samazinātu nātrija koncentrāciju sviedros, 

b) dehidratācija samazina daudzās termoregulācijas dotās priekšrocības, ko dod 
karstuma aklimatizācija un fiziskā sagatavotība.  

Saslimstības un mirstības gadījumu skaits no slodzes karstuma dūrieniem tiek 
samazināts, ja problēma laicīgi tiek atpazīta un tiek samazināta ėermeĦa serdes temperatūra. 
Ātrākais veids, kā samazināt serdes temperatūru, ir rumpja un locekĜu vai tikai rumpja 
iegremdēšana ledus vai auksta ūdens vannā. Turklāt ādas atdzesēšana samazina 
kardiovaskulāro pārslodzi, pārdalot asins plūsmu no perifērijas uz centru. 

Citas metodes ātrai ėermeĦa atdzesēšanai – ledus kompreses uz rumpja, cirkšĦa, kakla 
un padušu apvidū vai ietīšana ledus ūdens dvieĜos vai palagos, ir mazāk efektīvas, tomēr bieži 
vien adekvātas ārstēšanas stratēăijas. 

Strauja seruma nātrija koncentrācijas samazināšanās no normāla līmeĦa 135-145 mEq/L 
līdz mazāk kā 130 mEq/L, var novest pie intracelulāras tūskas, kas izmaina CNS funkciju: tā 
saucamās simptomātiskās hiponatrēmijas. Ilgstošas aktivitātes laikā seruma nātrija līmeni var 
samazināt papildus šėidruma uzĦemšana ar vai bez ekstracelulārā šėidruma nātrija deficīta 
sviedru zudumu laikā. Hiponatrēmijas simptomi ir līdzīgi dehidratācijai, slodzes karstuma 
nogurumam un slodzes karstuma dūrienam un var sevī ietvert apjukumu, dezorientāciju, 
progresīvi pasliktinošas galvassāpes, nelabumu, vemšanu, afāziju, pasliktinātu koordināciju, 
muskuĜu krampjus un muskuĜu vājumu. Smagas hiponatrēmijas komplikācijas sevī ietver 
cerebrālo un plaušu tūsku, kas var beigties ar krampju lēkmi, komu, sirds un elpošanas 
apstāšanos. Lai gan slodzes hiponatrēmija parasti ir ārstējama bez ilgstošām komplikācijām, 
tomār var iestāties nāve tad, kad asins nātrija līmenis strauji pazeminās zem 120 mEq/L. 

Slodzes hiponatrēmija var rasties no liekas šėidruma uzĦemšanas vai no pārmērīgas 
šėidruma uzĦemšanas kombinācijā ar augstiem sviedru nātrija zudumiem: 

a) ilgstoši pārmērīgas dzeršanas periodi var rezultēties ar hipervolēmiju, kas samazina 
seruma nātriju līdz bīstami zemam līmenim, 

b) lieli sāls zudumi, tādi, kas rodas „sāĜajiem svīdējiem” (60-110mEq Na+/L sviedriem) 
sekmē ekstracelulārā nātrija samazināšanos un simptomātisko hiponatrēmiju, 

c) indivīdi, kas ir cistiskās fibrozes gēnu nēsātāji, var zaudēt papildus sāli, svīstot un 
var būt vairāk disponēti pamatīgam ekstracelulārā nātrija samazinājumam pārmērīgas 
dzeršanas laikā.  
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Slodzes hiponatrēmija ir salīdzinoši reta un biežāk sastopama izturības aktivitātēs, tādās 
kā skriešana ilgāka par četrām stundām, triatlons, kas ilgst vairāk par 9-13 stundām, un 
ilgstoša militārā apmācība: 

a) slodzes hiponatrēmija ir biežāk sastopama lēna pārvirtošanās tempa sportistiem, jo 
šėiet, ka tie vairāk dod priekšroku ūdens pieejamībai un uzĦem vairāk šėidruma nekā ātra 
pārvirtošanās tempa sportisti, 

b) uzskata, ka sievietes ir vairāk pakĜautas slodzes hiponatrēmijas attīstībai, jo viĦām 
šėidruma uzĦemšana dažkārt pārsniedz svīšanas intensitāti, un, tā kā tām ir mazāka ėermeĦa 
masa un kopējais ėermeĦa ūdens daudzums, to ir vieglāk izmainīt ar pārlieku šėidruma 
uzĦemšanu, 

c) simptomātiskas hiponatrēmijas sastopamība izturības sporta pasākumos, tādos kā 
maratons un triatlons, parasti ir zems (iespējams mazāk kā 1/1000 no finišētājiem), lai gan 
atsevišėas ultra distanču sacīkstes parāda lielāku sastopamību – 40-50/1000 no finišētājiem. 

Rūpes par ėermeĦa hidratācijas uzturēšanu parasti ir bērniem un vecākiem cilvēkiem, jo 
šīs grupas ir uzĦēmīgākas pret atūdeĦošanos mazāk efektīvas termoregulācijas dēĜ. Bērnu un 
vecāku cilvēku reakcija uz dehidratāciju ir atšėirīga no brieduma gadu pieaugušo reakcijas.  

Bērnu termoregulācijas sistēma nav tik attīstīta kā pieaugušajiem, un bērni ir mazāk 
karstuma izturīgi klimatiskā karstuma stresā nekā pieaugušie. Bērnu svīšanas intensitāte un 
svīšanas intensitāte uz ėermeĦa virsmas laukuma vienību ir mazāka nekā pieaugušajiem, kas 
samazina siltuma zudumus iztvaikošanas ceĜā, trenējoties karstā vidē. Lielā attiecība starp 
ėermeĦa virsmu un ėermeĦa masu palielina karstuma absorbcijas līmeni no karstas vides. 

Bērni bieži vien neuzĦem adekvātu šėidruma daudzumu fiziskās aktivitātes laikā un 
tādēĜ var viegli dehidratēties: 

a) dehidratēti bērni ātrāk pārkarst nekā dehidratēti pieaugušie tādos pašos vides 
apstākĜos, 

b) pat 1-2% ėermeĦa masas samazinājums samazina aerobo sniegumu 10-12 gadus 
veciem zēniem, 

c) bērni labprātīgi dzers vairāk šėidruma slodzes laikā siltā vai karstā vidē, ja tiks 
nodrošināti ar sporta dzērieniem, nevis ar tīru ūdeni. Dzeršana tiek vairāk sekmēta, ja tiek 
pievienoti 6% ogĜhidrātu un vismaz 18 mmol/L NaCl (~100mg/240mL), 

d) bērni ar cistisko fibrozi labprātīgi dzer mazāk slodzes laikā, jo to augstie nātrija 
zudumi ar sviedriem samazina osmotisko dzinuli dzert, 

e) dzēriens ar garšu, kurš satur 50 mmol/L NaCl un 6% ogĜhidrātu, stimulē slāpes 
pacientiem ar cistisko fibrozi.  

Vecākiem cilvēkiem (>60 gadiem) ir mazāka karstuma izturība/tolerance uz slodzes 
karstuma stresu nekā jaunākiem pieaugušajiem, viĦiem ir ātrāka sirdsdarbība, mazāks sirds 
sistoliskais tilpums, mazāks sirds minūtes tilpums, augstāka vidējā ādas un ėermeĦa serdes 
temperatūra, mazāka svīšanas intensitāte.  

Vecāki cilvēki (>60 gadiem) parasti dzer pietiekoši, lai paliktu labi hidratēti. Tomēr 
dehidratēti cilvēki sliktāk izvērtē slāpju sajūtu un dzer mazāk nekā jaunāka gadagājuma 
pieaugušie (Casa et al., 2005). 

Dehidratācijai raksturīgie simptomi – reibonis, galvassāpes, tahikardija un citi – ir pārāk 
vispārīgi un nespecifiski, lai tos varētu izmantot hidratācijas statusa noteikšanai. Lai arī slāpes 
iestājas tad, kad dehidratācija ir jau radusies, tomēr tas ir labs simptoms, lai pievērstu 
uzmanību nepieciešamībai uzĦemt vairāk šėidruma pirms, pēc slodzes un tās laikā 
(Cheuvront, Sawka, 2005). 
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1.8. Hiperhidratācija 
 

Ūdens intoksikācija (hiperhidratācija) var izraisīt hiponatriēmiju, kas var radīt draudus 
dzīvībai. Parasti tas raksturīgs psihiatriskajiem pacientiem (psihogēnā polidipsia) un svarīgi ir 
ātri uz to reaăēt, pirms parādās negatīvi blakus efekti. Arī ne-psihiatrijas pacientiem ir 
konstatēta saindēšanās ar ūdeni un pat nāve, gadījumos, kad notikusi pārmērīga ūdens 
uzĦemšana. Hiponatriēmija var rasties no pārāk lielas šėidruma uzĦemšanas un/vai 
nepietiekamas nātrija uzĦemšanas ilgstošās izturības slodzēs.  

Psihogēnā polidipsija ir pārmērīga ūdens uzĦemšana, kas raksturīga psihiatrijas 
pacientiem, īpaši šizofrēnijas slimniekiem.  

Hiponatriēmija tiek definēta kā seruma nātrija līmenis mazāks par 135 mmol/L, bet 
simptomi parasti parādās tikai tad, kad nātrija līmenis pazeminās zem 130 mmol/L. 
Hiponatriēmijas simptomu parādīšanās ātrums un izpausme ir atkarīga no tā, cik ātri tiek 
zaudēts nātrijs. Ekstracelulārā šėidruma nātrija koncentrācijas samazinājums, liek ūdenim 
pārvietoties uz intracelulāro šėidrumu, kas izraisa centrālās nervu sistēmas tūsku, plaušu tūsku 
un muskuĜu vājumu. 

Parasti ir grūti izsaukt hiponatriēmiju veseliem cilvēkiem. Pārmērīga šėidruma 
uzĦemšanas izraisītu hiponatriēmiju visbiežāk novēro zīdaiĦiem, psihiatrijas pacientiem ar 
polidipsiju, psihotropo zāĜu pacientiem, cilvēkiem, kas ilgstoši veic izturības slodzes un 
militārajiem jauniesaucamajiem. Dažkārt hiponatriēmija var izraisīt nāvi. Ja hiponatriēmiju 
kĜūdaini diagnosticē par dehidratāciju (tām abām ir vairāki kopīgi simptomi), tad kĜūdaini tā 
tiek ārstēta ar agresīvu rehidratācijas terapiju, kas vēl vairāk var pastiprināt hiponatriēmiju. 
Slodzes izraisīta simptomātiska hiponatriēmija rodas stresainās slodzēs ilgākās par 6h.  

Mutācijas cistiskās fibrozes transmembrānās regulācijas gēnā (vairāk nekā 800 varianti) 
var radīt lielākus nātrija zudumus ar sviedriem. 

Kopējā ūdens daudzums, kas jāuzĦem, lai samazinātu seruma nātrija koncentrāciju no 
140mmol/L līdz 125 mmol/L, ir ap pieciem litriem 70 kg smagam vīrietim, atkarībā no 
slodzes daudzuma un karstuma radītā stresa.  

Pārmērīga šėidruma uzĦemšana (virs 20 L dienā) var radīt urīnpūšĜa bojājumus, 
aizkavētu urīnpūšĜa jutīgumu un plānākus urīnpūšĜa muskuĜus (Institute of Medicine, 2005).  

Hiponatriēmija ir retāk sastopams organisma stāvoklis. Atlēti nedrīkst dzert tik daudz 
šėidruma, cik vien spēj. Hiperhidratācija un hiponatriēmija (pazemināta nātrija koncentrācija 
asins plazmā) visbiežāk ir novērota garo distanču skrējējiem. 2002. gadā Bostonas maratonā 
piedalījās 481 skrējējs, 13 % atlētu pēc distances veikšanas tika konstatēta hiponatriēmija, 
viena sieviete mira hiponatriēmijas izraisītas encefalopātijas dēĜ. Houstonas maratonā 2000. 
gadā hiponatriēmija pēc slodzes tika konstatēta tikai 0,31 % maratonskrējēju. Tomēr 
jāatceras, ka hiponatriēmija var būt nāves cēlonis.  

Hiponatriēmijas riska faktori:  
a) sieviete, kas lēni finišē garās distances beigās, 
b) pārmērīgi liela šėidruma daudzuma uzĦemšana (15 litri 5-6 stundu laikā pirms slodzes 

un tās laikā), 
c) sāĜu zuduma nepietiekama kompensēšana garajās distancēs.  

Hiponatriēmija izraisa audu tūsku. Tas var izpaustie kā centrālās nervu sistēmas funkciju 
traucējumi smadzeĦu tūskas dēĜ, kā plaušu tūska un muskuĜu vājums. Karstuma dūriena 
gadījumā dažkārt ir grūti diferencēt hiponatriēmiju no hipohidratācijas. Hipohidratācijas 
gadījumā pēc hipotoniska šėidruma uzĦemšanas cilvēka vispārējais stāvoklis strauji 
uzlabojas. Hiponatriēmijas gadījumā, uzĦemot hipotonisku šėidrumu, pacienta stāvoklis 
pasliktinās. 

Starptautiskā Maratona medicīnas virzienu asociācija 2002. gadā nolēma, ka 
nekontrolēta šėidruma uzĦemšana maratonā ir nekorekta un nedroša.  
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Maratonskrējējiem ir jāuzĦem nepieciešamais šėidrums slodzes laikā, bet uzĦemtā 
šėidruma daudzums nedrīkst pārsniegt 400-800 mL stundā. Sīka auguma, lēni skrienošiem 
atlētiem mērenos laika apstākĜos ir jāuzĦem mazāks šėidruma daudzums nekā ātri 
skrienošiem maratonistiem karstumā (Tipton, 2005). 

 

1.8.1. Hiperhidratācija un karstuma tolerance 
 

Tā kā ūdens deficīts rada termoregulācijas traucējumus, loăisks ir jautājums, vai 
hiperhidratācija var uzlabot personas termoregulācijas spējas slodzēs karstumā. Daži pētījumi 
ziĦo par zemāku ėermeĦa serdes temperatūru slodzes laikā pēc hiperhidratācijas, tomēr citi 
nē. Tāpat arī ir pretrunīgi dati par svīšanas intensitāti – daži pētījumi ziĦo par lielāku svīšanas 
intensitāti pie hiperhidratācijas, kamēr citi nē. Tomēr vairumam hiperhidratācijas pētījumu ir 
problēmas pētījuma dizainā un apstākĜu kontrolēšanā, kas varētu ietekmēt rezultātus. Pētījumi 
ar labāko dizainu nekonstatēja nekādus termoregulācijas ieguvumus no hiperhidratācijas. 

Vairāki pētījumi ir testējuši hiperhidratācijas ietekmi uz fiziskajām darba spējām vai 
karstuma izturību. Pētījumā, kura dalībnieki karstumā skrēja līdz spēku izsīkumam eihidratētā 
un hiperhidratētā stāvoklī (2L šėidruma uzĦemšana ik 30 min), 13 no 18 pētījuma 
dalībniekiem slodzi veica ilgāk hiperhidratētā stāvoklī (attiecīgi 17,3 min un 16,9 min) nekā 
eihidratētā stāvoklī. Tomēr citos pētījumos hiperhidratācija nepalielināja izturību salīdzinot ar 
eihidratāciju (Institute of Medicine, 2005). 

 
1.9. Metodes hidratācijas stāvokĜa novērtēšanai 

 
Literatūrā ir minēti vairāki parametri, kurus var izmantot, lai noteiktu organisma 

hidratācijas līmeni. Praksē, gan vairāk tiek izmantoti tikai daži no šiem parametriem, jo tos ir 
vieglāk noteikt un izmantotās metodes ir ar lielāku ticamību un precizitāti.  

Izmantojamie parametri ir : 
a) ėermeĦa masa (tās izmaiĦas), 
b) ėermeĦa kompozīcijas izmaiĦas, 
c) ikdienas šėidruma patēriĦš, 
d) asins ėīmiskā sastāva izmaiĦas, 
e) urīna rādītāji (osmolaritāte, urīna krāsa, urīna īpatnējais svars) (Casa et al., 2005). 

Ideālajā variantā hidratācijas biomarėierim jābūt pietiekoši jutīgam, lai noteiktu 
svārstības ~2% no ėermeĦa masas. Un tam jābūt praktiskam (laiks, izmaksas, tehniskā 
kompetence), lai to varētu lietot gan indivīdi, gan treneri (Stachenfield, 2014b). 

Par precīzākajiem tiek uzskatīti tie marėieri, kuru noteikšana ir sarežăīta un dārga 
(skat.tab.12). Tas tikai vēlreiz apliecina nepieciešamību atrast metodes, kuras ir lētas un viegli 
izmantojamas gan lauka, gan laboratorijas apstākĜos, kā arī sniedz pietiekoši precīzus datus 
sportista organisma hidratācijas līmeĦa noteikšanai.  
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12.tabula 
ĖermeĦa hidratācijas pakāpes noteikšanas marėieru priekšrocības un trūkumi 

(Cheuvront, Sawka, 2005). 

 
 

Šėidruma balansu var uzskatīt par adekvātu, ja vismaz divi no minētajiem marėieriem 
atbilst normai (skat.tab.13) (Cheuvront, Sawka, 2005). 

 
13.tabula 

Ieteicamās normas eihidratācijas marėieriem (Cheuvront, Sawka, 2005) 

 
 

1.9.1. Kopējā ūdens daudzuma izmaiĦas ėermenī 
 

Kopējo ėermeĦa ūdens daudzumu var precīzi noteikt pēc dažādu indikatoru šėīdumiem 
(D2O vai 3H2O). Lai noteiktu ėermeĦa kopējā ūdens daudzuma izmaiĦas ir nepieciešams veikt 
atkārtotus mērījumus. Tehniskās prasības un atkārtoto mērījumu ar šėīdumiem izmaksas, šo 
metodi padara nepraktisku ikdienas ėermeĦa kopējā ūdens daudzuma izmaiĦu noteikšanai 
(Institute of Medicine, 2005). 

Viens no veidiem ir ar dzeramo ūdeni uzĦemt noteiktas koncentrācijas ūdens izotopu 
deitēriju D2O (deitērija oksīds), kurš pēc tam vienmērīgi izplatās visos ėermeĦa šėidrumos. 
Tālāk tiek analizēta D2O koncentrācija ėermeĦa šėidrumos – asinīs, siekalās. Pēc D2O 
koncentrācijas ėermeĦa šėidrumos var noteikt kopējo ūdens daudzumu organismā – jo 
mazāka D2O koncentrācija, jo vairāk ūdens, un attiecīgi – jo lielāka D2O koncentrācija, jo 
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mazāks kopējais ūdens daudzums organismā. Šīs metodes kĜūda ir 1% (Armstrong, 2007; 
Cheuvront, Sawka, 2005). 

 

1.9.2. Bioelektriskās impedances metode 

 
Pēdējā laikā liela uzmanība tiek pievērsta bioelektriskās impedances metodei (BIA), 

kura ir vienkārša, ātra, lēta un neinvazīva metode, lai novērtētu kopējo ėermeĦa ūdens 
daudzumu. Ar šo tehniku iegūtās absolūtās vērtības labi korelē ar rezultātiem, kas iegūti, 
izmantojot izotopu šėīdumus. 

Pētījumi norāda, ka BIA varētu nebūt pietiekoši precīza, lai noteiktu mērenu 
dehidratāciju (~ 7% no kopējā ėermeĦa ūdens daudzuma) un zaudē izšėirtspēju pie izotonisku 
šėidrumu zuduma. Tā kā šėidrumu, elektrolītu un plazmas proteīnu koncentrācijām var būt 
neatkarīgi efekti, BIA var sniegt nepareizas vērtības attiecībā uz hipohidratāciju un 
dehidratāciju (Institute of Medicine, 2005). 

Bioelektriskās impedances metode (BIA) Ĝauj noteikt ėermeĦa lieso masu un kopējo 
ėermeĦa ūdens daudzumu cilvēkiem, kuriem nav būtiskas šėidruma un elektrolītu daudzuma 
izmaiĦas. 

Audu elektriskās īpašības tiek aprakstītas jau kopš 1871. gada. Pirmais, kas veica 
pētījumus ar bioelektrisko impedanci, lai noteiktu kopējo ėermeĦa ūdens daudzumu, bija 
Thomasset (1960tie gadi). Kopš 1970-tajiem gadiem tirgū bija pieejami komerciāli vienas 
frekvences maiĦstrāvas BIA analizatori, bet kopš 1990-tajiem gadiem tirgū ir pieejami 
multifrekvenču maiĦstrāvas BIA analizatori.  

Šo metodi bieži izmanto tādēĜ, ka tā ir vienkārša un neinvazīva metode ar drošu un 
pārnēsājamu aparatūru un ir viegli iegūt rezultātus. 

Bioelektriskās impedances metodes pamatā ir audu spēja vadīt elektrisko strāvu 
(pateicoties ūdenim un elektrolītiem, kas atrodās šūnās un starpšūnu šėidrumā).  

Impedances koeficientu aprēėina pēc formulas: I = garums2/pretestība R. Praksē ir 
iespējams noteikt sakarību starp impedances koeficientu un ūdens tilpumu, kas satur 
elektrolītus un vada elektrisko strāvu cauri ėermenim. Praksē šīs sakarības tiek noteiktas starp 
ėermeĦa lieso masu (parasti 73% ūdens) un impedances koeficientu, kur garums tiek mērīts 
no potītes līdz plaukstas locītavai. Tā kā ėermenis ir nehomogēns, tad impedances koeficients 
raksturo atbilstošu cilindru, kas, izmantojot speciālus koeficientus, tiek pielīdzināts reālajai 
ėermeĦa ăeometrijai. 

Miksējošā teorija uzskata, ka vadošo šėidrumu pretestība R pieaug līdz ar nevadošo 
daĜiĦu daudzuma pieaugumu šėidruma suspensijā. 

Vienas frekvences bioelektriskās impedances analīzes (SF-BIA) metodē galvenokārt 
tiek izmantota 50 kHz elektriskā strāva, kas tiek vadīta cauri pēdas un plaukstas elektrodiem. 
Atsevišėos gadījumos var izmantot pēdas-pēdas vai plaukstas-plaukstas elektrodus. Pie 
frekvences 50 kHz BIA nemēra kopējo ėermeĦa ūdens daudzumu, bet gan ekstracelulārā 
ūdens svērto summu un intracelulārā ūdens pretestību. Šī metode Ĝauj noteikt ėermeĦa lieso 
masu un ėermeĦa kopējo ūdens daudzunu, bet neĜauj noteikt izmaiĦas intracelulārā ūdens 
daudzumā. Lai gan šī metode neĜauj precīzi noteikt mērījumus pie izmainīta ėermeĦa 
hidratācijas statusa, tā ir izmantojama ėermeĦa liesās masas un kopējā ėermeĦa ūdens 
daudzuma noteikšanai normāli hidratētiem cilvēkiem. 

Līdzīgi kā vienas frekvences bioelektriskās impedances analīzē, daudzfrekvenču 
bioelektriskās impedances analīze (MF-BIA) izmanto lineārās regresijas modeĜus, bet iekĜauj 
impedances vērtības pie dažādām frekvencēm. Daudzfrekvenču BIA izmanto daudzas 
frekvences (0, 1, 5, 50, 100, 200-500 kHz), lai noteiktu ėermeĦa lieso masu, kopējo ėermeĦa 
ūdens daudzumu, intracelulārā un ekstracelulārā ūdens daudzumu. Tomēr, salīdzinot vienas 
frekvences BIA ar daudzfrekvenču BIA, daudzfrekvenču BIA ir precīzāka kopējā ėermeĦa 
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ūdens daudzuma noteikšanai slimiem pacientiem, savukārt vienas frekvences BIA ir 
precīzāka, lai noteiktu ekstracelulārā ūdens daudzumu. 

Atšėirībā no daudzfrekvenču BIA, bioelektriskā spektroskopija izmanto matemātisko 
modelēšanu un miksētos vienādojumus, lai noteiktu sakarības starp elektrisko pretestību R un 
ėermeĦa šėirdrumu sadalījumu. Šī metode uzrāda labu precizitāti, ja tiek izmantota veselu 
cilvēku populācijā. Tomēr veiktajos pētījumos par šīs metodes pielietojamību ir Ĝoti pretrunīgi 
viedokĜi. 

Segmentārās bioelektriskās impedances analīzes veikšanai tiek izmantoti elektrodi, kas 
tiek novietoti uz abām pēdām un plaukstām, bet var tikt izmantots arī citāds elektrodu 
izvietojums (piem., uz plaukstām un pleca).  

ĖermeĦa kompozīcijas analīzei ar visa ėermeĦa BIA ir trīs aspekti:  
a) izmaiĦas impedancē ir cieši saistītas ar izmaiĦām ėermeĦa liesajā masā ėermeĦa 
locekĜos;  
b) izmaiĦas rumpja liesajā masā visticamāk nav atbilstoši aprakstāmas ar ėermeĦa 
impedances mērījumiem;  
c) pat lielas izmaiĦas šėidruma tilpumā vēdera dobumā, radīs minimālas izmaiĦas 
ėermeĦa liesajā masā vai ėermeĦa šūnu masā.  

Šo metodi izmanto, lai noteiktu šėidruma plūsmas unn sadalījumu ėermenī pie dažādām 
saslimšanām (ascīta, nieru mazspējas) un var tikt izmantots, lai noteiktu šėidruma uzkrāšanos 
krūšukurvī vai vēdera dobumā. Šajā metodē frekvenču izmantošana, kas ir lielākas par 50 
kHz, neuzlabo iegūstamo rezultātu precizitāti.  

Visa ėermeĦa BIA mēra dažādus ėermeĦa segmentus, un to var ietekmēt dažādi faktori 
(hidratācija, tauku frakcija, u.c.), tomēr vienkāršie regresijas modeĜi ir populācijas specifiski. 
Šī iemesla dēĜ lokalizētā BIA, kura fokusējas uz labi definētiem ėermeĦa segmentiem, spēj 
mazināt mērījumu kĜūdas.  

Bioelektriskās impedances vektora analīze (BIVA, vector BIA) pievilcība slēpjas faktā, 
ka rezultātu iegūšanai tiek izmantoti tiešie impedances mērījumi, kas nav atkarīgi no 
vienādojumiem vai modeĜiem. Uzskata, ka šo metodi ietekmē tikai impedances kĜūda un 
cilvēku bioloăiskā daudzveidība. Šajā metodē iegūtie rezultāti tiek atspoguĜoti speciālās 
diagrammās, kuru elipses tiek aprēėinātas atbilstošajam vecumam un rasei veselu cilvēku 
populācijā. Pēc izmaiĦām datu izvietojumā var noteikt hidratācijas statusa izmaiĦas – 
dehidratāciju/hiperhidratāciju. Šīs metodes daudzveidīgajiem pielietojumiem vēl 
nepieciešama tālāka pētīšana.  

Visām apskatītajām metodēm nepieciešami tālāki pētījumi par to pielietojamību 
cilvēkiem ar izmainītu hidratācijas statusu (piem., dehidratāciju) (Kyle at al., 2004a,b). 

 

1.9.3. Asins parametri 
 

Galvenie ir plazmas osmolaritāte, tilpums, plazmas nātrija koncentrācija, šėidrumu 
regulējošo hormonu koncentrācija plazmā. Kontrolētos apstākĜos (slodze, temperatūra, poza), 
lielākā daĜa asiĦu parametri ticami parāda izmaiĦas hidratācijā. 

 Plazmas tilpuma izmaiĦas var noteikt pēc hemoglobīna un hematokrīta līmeĦa, taču 
lielākai precizitātei ir svarīga poza, rokas pozīcija, ādas temperatūra, un citi faktori.  

Plazmas nātrija mērījumi ir alternatīva osmolaritātes noteikšanai, jo plazmas 
osmolaritātes izmaiĦas pirmkārt atpoguĜo plazmas nātrija izmaiĦas. Tomēr saistība starp 
hidratāciju un plazmas nātrija koncentrāciju variē vairāk nekā hidratācija un plazmas 
osmolaritāte.  

Šėidrumu regulējošo hormonu koncentrācija (kā vazopresīns un angiotenzīns), 
lielākoties paredzami reaăē uz ėermeĦa šėidrumu un osmolaritātes izmaiĦām. Tomēr šo 
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hormonu līmeni viegli var ietekmēt slodze, aklimatizācija karstumam, turklāt tie prasa daudz 
dārgākas un sarežăītākas analīzes tehnikas.  

Plazmas osmolaritāte ir vienkāršākais, ticamākais un precīzākais plazmas marėieris 
ėermeĦa hidratācijas noteikšanai. 

Eihidratācijā plazmas osmolaritāte tiek uzturēta ap ~285 mOsmol/kg. Tā kā sviedri 
ir hipotoniski attiecībā pret asins plazmu, tad, slodzes laikā svīstot, samazinās plazmas 
tilpums un pieaug tās osmolaritāte. Plazmas osmolaritāte pieaug proporicionāli zaudētajam 
kopējā ūdens daudzumam. No pētījumiem zināms, ka plazmas osmplaritāte pieaug par ~5 
mOsmol/kg uz katriem 2% ėermeĦa masas zuduma svīstot. Pēc rehidratācijas plazmas 
osmolaritāte tuvojas normai. Šī metode ir dārga un nav īsti piemērota ikdienas hidratācijas 
statusa noteikšanai līdzīgi kā kopējā ėermeĦa ūdens daudzuma noteikšana ar radioaktīvajiem 
izotopiem (Cheuvront, Sawka, 2005). 

Plazmas osmolaritāte ir marėieris dehidratācijas līmeĦiem. Osmolaritāti cieši kontrolē 
homeostāzes sistēma un tā ir primārais fizioloăiskais signāls, kas tiek izmantota ūdens balansa 
regulācijai (hipotalāma–hipofīzes mugurējās daivas antidiurētiskā hormona jeb vazopresīna 
sekrēcija), kas rezultējas ar izmaiĦām urīna izdalē un šėidruma uzĦemšanā. Plazmas 
osmolaritāte reti kad variē vairāk par ± 2% un tiek kontrolēta robežās no 280-290 mOsmol/kg. 
Šī noteiktā robeža pieaug līdz ar cilvēka vecumu un kĜūst mainīgāka, (skat.tab.14) (Institute of 
Medicine, 2005). 
 

14. tabula 
Plazmas osmolaritāte eihidratētiem cilvēkiem rūpīgi kontrolētos šėidruma balansa 

pētījumos (Institute of Medicine, 2005). 
Atsauce/ pētījuma 

autori 
Subjekti (vidējais vecums ± 

standartnovirze) 
Plazmas 

osmolaritāte 
(mOsmol/kg)  

Sawka et al., 1983a Vīrieši, 25 ± 4 gadi 284 
Sawka et al., 1983b Vīrieši, 24 ± 3 gadi 

Sievietes 26 ± 3 gadi 
281 

Sawka et al., 1984a Vīrieši, 24 ± 3 gadi 
Sievietes 26 ± 3 gadi 

281 

Vīrieši un sievietes, 20-37 gadi 281 Fish et al., 1985 
Vīrieši un sievietes, 62-88 gadi 291 

Sawka et al., 1988 Vīrieši, 33 ± 3 gadi 283 
Vīrieši, 18-28 gadi 281 Mack et al., 1994 
Vīrieši, 65-78 gadi 287 

Freund et al., 1995 Vīrieši, 24 ± 2 gadi 287 
Montain et al., 1995 Vīrieši, 24 ± 6 gadi 281 

Vīrieši un sievietes, 24-33 gadi 282 Stachenfeld et al., 
1996 Vīrieši un sievietes, 67-76 gadi 286 

Latzka et al., 1997 Vīrieši, 19-36 gadi 282 
Montain et al., 1997 Vīrieši, 24 ± 6 gadi 281 

Vīrieši un sievietes, 20-28 gadi 285 Stachenfeld et al., 
1997 Vīrieši un sievietes, 65-76 gadi 288 

Latzka et al., 1998 Vīrieši, 19-36 gadi 283 
O’Brien et al., 1998 Vīrieši, 24 ± 2 gadi 280 
Noakes et al., 2001 Vīrieši, 28-44gadi 279 

Popowski et al., 2011 Vīrieši, 23 ± 3 gadi 288 
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Ūdens zudumi (ja pārsniedz izšėīdušo vielu zudumus) palielina plazmas un 
ekstracelulārā šėidruma osmolaritāti, kas apskalo hipotalāmu. Tas izraisa intracelulārā 
šėidruma zudumus no osmoreceptoru neironiem, kuri savukārt stimulē hormona vazopresīna 
sekrēciju no hipotalāma un hipofīzes mugurējās daivas. Hormons vazopresīns iedarbojas uz 
nieru kanāliĦiem, lai palielinātu ūdens reabsorbciju. 

Hormons vazopresīns tiek izdalīts proporcionāli plazmas osmolaritātes pieaugumam un 
plazmas tilpuma samazinājumam. Kamēr ėermeĦa ūdens zudums izraisa plazmas tilpuma 
samazinājumu un plazmas osmolaritātes pieaugumu, ėermeĦa ūdens zuduma ietekme uz katru 
cilvēku ir atkarīga no dehidratācijas metodes, fizisko darbspēju līmeĦa un karstuma 
aklimatizācijas līmeĦa. 

 Pētījumos tika atrasta cieša negatīva korelācija (r= -0,76) starp ėermeĦa kopējā ūdens 
daudzuma izmaiĦām un plazmas osmolaritātes izmaiĦām. Plazmas osmolaritāte ir labs 
marėieris dehidratācijas stāvokĜa noteikšanai, ja ūdens zudumi ir lielāki nekā sāĜu zudumi. Ja 
sāĜu un ūdens zudumi ir proporcionāli (caurejas, vemšanas gadījumā) plazmas osmolaritāte 
paliek nemainīga un vazopresīna sekrēcija ir kavēta. Tomēr ekstracelulārā šėidruma 
samazinājums stimulēs renīna-angiotenzīna-aldesterona sistēmu, kas paaugstinās nātrija un 
līdz ar to arī ūdens aizturi. Šis mehānisms šėiet mazāk izteikts gados vecākiem cilvēkiem.  

Seruma osmolaritātes rādītāji parasti ir gandrīz identiski visām vecuma grupām (vecuma 
grupas ietvaros variē apmēram par 3 mOsmol/kg). Seruma osmolaritāte noteiktām vecuma 
grupām atšėiras (skat.tab.15) (Institute of Medicine, 2005). 

 
15.tabula 

Asins seruma osmolaritāte noteiktām vīriešu un sieviešu vecuma grupām (Institute 
of Medicine, 2005). 

 Vīrieši Sievietes 
vecums Kopējais 

uzĦemtais 
ūdens dienā 

(L) 

Vidējā 
seruma 

osmolaritāte 
(mOsmol/kg) 

Kopējais 
uzĦemtais 
ūdens dienā 

(L) 

Vidējā 
seruma 

osmolaritāte 
(mOsmol/kg) 

1,36 278 0,94 278 
2,79 279 2,20 276 

12-18 gadi 

6,46 281 5,52 277 
1,69 279 1,25 277 
3,31 280 2,61 277 

19-50 gadi 

7,93 280 6,16 277 
1,64 280 1,32 281 
3,17 283 2,68 281 

51-70 gadi 

7,20 281 5,81 279 
1,44 283 1,19 282 
2,71 283 2,38 283 

Virs 70 
gadiem 

5,45 281 4,85 282 
 

Nātrijs ir galvenais ekstracelulārā šėidruma katjons. Ja ūdens zudumi ir lielāki par 
elektrolītu zudumiem, tad palielināsies nātrija koncentrācija ekstracelulārajā šėidrumā. 
Pētījumos tika konstatēta vidēji cieša negatīva korelācija (r= -0,46) starp ėermeĦa kopējā 
ūdens daudzuma samazināšanos un plazmas nātrija koncentrācijas pieaugumu. Salīdzinot 
pētījumus, kuros bija gan plazmas osmolaritātes, gan nātrija koncentrācijas dati, plazmas 
osmolaritātei ir ciešāka negatīva korelācija (r= -0,82) ar kopējā ėermeĦa ūdens daudzuma 
izmaiĦām nekā plazmas nātrija koncentrācijai (r= -0,28). Balstoties uz šiem datiem, plazmas 
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nātrija koncentrācijas izmaiĦas nav tik cieši saistītas ar ėermeĦa hidratācijas izmaiĦām kā 
plazmas osmolaritātes izmaiĦas.  

No datiem par karstumam aklimatizētiem cilvēkiem, kas ir eihidratēti un pēc 3% un 5% 
dehidratācijas no ėermeĦa svara, ir konstatēta cieša negatīva saikne starp ėermeĦa kopējā 
ūdens daudzuma samazināšanos un osmolaritātes pieaugumu (r= -0,92) un nātrija 
koncentrācijas pieaugumu (r = -0,90). 

Hiperhidratācija izraisa nelielu plazmas tilpuma pieaugumu. Dehidratācija plazmas 
tilpumu samazinās, bet samazinājuma lielums ir mainīgs. Karstumam aklimatizētām 
personām plazmas tilpuma samazinājums pie dotā ūdens deficīta ėermenī būs mazāks, nekā 
personām, kuras nav aklimatizējušās karstumam. Ja cilvēks dehidratējas no diurētisko 
līdzekĜu lietošanas, tad plazmas tilpuma samazinājums attiecībā pret kopējo zaudēto ūdens 
daudzumu būs lielāks, nekā slodzes izraisītas dehidratācijas gadījumā. 

Karstumam aklimatizētiem cilvēkiem ir novērota cieša korelācija (r=0,70) starp plazmas 
tilpuma samazinājumu un ėermeĦa kopējā ūdens daudzuma samazinājumu. Tomēr, tā kā 
personas statuss (karstumam aklimatizēts vai nē, fiziskās sagatavotība) un dehidratācijas 
metodes ietekmē plazmas tilpuma samazinājumu dotajam dehidratācijas līmenim, tad plazmas 
tilpuma samazinājums nav uzskatāms par labu hidratācijas līmeĦa indikatoru visās 
populācijās. 

Lai gan asiĦu urīnvielas slāpeklis (BUN) primāri tiek uzskatīts par nieru funkciju 
indikatoru, klīnikās tas tiek arī izmantots par dehidratācijas indikatoru. Augsts asiĦu 
urīnvielas slāpekĜa daudzums (norma 8-25 mg/dL) un citādi normāla nieru funkcija (normāls 
kreatinīna līmenis) tiek uzskatīts par hipovolēmijas (plazmas vai asiĦu tilpuma samazinājums) 
indikatoru. Tomēr asiĦu urīnvielas slāpeklis ir tieši saistīts arī ar proteīnu uzĦemšanu, tādēĜ 
bez šī parametra jānosaka arī citas bioėīmiskās komponentes. Šī parametra specifiskuma 
trūkums neĜauj to izmantot hidratācijas pakāpes noteikšanai (Institute of Medicine, 2005). 

 

1.9.4. Urīna rādītāji 
 

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā noteikt organisma hidratācijas statusu, ir 
izmantot urīna parametrus – urīna īpatnējo svaru, urīna osmolaritāti, urīna krāsu, izdalītā urīna 
daudzumu. Izmantojot urīna paraugus, nav nepieciešams veikt invazīvas procedūras, turklāt 
mūsdienās aizvien biežāk sastopamas ierīces urīna parametru noteikšanai, ko var izmantot ne 
tikai laboratorijas apstākĜos, bet arī lauka apstākĜos. Neskatoties uz vienkāršajām noteikšanas 
metodēm, bieži vien urīna osmolaritāte un īpatnējais svars uzrāda vāju korelāciju ar tādiem 
parametriem kā plazmas osmolaritāte. Tas skaidrojams ar faktu, ka izmaiĦas asins plazmas 
osmolaritātē, kas izraisa ūdens un elektrolītu reabsorpcijas izmaiĦas nieru kanāliĦos 
endokrīnas regulācijas ceĜā, var aizkavēties pie akūtām ėermeĦa ūdens daudzuma izmaiĦām. 
Iespējams, ka vēl viens faktors ir šėidruma uzĦemšana – cik liels tilpums, kādā laika periodā 
un kāda ir uzĦemtā šėidruma koncentrācija. Atšėirības urīna osmolaritātē saistītas arī ar 
etnisko grupu uztura un vārāmās sāls uzĦemšanas paradumiem (Cheuvront, Sawka, 2005). 

Urīna krāsu skalu var izmantot lauka apstākĜos, lai aptuveni noteiktu hidratācijas līmeni 
(3.attēls), taču šai tehnikai trūkst precizitātes. Tā kā skalā tiek izmantoti tikai veseli skaitĜi, tad 
nav iespējams vizuāli noteikt atšėirību starp urīna paraugiem ar krāsu 4,7 un 5 vienības (Casa 
et al., 2000; Adolf, 1947). 

Urīna krāsa kĜūst tumšāka vai gaišāka atkarībā no izdalītā urīna daudzuma (nosaka urīna 
sāĜu koncentrācija). Urīna krāsu var izmantot kā hidratācijas statusa indikatoru, tomēr nav 
precīzas saistības starp urīna krāsu un hidratācijas statusu. Vēl jo vairāk – medikamenti, diēta, 
vitamīnu lietošana var ietekmēt urīna krāsu. Lai gan mazāk precīzi nekā bioėīmiskie marėieri, 
urīna krāsa var dot vispārīgu priekšstatu par hidratācijas pakāpi.  

 



 63

 
3.attēls. Urīna krāsu indikatora skala (Casa et al., 2000) 

 
Urīna tilpums bieži tiek izmantots kā hidratācijas statusa indikators. Cilvēki, kuriem 

urīna izdalīšanas daudzums ir ~100 mL/h, visticamāk ir labi hidratēti. Lielāka urīna izdalīšana 
(300-600mL/h), visticamāk, norāda uz pārāk lielu šėidruma daudzumu. Ja urīna izdale 
samazinās zem 30 mL/h ilgākā laika periodā pie normālas diētas, cilvēks, visticamāk, ir 
dehidratēts (Institute of Medicine, 2005). 

Pirms slodzes sportista organisma hidratācijas pakāpi iesaka novērtēt pēc urinēšanas 
biežuma un urīna tilpuma, Ħemt vērā urīna krāsu, īpatnējo svaru un osmolaritāti.  

Tā kā dehidratācijā urīna koncentrācija palielinās, pieaug arī urīna īpatnējais svars un 
osmolaritāte. Starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti pastāv cieša korelācija (r = 0,82-0,97). 
JāĦem vērā, ka urīna īpatnējā svara un osmolaritātes, kā hidratācijas pakāpes indikatoru 
ticamība pieaug, ja tiek izmantots pirmais rīta urīns, nevis nejauši randomizēti urīna paraugi.  

Eihidratētiem cilvēkiem urīna īpatnējais svars ir robežās no 1,010-1,030. Ir 
vispārpieĦemts, ka urīna īpatnējā svara lielums līdz 1,020 atspoguĜo eihidratāciju un urīna 
īpatnējā svara lielums virs 1,030 – dehidratāciju. Urīna īpatnējais svars pieaug līdz ar ūdens 
deficītu, tomēr pastāv vērā Ħemama individuālā variabilitāte. Lai gan urīna īpatnējā svara 
vērtība virs 1,030 norāda uz iespējamo dehidratāciju, ūdens deficīta lielumu nevar noteikt. 
Urīna osmolaritātes vērtības normā ir no 50-1200 mOsmol/L. Urīna osmolaritātes pieaugums 
var aptuveni norādīt personas ūdens deficītu, pieĦemot, ka sāĜu daudzums paliek nemainīgs. 
Urīna osmolaritāte pieaug arī tad, ja tiek izvadītas osmotiski aktīvas vielas, piem., glikozes 
izdalīšana cukura diabēta slimniekiem (Institute of Medicine, 2005). 

Urīna īpatnējais svars ir urīna parauga kopējā tilpumā izšėīdušo cieto sastāvdaĜu 
daudzuma rādītājs – urīna parauga koncentrācijas rādītājs. Palielināts pēc pārmērīga šėidruma 
zuduma svīstot, pēc vemšanas, caurejas vai pie paaugstinātas ėermeĦa temperatūras. 
Palielināts glikozes vai olbaltumvielu daudzums urīnā būtiski neietekmē testa rezultātus. 
Parasti visaugstākais īpatnējais svars ir pirmajai rīta urīna porcijai, tas var atšėirties dažādos 
diennakts laikos Ħemtiem urīna paraugiem.  

Urīna īpatnējais svars ir viens no rādītājiem, ko visbiežāk izmanto organisma 
hidratācijas pakāpes novērtēšanai. Kopš 1997.gada, kad, cenšoties samazināt svaru 
dehidrastācijas ceĜā, mira trīs koledžas cīkstoĦi, NCAA (National Collegiate Athletic 
Association) ir izveidojusi jaunus noteikumus, kuros ietverta hidratācijas statusa noteikšana 
sportistiem. NCAA izvēlējās urīna īpatnējo svaru kā vispraktiskāko un ekonomiski 
izdevīgāko ėermeĦa hidratācijas mērījumu, ko izmantot pirms svēršanas (lai noteiktu svara 
kategorijas).  
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Urīna īpatnējā svara noteikšanai ir iespējams izmantot trīs veidu ātras noteikšanas 
metodes: hidrometrija, refraktometrija un reaăentu stripi.  

Lai pārbaudītu, kura no trīs metodēm, kas izmantojamas urīna īpatnējā svara noteikšanai 
visprecīzāk raksturo hidratācijas statusu, tika veikts pētījums. Stuempfle un Drury (2003) 
veiktajā pētījumā urīna īpatnējā svara noteikšanai tika izmantoti sekojoši materiāli: 1) Schuco 
klīniskais refraktometrs (modelis5711-2021, Wiliston park, NY) ar temperatūras 
kompensācijas skalu, 0,005 vienību precizitāti un mērījuma diapazonu no 1,000-1,040 
vienībām. 

2) paraugiem lielākiem par 60 mL - Assistant Urinprober hidrometrs (modelis 242, 
Sondheim/Rhon, Vācija) ar precizitāti 0,001 un mērījuma diapazonu 1,000-1,060. 

3) paraugiem mazākiem par 60 mL – Assistant Urinprober hidrometrs (modelis 248) ar 
precizitāti 0,002 vienības un mērījuma diapozonu 1,000-1,060. 

Hidrometru rezultāti tika pielīdzināti temperatūrai, pievienojot vai atĦemot 0,001 
vienību uz katriem 3oC virs vai zem 20oC urīna paraugiem. 

4) N-MULTISTRIX 10 SG reaăentu stripi (Miles Laboratories, Inc, Elkhart,  
IN) ar mērīšanas diapozonu 1,000-1,030 un krāsu indikatoriem ar intervāliem 0,005 vienības. 

Analizējot iegūtos rezultātus, tika konstatēts, ka hidrometra vērtības 95% gadījumu ir 
par 0,004 vienībām mazākas (viltus negatīvs) vai par 0,008 vienībām lielākas (viltus pozitīvs) 
nekā refraktometra uzrādītās vērtības, bet reaăentu stripiem 95% gadījumu par 0,012 
vienībām mazākas vērtības vai arī par 0,016 vienībām lielākas vērtības nekā refraktometra 
vērtības.  

Stuempfle un Drury (2003) salīdzināja šo metožu precizitāti, testējot cīĦas sporta veida 
pārstāvjus pirms sacensībām un to laikā, un konstatēja, ka vienīgā precīzā urīna īpatnējā svara 
noteikšanas metode ir refraktometrija, izmantojot hidrometriju – 28% no rezultātiem bija 
viltus pozitīvi un 2% – viltus negatīvi, bet ar reaăentu stripiem 15% rezultātu bija viltus 
pozitīvi un 9 % – viltus negatīvi.  

Šobrīd ir veikti vairāki pētījumi par to, pie kādām urīna īpatnējā svara vērtībām var 
uzskatīt, ka cilvēks ir dehidratēts/eihidratēts. Viena no detalizētākajām skalām ir Armstrong et 
al. (2010) piedāvātā (skat.tab.16).  

 
16.tabula 

ĖermeĦa hidratācijas pakāpes 75 kg smagam vīrietim pēc urīna krāsas, īpatnējā 
svara (UĪS) un osmolaritātes (UOSM) rādītājiem (modificēts) (Armstrong et al., 2010) 

Hidratācijas 
pakāpe 
 

Rīta 
UĪS 

24 h 
UĪS 

Rīta 
UOSM 

24h 
UOSM 

Rīta urīna 
krāsa pēc 
skalas 

24 h urīna 
krāsa pēc 
skalas 

Ekstremāli hiperhidratēts <1,017 <1,012 <545 <377 <4 <4 
Viegli hiperhidratēts 1,017-

1,021 
1,012-
1,014 

545-
713 

377-
475 

4 4 

Labi hidratēts 1,022-
1,23 

1,015-
1,017 

714-
817 

476-
586 

5 5 

Eihidratēts 1,024-
1,026 

1,018-
1,020 

818-
924 

587-
766 

5 5 

Viegli dehidratēts 1,027-
1,028 

1,021-
1,024 

925-
999 

767-
880 

5 6 

ěoti dehidratēts 1,029-
1,031 

1,025-
1,027 

1000-
1129 

881-
1013 

6 6 

Ekstremāli dehidratēts >1,031 >1,027 >1129 >1013 >6 >6 
95% ticamības intervāls 1,011-

1,033 
1,009-
1,030 

377-
1194 

281-
1114 

3-7 3-7 
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Osmolaritāte ir osmotiski aktīvu daĜiĦu koncentrācija šėīdumā, kuru izsaka šėīdināmās 
vielas osmolos uz litru šėīduma (Rudzītis, 2005). 

Urīna osmolaritātes vērtības normā ir no 50-1200 mOsmol/L. Urīna osmolaritātes 
pieaugums var aptuveni norādīt personas ūdens deficītu, pieĦemot, ka sāĜu daudzums paliek 
nemainīgs. Urīna osmolaritāte pieaug arī tad, ja tiek izvadītas osmotiski aktīvas vielas, piem., 
glikozes izdalīšana cukura diabēta slimniekiem (Institute of Medicine, 2005). 

Šobrīd biežāk tiek izmantota skala, ko piedāvā Amerikas Sporta Medicīnas Asociācija. 
Šajā skalā par eihidratētām tiek uzskatītas personas, kuru urīna īpatnējais svars ir līdz 1,020 
un urīna osmolaritāte ir zem 700 mOsmol/kg (Casa et al., 2005). Taču šāda skala ne vienmēr 
precīzi spēj atspoguĜot patieso hidratācijas līmeni, īpaši, ja Ħem vērā Manz un Wentz (2003) 
pētījumu, kurā parādīts, ka urīna osmolaritāte variē atkarībā no cilvēka vecuma, rases, 
etniskās grupas ēšanas paradumiem un uztura īpatnībām (olbaltumvielām bagāts vai veăitārs 
uzturs) (skat.tab.17).  

Ir zināms, ka urīna īpatnējais svars un osmolaritāte ir cieši saistīti rādītāji (r2=0,81-0,91, 
p<0,001) (Armstrong et al., 2010) un šī iemesla dēĜ būtu svarīgi katrai populācijai izveidot 
savu hidratācijas līmeĦa noteikšanas skalu, kas balstīta uz konkrētās iedzīvotāju grupas ēšanas 
paradumiem (īpaši tad, ja kā parametrs tiek izmantota urīna osmolaritāte). 

 
17.tabula 

Urīna osmolaritātes rādītāji dažādu valstu iedzīvotājiem (Manz, Wentz, 2003). 
 

 
 

Sportisti – veăetārieši ir tā grupa, kurai urīna osmolaritāte būs viszemākā, savukārt 
sportisti, kuriem nepieciešams palielināt ėermeĦa muskuĜu masu, parasti ar uzturu cenšas 
uzĦemt palielinātu proteīnu daudzumu. Līdz ar to šai sportistu kategorijai urīna osmolaritāte 
būs augstāka. TādēĜ, Ħemot vērā sportistu uztura īpatnības dažādos sporta veidos, kas mainās 
treniĦu sezonas laikā, būtu jāĦem vērā sportista ēdienkartē esošo uzturvielu sadalījums un 

Vidējā urīna 
osmolaritāte Valsts Vecums Dzimums Skaits 

900 Ėīna 50 v,s 16 
900 Japāna 3-12 v,s 1453 
880 Tunisija 20-41 v, 15 
841 Zviedrija 12-17 v,s 20 
801 Vācija 3-18 v,s 231 
791 Izraēla 2-6 v,s 200 
1028 Izraēla pieaugušie v 132 
776 Krievija 6-14 v,s 23 
755 Francija 3-14 v,s 46 
752 Šveice bērni v,s 200 
723 Nigērija pieaugušie s 125 
699 Apvienotā karaliste 15-65 v,s 394 
676 Dānija bērni v,s 22 
672 Austrālija 20 v,s 13 
658 Itālija 3-12 v,s 75 
649 ASV 12-74 s 6990 
560 BeĜăija bērni v,s 24 
416 Uganda >3 v,s 3 
392 Polija 5-18 v,s 52 
392 Kenija 4-5 v,s 15 
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jāveido atšėirīgas skalas, pie kurām noteiktas urīna osmolaritātes vērtības var uzskatīt par 
ėermeĦa dehidratāciju. 

1.9.5.Siekalu īpatnējais svars 

 
Siekalu īpatnējais svars ir nedaudz lielāks kā ūdenim. Viens pētījums ir parādījis, ka 

siekalu osmolaritāte pieaug slodzes laikā kopā ar karstuma izraisītu mērenu dehidratāciju. 
Pagaidām nav pietiekoši daudz pētījumu, kas apliecinātu, ka siekalu īpatnējo svaru var 
izmantot kā indikatoru hidratācijas pakāpes noteikšanai. 

Lai gan siekalas nav tik plaši pētīts marėieris kā citi ėermeĦa šėidrumi, tomēr siekalu 
osmolaritāte reaăē uz sviedru izraisītiem šėidruma zudumiem. Tomēr šī rādītāja variabilitāte 
ir lielāka nekā urīna parametriem un daudz lielāka nekā plazmas parametriem, ko izmanto 
hidratācijas līmeĦa noteikšanai. Siekalu īpatnējais svars pieaug līdz ar dehidratāciju, bet lielās 
variabilitātes dēĜ to nav iespējams izmantot kvantitatīvai analīzei (Institute of Medicine, 
2005). 

Muñoz et al.(2013) veiktais pētījums parādīja, ka siekalu osmolaritāte ir ar augstu 
jutīgumu un specifiskumu, lai noteiktu dehidratāciju slodzes laikā. Tāpēc, veicot turpmākus 
pētījumus, kas apstiprinātu šos rezultātus izmantošanai lauka apstākĜos, tas varētu kĜūt par 
vienu no vienkāršāk izmantotajiem indikatoriem hidratācijas statusa novērtēšanai. 

 

1.9.6.ĖermeĦa masas izmaiĦas 

 
ĖermeĦa masa bieži tiek izmantota ātrai hidratācijas statusa noteikšanai gan lauka, gan 

laboratorijas apstākĜos. Akūtas izmaiĦas hidratācijā tiek aprēėinātas kā starpība starp ėermeĦa 
masu pirms un pēc fiziskas slodzes. Dehidratācijas līmeni ir labāk aprakstīt kā procentuālās 
ėermeĦa masas izmaiĦas, nekā izmaiĦas kopējā organisma ūdens daudzumā, jo pēdējais 
rādītājs ir ar daudz plašāku variabilitāti. Šī tehnika nozīmē, ka viena grama masas zudums 
atbilst viena mililitra ūdens zudumam (Cheuvront, Sawka, 2005). 

Ja ėermeĦa masas izmaiĦas ir lielākas par 1% no bāzes vērības, tas liecina par 
dehidratāciju (Casa et al. 2005; Adolph, 1943). 

Šis rādītājs ir stabils ilgākā laika periodā (1-2 nedēĜas), ja tiek noteikts katru rītu un 
sportisti ir kompensējuši ar sviedriem zaudēto šėidrumu. IlgtermiĦā šo metodi ir grūti 
izmantot, jo enerăētiskais disbalanss maina gan ėermeĦa kompozīciju, gan izpaužas ėermeĦa 
masas izmaiĦās. IlgtermiĦa hidratācijas statusa novērtēšanai šo metodi ieteicams izmantot 
kombinācijā ar citām (piem., urīna koncentrācijas noteikšanu) metodēm, lai labāk spētu 
diferencēt šėidruma zudumus no audu zudumiem. Šajā metodē ėermeĦa masas noteikšanai 
principā der jebkuri medicīniskie svari, taču svari ar lielāku precizitāti ir vēlamāki 
(Cheuvront, Sawka, 2005). 

OgĜhidrātu uzĦemšana atlētiem palielinās ėermeĦa svara lielumu, kas neatspoguĜos 
eihidratāciju, jo muskuĜu glikogēns osmotiski aizturēs ūdeni. ĖermeĦa masas izmaiĦas var 
būt efektīvs marėieris ėermeĦa ūdens daudzuma izmaiĦām, ja pārējie ėermeĦa masu 
ietekmējošie faktori tiek rūpīgi kontrolēti (Institute of Medicine, 2005). 

 
Secinājums. Vispiemērotākā metode organisma hidratācijas noteikšanai lauka 

apstākĜos ir urīna īpatnējā svara noteikšana ar refraktometriju.  
 
 
Kopsavilkums.  
 
Vienas universālas metodes ėermeĦa hidratācijas pakāpes noteikšanai nav. 

Vispiemērotākā metode organisma hidratācijas noteikšanai lauka apstākĜos ir urīna 
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īpatnējā svara noteikšana ar refraktometriju. Precīzākās metodes hidratācijas statusa 
noteikšanai ir dārgas un nepiemērotas izmantošanai praksē un lauka apstākĜos. Urīna 
īpatnējā svara vērtību 1,020 vai noteiktu urīra osmolaritātes vērtību nevar uzskatīt par 
universālu robežskaitli hipohidratācijas noteikšanai jebkuram cilvēkam, pasaulē šis 
jautājums līdz šim nav izpētīts. Šos lielumus nosaka starpkulturālās un etniskās cilvēku 
ăenētiskās un uztura un šėidruma uzĦemšanas paradumu atšėirības. 

Organisma atūdeĦošanos slodzes laikā nosaka, sportistus sverot, svīšanas 
intensitāti aprēėina pēc uzĦemtā šėidruma daudzuma, izdalītā urīna tilpuma un 
ėermeĦa masas izmaiĦām.  

Organisma hipohidratācija pasliktina sportista aerobo izturību un kognitīvās 
spējas. Sporta spēĜu laikā spēlētājiem ir novērojams ievērojams šėidruma zudums 
svīstot, kas var sasniegt divus litrus stundā un pat vairāk. Šėidruma zudumu treniĦa vai 
sporta spēles laikā būtiski ietekmē arējās vides apstākĜi, it īpaši, sporta spēlēs, kas notiek 
stadionā zem klajas debess. Viena līdz divas trešdaĜas sporta spēĜu pārstāvju ir 
hipohidratēti jau pirms treniĦa vai sacensībām. Sporta spēĜu pārstāvjiem Ĝoti svarīga ir 
pirmssacensību un sacensību laika šėidruma uzĦemšanas stratēăija un viĦu izglītošana 
šajā jomā.  

 UzĦemot šėidrumu nevar paĜauties tikai uz cilvēka slāpju sajūtu, jo tādā gadījumā 
šėidrums tiks uzĦemts apmēram divas reizes mazākā daudzumā nekā ir nepieciešams, 
bet jau neliela organisma atūdeĦošanās, kuras rezultātā ėermeĦa masa samazinās par 
1,5-2 %, ievērojami ietekmē sportista fiziskās īpašības un darbspējas. Cilvēka svīšanas 
intensitāti nosaka iedzimtība, organisma hidratācija, aklimatizācija laika apstākĜiem, 
spēlētāja vispārējā izturība. Ārējās vides temperatūras izmaiĦas, mainoties gadalaikiem,   
varētu ietekmēt sportistu hidratācijas statusu, bet šādi pētījumi līdz šim pasaulē ir veikti 
Ĝoti ierobežoti.  

Būtu lietderīgi noteikt spēlētāju individuālo ėermeĦa hidratāciju jau pirms treniĦa 
vai spēles, lai varētu koriăēt šėidruma uzĦemšanu fiziskas slodzes laikā. Noderīgi būtu 
noteikt organisma hidratāciju arī pēc treniĦa vai spēles, lai aprēėinātu uzĦemamā 
šėidruma tilpumu katram spēlētājam atjaunošanās periodā.  
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZĒŠANA 
 

2.1. Pētījuma uzdevumi 
 

1. Apkopot atziĦas par sportistu hidratācijas statusu un tā izmaiĦām treniĦa ietekmē un 
atjaunošanās periodā un atziĦas par metodēm hidratācijas stāvokĜa noteikšanai un to 
pieejamību lauka apstākĜos 

2. Izvērtēt sporta spēĜu pārstāvju hidratācijas statusu pirms treniĦa.  
3. Noteikt un izvērtēt sporta spēĜu pārstāvju hidratācijas statusa izmaiĦas treniĦu 

ietekmē 
4. Izveidot rekomendācijas sportistu rehidratācijai pirms treniĦa, treniĦa laikā un pēc 

treniĦa.   
 

 
2.2. Pētījuma metodes 

 
2.2.1. ĖermeĦa masas sastāva noteikšana ar bioelektriskās impedances metodi. 

 
 ĖermeĦa masas sastāvs tika noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, 

izmantojot Inner Scan Body Composition Monitor Modelis BC-545 (Tanita, 

Japāna),(skat.att.4). Instruments tiek novietots uz grīdas un līdzenas virsmas. Tiek ievadīti 
personas dati par vecumu, dzimumu un augumu. Tad izmeklējamajai personai jākāpj uz 
svariem un jāsaĦem rokās plaukstas elektrodi. Mērījumi tiek veikti, cilvēkam ar basām kājām 
uzkāpjot uz pēdu elektrodiem tā, lai papēdis nepārsniegtu elektrodu robežas, bet pirksti var 
būt pāri elektrodu robežām. Tiek nolasīti dati par ėermeĦa masu, roku, kāju, rumpja un 
summāro ėermeĦa tauku procentu un lieso masu, summāro ūdens prcentuālo daudzumu 
ėermenī, miera stāvokĜa vielmaiĦas intensitāti un metabolo vecumu, ėermeĦa uzbūves tipu, 
viscerālo tauku indeksu un kaulu minerālu masu. Bioelektriskās impedances analīzes metode, 
izmantojot ėermeĦa masas sastāva analizatorus, dod iespēju noteikt ne tikai cilvēka ėermeĦa 
lieso masu, tauku daudzumu ėermenī, bet arī kopējo ūdens daudzumu ėermenī. Tas varētu 
liecināt par atlēta ėermeĦa hidratācijas pakāpi. Tomēr tā ir netieša ėermeĦa sastāva analīzes 
metode, tādēĜ tās mērījumu precizitāte varētu būt apšaubāma. Tāpēc, veicot ėermeĦa sastāva 
mērījumus, ir jāievēro standartizēti apstākĜi: mērījumi ir jāveic divas stundas pēc ēšanas un ne 
mazāk kā 30 minūtes pēc urinēšanas.  

 Visus sportistus nosvēra ar aparātā iebūvētiem svariem. ĖermeĦa masas sastāvs tika 
novērtēts, izmērot audu elektrisko pretestību vājai maiĦstrāvai (50Hz), kas plūda starp četriem 
elektrodiem: divi elektrodi atradās zem pēdām, bet divus elektrodus atlēts turēja plaukstās. 
Katra mērījuma ilgums bija apmēram viena minūte. Iegūtie dati tika automātiski apstrādāti 
ėermeĦa masas sastāva aprēėināšanas formulā, kur tika Ħemts vērā katra atlēta augums, 
ėermeĦa masa, dzimums, vecums un audu elektriskā pretestība. Pati aprēėināšanas formula ir 
ietverta aparatūras programmatūrā, tā ir patentēta un ir ražotājfirmas „Tanita, Japāna” 
komercnoslēpums. ĖermeĦa masas sastāva analizatora lietotājiem tā netiek izpausta. Aparāta 
izmērītie un aprēėinātie rādītāji bija ėermeĦa masa (kg), ėermeĦa liesā masa (kg), tauku 
daudzums ėermenī (%) un kopējais ūdens daudzums ėermenī (%). Aparatūras mērījumu 
kĜūda bija ± 4 %.  

 Pēc katra mērījuma datu nolasīšanas, elektrodi tiek dezinficēti ar INCIDIN FOAM 
dezinfekcijas spreju un noslaucīti ar papīra salvetēm. Pēc tam tiek ievadīti nākošās personas 
dati un veikts nākošais mērījums. 
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4.attēls. Inner Scan Body Composition Monitor Modelis BC-545 (Tanita, Japāna) 

(BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor, n.d.) 
 

2.2.2. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes noteikšana 
 
 Urīna īpatnējā svara noteikšanai tiek izmantots digitālais rokas refraktometrs PAL-10S 

(Atago, USA), (skat.att.5) Mērījuma precizitāte urīna īpatnējam svaram ± 0,001, ± 0,1oC. 
Izšėiršana urīna īpatnējam svaram 0,001, 0,1oC. Pirms mērījuma veikšanas tiek veikta 
refraktometra kalibrēšana izmantojot istabas temperatūras destilētu ūdeni. Ūdens (0,3 ml) tiek 
uzpilināts uz refraktometra prizmas, tad nospiesta poga ZERO un sākas nulles iestatīšana. 
Kad uz displeja parādās „1,000”, nulles iestatīšana ir pabeigta un var sākt urīna paraugu 
testēšanu. Mērījuma rezultāts redzams uz displeja pēc trim sekundēm no mērījuma sākuma 
brīža, mērījuma rezultāts uz displeja saglabājas divas minūtes. Starp mērījumiem 
refraktometrs tiek skalots ar destilētu ūdeni, un atkārtoti tiek veikta kalibrēšana, refraktometra 
prizmu nosusinot ar vates plāksnīti, lai katrs testētais paraugs tiktu uznests uz sausas virsmas. 

 

 
5.attēls. Digitālais rokas refraktometrs PAL-10S (Atago, Japan) (DIGITAL HAND-

HELD "POCKET" URINE S.G. REFRACTOMETER PAL-10S, n.d.) 
 
Katrs atlēts savāca vidējās strūklas urīna paraugu miera stāvoklī (Cattell, Baker, 

Greenwood 1992) un pēc slodzes – uzreiz pēc treniĦa. Šie paraugi tika analizēti divu stundu 
laikā no paraugu ievākšanas brīža. 

Ar refraktometra palīdzību tiek noteikts refraktīvais indekss (gaismas ātrums urīnā/ 
gaismas ātrums vakumā). Katra šėidruma refraktīvais indekss atspoguĜo tā koncentrāciju 
(Bellingham,Stanley, n.d.). 

Urīna paraugu osmolaritātes noteikšana tika veikta sadarbībā ar Tartu Universitātes 
Slodžu un sporta medicīna fakultāti. Šim nolūkam savāktie sportistu urīna paraugi tika 
sasaldēti speciālos kriostobriĦos un transportēti sausajā ledū uz Tartu Universitāti. Tur pēc 
paraugu atkausēšanas līdz istabas temperatūrai tika veikta atkārtota urīna īpatnējā svara 
noteikšana un osmolaritātes mērījumi ar freezing point depression osmometeru (Model 3250; 
Advanced Instruments Inc., USA), kuram nepieciešams 1ml liels urīna paraugs. Sportistu 
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hidratācijas tika iedalīts trijās pakāpēs izmantojot sekojošu skalu: UĪS<1,020 - eihidratācija, 
UĪS 1,020–1,029 – mērena hipohidratācija un UĪS≥1,030 izteikta hipohidratācija.  

 
 

 
6.attēls. Stacionārais osmometrs 3250 (Advanced® Model 3250 Single-Sample 

Osmometer, n.d.) 
 

Šis osmometrs spēj analizēt šėīdumus ar osmolaritāti 0-4000 mOsmol/kg H2O. 
Izšėirtspēja ir 1 mOsmol/kg H2O un testa veikšanas ilgums 2-3 minūtes atkarībā no 

testējamā šėīduma osmolaritātes – jo tā augstāka, jo ilgāks arī testēšanas laiks. Atkārtojamība 
šėidumiem ar 0-400 mOsmol/ kg H2O lielu osmolaritāti ir ±2 mOsmol/ kg H2O (1S.D.), 
savukārt šėīdumiem ar osmolaritāti 400-4000 mOsmol/ kg H2O ± 0,5% (1S.D.).Darba 
temperatūra 18-35oC. Par eihidratācijas normu tika pieĦemta urīna osmolaritāte mazāka par 
700 mOsm/kg. 

 
2.2.3. Antropometrija 

 
 Antropometriskie dati tika ievākti pirms testēšanas sākuma. Vispirms tika ievākta 

informacija par subjektu vecumu, tālāk tika veikti auguma mērījumi, izmantojot digitālos 
ultraskaĦas auguma mērītājus Ultrasound Height Measuring Unit MZ 10020 (ADE, 
Hamburg), (skat.att.8) un tika noteikts subjekta svars, izmantojot svarus Midrics1 (Satorius, 
Vācija), kuru precizitāte ir 10 grami, bet maksimālā ėermeĦa masa  – 150 kg, (skat.att.7.) 

 

 
7.attēls. Midrics1 svari (Sartorius Industriewaagen Midrics, n.d.) 
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8.attēls. UltraskaĦas auguma mērītājs (ADE, Hamburga) (MZ10020 Ultrasonic 

height measurement, n.d.) 
 
Pētījuma ceturtajā un piektajā daĜā tika noteikta testēto sportistu ėermeĦa virsmas 

laukums un svīšanas intensitāte izmantojot sekojošas formulas: 
 
ĖermeĦa virsmas laukums(m2) tiek aprēėināts pēc Dubois formulas: 
 
 S = 0,20247× augums(m)0,725× ėermeĦa masa(kg) 0,425 (Enerăijas metabolisms., b.g.) 
 
svīšanas intensitāte= (svars pirms fiziskās slodzes – svars pēc fiziskās slodzes+ 

uzĦemtais šėidruma daudzums –urīna daudzums)/fiziskās slodzes ilgumu stundās), 
(Selga, LāriĦš, 2008). 

 
2.2.4. Zinātniskās literatūras un interneta avotu analīze 

 
Promocijas darba izstrādei bija nepieciešams izpētīt un analizēt literatūras avotus, kuri 

deva iespēju tuvāk iepazīties ar interesējošiem jautājumiem par pētāmo problēmu. Promocijas 
darbā kopumā tika izmantoti 165literatūras avoti, no tiem 4 latviešu valodā, 161 angĜu valodā 
un 11 tiešsaistes. 

 

2.2.5. Konstatējošais eksperiments 

 
Konstatējošs eksperiments ir vienreizējs vai atkārtots, masveida vai lokāls pētījums, 

kurā nosaka objekta patreizējo stāvokli.  
Šo eksperimenta veidu izmanto esošo zināšanu pārbaudes nolūkos, kad rodas 

nepieciešamība konstatēt noteiktu sakaru starp iedarbību un rezultātu, konstatēt noteiktus 
faktus. Konstatējošo eksperimentu raksturo tas, ka tā gaitā pētnieks nerada faktorus, kas radītu 
izmaiĦas pētāmajā parādībā, viĦš konstatē stāvokli. Manā eksperimentā tika konstatēts 
sportistu organismu hidratācijas līmenis – netika mainīta ne vides temperatūra (lai visos 
apstākĜos būtu vienāda), ne izmainīti sportistu šėidruma uzĦemšanas paradumi, ne treniĦu 
saturs. Svarīgākais šajā gadījumā bija treniĦa ilgums, un svīšanas intensitāte netiešā veidā 
liecināja par slodzes intensitāti. Svarīgs bija šėidruma zudums noteiktā laika periodā un tā 
izraisītās izmaiĦas hidratācijas pakāpē, nevis treniĦa programma (cik pietupienus veica, cik m 
noskrēja utt.). 
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2.2.6. Matemātiskā statistika 

 
Datu matemātiskajai apstrādei tika izmantotas MS Excel un SPSS programmas 

20.versija. Dati tiek atspoguĜoti kā vidējais aritmētiskais ± standartnovirze. Lai noteiktu datu 
kopu atšėirības saistītām un nesaistītām kopām, tika izmantots t-tests. Sakarību noteikšanai 
starp raksturlielumiem tika veikta korelācijas un lineārās regresijas analīze.  

 

2.2.7. Pētījuma bāze  
 
Pētījumam tika izvēlēti kvalificēti (Latvijas virslīgas komandu) sporta spēĜu 

pārstāvji, kuriem bija pieci līdz seši treniĦi nedēĜā un vismaz septiĦu gadu trenmiĦu stāžs. 
Testēšanas laikā tika piefiksēta arī gaisa temperatūra un relatīvais itrums, jo tas ir viens no 
faktoriem kas var ietekmēt termoregulāciju un līdz ar to arī svīšanas intensitāti treniĦu laikā. 

1. Pētījuma daĜa 
Pirmā testēšana tika veikta 2012. gada 6. augustā, pie gaisa temperatūras +20oC un 

relatīvā gaisa mitruma 65%. Šajā testēšanā piedalījās 27 futbolisti no virslīgas futbola 
komandas „Metta/LU”, bet nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 22 futbolisti, kuru vidējais 
vecums bija 22,4 ± 3,3gadi. 

 Otrā testēšana tika veikta 2012. gada 20. septembrī, pie gaisa temperatūras +14oC un 
relatīvā gaisa mitruma 60%. Šajā testēšanā piedalījās 23 futbolisti no Rīgas futbola skolas 
pieaugušo futbola komandas, bet nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 15 futbolisti, kuru 
vidējais vecums bija 21 ± 2,4 gadi. 

Trešā testēšana tika veikta 2012. gada 3.oktobrī, pie gaisa temperatūras +15oC un 
relatīvā gaisa mitruma 85%. Šajā testēšanā piedalījās 20 futbolisti no virslīgas futbola 
komandas „Jelgava”, kuru vidējais vecums bija 22,4 ± 3,3 gadi. 

Visās trīs testēšanas reizēs mērėis bija noteikt sportistu miera stāvokĜa (pirmstreniĦa) 
hidratāciju un ėermeĦa kompozīciju. 

2. Pētījuma daĜa 
Ceturtā testēšana tika veikta 2013.gada 26. februārī pie gaisa temperatūras +4 oC un 

gaisa relatīvā mitruma 62 %. Šajā testēšanā piedalījās 20 futbolisti no Rīgas futbola skolas 
pieaugušo futbola komandas, bet nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 14 futbolisti, kuru 
vidējais vecums bija 19,2 ± 2,9 gadi. 

Piektā testēšana tika veikta 2013. gada 7. martā pie gaisa temperatūras – 1oC un gaisa 
relatīvā mitruma 63%. Šajā testēšanā piedalījās 24 futbolisti no virslīgas futbola komandas 
„Metta/LU”, bet nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 14 futbolisti, kuru vidējais vecums bija 
22,2 ± 3,5 gadi.  

Ceturtās un piektās testēšanas mērėis bija noteikt pirms un pēc treniĦa hidratācijas 
stāvokli, noteikt ėermeĦa kompozīciju un salīdzināt, vai pastāv ticamas atšėirības starp šiem 
un vasaras beigās iegūtajiem datiem. 

3. Pētījuma daĜa 
Pirmā hokejistu testēšana notika 2014. gada 21. februārī, pie gaisa temperatūras 0oC un 

relatīvā gaisa mitruma 89%. Šajā testēšanā piedalījās 18 hokejisti no komandas „Kurbads”, 
bet nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 13 hokejisti, kuru vidējais vecums bija 34,78 ± 8,07 
gadi 19,00 ± 4,50 gadi. 

Otrā hokejistu testēšana notika 2014. gada 25. februārī pie gaisa temperatūras +5oC un 
relatīvā gaisa mitruma 56%. Šajā testēšanā piedalījās 20 hokejisti no komandas „Juniors”, bet 
nepilnīgo datu dēĜ darbā tika analizēti 14 hokejisti, kuru vidējais vecums bija 19,00 ± 4,50 
gadi. 

Testēšanas mērėis bija noteikt pirms un pēc treniĦa hidratācijas stāvokli, noteikt 
ėermeĦa kompozīciju. 
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4. Pētījuma daĜa 
Regbija spēlētāju hidratācija tika noteikta 2014. gada pavasarī un vasarā. Pirmā 

testēšana notika 2014.gada 23. martā, pie gaisa temperatūras +10oC un gaisa relatīvā mitruma 
65%. Šajā testēšanā piedalījās 13 regbisti no Latvijas izlases komandas, kuru vidējais vecums 
bija 24,23 ± 4,94 gadi. 

5. Pētījuma daĜa 
Otrā regbistu testēšana notika 2014. gada 4. jūnijā pie gaisa temperatūras +27oC un 

gaisa relatīvā mitruma 35%. Šajā testēšanā piedalījās 13 regbisti no Latvijas izlases 
komandas, kuru vidējais vecums bija 28,15 ± 4,11 gadi. 

Testēšanas mērėis bija noteikt pirms un pēc treniĦa hidratācijas stāvokli, noteikt 
ėermeĦa kompozīciju, svīšanas intensitāti, un treniĦa laikā uzĦemtā šėidruma daudzumu, kā 
arī salīdzināt, vai atšėiras svīšanas intensitāte un uzĦemtā šėidruma daudzums, trenējoties pie 
atšėirīgām vides temperatūrām. 

Otrajā, trešajā un ceturtajā pētījumu posmā treniĦu ilgums bija pusotras stundas, bet 
piektajā posmā – divas stundas. 

 
2.3.Pētījuma organizēšana 

 
Pētījums tika organizēts piecos posmos no 2012. gada augusta līdz 2014. gada jūnijam. 

Pētījums tika veikts saskaĦā ar LSPA Ētikas komisijas izsniegto atzinumu, par pētījuma 
atbilstību normatīvajiem aktiem, par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos. 

Pētījumā iesaistītie sporta spēĜu pārstāvji bija ar daudzu gadu pieredzi konkrētajā sporta 
veidā un vidēji 5-6 treniĦiem nedēĜā. 

 Mērījumu sākumā tika ievākti dati par sportistu vecumu, treniĦu stāžu, treniĦu skaitu 
nedēĜā, treniĦu ilgumu. Katra sportista vārds tika šifrēts ar tā kārtas numuru, kuru izmantoja 
tālākajā datu apstrādes procesā un datu interpretācijā. Pēc tam sekoja auguma mērījumi ar 
pārnēsājamo ultraskaĦas auguma mērītāju Ultrasound Height Measuring Unit MZ 10020 
(ADE, Hamburg). 

Tālāk sekoja futbolistu svēršana. Vispirms katrs futbolists tika nosvērts uz precīzajiem 
svariem Midrics1 (Satorius, Vācija), kuru mērījuma precizitāte ir 10 g. 

 ĖermeĦa masas sastāvs tika noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, 
izmantojot ĖermeĦa masas sastāva analizatoru BC-545 (Tanita, Japāna). Visus futbolistus 
nosvēra ar aparātā iebūvētiem svariem. ĖermeĦa masas sastāvs tika novērtēts, izmērot audu 
elektrisko pretestību vājai maiĦstrāvai, kas plūda starp četriem elektrodiem: divi elektrodi 
atradās zem pēdām, bet divus atlēts turēja plaukstās. Katra mērījuma ilgums bija apmēram 
viena minūte. Iegūtie dati tika automātiski apstrādāti ėermeĦa masas sastāva aprēėināšanas 
formulā, kur tika Ħemts vērā katra atlēta augums, ėermeĦa masa, dzimums, vecums un audu 
elektriskā pretestība. Pati aprēėināšanas formula ir ietverta aparatūras programmatūrā, tā ir 
patentēta un ir ražotājfirmas „Tanita” (Japāna) komercnoslēpums. ĖermeĦa masas sastāva 
analizatora lietotājiem tā netiek izpausta. Aparāta izmērītie un aprēėinātie rādītāji bija 
ėermeĦa masa (kg), ėermeĦa liesā masa (kg), tauku daudzums ėermenī (%) un kopējais ūdens 
daudzums ėermenī (%). Aparatūras mērījumu kĜūda bija ± 4 %.   

Katrs atlēts savāca vidējās strūklas urīna paraugu - katram sportistam tika izsniegts 
vienreizlietojams, sterils urīna trauciĦš (15 ml, Sarsted Aktiengesellschaft & Co, Germany), 
uz kura bija etiėete ar katra sportista identifikācijas numuru. Paraugs tika ievākts pirms 
slodzes, parauga lielums vismaz viens mililitrs. Urīna īpatnējais svars tika izmērīts ar digitālo 
rokas refraktometru PAL-10S (Atago, Japāna). 

Pēc treniĦa beigām tika atkārtota svēršana uz svariem Midrics1, kam sekoja atkārtota 
urīna paraugu ievākšana. Pēc tam paraugi tika nogādāti LSPA, kur tika noteikta katra parauga 
urīna īpatnējā svara vērtība izmantojot digitālo rokas refraktometru PAL-10S (Atago, Japāna). 
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Tālāk urīna paraugi tika sasaldēti un sagatavoti transportēšanai uz Tartu Universitāti, kur tika 
noteikta savākto urīna paraugu osmolaritāte. 

Ceturtajā un piektajā daĜā papildus tika veikta izdzertā šėidruma uzskaite. Katram 
sportistam pirms treniĦa tika izdalīta speciāli marėēta ūdens pudele, kas pirms tam tika 
nosvērta. Pēc treniĦa beigām, kad sportistiem tika veikti atkārtoti mērījumi, tika nosvērta viĦu 
ūdens pudele un aprēėināts izdzertā šėidruma daudzums. 
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3. PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
 

3.1. Sportistu hidratācija pirms treniĦa 
 

3.1.1. Latvijas virslīgas futbolistu urīna īpatnējā svara vērtības un hidratācijas 

līmenis pirms treniĦa 
 
Pirmā testēšana tika veikta 2012. gada 6. augustā, pie gaisa temperatūras +20oC un 

relatīvā gaisa mitruma 65%. Futbolistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji komforta temperatūras apstākĜos ir attēloti 18. tabulā 

 
18. tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 
Vecums, gados 22,4 ± 3,3 
Augums, m 1,82 ± 0,06 
ĖermeĦa masa, kg 76,7 ± 8,2 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,2 ± 1,7 
Tauku daudzums ėermenī, % 9,7 ± 3,1 
ĖermeĦa liesā masa, kg 65,7± 5,5 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 65,2 ± 2,3 
Urīna īpatnējais svars 1,020 ± 0,008 
UĪS vērtību izkliede 1,004-1,034 
Urīna osmolaritāte, mOsm/kg 814,8 ± 298,5 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede 170-1228 
TreniĦu stāžs, gadi  13,6 ± 4,2 

 
Pēc 18. tabulas datiem: futbolistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks 

par 25 kg/m2, arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Urīna īpatnējais 
svars atbilst normas augšējai robežai (1,020), bet UĪS vērtību izkliede starp dažādiem 
spēlētājiem variē plašā diapozonā (1,004-1,034). Urīna osmolaritāte virs normas >700 
mOsm/kg un plaši variē starp futbolistiem.  

Apskatot iegūtos urīna īpatnējā svara un osmolaritātes rezultātus (9.att.) redzams, ka 
astoĦiem no 22 futbolistiem urīna īpatnējais svars ir zem 1,020, kas atbilst eihidratācijai, 12 
no 22 futbolistiem rezultāti ir robežās starp 1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai 
un diviem no 22 futbolistiem urīna īpatnējā svara vērtība bija virs 1,030, kas atbilst izteiktai 
hipohidratācijai. SaskaĦā ar Chevront, Sawka (2005) urīna osmolaritātes vērtība zem 700 
mOsm/kg tiek uzskatīta par eihidratāciju, un šim kritērijam atbilst septiĦu futbolistu dati. 



 76

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

1,035

1,040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

futbolisti

ur
īn

a 
īp

at
nē

ja
is

 s
va

rs

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

ur
īn

a 
os

m
ol

ar
it
āt

e,
 m

O
sm

/k
g

UĪS

UOSM  
9.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības futbolistiem pirms treniĦa  

 
Sīkāk analizējot iegūtos datus tika Ħemta vērā arī katra futbolista pozīcija laukumā. 

Visaugstākais vidējais urīna īpatnējais svars ir aizsargiem – 1,025, kas atbilst mērenai 
hipohidratācijai (10.att.). Šajā gadījumā no astoĦiem aizsargiem vienam urīna īpatnējā svara 
vērtība bija 1,019 un vienam – 1,034. Līdzīgs rezultāts ir arī vārtsargiem, kuriem vidējais 
urīna īpatnējais svars ir 1,024 – kas arī atbilst mērenai hipohidratācijai. Zemākas urīna 
īpatnējais svars ir pussargiem – vidēji 1,019 un uzbrucējiem – vidējie 1,014, kas atbilst 
eihidratētam stāvoklim. Salīdzinot šos rezultātus, netika konstatēta statistiski ticama atšėirība 
starp grupām: aizsargs-pussargs (p=0,114), aizsargs-uzbrucējs (p=0,067), aizsargs-vārtsargs 
(p=0,607), pussargs-uzbrucējs (p=0,348), pussargs-vārtsargs (p=0,202), uzbrucējs vārtsargs 
(p=0,094), tomēr nevar arī pilnībā izslēgt sportista pozīciju laukumā, kā vienu no hidratāciju 
ietekmējošajiem faktoriem slodzes laikā. 
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10. attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji futbolistiem pēc to pozīcijas laukumā 

 
Kā redzams (11.att.) pastāv cieša pozitīva korelācija starp urīna īpatnējo svaru un 

osmolaritāti (r=0,98; p<0,001), pieaugot urīna īpatnējam svaram palielināsies arī urīna 
osmolaritāte. Ciešā korelācija parāda, ka hidratācijas noteikšanai vienlīdz labi ir izmantojamas 
abas metodes un konkrētās metodes izvēle ir atkarīga no pieejamības, tās lietošanas izmaksām 
un metodes pielietojamības konkrētajam mērėim. 

. 
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11.attēls.Lineārā sakarība starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti 

 
Lai praksē pārliecinātos par ėermeĦa kompozīcijas analizatora sniegtās informācijas 

pielietojamību lauka apstākĜos, nosakot sportistu hidratāciju miera stāvoklī, tika noteiktas 
korelācijas starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti un kopējo ūdens daudzumu organismā 
procentos, ėermeĦa lieso masu un tauku daudzumu procentos organismā. Visos gadījumos 
iegūtās korelācijas ir vājas un nav statistiski ticamas (p>0,05): korelācija starp tauku 
daudzumu procentos un urīna īpatnējo svaru – r=0,199, korelācija starp tauku daudzumu 
procentos un urīna osmolaritāti – r=0,277, korelācija starp kopējo ūdens daudzumu procentos 
un urīna īpatnējo svaru – r=-0,198, korelācija starp kopējo ūdens daudzumu procentos un 
urīna osmolaritāti – r=-0,268, korelācija starp ėermeĦa lieso masu un urīna īpatnējo svaru – r 
=-0,061 un korelācija starp ėermeĦa lieso masu un urīna osmolaritāti – r=-0,002. Līdz ar to šie 
rezultāti parāda, ka ėermeĦa kompozīcijas noteikšana nesniedz pareizu informāciju par 
sportista hidratācijas stāvokli. 

 
 Otrā testēšana tika veikta 2012. gada 20. septembrī, pie gaisa temperatūras +14oC un 

relatīvā gaisa mitruma 60%. Futbolistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 19.tabulā. 

Pēc 19.tabulas datiem: futbolistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks par 
25 kg/m2, arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Vidējais urīna 
īpatnējais svars atbilst normas augšējai robežai (1,020), bet UĪS vērtību izkliede starp 
dažādiem spēlētājiem variē plašā diapozonā (1,004-1,030). Urīna osmolaritāte virs  normas 
>700 mOsm/kg un plaši variē starp futbolistiem.  

 
19.tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem  
Vecums, gados 21 ± 2,4 
Augums, m 1,81 ± 0,05 
ĖermeĦa masa, kg 76,9 ± 8,1 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,5 ± 1,9 
Tauku daudzums ėermenī, % 12,2 ± 4,8 
ĖermeĦa liesā masa, kg 63,9± 4,4 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 62,9 ± 3,8 
Urīna īpatnējais svars 1,019 ± 0,007 
UĪS vērtību izkliede 1,004-1,030 
Urīna osmolaritāte, mOsm/kg 743,4 ± 251,2 
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Urīna osmolaritātes vērtību izkliede 140-1081 
TreniĦu stāžs, gadi  10,6 ± 2,5 

 
Apskatot rezultātus (12.att.) ir redzams, ka pieciem no 15 futbolistiem urīna īpatnējā 

svara vērtības ir mazākas par 1,020, kas atbilst eihidratācijai, deviĦiem no 15 futbolistiem 
urīna īpatnējā svara vērtības ir robežās no 1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai un 
vienam no 15 futbolistiem urīna īpatnējā svara vērtība bija 1,030, kas atbilst izteiktai 
hipohidratācijai. Urīna osmolaritāte zem 700 mOsm/kg ir tikai trim no 15 futbolistiem. 
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12.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības futbolistiem pirms treniĦa  

 
Arī šajā testēto futbolistu grupā tika konstatēta cieša pozitīva korelācija starp urīna 

īpatnējo svaru un osmolaritāti (r=0,98; p<0,001). 
Izvērtējot sportistu hidratāciju pēc to pozīcijas laukumā, var redzēt (13.att.), ka 

visaugstākais urīna īpatnējais svars ir vārtsargam – 1,024, kas atbilst mērenai hipohidratācijai. 
Aizsargu un uzbrucēju vidējais urīna īpatnējais svars ir vienāds – 1,020, kas arī atbilst 
mērenas hipohidratācijas apakšējai robežai. Šajā testēto futbolistu grupā viszemākais vidējais 
urīna īpatnējais svars ir pussargiem – 1,017, kas atbilst eihidratācijai. Tā kā šajā testēto 
futbolistu grupā ir tikai viens uzbrucējs un viens vārtsargs, tad nav iespējams novērtēt vai 
rezultāti starp dažādu pozīciju spēlētājiem ir statistiski ticami atšėirīgi, tomēr rezultāti starp 
aizsargiem un pussargiem nav ticami atšėirīgi (p=0,509). 

 

1,020
1,017

1,020

1,024

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

aizsargs pussargs uzbrucējs vārtsargs

spēlētāja pozīcija laukumā

ur
īn

a 
īp

at
nē

ja
is

 s
va

rs

 
13.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji futbolistiem pēc to pozīcijas laukumā 
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Trešā testēšana tika veikta 2012. gada 3.oktobrī, pie gaisa temperatūras +15oC un 
relatīvā gaisa mitruma 85%. Futbolistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji mērenas temperatūras apstākĜos ir attēloti 20.tabulā.  

 
20.tabula  

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem  
Vecums, gados 22,4 ± 3,3 
Augums, m 1,82 ± 0,06 
ĖermeĦa masa, kg 76,7 ± 8,2 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,2 ± 1,7 
Tauku daudzums ėermenī, % 9,7 ± 3,1 
ĖermeĦa liesā masa, kg 65,7± 5,5 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 65,2 ± 2,3 
Urīna īpatnējais svars 1,020 ± 0,008 
UĪS vērtību izkliede 1,004-1,034 
Urīna osmolaritāte, mOsm/kg 814,8 ± 298,5 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede 170-1228 
TreniĦu stāžs, gadi  13,6 ± 4,2 

 
Pēc 20. tabulas datiem: futbolistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks 

par 25 kg/m2 , arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Urīna īpatnējais 
svars atbilst normas augšējai robežai (1,020), bet UĪS vērtību izkliede starp dažādiem 
spēlētājiem variē plašā diapozonā. Urīna osmolaritāte virs normas >700 mOsm/kg un plaši 
variē starp futbolistiem.  

Izvērtējot urīna īpatnējā svara un osmolaritātes rezultātus testētajiem futbolistiem 
(14.att.), redzams, ka 11 no 20 futbolistiem urīna īpatnējais svars bija mazāks par 1,020, kas 
atbilst eihidratācijai un deviĦiem no 20 futbolistiem tas bija robežās no 1,020-1,029, kas 
atbilst mērenai hipohidratācijai. Šajā testēto futbolistu grupā nevienam sportistam urīna 
īpatnējā svara vērtība nebija vienāda vai liekāka par 1,030, kas norādītu uz izteiktu 
hipohidratāciju. Apskatot urīna osmolaritātes rādījumus, urīna osmolaritāte zem 700 
mOsm/kg bija deviĦiem no 20 futbolistiem. Šajā gadījumā korelācija starp urīna īpatnējo 
svaru un osmolaritāti ir zemāka – r=0,97; p<0,001. 
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14.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības futbolistiem pirms treniĦa  

 
Detalizētāk apskatot rezultātus par urīna īpatnējo svaru, Ħemot vērā sportistu pozīciju 

laukumā (15.att.), visaugstākais vidējais urīna īpatnējais svars bija vārtsargiem – 1,021, kas 
atbilst mērenai hipohidratācijai. Līdzīgs rezultāts tika konstatēts aizsargiem, kuriem vidējais 
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urīna īpatnējais svars bija 1,020, kas arī atbilst mērenai hipohidratācijai. Uzbrucējiem un 
pussargiem vidējais urīna īpatnējais svars bija zemāks, attiecīgi 1,018 un 1,017, kas atbilst 
eihidratētam stāvoklim.  

Salīdzinot šos rezultātus, netika konstatēta statistiski ticama atšėirība starp grupām: 
aizsargs-pussargs (p=0,419), aizsargs-uzbrucējs (p=0,594), aizsargs-vārtsargs (p=0,899), 
pussargs-uzbrucējs (p=0,855), pussargs-vārtsargs (p=0,598), uzbrucējs vārtsargs (p=0,661), 
tomēr nevar arī pilnība izslēgt sportista pozīciju laukumā, kā vienu no hidratāciju 
ietekmējošajiem faktoriem slodzes laikā. 
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15.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji futbolistiem pēc to pozīcijas laukumā 

 
Visu trīs grupu futbolistu urīna īpatnējā svara vērtību salīdzināšana, Ħemot vērā spēlētāja 

pozīciju laukumā, neuzrādīja statistiski ticamas atšėirības starp sekojošām grupām: aizsargi 
1.grupa-aizsargi 2.grupa (p=0,097), aizsargi 1.grupa-aizsargi 3. grupa (p=0,175), aizsargi 
2.grupa-aizsargi 3.grupa (p=0,996), pussargi 1.grupa-pussargi 2.grupa (p=0,485), pussargi 
1.grupa-pussargi 3.grupa (p=0,703), pussargi 2.grupa-pussargi 3.grupa (p=0,961), uzbrucēji 
1.grupa-uzbrucēji 3. grupa (p=0,407), vārtsargi 1. grupa-vārtsargi 3. grupa (p=0,679). 

Šie rezultāti parāda, ka mērenas gaisa temperatūras (+15-+20oC) un relatīvā gaisa 
mitruma (60-85%) izmaiĦas būtiski neietekmē sportistu hidratāciju miera stāvoklī – pirms 
treniĦa. 
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16.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības visu  komandu futbolistiem 
pirms treniĦa  
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Apskatot visu trīs futbolistu grupu rezultātus kopā (skat.att.16), redzams, ka 24 no 57 

futbolistiem urīna īpatnējais svars bija zem 1,020, norādot uz eihidratāciju, 30 no 57 
futbolistiem urīna īpatnējais svars bija robežās no 1,020-1,029, kas atbilst mērenai 
hipohidratācijai un trim futbolistiem no 57 urīna īpatnējais svars bija vienāds vai lielāks par 
1,030, kas atbilst izteiktai hipohidratācijai. Urīna osmolaritāte zem 700 mOsm/kg bija 20 no 
57 futbolistiem. Tā kā urīna osmolaritāte variē daudz plašākās robežās (140-1228 mOsm/kg) 
nekā urīna īpatnējais svars (1,004-1,034), tad, izmantojot urīna osmolaritāti, varētu noteikt 
precīzākas hidratācijas stāvokĜu robežas. Tomēr jāatceras, ka urīna osmolaritāti var ietekmēt 
sportista lietotais uzturs, un šis faktors būtu jāĦem vērā. 

Apskatot katras hidratācijas pakāpes futbolistu vidējos UĪS rādītājus redzams, ka 
futbolisti, kuri pirms treniĦa atradās mēreni hiohidratētā stāvoklī, tomēr tuvāk atradās 
eihidratācijai nekā izteiktai hipohidratācijai (17.att.). 

 

1,013

1,023

1,032

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

1,035

1,040

eihidratācija mērena hipohidratācija izteikta hipohidratācija

hidratācijas statuss

ur
īn

a 
īp

at
n
ēj

ai
s 

sv
ar

s

 
17.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto spēlētāju grupā un 

futbolistu grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija. 
 

Apskatot (18.att.) visu trīs futbolistu grupu urīna īpatnējā svara vērtības atkarībā no 
spēlētāju pozīcijas laukumā, redzams, ka visaugstākā vidējā urīna īpatnējā svara vērtība ir 
vārtsargiem – 1,023, kas atbilst mērenai hipohidrarācijai. Līdzīgi rezultāti ir aizsargiem, 
kuriem vidējā urīna īpatnējā svara vērtība ir 1,022, kas arī atbilst mērenai hipohidratācijai. 
Gan pussargiem, gan uzbrucējiem vidējā urīna īpatnējā vērtība bija zemāka – attiecīgi 1,018 
un 1,017, kas atbilst eihidratētam stāvoklim.  

Nosakot, vai pastāv satistiski ticama atšėirība starp minētajām grupām, tāda tika 
konstatēta starp grupām: aizsargs-pussargs (p=0,044), aizsargs-uzbrucējs (p=0,041), 
uzbrucējs-vārtsargs (p=0,046), netika konstatēta satistiski ticama atšėirība starp grupām: 
aizsargs-vārtsargs (p=0,786), pussargs-uzbrucējs (p=0,602), pussargs-vārtsargs (p=0,068). 
Tātad pietiekoši lielās subjektu grupās ir iespējams novērot atšėirību starp spēlētājiem, kuriem 
ir atšėirīga pozīcija laukumā. 
 



 82

1,022

1,018 1,017

1,023

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

aizsargs pussargs uzbrucējs vārtsargs

spēlētāja pozīcija laukumā
ur
īn

a 
īp

at
nē

ja
is

 s
va

rs

 
18.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji visu komandu futbolistiem pēc to pozīcijas 

laukumā  
 
Korelācija starp ėermeĦa lieso masu (kg) un urīna īpatnējo svaru nav statistiski ticama 

(korelācijas koeficients r=0,09; p>0,05). Arī korelācija starp kopējo ūdens daudzumu ėermenī 
(%), kas noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, un urīna īpatnējo svaru nav 
statistiski ticama (r= -0,042; p>0,05).  

Ir atrasta cieša saistība starp ėermeĦa masas indeksu un tauku % ėermenī (r=0,734; p 
<0,05), ėermeĦa tauku % un ūdens % ėermenī, kur korelācijas koeficients r= -0,977; p<0,05 
un cieša saistība starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti (r=0,976, p<0,05). Tātad cilvēkiem 
ar palielinātu tauku procentu, organismā būs samazināts ūdens % ėermenī, ja testēšana tiks 
veikta ar bioelektriskās impedances metodi, bet Ĝoti reti, kad tas atspoguĜosies urīna analīzēs. 
Tādējādi šie rezultāti parāda, ka bioelektriskas impedances metode nav pienērota hidratācijas 
stāvokĜa novērtēšanai. Savukārt urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti var vienlīdz labi izmantot 
kā marėieri hidratācijas statusa noteikšanai. 

 
Ceturtā testēšana tika veikta 2013.gada 26. februārī pie gaisa temperatūras +4oC un 

gaisa relatīvā mitruma 62 %. Futbolistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 21.tabulā 

 
21.tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 
Vecums, gados 19,21 ± 2,94 
Augums, m 1,77 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 76,43 ± 9,65 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 24,30 ± 2,79 
Tauku daudzums ėermenī, % 10,09 ± 2,88 
ĖermeĦa liesā masa, kg 65,10± 7,27 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 64,72± 2,04 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,020 ± 0,009 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,004-1,030 
Urīna osmolaritāte pirms treniĦa, mOsm/kg 720,64 ± 331,57 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede pirms treniĦa 99-1037 
TreniĦu stāžs, gadi  10,29 ± 3,34 

 
Pēc 21.tabulas datiem: futbolistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks par 

25 kg/m2, arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Urīna īpatnējais svars 
pirms treniĦa atbilst normas augšējai robežai (1,020) untā vērtības variē plašās robežās starp 
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sportistiem (1,004-1,030). Urīna osmolaritāte ir virs normas augšējās robežas >700 mOsm/kg 
un plaši variē starp futbolistiem pirms treniĦa.  

Analizējot iegūtos datus par pirmstreniĦa (miera stāvokĜa) urīna īpatnējo svaru un 
osmolaritāti, redzams (19.att.), ka tikai pieciem no 14 futbolistiem urīna īpatnējais svars ir 
mazāks par 1,020, kas atbilst eihidratācijai. AstoĦiem no 14 futbolistiem urīna īpatnējais svars 
ir robežas no 1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai un vienam futbolistam urīna 
īpatnējais svars ir 1,030, kas atbilst izteiktai hipohidratācijai. Arī urīna osmolaritāte zem 700 
mOsm/kg tika konstatēta tiem pašiem pieciem futbolistiem, kuriem urīna īpatnējā svara 
vērtības bija atbilstošas eihidratācijai. Tātad visi futbolisti, kuri bija hipohidratēti pēc urīna 
īpatnējā svara vērtībām, bija hipohidratēti arī pēc urīna osmolaritātes vērtībām. Korelācija 
starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti ir cieša, jo korelācijas koeficients r=0,949, p<0,001. 
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19.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības futbolistiem pirms treniĦa  

 
Apskatot katras hidratācijas pakāpes futbolistu vidējos UĪS rādītājus (20.att.) redzams, 

ka futbolisti, kuri pirms treniĦa atradās mēreni hipohidratētā stāvoklī, tomēr tuvāk atradās 
izteiktai hipohidratācijai nekā eihidratācijai. 
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20.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto spēlētāju grupā un futbolistu 

grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija  
 

 Korelācija starp ėermeĦa lieso masu (kg) un urīna īpatnējo svaru nav statistiski ticama 
(korelācijas koeficients r=0,230; p>0,05). Arī korelācija starp urīna īpatnējo svaru un kopējo 
ūdens daudzumu ėermenī (%), kas noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, nav 
statistiski ticama (r= -0,170; p>0,05).  
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Ir atrasta vidēji cieša saistība starp un ėermeĦa masas indeksu un tauku % ėermenī (r = 
0,613; p<0,05) un cieša saistība starp ėermeĦa tauku % un ūdens % ėermenī, kur korelācijas 
koeficients r= -0,945; p<0,05 un starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti (r=0,947; p<0,05).  

Šie rezultāti parāda, ka bioelektriskas impedances metode nav pienērota hidratācijas 
stāvokĜa novērtēšanai. Savukārt urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti var vienlīdz labi izmantot 
kā marėieri hidratācijas statusa noteikšanai. 

Apskatot futbolistu urīna īpatnējā svara vērtības atkarībā no sportistu pozīcijas laukumā 
(21.att.), visaugstākā urīna īpatnējā svara vērtība bija vārtsargam (1 cilvēks) – 1,029, kas  

 

1,022

1,015
1,017

1,029

1

1,005

1,01

1,015

1,02

1,025

1,03

1,035

aizsargs pussargs uzbrucējs vārtsargs

spēlētāja pozīcija laukumā

ur
īn

a 
īp

at
nē

ja
is

 s
va

rs

 
21.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji futbolistiem pēc to pozīcijas laukumā  

 
atbilst mērenai hipohidratācijai. Arī aizsargiem vidējais urīna īpatnējais svars bija 1,022, 

kas atbilst mērenai hipohidratācijai. Uzbrucējiem un pussargiem urīna īpatnējā svara vidējās 
vērtības zemākas – attiecīgi 1,017 un 1,015, kas atbilst eihidratācijai. Nosakot vai pastāv 
statistiski ticama atšėirība starp minētajām grupām, tā netika konstatēta – aizsargs-pussargs 
(p=0,079), aizsargs-uzbrucējs (p=0,248), pussargs-uzbrucējs (p=0,693). 

 
Piektā testēšana tika veikta 2013. gada 7. martā pie gaisa temperatūras – 1oC un gaisa 

relatīvā mitruma 63%. pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 22.tabulā.  
Arī šajā testēšanā tika noteikta futbolistu hidratācija pirms un pēc treniĦa. 
 

22.tabula 
Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 

Vecums, gados 22,21 ± 3,51 
Augums, m 1,84 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 80,37 ± 6,68 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,67 ± 1,38 
Tauku daudzums ėermenī, % 10,63 ± 2,89 
ĖermeĦa liesā masa, kg 68,80 ± 4,42 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 64,67 ± 2,32 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,020 ± 0,006 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,004-1,028 
Urīna osmolaritāte pirms treniĦa, mOsm/kg 745,57 ± 251,34 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede pirms treniĦa 139-1042 
TreniĦu stāžs, gadi  13,79 ± 3,62 
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Pēc 22.tabulas datiem: futbolistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks par 
25 kg/m2, arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Urīna īpatnējais svars 
pirms treniĦa atbilst normas augšējai robežai (1,020), bet UĪS vērtību izkliede starp dažādiem 
spēlētājiem variē plašā diapozonā. (1,004-1,028). Urīna osmolaritāte virs normas >700 
mOsm/kg un plaši variē starp futbolistiem pirms treniĦa.  

Analizējot iegūtos datus par pirms treniĦa (miera stāvokĜa) urīna īpatnējo svaru un 
osmolaritāti, redzams (22.att.), ka tikai četriem futbolistiem no 14 urīna īpatnējais svars ir 
mazāks par 1,020, kas atbilst eihidratācijai. Pārējiem futbolistiem urīna īpatnējais svars ir 
robežās no 1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai. Urīna osmolaritāte zem 700 
mOsm/kg tika konstatēta trim futbolistiem, kuriem urīna īpatnējā svara vērtības bija 
atbilstošas eihidratācijai. 
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22.attēls. Urīna īpatnējā svara un osmolaritātes vērtības futbolistiem pirms treniĦa  

 
Apskatot futbolistu urīna īpatnējā svara vērtības atkarībā no sportistu pozīcijas laukumā 

(23.att.), visaugstākā urīna īpatnējā svara vērtība bija aizsargiem – 1,024, kas atbilst mērenai 
hipohidratācijai. Arī uzbrucējiem vidējais urīna īpatnējais svars bija augsts – 1,022, kas atbilst 
mērenai hipohidratācijai. Pussargiem un vārtsargiem urīna īpatnējā svara vidējās vērtības 
zemākas – attiecīgi 1,019 un 1,013, kas atbilst eihidratācijai. Nosakot, vai pastāv statistiski 
ticama atšėirība starp minētajām grupām, tā netika konstatēta – aizsargs-pussargs (p=0,310), 
aizsargs-uzbrucējs (p=0,115), aizsargs-vārtsargs (p=0,121), pussargs-uzbrucējs (p=0,561), 
pussargs-vārtsargs (p=0,405), uzbrucējs-vārtsargs(p=0,199) . 
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23.attēls. Vidējās urīna īpatnējā svara vērtības futbolistiem pēc to pozīcijas laukumā  
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Salīdzinot rezultātus starp futbolistu grupu, kas tika testēta februāra beigās, un futbolistu 
grupu, kas tika testēta marta sākumā, netika konstatētas statistiski ticamas atšėirības starp 
sekojošām grupām: urīna īpatnējais svars pirms treniĦa (p=0,962 urīna osmolaritāte pirms 
treniĦa (p=0,824), urīna īpatnējais svars pirms treniĦa aizsargiem (p=0,538), urīna īpatnējais 
svars pirms treniĦa pussargiem (p=0,691), urīna īpatnējais svars pirms treniĦa uzbrucējiem 
(p=0,561). 

Šie rezultāti liecina, ka nelielas ārējās vides temperatūras svārstības (-1-+4oC) un 
relatīvā gaisa mitruma izmaiĦas (62-63%) būtiski neietekmē miera stāvokĜa sportistu 
hidratācijas statusu. 

Apskatot kopā abu minēto grupu urīna īpatnējā svara datus pirms treniĦa (24.att.), 
redzams, ka pirms treniĦa eihidratēti bija deviĦi no 28 futbolistiem jeb 32%, mēreni 
hipohidratēti bija 18 no 28 futbolistiem jeb 64% un izteikti hipohidratēts bija tikai viens 
futbolists jeb 4%. 
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24.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pirms treniĦa  

 
Apskatot abu futbolistu grupu urīna osmolaritāti pirms treniĦa (25.att.) redzams, ka tikai 

deviĦiem no 28 futbolistiem jeb 32% urīna osmolaritāte ir mazāka par 700 mOsm/kg. Tas 
sakrīt arī ar urīna īpatnējā svara vērtībām futbolistiem, kas pirms treniĦa bija eihidratēti 
(UĪS<1,020). 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

futbolisti

u
rī

n
a 

os
m

ol
ar

it
āt

e,
 m

O
sm

/k
g

 
25.attēls. Urīna osmolaritātes svara vērtības pirms treniĦa  
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Apskatot katras hidratācijas pakāpes futbolistu vidējos UĪS rādītājus (26.att.) redzams, 
ka futbolisti, kuri pirms treniĦa atradās mēreni hipohidratētā stāvoklī, tomēr tuvāk atradās 
eihidratācijai nekā izteiktai hipohidratācijai.  
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26.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto spēlētāju grupā un futbolistu 

grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija  
 

Apskatot urīna īpatnējā svara vērtības pirms treniĦa atkarībā no spēlētāju pozīciju 
laukumā (27.att.), redzams, ka visaugstākā vidējā urīna īpatnējā svara vērtība pirms treniĦa ir 
aizsargiem – 1,022, kas atbilst mērenai hipohidratācijai. Uzbrucējiem, pussargiem un 
vārtsargiem pirms treniĦa vidējā urīna īpatnējā svara vērtība atbilst eihidratācijai un ir 
attiecīgi 1,019, 1,017 un 1,017. 
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27.attēls. Urīna īpatnējā svara vidējās vērtības pirms treniĦa futbolistiem pēc to 

pozīcijas laukumā  
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Nosakot, vai pastāv statistiski ticama atšėirība starp minētajām grupām netika konstatēta 
statistiski ticama atšėirība starp sekojošām grupām: aizsargiem-pussargiem pirms treniĦa 
(p=0179), aizsargiem-uzbrucējiem pirms treniĦa (p=0,325), aizsargiem-vārtsargiem pirms 
treniĦa (p=0,320), pussargiem-uzbrucējiem pirms treniĦa (p=0,725), pussargiem-vārtsargiem 
pirms treniĦa (p=0,980), uzbrucējiem-vārtsargiem pirms treniĦa (p=0,786). 

 
3.1.2. Urīna īpatnējā svara vērtību un hidratācijas pirmstreniĦa statusa salīdzinājums 

futbolistiem vasarā un ziemā 
 

Ceturtajā un piektajā testēšanā piedalījās futbolisti, kas tika testēti arī rudenī. Tālāk tiks 
salīdzināti pirmstreniĦa dati futbolistiem abās testēšanas reizēs: antropometriskie rādītāji, 
ėermeĦa masas sastāvs un ėermeĦa hidratācijas rādītāji vasarā un ziemā parādīti 23.tabulā 

 
23.tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem atšėirīgos ārējās 
vides apstākĜos  

Raksturlielums  vasara ziema 
Atšėirību 
ticamība 

Vecums, gados 23,4 ± 3,2 23,4 ± 3,2 p =1 
Augums, m 1,84 ± 0,07 1,84 ± 0,07 p =1 
ĖermeĦa masa, kg 78,97 ± 8,23 79,65 ± 7,07 p =0,439 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,59± 1,82 23,60 ± 1,19 p =0,986 
Tauku daudzums ėermenī, % 10,29 ± 3,50 10,87 ± 2,54 p =0,317 
ĖermeĦa liesā masa, kg 67,21± 5,39 67,95 ± 5,02 p =0,389 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 64,83 ± 2,62 64,43 ± 2,16 p =0,388 
Urīna īpatnējais svars 1,020 ± 0,008 1,021 ± 0,005 p =0,703 
UĪS vērtību izkliede 1,004 – 1,034 1,008 – 1,028 p =0,703 
Urīna osmolaritāte, mOsm/kg 791,20 ± 313, 80 741,27 ± 209,80 p =0,612 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede 170 – 1228 295 – 1042 p =0,612 
TreniĦu stāžs, gadi  15,47 ± 3,78  15,47 ± 3,78 p =1 

 
Futbolistu vidējie antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un ėermeĦa 

hidratācijas rādītāji komforta un pazeminātas temperatūras apstākĜos statistiski ticami 
neatšėīrās (p>0,05), tāpēc izmaiĦas katra sportista urīna īpatnējā svara un osmolaritātes 
vērtībās nav saistāmas ar izmaiĦām ėermeĦa kompozīcijā. 

Salīdzinot urīna īpatnējā svara vērtības vasarā un ziemā (28.att.), redzams, ka vienam 
futbolistam tas palika nemainīgs, sešiem futbolistiem ziemā samazinājās, bet astoĦiem 
futbolistiem ziemā palielinājās. Izmainījās arī futbolistu pirmstreniĦa hidratācijas stāvoklis – 
četri futbolisti, kas vasarā bija eihidratēti, ziemā bija mēreni hipohidratēti, trīs futbolisti, kas 
vasarā bija mēreni hipohidratēti, ziemā bija eihidratēti, divi futbolisti, kas vasarā bija 
eihidratēti, tādi bija arī ziemā, pieci futbolisti, kas vasarā bija mēreni hipohidratēti, tādi bija 
arī ziemā un viens futbolists, kas vasarā bija izteikti hipohidratēts, ziemā bija mēreni 
hipohidratēts. 

Arī apskatot urīna īpatnējā svara vērtības pirms treniĦa vasarā un ziemā atkarībā 
nospēlētāju pozīcijas laukumā, bija novērojamas izmaiĦas: aizsargiem – vasarā vidēji 1,025, 
bet ziemā 1,024 (p=0,699), pussargiem vasarā vidēji – 1,012, bet ziemā 1,018 (p=0,144), 
uzbrucējiem vasarā vidēji 1,014, bet ziemā 1,018 (p=0,305) un vārtsargiem vidēji vasarā 
1,024, bet ziemā 1,018 (p=0,205), bet nevienā gadījumā tās nebija statistiski ticamas. 
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28.attēls. Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa vasarā unziemā 

 
Šie rezultāti liecina, ka sportistu hidratāciju miera stāvoklī ietekmē vairāki faktori. Viens 

no faktoriem varētu būt gaisa temperatūras izmaiĦas (+14–+20oC un -1–+4oC), kā rezultātā 
mainās organisma termoregulācijas mehānismi un slāpju sajūta. Tāpat, arī kā ietekmējošo 
faktoru nevar izslēgt futbolistu uztura un šėidruma uzĦemšanas paradumu maiĦu. Tomēr 
jādomā, ka konkrētajā pētījumā izmaiĦām katra spēlētāja urīna rādītājos bija gadījuma 
rakstums.  

Apskatot informāciju par šīs futbolistu grupas urīna osmolaritāti vasarā un ziemā 
(29.att.), ir redzams, ka septiĦiem futbolistiem urīna osmolaritāte ziemā pieauga, bet astoĦiem 
futbolistiem urīna osmolaritāte samazinājās. SeptiĦiem no šiem futbolistiem ziemā bija arī 
zemāks urīna īpatnējais svars, bet vienam futbolistam, kuram urīna osmolaritāte ziemā 
samazinājās, urīna īpatnējais svars palika nemainīgs. 
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29.attēls. Urīna osmolaritāte pirms treniĦa vasarā un ziemā 

 
Arī urīna osmolaritātes rezultāti liecina, ka sportistu hidratāciju miera stāvoklī ietekmē 

vairāki faktori. Viens no faktoriem varētu būt gaisa temperatūras izmaiĦas (+14 – +20oC un -1 
– +4oC), kā rezultātā mainās organisma termoregulācijas mehānismi un slāpju sajūta. Kā 
ietekmējošo faktoru nevar izslēgt arī futbolistu paradumu maiĦu (piemēram, uztura izmaiĦas). 
Tomēr jādomā, ka konkrētajā pētījumā izmaiĦām katra spēlētāja urīna rādītājos bija gadījuma 
rakstums.  
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Tā kā šajā pētījuma daĜā tika salīdzināti dati pirms treniĦa, tad nav iespējams novērtēt 
vai ir kāda atšėirība svīšanas intensitātē un šėidruma uzĦemšanā starp mēreniem un aukstiem 
laika apstākĜiem.   

Vasarā seši (40%) no 15 futbolistiem bija eihidratēti, astoĦi (53%) no futbolistiem bija 
mēreni hipohidratētā stāvoklī un viens (4%) futbolists bija izteikti hipohidratētā stāvoklī. 
Savukārt ziemā tikai pieci (33%) futbolisti bija eihidratēti pirms treniĦa, 10 (67%) futbolisti 
bija mēreni hipohidratēti (30.att). 
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30.attēls. Futbolistu hidratācijas statusa salīdzinājums vasarā un ziemā 

 
Šajā pētījuma daĜā tika konstatēta statistiski ticama atšėirība starp ėermeĦa tauku % 

vasarā un ziemā (p=0,035) un ėermeĦa ūdens % vasarā un ziemā (p=0,047). Šie abi parametri 
ir savstarpēji saistīti (r=0,967), tāpēc izmaiĦas vienā no parametriem izraisa izmaiĦas arī otrā 
parametrā.  

Tika konstatēta arī cieša korelācija starp ėermeĦa masas indeksu un tauku % (r=0,710 
ziemā un r=0,874 vasarā). 

Konstatēta cieša sakarība starp UĪS vērtībām vasarā un ziemā vieniem un tiem pašiem 
futbolistiem, r=0,98, p<0,001. Tas netieši pierāda, ka katra sportista individuālajiem šėidruma 
un uztura uzĦemšanas paradumiem ir daudz būtiskāka ietekme uz ėermeĦa hidratāciju un UĪS 
nekā gadalaiku maiĦām, jo UĪS vasarā un ziemā šiem pašiem sportistiem ticami neatšėiras.  

 
3.1.3. Urīna īpatnējā svara vērtības un pirmstreniĦa hidratācijas statuss hokeja spēlētājiem 

 
Pirmā testēšana tika veikta 2014. gada 21. februārī, pie gaisa temperatūras 0oC un 

relatīvā gaisa mitruma 89%. Hokejistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 24.tabulā. 
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24.tabula 
Dati par testēto hokejistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 

Vecums, gados 24,61 ± 4,50 
Augums, m 1,80 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 81,71 ± 6,34 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 25,08 ± 2,30 
Tauku daudzums ėermenī, % 17,44 ± 4,09 
ĖermeĦa liesā masa, kg 64,30 ± 4,97 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 59,01 ± 3,63 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,026 ± 0,005 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,015-1,031 
TreniĦu stāžs, gadi  13,31 ± 4,09 

 
Pēc 24.tabulas datiem, hokejistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks par 

25 kg/m2 , arī tauku daudzums ėermenī ir normā - 17%. UĪS vērtību variācijas starp dažādiem 
hokejistiem ir lielas (1,015-1,031) un urīna īpatnējā svara vidējā vērtība ir virs normas un 
atbils mērenai hipohidratācijai. 

Analizējot datus par urīna īpatnējā svara vērtībām pirms treniĦa (31.att.), redzams, ka 
pirms treniĦa urīna īpatnējā svara vērtība mazāka par 1,020, kas atbilst eihidratācijai, bija tikai 
diviem hokejistiem. AstoĦiem hokejistiem urīna īpatnējais svars pirms treniĦa bija robežās no 
1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai, un trīs hokejistiem tas bija lielāks par 1,030, 
kas atbilst izteiktai hipohidratācijai pirms treniĦa.  
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31.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pirms treniĦa hokejistiem  

 
Analizējot datus par hokejistu hidratāciju pēc to pozīcijas laukumā (32.att.) redzams, ka 

visos gadījumos vidējās urīna īpatnējā svara vērtībasbija virs normas (UĪS<1,020). 
Vissliktākais rezultāts bija vārtsargam, kur urīna īpatnējā svara vērtība bija virs 1,030, kas 
liecina par izteiktu hipohidratāciju, bet aizsargiem un uzbrucējiem vidējais urīna īpatnējais 
svars bija zemāks – attiecīgi 1,024 un 1,026, kas arbilst mērenai organisma hipohidratācijai. 

Šie rezultāti parāda, ka jau miera stāvoklī sportisti nespēj novērtēt nepieciešamā 
šėidruma daudzumu, lai uzturētu eihidratētu stāvokli, jo visās pozīciju grupās sportisti bija 
hipohidratēti. 
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32.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto spēlētāju grupā un 
hokejistu grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija  

 
Otrā hokejistu testēšana notika 2014. gada 25. februārī pie gaisa temperatūras +5oC un 

relatīvā gaisa mitruma 56%. Hokejistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji ir attēloti 25.tabulā. 

 
25.tabulā 

Dati par testēto hokejistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 
Vecums, gados 18,29 ± 0,47 
Augums, m 1,83 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 80,37 ± 9,26 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 23,95 ± 2,20 
Tauku daudzums ėermenī, % 13,02 ± 3,64 
ĖermeĦa liesā masa, kg 66,14 ± 6,07 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 62,26 ± 2,51 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,018 ± 0,008 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,004-1,027 
TreniĦu stāžs, gadi  12,14 ± 1,41 

 
Pēc 25.tabulas datiem: hokejistu ėermeĦa masas indekss atbilst normai, jo ir mazāks par 

25 kg/m2, arī tauku daudzums ėermenī ir normā, jo ir mazāks par 15%. Vidējais urīna 
īpatnējais svars pirms treniĦa atbilst normai (eihidrācijai), jo ir mazāks par 1,020. UĪS vērtību 
izkliede starp dažādiem hokejistiem pirms treniĦa variē  plašās (1,004-1,027).  

Analizējot datus par urīna īpatnējā svara vērtībām pirms treniĦa (33.att.), redzams, ka 
pirms treniĦa urīna īpatnējā svara vērtība mazāka par 1,020, kas atbilst eihidratācijai, bija tikai 
septiĦiem hokejistiem. SeptiĦiem hokejistiem urīna īpatnējais svars pirms treniĦa bija robežās 
no 1,020-1,029, kas atbilst mērenai hipohidratācijai. 
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33.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pirms treniĦa hokejistiem  
 
Apskatot urīna īpatnējā svara vērtības atkarībā no spēlētāju pozīcijas laukumā, starp 

aizsargiem un uzbrucējiem pirms treniĦa statistiski ticama atšėirība netika konstatēta 
(p=0,279). 

 Korelācija starp ėermeĦa lieso masu (kg) un urīna īpatnējo svaru nav statistiski ticama 
(korelācijas koeficients r no -0,281–0,04; p>0,05). Arī korelācija starp kopējo ūdens 
daudzumu ėermenī (%), kas noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, un urīna 
īpatnējo svaru nav statistiski ticama (r= -0,197– 0,539; p>0,05).  

Ir atrasta cieša saistība starp ėermeĦa masas indeksu un tauku % ėermenī (r=0,798–  
0,897, p<0,05) un cieša saistība starp ėermeĦa tauku % un ūdens % ėermenī, kur korelācijas 
koeficients r = -0,9410,981– ; p <0,5). 

 
26.tabula 

Vidējo rādītāju ašėirību ticamība starp abām hokejistu grupām 
Raksturlielums  Kurbads – Juniors, p vērtība 
Vecums, gados 0,0003 
Augums, m 0,3210 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 0,6606 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 0,0298 
Tauku daudzums ėermenī, % 0,0124 
ĖermeĦa liesā masa, kg 0,2074 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 0,0069 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 0,3952 
TreniĦu stāžs, gadi  0,3456 

 
Šie rezultāti liecina, ka organisma hidratāciju ietekmē arī sportistu vecums, ėermeĦa 

masas indekss, kā arī ėermeĦa kompozīcija – tauku un ūdens % daudzums organismā. 
 

3.1.4.Regbija spēlētāju urīna īpatnējā svara vērtības un pirmstreniĦa hidratācijas statuss 

pavasarī 
 

Pirmā testēšana notika 2014.gada 23. martā, pie gaisa temperatūras +10oC un gaisa 
relatīvā mitruma 65%. Regbistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un ėermeĦa 
hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 27.tabulā. 
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27.tabula 
Dati par testēto regbistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 

Vecums, gados 24,23 ± 4,94 
Augums, m 1,85 ± 0,07 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 90,75 ± 18,13 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 26,55 ± 4,91 
Tauku daudzums ėermenī, % 14,55 ± 7,17 
ĖermeĦa liesā masa, kg 72,81 ± 9,73 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 62,49 ± 5,05 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,019 ± 0,008 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,003-1,031 
ĖermeĦa virsmas laukums, m2  2,15 ± 0,10 
Svīšanas intensitāte, L/h 0,83 ± 0,23 

 
Pēc 27.tabulas datiem: regbistu ėermeĦa masas indekss ir lielāks par normu, jo 

pārsniedz 25 kg/m2, tauku daudzums ėermenī atbilst normas augšējai robežai sportistiem, jo 
tas ir tuvu 15%. Vidējais urīna īpatnējais svars pirms treniĦa atbilst normai (eihidrācijai), jo ir 
mazāks par 1,020. UĪS vērtību izkliede starp dažādiem spēlētājiem pirms treniĦa variē plašās 
robežās (1,003-1,031). 
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34.attēls. Regbija spēlētāju urīna īpatnējais svars pirms treniĦa  

 
Pēc UĪS datiem (skat.att.34) vairāk kā puse regbija spēlētāju – septiĦiem no 13 jeb 

53,8% pirms treniĦa bija eihidratēti, pieciem regbistiem no 13 urīna īpatnējais svars miera 
stāvoklī pārsniedza normu (1,020), norādot uz mērenu hipohidratāciju pirms treniĦa. Vienam 
no regbistiem UĪS pārsniedza vērtību 1,030, kas norāda uz izteiktu hipohidratāciju pirms 
treniĦa. 

Apskatot regbija spēlētāju urīna īpatnējā svara vērtības katrā no hidratācijas pakāpēm 
(35.att.), redzams, ka hipohidratētajiem regbija spēlētājiem rādītāji ir tuvāk eihidratācijai nekā 
izteiktai hipohidratācijai. Tas pats attiecināms uz regbija spēlētāju, kura rādītāji atbilst 
izteiktai hipohidratācijai, jo urīna īpatnējā svara vērtība ir tuvu robežvērtībai starp mērenu un 
izteiktu hipohidratāciju.   
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35.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto regbija spēlētāju grupā un 

grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija  
 
Korelācija starp ėermeĦa lieso masu (kg) un urīna īpatnējo svaru nav statistiski ticama 

(korelācijas koeficients r= -0,227; p>0,05). Arī korelācija starp kopējo ūdens daudzumu 
ėermenī (%), kas noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, un urīna īpatnējo 
svaru nav statistiski ticama (r= -0,186; p>0,05).  

Ir atrasta cieša saistība starp ėermeĦa masas indeksu un tauku % ėermenī (r=0,942; 
p<0,05) un cieša saistība starp ėermeĦa tauku % un ūdens % ėermenī, kur korelācijas 
koeficients r= -0,982; p<0,05.  

Šie rezultāti parāda, ka bioelektriskas impedances metode nav pienērota hidratācijas 
stāvokĜa novērtēšanai.  

 
3.1.5.Regbija spēlētāju urīna īpatnējā svara vērtības un pirmstreniĦa hidratācijas statuss 

vasarā 
 
Otrā regbistu testēšana notika 2014. gada 4. jūnijā pie gaisa temperatūras +27oC un 

gaisa relatīvā mitruma 35%. Regbistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji paaugstinātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 28.tabulā.  
 

28.tabula 
Dati par testēto regbistu galvenajiem vidējiem rādītājiem 

 
Vecums, gados 28,15 ± 4,11 
Augums, m 1,87 ± 0,05 
ĖermeĦa masa pirms treniĦa, kg 94,46 ± 6,65 
ĖermeĦa masas indekss, kg/m2 27,03 ± 1,60 
Tauku daudzums ėermenī, % 13,14 ± 2,75 
ĖermeĦa liesā masa, kg 78,15 ± 5,13 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 60,42 ± 14,21 
Urīna īpatnējais svars pirms treniĦa 1,021 ± 0,005 
UĪS vērtību izkliede pirms treniĦa 1,011-1,027 
ĖermeĦa virsmas laukums, m2  2,20 ± 0,05 

 
Pēc 28.tabulas datiem: regbistu ėermeĦa masas indekss ir lielāks par normu, jo 

pārsniedz 25 kg/m2, tauku daudzums ėermenī atbilst normas augšējai robežai sportistiem, jo 
tas ir tuvu 15%. Vidējais urīna īpatnējais svars pirms treniĦa atbilst mērenai ėermeĦa 
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hipohidratācijai (UĪS atrodas robežās starp 1,020 un 1,030), bet UĪS vērtību izkliede starp 
dažādiem regbistiem pirms treniĦa variē plašās robežās (1,011-1,027). 

Pēc UĪS datiem (34.att.) pieciem no 13 regbija spēlētājiem UĪS bija normas robežās, 
norādot uz eihidratāciju, bet astoĦiem regbistiem no 13 urīna īpatnējais svars miera stāvoklī 
pārsniedza normu (1,020), norādot uz mērenu hipohidratāciju pirms treniĦa.  
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36. attēls. Regbija spēlētāju urīna īpatnējais svars pirms treniĦa  

 
Apskatot hidratācijas pakāpju vidējos urīna īpatnējā svara rādītājus (37t.att.), var redzēt, 

ka gan eihidratēto, gan mēreni hipohidratēto regbija spēlētāju dati ir pa vidu noteiktajām 
robežvērtībām. 
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37.attēls. Vidējie urīna īpatnējā svara rādītāji eihidrēto regbija spēlētāju grupā un 

grupās, kuriem ir mērena un izteikta ėermeĦa hipohidratācija  
 
Korelācija starp ėermeĦa lieso masu (kg) un urīna īpatnējo svaru nav statistiski ticama 

(korelācijas koeficients r=0,164; p>0,05). Arī korelācija starp kopējo ūdens daudzumu 
ėermenī (%), kas noteikts ar bioelektriskās impedances analīzes metodi, un urīna īpatnējo 
svaru nav statistiski ticama (r= -0,051; p>0,05).  

Ir atrasta vidēja saistība starp ėermeĦa masas indeksu un tauku % ėermenī (r=0,562; 
p<0,05).  

Šie rezultāti parāda, ka bioelektriskas impedances metode nav pienērota hidratācijas 
stāvokĜa novērtēšanai. 

Salīdzinot hidratācijas statusu regbija spēlētājiem, kas tika testēti mērenos un siltos laika 
apstākĜos  (38.att.) redzams, ka pavasarī spēlētāju rezultāti kopumā bija sliktāki, jo bija arī 
izteikta hipohidratācija, tomēr vidējie rādītāji katrai hidratācijas pakāpei bija zemāki.  
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38.attēls. Vidējās urīna īpatnējā svara vērtības katrai no hidratācijas pakāpēm  

 
Apskatot sportistu hidratāciju pirms treniĦa dažādos sporta veidos, no vasaras beigās un 

rudenī testētajiem futbolistiem eihidratēti bija 24 no 57 (42%) futbolistiem, no ziemā 
testētajiem futbolistiem – deviĦi no 28 (32%), no testētajiem hokejistiem ziemā deviĦi no 27 
(33%), bet no pavararī un vasaras sākumā pārbaudītajiem regbistiem – eihidrēti bija desmit no 
26 (38%). Tātad pirms treniĦa nedaudz labāk par citiem bija hidratēti futbolisti, kas tika testēti 
vasaras beigās.  

Jāsecina, ka neatkarīgi no ārējās vides temperatūras izmaiĦām tikai aptuveni 
viena trešā daĜa vai nedaudz vairāk (32-42%) no sporta spēĜu pārstāvjiem ierodas uz 
treniĦu eihidratēti. Lielākā daĜa spēlētāju (futbolistu, hokejistu un regbistu) jau pirms 
treniĦa ir hipohidratēti (58-68%). Organisma pirmstreniĦa hidratācijas statuss nav 
statistiski ticami saistīts ar spēlētāja pozīciju laukumā. Tas liecina par nepietiekamu 
šėidruma uzĦemšanu ikdienā lielākajai daĜai spēlētāju.  

 
3.2. Sportisu hidratācija pēc treniĦa 

 
3.2.1. Futbolistu urīna īpatnējā svara vērtības un hidratācija pēc treniĦa aukstos laika 

apstākĜos 

 
Ceturtā testēšana tika veikta 2013.gada 26. februārī pie gaisa temperatūras +4oC un 

gaisa relatīvā mitruma 62 %. Futbolistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 29.tabulā (pārējie 
dati minēti 21.tabulā) 

 
29.tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc treniĦa 
Vecums, gados 19,21 ± 2,94 
Augums, m 1,77 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 75,80 ± 9,75 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,026 ± 0,006 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,008-1,031 
Urīna osmolaritāte pēc treiĦa, mOsm/kg 893,4 ± 232,95 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede pēc treniĦa 247-1245 
TreniĦu stāžs, gadi  10,29 ± 3,34 

 
Pēc 29.tabulas datiem UĪS vidējā vērtība pēc treniĦa atbilst hipohidratācijai ((UĪS starp 

1,020 un 1,030), UĪS vērtību variācijas starp dažādiem spēlētājiem pēc treniĦa ir mazākas 
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nekā pirms tā (par to liecina mazāka standartnovirzes vērtība). Urīna osmolaritāte virs normas 
>700 mOsm/kg un pēc treniĦa urīna osmolaritāte ir lielāka.  

Kā redzams (39.att.), tad pēc treniĦa tikai vienam no testētajiem futbolistiem gan urīna 
īpatnējā svara, gan osmolaritātes rādītāji atbilst norma jeb eihidratācijas stāvoklim. SeptiĦiem 
no 14 futbolistiem (50%) urīna īpatnējais svars pēc treniĦa ir robežās no 1,020-1,029, kas 
norāda uz mērenu hipohidratāciju, bet sešiem futbolistiem pēc treniĦa urīna īpatnējā svara 
vērtības ≥ 1,030 un norāda uz izteiktu organisma hipohidratāciju. 
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39.attēls. Urīna īpatnējā svara n osmolaritātes vērtības futbolistiem pēc treniĦa  

 
Salīdzinot šos rezultārus ar pirms treniĦa rezultātiem (skat.att.19), redzams, ka 13 

futbolistiem no 14 urīna īpatnējais svars ir pieaudzis un tikai vienam futbolistam tas 
samazinājās par vienu vienību. Līdz ar to pēc treniĦa izmainījās futbolistu hidratācijas 
stāvoklis – trīs futbolisti, kas pirms treniĦa bija eihidratēti, pēc treniĦa bija mēreni 
hipohidratēti un viens futbolists, kas pirms treniĦa bija eihidratēts, pēc treniĦa bija izteikti 
hipohidratēts. Četri futbolisti, kas pirms treniĦa bija mēreni hipohidratēti, pēc treniĦa bija 
izteikti hipohidratēti. Pārējiem futbolistiem pēc treniĦa saglabājās tā pati hidratācijas pakāpe, 
kas bija pirms treniĦa. 

Tā kā šīs testēšanas laikā sportisti darbojās ierastajā treniĦu režīmā un nemainīja savus 
šėidruma uzĦemšanas paradumus, varam redzēt, ka astiĦiem futbolistiem no 14 neizdodas 
saglabāt esošo hidratācijas pakāpi, ja šėidruma uzĦemšana notiek, balstoties uz personīgo 
pieredzi un slāpju sajūtu. 

Noteiktā korelācija starp urīna īpatnējo svaru pirms un pēc treniĦa ir vidēji cieša 
(r=0,719, p=0,049), kas norāda uz to, ka urīna īpatnējo svaru pēc treniĦa var ietekmēt treniĦa 
laikā uzĦemtais šėidrums. Analizējot urīna osmolaritātes izmaiĦas treniĦa laikā, redzams, ka 
ne visiem futbolistiem tā pēc treniĦa palielinājās – trim futbolistiem pēc treniĦa urīna 
osmolaritāte samazinājās, lai gan diviem no šiem futbolistiem urīna īpatnējais svars pēc 
treniĦa palielinājās.  

Šādi rezultāti norāda uz iespēju, ka šie divi futbolisti treniĦa laikā ar sviedriem zaudēja 
vairāk minerālvielas (galvenokārt nātriju) nekā pārējie futbolisti, tādēĜ urīna osmolaritāte 
samazinājās. Lai šo hipotēzi varētu pārbaudīt, būtu jāveic pilnās urīna analīzes pirms un pēc 
slodzes, kā arī jāanalizē sviedru ėīmiskais sastāvs. 

Arī noteiktā korelācija starp pirms un pēc treniĦa urīna osmolaritāti ir vidēji cieša, 
(r=0,703, p=0,041), kas apliecina faktu, ka ne vienmēr zinot pirms treniĦa urīna osmolaritāti, 
ir iespējams paredzēt, kāda būs pēc treniĦa urīna osmolaritāte. 

Vēl viens kritērijs, ko var izmantot akūtai hidratācijas stāvokĜa izmaiĦu novērtēšanai, ir 
ėermeĦa masas izmaiĦas. Šajā gadījumā ėermeĦa masas izmaiĦas pēc treniĦa tika izteiktas kā 
procenti no ėermeĦa masas pirms treniĦa (40.att.). 



 99

 

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

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

futbolisti
ė

er
m

eĦ
a 

m
as

a 
iz

m
ai
Ħ

as
, %

 
40.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā, % no pirms treniĦa ėermeĦa masas 

futbolistiem  
 

Apskatot ėermeĦa masas izmaiĦas, redzams, ka vienam futbolistam pēc treniĦa ėermeĦa 
masa ir pieaugusi par 0,57%. Šim futbolistam pēc treniĦa samazinājās urīna īpatnējais svars 
par vienu vienību. Tas liecina, ka šis futbolists treniĦa laikā uzĦēma vairāk šėidruma nekā 
zaudēja. 

 No literatūras zināms, ka ikdienā ėermeĦa masas svārstības ir ±1%, tādēĜ lielākas 
ėermeĦa masas izmaiĦas var liecināt par ėermeĦa hidratācijas stāvokĜa izmaiĦām. 

Nosakot korelācijas starp urīna īpatnējo svaru un osmolaritāti un ėermeĦa masu, tika 
konstatēta cieša korelācija starp urīna īpatnējā svara izmaiĦām un urīna osmolaritātes 
izmaiĦām (r=0,837; p<0,001), savukārt korelācijas starp pirmstreniĦa ėermeĦa masu un urīna 
īpatnējo svaru (r= -0,047; p>0.05), pirmstreniĦa ėermeĦa masu un urīna osmolaritāti (r= -
0,121; p>0.05), pēctreniĦa ėermeĦa masu un urīna īpatnējo svaru (r= 0,010; p>0.05), kā arī 
pēctreniĦa ėermeĦa masu un urīna osmolaritāti (r= -0,095; p>0.05), tāpat kā starp ėermeĦa 
masas izmaiĦām un urīna īpatnējā svara izmaiĦām (r=0,084; p>0.05), kā arī ėermeĦa masas 
izmaiĦām un urīna osmolaritātes izmaiĦām (r= -0,386; p>0.05) nebija statistiski ticamas, 
norādot, ka pēc ėermeĦa masas izmaiĦām var spriest tikai par treniĦa laikā kopumā zaudēto 
šėidruma daudzumu, bet ne par tā saturu (sviedru sāĜu zudumi), tāpēc vispārpieĦemtā prakse 
pēc treniĦa uzĦemt šėidrumu 125-150% apmērā no zaudētās ėermeĦa masas, neparāda 
nepieciešamību uzĦemt minerālsāĜus (vai sportistam jādzer izotonisks vai hipertonisks 
šėidrums).  
 

Piektā testēšana tika veikta 2013. gada 7. martā pie gaisa temperatūras – 1oC un gaisa 
relatīvā mitruma 63%. pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 30.tabulā (pārējie dati 
minēti 22. tabulā).  

Pēc 22.tabulas datiem: UĪS vidējā vērtība pēc treniĦa atbilst mērenai hipohidratācijai 
(UĪS starp 1,020 un 1,030), UĪS vērtību variācijas starp dažādiem spēlētājiem pēc treniĦa ir 
mazākas nekā pirms tā (par to liecina mazāka standartnovirzes vērtība). Urīna osmolaritāte 
virs normas >700 mOsm/kg un pēc treniĦa urīna osmolaritāte ir lielāka. 



 100

 
30.tabula 

Dati par testēto futbolistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc treniĦa 
Vecums, gados 22,21 ± 3,51 
Augums, m 1,84 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 79,36 ± 6,66 
Kopējais ūdens daudzums ėermenī, % 64,67 ± 2,32 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,024 ± 0,005 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,015-1,033 
Urīna osmolaritāte pēc treiĦa, mOsm/kg 802,93 ± 158,07 
Urīna osmolaritātes vērtību izkliede pēc treniĦa 445-978 
TreniĦu stāžs, gadi  13,79 ± 3,62 

 
Kā redzams (41.att.), tad pēc treniĦa tikai diviem no testētajiem futbolistiem gan urīna 

īpatnējā svara, gan osmolaritātes rādītāji atbilst normai jeb eihidratācijas stāvoklim. Desmit no 
14 futbolistiem (71%) urīna īpatnējais svars pēc treniĦa ir robežās no 1,020-1,029, kas norāda 
uz mērenu hipohidratāciju, bet diviem futbolistiem pēc treniĦa urīna īpatnējā svara vērtības ≥ 
1,030 un norāda uz izteiktu organisma hipohidratāciju. 

Urīna osmolaritāte zem 700 mOsm/kg tika konstatēta tiem pašiem diviem futbolistiem, 
kuriem urīna īpatnējā svara vērtības bija atbilstošas eihidratācijai. 
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41.attēls. Urīna īpatnējā svara n osmolaritātes vērtības futbolistiem pēc treniĦa  
 

Apskatot urīna īpatnējā svara izmaiĦas treniĦa laikā (skat.att.22 un 41), redzams, ka 
vienam futbolistam pēc treniĦa urīna īpatnējais svars samazinājās, vienam futbolistam urīna 
īpatnējais svars nemainījās, bet pārējiem tas palielinājās, tādēĜ mainījās arī futbolistu 
hidratācijas stāvoklis pēc treniĦa. Trīs futbolisti, kas pirms treniĦa bija eihidratēti, pēc treniĦa 
bija mēreni hipohidratēti. Viens sportists, kas pirms treniĦa bija mēreni hipohidratēts, pēc 
treniĦa bija eihidratēts un divi futbolisti, kas pirms treniĦa bija mēreni hipohidratēti, pēc 
treniĦa bija izteikti hipohidratēti. Pārējiem futbolistiem mainījās urīna īpatnējais svars, bet 
hidratācijas pakāpe palika tāda pati, kāda tā bija pirms treniĦa. Arī korelācijas koeficients 
(r=0,501; p<0,05) starp urīna īpatnējo svaru pirms un pēc treniĦa norāda, ka visos gadījumos 
nav iespējams paredzēt pēctreniĦa urīna īpatnējo svaru, ja ir zināma tā vērtība pirms treniĦa. 

Apskatot urīna osmolaritātes izmaiĦas treniĦa laikā, redzams, ka septiĦos gadījumos pēc 
treniĦa urīna osmolaritāte palielinājās un septiĦos gadījumos urīna osmolaritāte samazinājās. 
Arī korelācijas koeficients (r=0,617; p<0,05) starp urīna osmolaritāti pirms un pēc treniĦa 
parāda, ka visos gadījumos nav iespējams paredzēt osmolaritātes izmaiĦas treniĦa laikā. Tas 
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liek domāt, ka treniĦu laikā ir kādi ietekmējošie faktori, kas šo osmolaritāti izmaina. Pēc 
literatūrā minētās informācijas ir zināms, ka cilvēku sviedru sastāvs atšėiras pēc sāĜu 
koncentrācijas. Tāpat urīna osmolaritāti varētu ietekmēt treniĦa laikā uzĦemtā šėidruma veids 
– tas, cik liela ir sāĜu koncentrācija dzērienā. Jo tā augstāka, jo lielāka varētu būt arī urīna 
osmolaritāte. 

Arī šai futbolistu grupai ėermeĦa hidratācijas stāvoklis tika novērtēts pēc ėermeĦa 
masas izmaiĦām treniĦa laikā (42.att.). Analizējot rezultātus par ėermeĦa masas izmaiĦām 
treniĦa laikā, redzams, ka tikai sešiem futbolistiem ėermeĦa masas izmaiĦas ir 1% robežās, 
bet pārējiem tās ir lielākas un liecina par hidratācijas stāvokĜa izmaiĦām. 
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42.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā procentos no pirstreniĦa ėermeĦa 

masas  
 
Nosakot korelācijas starp urīna īpatnējo svaru, osmolaritāti un ėermeĦa masu, tika 

konstatēta cieša korelācija starp urīna īpatnējā svara izmaiĦām un urīna osmolaritātes 
izmaiĦām (r=0,816; p<0,001), savukārt korelācijas starp pirmstreniĦa ėermeĦa masu un urīna 
īpatnējo svaru (r= -0,028; p>0,05), pirmstreniĦa ėermeĦa masu un urīna osmolaritāti (r= -
0,263; p>0,05), pēctreniĦa ėermeĦa masu un urīna īpatnējo svaru (r=0,096; p>0,05), 
pēctreniĦa ėermeĦa masu un urīna osmolaritāti (r= -0,151; p>0,05), ėermeĦa masas izmaiĦām 
un urīna īpatnējā svara izmaiĦām (r= -0,430; p>0,05), ėermeĦa masas izmaiĦām un urīna 
osmolaritātes izmaiĦām (r= -0,384; p>0,05) nebija statistiski ticamas, norādot, ka pēc 
ėermeĦa masas izmaiĦām var spriest tikai par treniĦa laikā kopumā zaudēto šėidruma 
daudzumu, bet ne par tā saturu (sviedru sāĜu zudumi), tādējādi vispārpieĦemtā prakse pēc 
treniĦa uzĦemt šėidrumu 125-150% apmērā no zaudētās ėermeĦa masas, neparāda 
nepieciešamību uzĦemt minerālsāĜus, respektīvi, nenosaka, vai sportistam jādzer izotonisks 
vai hipertonisks šėidrums.  

 
Salīdzinot rezultātus starp futbolistu grupu, kas tika testēta februāra beigās, un futbolistu 

grupu, kas tika testēta marta sākumā, netika konstatētas statistiski ticamas atšėirības starp 
sekojošām grupām: urīna īpatnējais svars pēc treniĦa (p=0,439), urīna osmolaritāte pēc 
treniĦa (p=0,239), urīna īpatnējais svars pēc treniĦa aizsargiem (p=0,521), urīna īpatnējais 
svars pēc treniĦa pussargiem (p=1) un urīna īpatnējais svars pēc treniĦa uzbrucējiem 
(p=0,798). 

Šie rezultāti liecina, ka nelielas temperatūras svārstības (-1-+4oC) un relatīvā gaisa 
mitruma izmaiĦas (62-63%) būtiski neietekmē sportistu hidratācijas stāvokli. 

Apskatot urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa atkarībā no spēlētāju pozīciju laukumā 
(43.att.), redzams, ka pēc treniĦa urīna īpatnējā svara vidējā vērtība visaugstākā ir augsta 
aizsargiem – 1,027, kas atbilst mērenai hipohidratācijai. Zemākā pēctreniĦa urīna īpatnējā 
svara vidējā vērtība ir pussargiem, vārtsargiem un uzbrucējiem- attiecīgi 1,026, 1,024 un  
1,022, kas arī atbilst mērenai hipohidratācijai. 



 102

 

1,027 1,026

1,022
1,024

1,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

1,035

aizsargs pussargs uzbrucējs vārtsargs

futbolisti

u
rī

n
a 
īp

at
n
ēj

ai
s 

sv
ar

s

 
43.attēls. Urīna īpatnējā svara vidējās vērtības pēc treniĦa futbolistiem pēc to pozīcijas 

laukumā  
 

Nosakot, vai pastāv statistiski ticama atšėirība starp minētajām grupām, tā tika 
konstatēta urīna īpatnējā svarā starp aizsargiem pirms un pēc treniĦa (p=0,004), pussargiem 
pirms un pēc treniĦa (p=0,034). Pārējām grupām – uzbrucējiem pirms un pēc treniĦa 
(p=0,058) un vārtsargiem pirms un pēc treniĦa (p=0,132), aizsargiem-pussargiem pēc treniĦa 
(p=0,656), aizsargiem-uzbrucējiem pēc treniĦa (p=0,229), aizsargiem-vārtsargiem pēc treniĦa 
(p=0,348), pussargiem-uzbrucējiem pēc treniĦa (p=0,301), pussargiem-vārtsargiem pēc 
treniĦa (p=0,468), uzbrucējiem-vārtsargiem pēc treniĦa (p=0,312) statistiski ticamas 
atšėirības netika konstatētas. 

 
Kopumā pēc iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka futbolisti pietiekoši neseko līdzi 

sava organisma hidratācijai pirms treniĦa, kā arī treniĦa laikā. Lai uzlabotu šo situāciju 
būtu nepieciešams paplašināt sportistu un treneru zināšanas par organisma hidratācijas 
līmeĦa nozīmi fizisko slodžu laikā, kā arī būtu jāizveido katra futbolista individuālais 
hidratācijas plāns. Spēlētāju organisma hidratācijas statuss pēc urīna īpatnējā svara un 
osmolaritātes rādītājiem nav statistiski ticami atkarīgs no futbolista uzdevuma treniĦa 
laikā.  

 
3.2.2. Hokeja spēlētāju urīna īpatnējā svara vērtības un hidratācija pēc treniĦa ziemā 

 
Pirmā testēšana tika veikta 2014. gada 21. februārī, pie gaisa temperatūras 0oC un 

relatīvā gaisa mitruma 89%. Hokejistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa 31.tabulā (pārējie 
dati parādīti 24. tabulā). 

 
31.tabula 

Dati par testēto hokejistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc treniĦa  
Vecums, gados 24,61 ± 4,50 
Augums, m 1,80 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 81,19 ± 6,22 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,027 ± 0,005 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,018-1,035 
TreniĦu stāžs, gadi  13,31 ± 4,09 

 
Pēc 31.tabulas datiem, hokejistu vidējais urīna īpatnējais svars pēc treniĦa statistiski 

ticami palielinās (p=0,03), un atbilst ėermeĦa mērenai hipohidratācijai (UĪS atrodas robežās 
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starp 1,020 un 1,030). UĪS vērtību variācijas starp dažādiem spēlētājiem pirms un pēc treniĦa 
ir līdzīgas – par to liecina vienāda standartnovirzes vērtība.  

Analizējot datus par urīna īpatnējā svara vērtībām pēc treniĦa (44.att.), redzams, ka pēc 
treniĦa eihidratēts bija tikai viens hokejists, astoĦi hokejisti bija mēreni hipohidratēti un četri 
– izteikti hipohidratēti. Apskatot individuāli urīna īpatnējā svara vērtības pirms un pēc treniĦa 
(skat.att. 31 un 44), trim hokejistiem tās palika nemainīgas, diviem hokejistiem urīna 
īpatnējais svars pēc treniĦa samazinājās, bet deviĦiem hokejistiem tas pēc treniĦa palielinājās.  
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44.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa  

 
Tātad ir novērojamas arī izmaiĦas hokejistu hidratācijas stāvoklī, viens hokejists, kas 

pirms treniĦa bija eihidratēts, pēc treniĦa bija mēreni hipohidratēts, divi hokejisti, kas pirms 
treniĦa bija mēreni hipohidratēti, pēc treniĦa bija izteikti hipohidratēti, viens hokejists, kas 
pirms treniĦa bija izteikti hipohidratēts, pēc treniĦa bija mēreni hipohidratēts. Pārējiem 
hokejistiem, mainoties urīna īpatnējā svara vērtībām, hidratācijas pakāpe palika nemainīga. 
Korelācija starp urīna īpatnējā svara vērtībām pirms un pēc treniĦa bija cieša (r=0,928). 

 Šo hokejistu hidratācijas stāvokĜa izmaiĦas treniĦa laikā tika novērtētas arī pēc ėermeĦa 
masas izmaiĦām (45.att.). 
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45.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā, procentos no pirms treniĦa ėermeĦa 

masas  
 

Analizējot datus par ėermeĦa masas izmaiĦām treniĦa laikā, redzams, ka trim 
hokejistiem pēc treniĦa tā ir palielinājusies par nepilnu procentu. Iespējams, tas tādēĜ, ka 
treniĦa laikā un uzreiz pēc treniĦa šie hokejisti ir uzĦēmuši lielu šėidruma daudzumu. 
Pārējiem hokejistiem pēc treniĦa ėermeĦa masas samazinājās, un samazinājums lielāks par 
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1% tika novērots četriem hokejistiem no 14 jeb 29%, kas liecina par izmaiĦām hidratācijas 
pakāpē. ĖermeĦa masa zudums virs 2% netika konstatēts nevienam hokejistam. Nosakot 
korelāciju starp ėermeĦa masas izmaiĦām un urīna īpatnējā svara izmaiĦām treniĦa laikā, 
iegūtā korelācija ir Ĝoti vāja un nav statistiski ticama (r=0,062; p>0,05), kas norāda uz to, ka 
pēc ėermeĦa masas izmaiĦām nevar novērtēt izmaiĦas hidratācijas pakāpē. 

 
Otrā hokejistu testēšana notika 2014. gada 25. februārī pie gaisa temperatūras +5oC un 

relatīvā gaisa mitruma 56%. Hokejistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji ir attēloti 32.tabulā (pārējie dati parādīti 25. tabulā). 

 
32.tabulā 

Dati par testēto hokejistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc  
Vecums, gados 18,29 ± 0,47 
Augums, m 1,83 ± 0,06 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 79,28 ± 8,94 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,024 ± 0,006 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,011-1,033 
TreniĦu stāžs, gadi  12,14 ± 1,41 

 
Pēc 25.tabulas datiem: hokejistu vidējais UĪS pēc treniĦa atbilst ėermeĦa 

hipohidratācijai (UĪS atrodas robežās starp 1,020 un 1,030), UĪS vērtību variācijas starp 
dažādiem spēlētājiem pirms treniĦa ir lielākas nekā pēc treniĦa – par to liecina lielāka 
standartnovirzes vērtība pirms treniĦa nekā pēc tā.  

Analizējot urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa (46.att.), redzams, ka pēc treniĦa 
urīna īpatnējais svars zem 1,020 bija tikai vienam hokejistam, desmit hokejistiem tas bija 
robežās no 1,020-1,029, bet trim hokejistiem vienāds vai lielāks par 1,030, kas atbilst izteiktai 
hipohidratācijai. Analizējot urīna īpatnējā svara izmaiĦas individuāli, redzams, ka četriem 
hokejistiem urīna īpatnējais svars pēc treniĦa samazinājās, bet pārējiem hokejistiem – 
palielinājās. Pēc treniĦa mainījās arī hokejistu hidratācijas pakāpe – seši hokejisti, kas pirms 
treniĦa bija eihidratēti, pēc treniĦa bija mēreni hipohidratēti. Trīs hokejisti, kas pirms treniĦa 
bija mēreni hipohidratēti, pēc treniĦa bija izteikti hipohidratēti. Pārējiem hokejistiem 
mainoties urīna īpatnējā svara vērtībām, hidratācijas pakāpe palika nemainīga. 
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46.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa hokejistiem  

 
Apskatot urīna īpatnējā svara vērtības atkarībā no spēlētāju pozīcijas laukumā, tika 

konstatēta statistiski ticama atšėirība (p=0,016) urīna īpatnējā svara vērtībā uzbrucējiem pirms 



 105

un pēc treniĦa. Statistiski ticama atšėirība netika konstatēta ne aizsargiem pirms un pēc 
treniĦa (p=0,460), ne starp aizsargiem un uzbrucējiem pirms treniĦa (p=0,279), ne arī starp 
aizsargiem un uzbrucējiem pēc treniĦa (p=0,493). 
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47.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā, procentos no pirms treniĦa ėermeĦa 

masas  
 

No ėermeĦa masas izmaiĦas datiem (47.att.), redzams, ka vienam hokejistam pēc 
treniĦa ėermeĦa masa pieauga (iespējams, ka treniĦa beigās viĦš uzĦēma lielu šėidruma 
daudzumu), bet pārējiem tā samazinājās. Turklāt 11 hokejistiem no 14 ėermeĦa masas 
izmaiĦas bija lielākas par 1%, norādot uz izmaiĦām ėermeĦa hidratācijas pakāpē. ĖermeĦa 
masas samazinājums par 2%, tika konstatēts tikai vienam hokejistam. Korelācija starp urīna 
īpatnējā svara izmaiĦām un ėermeĦa masas izmaiĦām ir vāja (r=0,392; p<0,05), norādot, ka, 
samazinoties ėermeĦa masai, urīna īpatnējais svars palielinātos. 

Hokejistiem no abām komandām pēc treniĦa ėermeĦa masas samazinājums lielāks 
par 1% tika novērots 15 spēlētājiem no 28 jeb 54%, bet ėermeĦa masa zudums virs 2% 
tika konstatēts tikai vienam hokejistam jeb 7%. 
 

3.2.3. Regbistu urīna īpatnējā svara vērtības un pēc treniĦa hidratācija pavasarī 

 
Pirmā testēšana notika 2014.gada 23. martā, pie gaisa temperatūras +10oC un gaisa 

relatīvā mitruma 65%. Regbistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un ėermeĦa 
hidratācijas rādītāji pazeminātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 33.tabulā (pārējie dati 
parādīti 27.tabulā).. 

 
33.tabula 

Dati par testēto regbistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc treniĦa  
Vecums, gados 24,23 ± 4,94 
Augums, m 1,85 ± 0,07 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 79,28 ± 8,94 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,024 ± 0,007 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,007-1,033 
ĖermeĦa virsmas laukums, m2  2,15 ± 0,10 
Svīšanas intensitāte, L/h 0,83 ± 0,23 
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Pēc 33. tabulas datiem: regbistu vidējais UĪS pēc treniĦa atbilst ėermeĦa hipohidratācijai 
(UĪS atrodas robežās starp 1,020 un 1,030), UĪS vērtību variācijas starp dažādiem spēlētājiem 
pirms treniĦa ir nedaudz lielākas nekā  pēc treniĦa – par to liecina lielāka standartnovirzes 
vērtība pirms treniĦa nekā pēc tā.  

Analizējot informāciju par urīna īpatnēja svara vērtībām pēc treniĦa (48.att.), 
redzams, ka pēc treniĦa eihidratēti bija tikai divi regbisti, mēreni hipohidratēti bija desmit 
regbisti un izteikti hipohidratēts bija viens regbists. Organisma hipohidratācija tika konstatēta 
pavisam 85% regbistu. Analizējot individuālās urīna īpatnējā svara izmaiĦas, pieci regbisti, 
kas pirms treniĦa bija eihidratēti, pēc treniĦa bija mēreni hipohidratēti. Pārējiem regbistiem 
pēc treniĦa urīna īpatnējais svars palielinājās, bet hidartācijas pakāpe palika nemainīga. 
Korelācijas koeficients starp urīna īpatnējā svara vērtībām pirms un pēc treniĦa bija cieša 
(r=0,812; p<0,01). 
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48.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa regbistiem  

 
Regbistu hidratācijas pakāpes izmaiĦas treniĦa laikā tika noteiktas arī pēc ėermeĦa 

masas izmaiĦām (49.att.). 
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49.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā regbistiem, procentos no pirms treniĦa 

ėermeĦa masas  
 
Vienam regbistam pēc treniĦa vērojams neliels ėermeĦa masas pieaugums (0,4%), bet 

pārējiem regbistiem ėermeĦa masa pēc treniĦa samazinājās, turklāt astoĦiem regbistiem (jeb 
62%) ėermeĦa masas samazinājums bija lielāks par 1%, kas liecina par izmaiĦām ėermeĦa 
hidratācijas pakāpē. ĖermeĦa masas zudums virs 2%, tika noteikts diviem regbistiem no 13 
(jeb 15%).  
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Korelācija starp ėermeĦa masas izmaiĦām un urīna īpatnējā svara izmaiĦām treniĦa 
laikā nebija statistiski ticama (r=0,231; p>0,05), norādot, ka pēc ėermeĦa masas izmaiĦām 
nav iespējams novērtēt izmaiĦas ėermeĦa hidratācijas pakāpē (urīna īpatnējā svara izmaiĦas). 

 Tā kā regbistu treniĦa laikā tika uzskaitīts izdzertā šėidruma daudzums, tad bija 
iespējams noteikt arī regbistu svīšanas intensitāti un tās saistību ar ėermeĦa virsmas laukumu 
(50.att.). 
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50.attēls. Svīšanas intensitātes atkarība no ėermeĦa virsmas laukuma regbistiem 

(r=0,532; p<0,05) 
 
Svīšanas intensitāte ir atkarīga no ėermeĦa virsmas laukuma lieluma un starp šiem 

parametriem pastāv vidēji cieša korelācija (r=0,532; p<0,05). Tātad jo lielāks ir ėermeĦa 
virsmas laukums, jo lielāka paredzama svīšanas intensitāte. Tā kā korelācija ir vidēji cieša, tad 
svīšanas intensitāti ietekmē arī citi faktori (piem., apkārtējās vides temperatūra, sviedru 
dziedzeru daudzums un aktivitāte, sviedru ražošanai pieejamais šėidruma daudzums, slodzes 
intensitāte). 

Nosakot sakarību starp pirms treniĦa hidratācijas statusu (pēc UĪS vērtībām) un svīšanas 
intensitāti, tika iegūta vidēji cieša negatīva korelācija (r= -0,5478; p<0,05), kas norāda uz to, 
ka pieaugot pirmstreniĦa urīna īpatnējā svara vērtībām, samazināsies svīšanas intensitāte 
treniĦa laikā, kas var pasliktināt ėermeĦa siltuma atdevi un veicināt pārkaršanu (51.att.). 
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51.attēls. Svīšanas intensitātes atkarība no pirmstreniĦa urīna īpatnējā svara 

vērtības regbistiem (r= -0,5478; p<0,05) 
 
Tātad tie sportisti, kuri pirms treniĦa būs hipohidratēti (UĪS≥1,020), būs ar mazāku 

svīšanas intensitāti un līdz ar to arī sliktāku termoregulāciju, jo organismā būs pieejams 
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mazāks ūdens daudzums, ko var izmantot sviedru producēšanai. Tas savukārt nozīmē, ka šie 
sportisti slodzes laikā būs vairāk pakĜauti karstuma dūriena un hipertermijas riskam. 

Tika salīdzināta arī regbistu svīšanas intensitāte ar treniĦa laikā izdzerto šėidruma 
daudzumu (52.att.). 
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52.attēls. Regbistu svīšanas intensitāte un uzĦemtais šėidruma daudzums treniĦa 

laikā  
Redzams, ka tikai viens regbists treniĦa laikā uzĦēma vairāk šėidruma, nekā zaudēja ar 

sviedriem. Visi pārējie regbisti treniĦa laikā uzĦēma nepietiekošu šėidruma daudzumu 
(attiecībā pret sviedru zudumiem). 

To daĜēji varētu izskaidrot ar to, ka šajā laikā gaisa temperatūra ir salīdzinoši zema 
(+10oC), tāpēc darbojas termoregulācijas mehānisms, kas raksturīgs aukstiem laika 
apstākĜiem. Tas nomāc slāpju sajūtu, jo perifērie asinsvadi ir sašaurināti un centrālo asinsvadu 
tilpums nesamazinās dehidratācijas laikā, tādējādi netiek kairināti centrālo asinsvadu 
baroreceptori. Turklāt pie zemas apkārtējās vides temperatūras siltuma atdeve notiek 
galvenokārt caur radiāciju, konvekciju un kondukciju, tādēĜ siltuma atdeve svīšanas ceĜā ir 
mazāk nozīmīga. 

 
3.2.4. Regbistu urīna īpatnējā svara vērtības un pēctreniĦa hidratācija vasarā 

 
Otrā regbistu testēšana notika 2014. gada 4. jūnijā pie gaisa temperatūras +27oC un 

gaisa relatīvā mitruma 35%. Regbistu antropometriskie rādītāji, ėermeĦa masas sastāvs un 
ėermeĦa hidratācijas rādītāji paaugstinātas temperatūras apstākĜos ir attēloti 34.tabulā (pārējie 
dati parādīti 28. tabulā).  

 
34.tabula 

Dati par testēto regbistu galvenajiem vidējiem rādītājiem pēc treniĦa  
Vecums, gados 28,15 ± 4,11 
Augums, m 1,87 ± 0,05 
ĖermeĦa masa pēc treniĦa, kg 94,08 ± 6,51 
Urīna īpatnējais svars pēc treniĦa 1,023 ± 0,006 
UĪS vērtību izkliede pēc treniĦa 1,009-1,036 
ĖermeĦa virsmas laukums, m2  2,20 ± 0,05 
Svīšanas intensitāte, L/h 0,77 ± 0,22 

 
Pēc 34.tabulas datiem: regbistu vidējais urīna īpatnējais svars pēc treniĦa atbilst 

ėermeĦa hipohidratācijai (UĪS atrodas robežās starp 1,020 un 1,030), UĪS vērtību variācijas 
starp dažādiem spēlētājiem pirms un pēc treniĦa ir līdzīgas – par to liecina līdzīga 
standartnovirzes vērtība).  
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Analizējot urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa (53.att.), redzams, ka pēc treniĦa 
eihidratēti bija divi regbisti, desmit regbisti pēc treniĦa bija mēreni hipohidratēti un viens – 
izteikti hipohidratēts. Organisma hipohidratācija tika noteikta 85% spēlētāju. Analizējot urīna 
īpatnējā svara izmaiĦas individuāli, četriem regbistiem pēc treniĦa urīna īpatnējā svara 
vērtības samazinājās, bet pārējiem palielinājās. Pēc treniĦa notika izmaiĦas arī regbistu 
hidratācijas pakāpē – trīs regbisti, kas pirms treniĦa bija eihidratēti, pēc treniĦa bija mēreni 
hipohidratēti, viens regbists, kas pirms treniĦa bija mēreni hipohidratēts, pēc treniĦa bija 
izteikti hipohidratēts. Pārējiem regbistiem mainījās urīna īpatnējais svars, bet hidratācijas 
pakāpe palika nemainīga. 
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53.attēls. Urīna īpatnējā svara vērtības pēc treniĦa regbistiem  

 
Tā kā regbistu treniĦa laikā tika uzskaitīts izdzertā šėidruma daudzums, tad bija 

iespējams noteikt arī regbistu svīšanas intensitāti un tās saistību ar ėermeĦa virsmas laukumu 
(54.att.). 
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54.attēls. Svīšanas intensitātes atkarība no ėermeĦa virsmas laukuma regbistiem  

(r= 0,381; p<0,05) 
 
Svīšanas intensitāte ir atkarīga no ėermeĦa virsmas laukuma lieluma, un starp šiem 

parametriem pastāv vāja korelācija (r=0,381; p<0,05). Tātad jo lielāks ir ėermeĦa virsmas 
laukums, jo lielāka paredzama svīšanas intensitāte. Tā kā korelācija ir vāja, tad jāsecina, ka 
svīšanas intensitāti ietekmē arī citi faktori (piem., apkārtējās vides temperatūra, sviedru 
dziedzeru daudzums un aktivitāte, sviedru ražošanai pieejamais šėidruma daudzums, slodzes 
intensitāte). 

Tika salīdzināta arī regbistu svīšanas intensitāte ar treniĦa laikā izdzerto šėidruma 
daudzumu (55.att.). 
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55.attēls. Regbistu svīšanas intensitāte un uzĦemtais šėidruma daudzums treniĦa laikā  

 
Redzams, ka tikai viens regbists treniĦa laikā uzĦēma vairāk šėidruma nekā zaudēja ar 

sviedriem. Visi pārējie regbisti treniĦa laikā uzĦēma nepietiekošu šėidruma daudzumu 
(attiecībā pret sviedru zudumiem). 

Korelācija starp svīšanas intensitāti un uzĦemto šėidruma daudzumu ir vidēji cieša 
(r=0,423; p<0,05), norādot, ka sportistiem, kuriem ir intensīvāka svīšana, ir tendence uzĦemt 
vairāk šėidruma treniĦu laikā. Tomēr šėidruma uzĦemšana arī sportistiem, kas pastiprināti 
svīst, nav pietiekoša, jo sportists nespēji objektīvi novērtēt savu svīšanas intensitāti, vai ir 
samazināta slāpju sajuta vai kāds cits iemesls, to parāda arī izmaiĦas uz dehidratācijas pusi 
regbistu hidratācijas pakāpē pēc treniĦa.  
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56.attēls. ĖermeĦa masas izmaiĦas treniĦa laikā regbistiem, procentos no pirms treniĦa 

ėermeĦa masas  
 
Vienam regbistam pēc treniĦa vērojams neliels ėermeĦa masas pieaugums (0,38%), kas 

Ĝāva tam saglabāt eihidratētu stāvokli arī pēc treniĦa (skat.att.56). Pārējiem regbistiem 
ėermeĦa masa pēc treniĦa samazinājās, nepārsniedzot 1% robežu, kas norāda, ka hidratācijas 
pakāpe neizmainījās.  

Korelācija starp ėermeĦa masas izmaiĦām un urīna īpatnējā svara izmaiĦām treniĦa 
laikā bija vāja (r=0,405; p<0,05), kas norāda, ka pēc ėermeĦa masas izmaiĦām nav iespējams 
novērtēt izmaiĦas ėermeĦa hidratācijas pakāpē. 

 Salīdzinot abas regbistu grupas, starp tām tika konstatētas statistiski ticamas vecuma 
(p=0,041) un treniĦa laikā izdzertā šėidruma daudzuma (p=0,001) atšėirības. Starp pārējiem 
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rādītājiem statistiski ticamas atšėirības netika konstatētas. Tas liecina, ka pie augstākas vides 
temperatūras (+10oC pret +27oC) vairāk tiek stimulēta slāpju sajūta, tādējādi palielinot arī 
uzĦemtā šėidruma daudzumu un samazinot ėermeĦa masas zudumus treniĦa laikā. 

Apskatot visu testēto grupu rezultātus, redzams, ka pēc slodzes eihidratētā stāvoklī bija 
tie sportisti, kuru pirms treniĦa urīna īpatnējā svara vērtība bija mazāka par 1,010. Tas norāda, 
ka gadījumos, kad treniĦa laikā šėidruma uzĦemšana notiek labprātīgi (t.i., pēc sportista 
pieredzes un izjūtām, kad iepriekš nav noteikts, cik liels šėidruma daudzums jāizdzer treniĦa 
laikā, kā tas notika šajā pētījumā), nepieciešams pirms treniĦa panākt labu organisma 
hidratāciju (urīna īpatnējā svara vērtības nedrīkst būt tuvu pie 1,020, kas jau ir 
hipohidratācija), lai pēc treniĦa sportists joprojām būtu eihidratēts. 

 
Apskatot sportistu hidratāciju pēc treniĦa neatkarīgi no ārējās vides temperatūras, 

eihidratēti bija trīs futbolisti no 28 (11%), divi hokejisti no 28 (7%) hokejistiem, trīs 
regbisti no 26 (12%). Tātad treniĦa laikā saglabāt hidratāciju esošajā līmenī visgrūtāk 
bija hokejistiem, ko varētu izskaidrot ar lielāku slodzes intensitāti hokejā, salīdzinot ar 
futbolu un regbiju. Rezultāti par hidratācijas stāvokĜa izmaiĦām treniĦa laikā norāda 
uz to, ka, balstoties tikai uz savu pieredzi un izjūtām, kā arī šėidruma uzĦemšanas 
iespējām, sportisti nespēj uzturēt nemainīgu organisma hidratāciju treniĦu laikā, tādēĜ 
pēc treniĦa hidratācijas rādītāji pasliktinās, dažiem sportistiem pārsniedzot ėermeĦa 
masas zudumu divu procentu robežu, kas varētu pasliktināt viĦu darbspējas un 
kognitīvās spējas spēles pēdējā puslaikā. 

 
3.3. Sportistu rehidratācija 

 
Iepriekšējā nodaĜā aprakstītā datu analīze parāda, ka svīšanas intensitāte un uzĦemtā 

šėidruma daudzums ir individuāli variējoši lielumi un tāpēc nav iespējams izveidot „ideālu” 
hidratācijas plānu, kas derētu visiem sportistiem visos apstākĜos. Tāpēc ir nepieciešams 
katram sportistam izstrādāt viĦam individuāli piemērotu hidratācijas plānu, kas spētu 
nodrošinātu optimālu organisma hidratāciju konkrētajos apstākĜos (gaisa temperatūra un 
relatīvais mitrums). 

Sportistiem, kas pirms treniĦa ir eihidratēti un treniĦa laikā uzĦem šėidruma daudzumu, 
kas ir lielāks par svīšanas intensitāti, izdodas saglabāt eihidratētu stāvokli arī pēc treniĦa. 
Tomēr sportistiem, kas treniĦus uzsāk mēreni hipohidratētā stāvoklī un treniĦa laikā uzĦem 
šėidruma daudzumu, kas lielāks par svīšanas intensitāti, neizdodas uzlabot hidratāciju.  

Parasti slodze izraisa hiperosmotisku hipovolēmiju, jo sviedri ir hipotoniski attiecībā 
pret asins plazmu, bet tā var izraisīt arī izoosmotisku hipovolēmiju, ja tiek lietoti diurētiėi vai 
sportisti ir pakĜauti aukstumam un hipoksijai (Sawka et al.,2007). 

Literatūrā rehidratācijai pēc slodzes rekomendē uzĦemt šėidruma daudzumu, kas ir 125-
150% apjomā no treniĦa laikā zaudētās ėermeĦa masas. Darbā iegūtie rezultāti parādīja, ka 
pēc ėermeĦa masas izmaiĦām nav iespējams noteikt izmaiĦas hidratācijas pakāpē. Nav 
iespējams arī izveidot rekomendācijas eihidratācijas uzturēšanai ikdienā miera stāvoklī un 
rekomendācijas šėidruma uzĦemšanai nākošajā treniĦā.  

Darbā iegūtie rezultāti liecina, ka, izmantojot svīšanas intensitāti un urīna īpatnējā svara 
izmaiĦas treniĦa laikā, būtu iespējams precīzāk noteikt pēc treniĦa uzĦemamā šėidruma 
daudzumu. Lai varētu precizēt, kāda veida šėidrums (izotonisks vai hipertonisks) jāuzĦem pēc 
slodzes, būtu nepieciešami dati par urīna osmolaritātes izmaiĦām treniĦa laikā un informācija 
par sviedru ėīmisko sastāvu. 

Balstoties uz Periard un līdzautoru (2014) datiem par tenisa spēlētāju rehidratācijas 
individuālajām rekomendācijām, tika izstrādātas individuālās šėidruma uzĦemšanas 
rekomendācijas regbistiem. 
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Individuālo rehidratācijas rekomendāciju izveidošanai ir nepieciešams iegūt sekojošus 
datus:  

1) urīna īpatnējā svara vai osmolaritātes vērtība miera stāvoklī – pirms treniĦa, lai 
noteiktu sportista hidratācijas statusu; 

2) ėermeĦa masu pirms un pēc treniĦa, kas nepieciešama svīšanas intensitātes 
aprēėināšanai; 

3) uzĦemtā šėidruma daudzumu un izdalītā urīna tilpumu treniĦa laikā, kas arī 
nepieciešami, lai noteiktu svīšanas intensitāti; 

4) zinot treniĦa laikā uzĦemtā šėidruma daudzumu var novērtēt vai tas ir lielāks vai 
mazāks par svīšanas intensitāti un līdz ar to arī spriest par šėidruma zudumu kompensēšanas 
efektivitāti; 

5) „ideālā” variantā būtu jānosaka katra sportista kuĦăa iztukšošanās ātrums, lai tas 
slodzs laikā netiktu pārslogots ar šėidruma daudzumu, kas pārsniedz kuĦăa iztukšošanās 
ātrumu un neradītu diskomfortu sportistiem slodzes laikā. Ja šī  informācija nav pieejama, tad 
pieĦemt, ka kuĦăa iztukšošanās ātrums ir 1L/h; 

6) noteikt sviedru nātrija koncentrāciju, lai precīzāk varētu noteikt uzĦemamā nātrija 
daudzumu (tā koncentrāciju šėidrumā) treniĦa laikā un pēc tā. 

Izmantojot šos datus tālāk ir iespējams izrēėināt individuāli katram sportistam 
nepieciešamo šėidruma daudzumu, kas jāuzĦem, pirms treniĦa, treniĦa laikā un pēc treniĦa. 

 Lai panāktu regbistu organisma eihidratāciju pirms treniĦa vai spēles, katram no 
viĦiem tika ieteikts izdzert individuāli aprēėinātu ūdens daudzumu (6 mL ūdens uz 1 kg 
ėermeĦa masas) ik pa 2,5 stundām jeb četras līdz piecas reizes dienā jeb 30mL ūdens uz 
1kg ėermeĦa masas diennaktī (35. un 36.tabulas).  

TreniĦa laikā tika rekomendēts uzĦemt ierpriekšējā treniĦā izsvīstā šėidruma 
daudzumu (0,9% vārāmās sāls šėīdumu), bet ne vairāk kā 1L/h (kuĦăa iztukšošanās 
ātrums), lai nepieĜautu ėermeĦa masas samazināšanos par 2% no pirmsslodzes ėermeĦa 
masas un saglabātu nātrija koncentrāciju asins plazmā, tajā pašā laikā, lai nepārpildītu 
kuĦăi ar lielu šėidruma daudzumu.  

Pēc treniĦa tiek rekomendēts uzĦemt 0,9% vārāmās sāls šėīdumu, pievienojot klāt 
katram litram dzēriena 30-50 gramus (2-3 ēdamkarotes) glikozes iztērēto glikogēna 
rezervju ātrākai atjaunošanai. Pēc literatūras rekomendācijām rehidratācijai pēc 
slodzes ir jāuzĦem šėidruma daudzums 125-150% apjomā no treniĦa laikā zaudētās 
ėermeĦa masas (35. un 36.tabulas). 

Tālāk ar piemēriem parādīts individuāli aprēėinātais uzĦemamā šėidruma daudzums, 
kas būtu jāuzĦem testētajiem regbistiem, lai panāktu organisma eihidratāciju miera stāvoklī 
un pēc iespējas labāk to saglabātu treniĦu laikā. 
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35.tabula 
Pirmsslodzes, treniĦa vai spēles laikā un pēc slodzes uzĦemamā šėidruma 

daudzums regbistiem mērenos laika apstākĜos (gaisa temperatūra +10°C; relatīvais 
gaisa mitrums 65%) 

  
N.P.K
. 

ĖermeĦa 
masa (kg) 
pirms 

ĖermeĦa 
masa (kg) 
pēc 

ĖermeĦa 
masas 
izmaiĦas 
treniĦā, kg 

Svīšanas 
ceĜā 
zaudētais 
šėidrums 
treniĦā, L 

24 h pirms 
slodzes ik 
pa 2,5 h 
jāizdzer 
ūdens, L 

Slodzes 
laikā 
uzĦemam
ais 
šėidruma 
daudzums 
L/h 

Pēc treniĦa 
jāuzĦem 
min.125% 
no zaudētās 
ėermeĦa 
masas, L 

Pēc treniĦa 
jāuzĦem 
max.150% 
no zaudētās 
ėermeĦa 
masas, L 

1 65,72 65,28 -0,44 0,60 0,39 0,60 0,55 0,66 
2 64,05 63,49 -0,56 0,72 0,38 0,72 0,70 0,84 
3 78,7 77,84 -0,86 1,02 0,47 1,00 1,08 1,29 
4 102,45 99,37 -3,08 3,24 0,61 1,00 3,85 4,62 
5 79,97 78,96 -1,01 1,17 0,48 1,00 1,26 1,52 
6 92,26 91,17 -1,09 1,25 0,55 1,00 1,36 1,64 
7 91,89 91,22 -0,67 0,83 0,55 0,83 0,84 1,01 
8 110,45 109,06 -1,39 1,55 0,66 1,00 1,74 2,09 
9 79,25 78,41 -0,84 1,00 0,48 1,00 1,05 1,26 
10 89,08 86,9 -2,18 2,34 0,53 1,00 2,72 3,27 
11 112,59 111,79 -0,8 0,96 0,68 0,96 1,00 1,20 
12 125,35 123,95 -1,4 1,56 0,75 1,00 1,75 2,10 

Vid. 
aritm. 90,75 89,67 -1,07 1,24 0,54 0,846 1,34 1,61 
Stand. 
novirz

e 18,13 17,82 0,84 0,83 0,11 0,315 1,05 1,26 
 
Kā redzams no 35. tabulas, pavasarī mērenos laika apstākĜos eihidrācijas sasniegšanai 

regbistiem diennakti pirms treniĦa vai spēles ik pa 2,5 stundām (4-5 reizes dienā) ir jāizdzer 
400 līdz 750 ml ūdens, atkarībā no viĦu ėermeĦa masas. Fiziskas slodzes laikā atkarībā no 
katra regbista individuālās svīšanas intensitātes ir jāuzĦem no 600 līdz 1000 ml 0,9% NaCl 
šėīduma (četras līdz pieca reizes ir jāizdzer pa 150 – 200mL šėidruma). Pēc treniĦa, 
atjaunošanās agrīnajā periodā katram regbistam individuāli ir jāizdzer no 600 līdz 4600 ml 
0,9% NaCl šėīduma ar 30-50 g glikozes piedevu, uzĦemot šėidrumu vismaz trīs vai vairāk 
reizēs pa 200 – 250 mL.   



 114

36.tabula 
Pirmsslodzes, treniĦa vai spēles laikā un pēc slodzes uzĦemamā šėidruma 

daudzums regbistiem siltos laika apstākĜos (gaisa temperatūra +27°C; relatīvais gaisa 
mitrums 35%) 

 
   N.P.K. ĖermeĦ

a masa 
(kg) 
pirms 

ĖermeĦ
a masa 
(kg) pēc 

ĖermeĦ
a masas 
izmaiĦas 
treniĦā, 
kg 

Svīšanas 
ceĜā 
zaudētai
s 
šėidrums 
treniĦā, 
L 

24 h 
pirms 
slodzes 
ik pa 2,5 
h ir 
jāizdzer 
ūdens, L 

Slodzes 
laikā 
uzĦemama
is 
šėidruma 
daudzums 
L/h 

Pēc treniĦa 
ir jāuzĦem 
min.125% 
no zaudētās 
ėermeĦa 
masas, L 

Pēc treniĦa 
ir jāuzĦem 
max.150% 
no zaudētās 
ėermeĦa 
masas, L 

1 106,18 105,65 -0,53 1,93 0,64 0,97 0,66 0,80 
2 82,39 82,14 -0,25 1,27 0,49 0,64 0,31 0,38 
3 92,17 91,6 -0,57 1,84 0,55 0,92 0,71 0,86 
4 95,45 94,82 -0,63 1,33 0,57 0,67 0,79 0,95 
5 97,78 96,9 -0,88 1,87 0,59 0,93 1,10 1,32 
6 95,34 94,91 -0,43 1,41 0,57 0,71 0,54 0,65 
7 105,79 105,26 -0,53 1,53 0,63 0,77 0,66 0,80 
8 86,88 86,65 -0,23 1,36 0,52 0,68 0,29 0,34 
9 94,1 93,7 -0,4 1,34 0,56 0,67 0,50 0,60 

10 86,27 86,6 0,33 1,67 0,52 0,84 - - 
11 92,17 91,92 -0,25 1,51 0,55 0,75 0,31 0,38 
12 98,38 98,33 -0,05 1,35 0,59 0,68 0,06 0,07 
13 95,08 94,61 -0,47 1,66 0,57 0,83 0,59 0,70 

Vid. 
aritm. 94,46 94,08 -0,38 1,55 0,57 0,77 0,47 0,56 
Stand. 
novirze 6,65 6,51 0,29 0,22 0,04 0,11 0,37 0,45 

 
Kā redzams no 36. tabulas, vasarā siltā laikā eihidrācijas sasniegšanai regbistiem 

diennakti pirms treniĦa vai spēles ik pa 2,5 stundām (4-5 reizes dienā) ir jāizdzer 500 līdz 650 
ml ūdens, atkarībā no viĦu ėermeĦa masas, kas ir nedaudz vairāk nekā pavasarī mērenos laika 
apstākĜos. Fiziskas slodzes laikā atkarībā no katra regbista individuālās svīšanas intensitātes ir 
jāuzĦem no 600 līdz 1000 ml 0,9% NaCl šėīduma (četras līdz pieca reizes ir jāizdzer pa 150 – 
200mL šėidruma). Pēc treniĦa, atjaunošanās agrīnajā periodā katram regbistam individuāli ir 
jāizdzer no 300 līdz 1400 ml 0,9% NaCl šėīduma ar 30-50 g glikozes piedevu, uzĦemot 
šėidrumu divās līdz sešās reizēs  pa 150 – 250 mL.   

  
Kā redzams, tad pavasarī un vasarā testētajiem regbistiem uzĦemamā šėidruma 

daudzuma vidējie rādītāji atšėirās, jo vasarā treniĦa laikā sportisti uzĦēma lielāku šėidruma 
daudzumu treniĦā un arī svīšanas intensitāte bija lielāka. Tas parāda, ka arī katram sportistam 
individuāli nepieciešams koriăēt uzĦemamā šėidruma daudzumu līdz ar svīšanas intensitātes 
izmaiĦām. Šajā gadījumā noderīga ir arī urīna īpatnējā svara vērtības noteikšana pirms 
treniĦa, kas parāda vai sportists pirms treniĦa ir sasniedzis eihidratētu stāvokli vai nē. 
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DISKUSIJA 
 

Salīdzinot promocijas darbā aprakstītos rezultātus ar citiem pētījumiem, rezultāti tiks 
apskatīti pa sporta veidiem. Runājot par futbolu, šī sporta spēle hidratācijas jomā šobrīd no 
darbā apskatītajām sporta spēlēm tiek pētīta visplašāk.  

Tā kā visos gadījumos sportisti pirms treniĦa tika lūgti nemainīt savus šėidruma 
uzĦemšanas paradumus, par urīna īpatnējā svara vērtību izkliedes rezultāti pirms un pēc 
treniĦa (kopumā UĪS no 1,003 līdz 1,036) liecina par sportistu individuālo ieradumu 
nepilnīgumu, jo tie, visticamāk, paĜaujas tikai uz slāpju sajūtu, lai regulētu šėidruma 
uzĦemšanu ikdienā un treniĦu laikā. 

Iegūtie dati par futbolistu hidratāciju pirms treniĦa vasara beigās parādīja, ka eihidratēti 
(UĪS<1,020) bija mazāk nekā puse no spēlētājiem. UĪS bija lielāks par 1,020 pirms treniĦa 
lielākajai daĜai (58% spēlētāju, tas liecina par ėermeĦa hipohidratāciju (Maughan, Shirreffs, 
2008)). Eihidrēti pirms treniĦa bija tikai 24 no 57 futbolistiem, jeb 42%. Līdzīgi rezultāti tika 
iegūti arī Volpe et al. (2009) pētījumā, kur pirms treniĦa eihidartēti bija tikai 34% sportistu un 
Osterberg et al. (2009) pētījumā, kur pirms treniĦa hipohidratēti bija 52% basketbolistu. Tas 
apstiprina, ka vairāk nekā puse no sporta spēĜu pārstāvjiem nepietiekami uzĦem šėidrumu, ja 
paĜaujas tikai uz savu slāpju sajūtu.  

Savukārt Arnaoutis et al. (2013, citēts pēc Laitano et al.2014) min, ka siltos laika 
apstākĜos treniĦnometnes laikā dehidratēti (pirmais rīta UĪS>1,020) pirms treniĦa bija 89% 
bet pēc treniĦa – pat 96% jauno futbolistu (11-15gadi, 27-29oC, 54-61% relatīvais gaisa 
mitrums). 

Galvenais nepietiekama šėidruma uzĦemšanas iemesls sportistiem, kas trenējas zemās 
temperatūrās, ir samazināta slāpju sajūta, kas uzlabojas siltā vidē (Kenefick, Hazzard, 
Mahood, 2004). Piemēram, elites futbola spēlētāji uzĦēma daudz mazāk šėidruma vēsā 
temperatūrā (5°C), nekā zaudēja ar sviedriem (Maughan et al., 2005). Arī skrējēji vēsā vidē 
nenovērtē savu svīšanas intensitāti, neskatoties uz akurāto šėidruma uzĦemšanu (Passe, Horn, 
Stofan, 2007). Darbā iegūtie rezultāti parāda, ka pirms treniĦa ziemā no testētajiem 
futbolistiem eihidratēti bija 9 no 28 (32%), bet vasarā 24 no 57 jeb 42%. Ziemā testēto 
futbolistu rādītāji pēc treniĦa liecina, par futbolistu nespēju kompensēt šėidruma zudumus 
treniĦu laikā, jo, ja pirms treniĦa eihidratēti bija 9 no 28 (32%), tad pēc treniĦa eihidratēti bija 
vairs tikai 3 no 28 futbolistiem, jeb 11%. 

Gan rudenī, gan ziemā pirms treniĦa noteiktās urīna īpatnējā svara vidējās vērtības bija 
uz robežas ar mērenu hipohidratāciju. Tā kā abās testēšanas reizēs treniĦi sākās 19:00, 
futbolistiem bija pietiekami daudz laika, lai uzĦemtu šėidrumu pirms ierašanās treniĦa norises 
vietā. Vēl jo vairāk – plašā urīna īpatnējā svara vērtību variabilitāte, it īpaši rudenī (1,004 – 
1,034 rudenī un 1,008-1,028 ziemā), liecina par nepietiekošu šėidruma uzĦemšanu. Arī 
Guttierres, Natali, Vianna, Reis, Marins (2011) parādīja, ka futbolisti var nejust slāpes, pat ja 
urīna īpatnējais svars ir paaugstināts.  

ĖermeĦa masas indekss (ĖMI) futbolistiem vidēji bija 23,2 ± 1,7 kg/m2 rudenī un 23,66 
± 2,00 kg/m2 ziemā, kas atbilst normai, un atšėirība starp abiem gadalaikiem nav statistiski 
ticama, p > 0,05. ĖermeĦa masas indekss var liecināt par lieko svaru, ja pieaugušajiem tas ir 
robežās no 25 līdz 29,9 kg/m2 (Mathews, Wagner, 2008). 

Nevienam no futbolistiem netika konstatēta skeleta muskuĜu hipertrofija, tādēĜ netieši 
var spriest, ka palielinātās urīna īpatnējā svara vērtības nevarēja izraisīt augsta kreatīnfosfāta 
metabolītu koncentrācija palielinātas muskuĜu masas dēĜ. 

Iepriekš minētie piemēri un arī mūsu rezultāti liecina par to, ka vēsā klimatā sportisti 
nespēj precīzi novērtēt ėermeĦa šėidrumu zudumu svīšanas dēĜ. Kvalificētie futbola spēlētāji, 
kuri varēja uzĦemt šėidrumu, balstoties uz savu slāpju sajūtu, nespēja uzturēt normālu 
hidratācijas statusu nepietiekamā uzĦemtā šėidruma daudzuma dēĜ. Tas varētu būt saistāms ar 
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samazināto vēlmi uzĦemt šėidrumu, kā arī ar nepietiekami novērtētu individuālās hidratācijas 
nepieciešamību zemās ārējās vides temperatūrās (Lewis, Fraser, Scott, Thomas, Wells, 2013). 

Viena no šī pētījuma aktualitātēm bija atkārtota sportistu testēšana atšėirīgā gadalaikā. 
Šajā procesā kopā piedalījās 18 futbolisti, kuru rezultāti tika apskatīti 3.1.3. apakšnodaĜā. Šāda 
testēšana Ĝāva novērtēt potenciālo sezonalitātes ietekmi uz sportistu hidratāciju, jo 
zinātniskajās publikācijās nav veikts šāds rezultātu salīdzinājums vieniem un tiem pašiem 
sportistiem atšėirīgos vides apstākĜos. Šajā gadījumā iegūtie rezultāti rudenī un ziemā 
statistiski ticami neatšėīrās (UĪS vērtības 1,020 ± 0,008 rudenī un 1,021 ± 0,005 ziemā), un 
vidēji ciešā korelācija (r=0,590) starp rudens un ziemas UĪS vērtībām norāda, ka 
individuālajiem faktoriem, piemēram, dzeršanas un ēšanas paradumiem, ir lielāka ietekme uz 
hidratācijas statusu nekā gadalaiku maiĦai. 

Grūtības uzturēt ėermeĦa šėidruma līdzsvaru varētu tikt skaidrotas ar izmainītu slāpju 
sajūtu. Kenefick et al. (2004) parādīja, ka gan eihidratētiem, gan hipohidratētiem jauniem 
vīriešiem slāpju sajūta miera stāvoklī un vidējas intensitātes slodzēs vēsā temperatūrā bija par 
40% vājāka nekā mērenā temperatūrā. Maughan, Shirreffs, Merson, Horswill (2005) 
salīdzināja sviedru zudumus un šėidruma uzĦemšanu futbolistiem, kas trenējās mērenā (25°C, 
relatīvais mitrums 60%) un vēsā (5 °C, relatīvais mitrums 81%) vidē. Mērenā klimatā sviedru 
zudums bija tikai par 8,1% lielāks, bet šėidruma uzĦemšana bija par 97,2% lielāka nekā vēsā 
klimatā. Tā rezultātā arī akūta treniĦa izraisīta dehidratācija vēsā klimatā bija lielāka (1,62% 
no ėermeĦa masas) nekā mērenā klimatā (1,22%). 

Turklāt, ilgtermiĦā sportistu hipohidratācija jau uzsākot treniĦu, var samazināt visa 
treniĦu procesa efektivitāti. Literatūras dati liecina, ka pirms treniĦa hipohidratācija, līdzīgā 
apjomā kā mūsu gadījumā, var būtiski ietekmēt sportistu sniegumu. Piemēram, Davis et al. 
(2014) pētīja labi trenētus rekreācijas skrējējus, kas veica 10 km distanci divos variantos – 
labi hidratēti (pirms treniĦa grupas vidējā UĪS vērtība 1,014) un hipohidratēti (pirms treniĦa 
grupas vidējā UĪS vērtība 1,026). Pirms slodzes hipohidratētā grupā sportistu sniegums ticami 
samazinājās par 3% salīdzinot ar pirms slodzes eihidratēto sportistu grupu. Augsta līmeĦa 
futbolisti veic līdzīgu distanci (9,7-11,0 km) sacensību laikā un treniĦos, skrienot pa 
laukumu(Guerra, Chaves, Barros, Tirapegui (2004). TādēĜ būtu nepieciešami tālāki pētījumi, 
lai noteiktu potenciālo saistību starp pirmstreniĦa UĪS un sekojošām futbolam specifiskajām 
darbaspējām labi trenētiem spēlētājiem. 

Hipohidratācija var ietekmēt sirdsdarbību, siltuma atdevi un sportista darbspējas 
(Maughan, 2003). Hroniska hipohidratācija un nepietiekama šėidruma uzĦemšana tiek saistīta 
ar hroniskām saslimšanām (Stookey, Purser, Pieper, Cohen, 2004).  

Mūsu iegūtie dati par ėermeĦa hipohidratāciju pirms treniĦa hokeja spēlētājiem (UĪS 
1,027 ± 0,005 un 1,018 ± 0,008) saskan ar Palmer un Spriet (2008) noteikto UĪS vērtību pirms 
treniĦa junioru hokeja spēlētājiem, kura vidēji bija 1,020 ± 0,001. 

Palmer un Spriet (2008) veiktajā pētījumā, liela daĜa spēlētāju (20) pirms treniĦa bija 
labi hidratēti, bet 50% (24) pirms treniĦa bija ar dažādas pakāpes hipohidratāciju – 11 
spēlētājiem UĪS bija robežās no 1,021 līdz 1,025, 12 spēlētājiem UĪS bija robežās no 1,026 
līdz 1,030 un vienam spēlētājam tas bija virs 1,030. Mūsu pētījumā situācija pirms treniĦa bija 
sliktāka – mēreni hipohidratēti bija 50% un 61% hokeja spēlētāju un 23% hokeja spēlētāju 
bija izteikti hipohidratēti. 

Atšėirīgi rezultāti par junioru hokeja spēlētājiem tika iegūti Logan-Sprenger, Palmer un 
Spriet (2011) veiktajā pētījumā, kur vidēji visi sportisti uz treniĦu ieradās eihidratēti (UĪS 
1,016 ± 0,002), tomēr apskatot detalizēti, 22% sportistu (3/7 aizsargu un 6/15 uzbrucēju) 
pirms treniĦa bija hipohidratēti (UĪS > 1,020). Mūsu gadījumā rezultāti bija daudz sliktāki, jo 
testētajās komandās treneriem ir uzskats, ka slodzes laikā dzert nevajag, nepieciešamības 
gadījumā var tikai izskalot muti ar ūdeni. Edwards et al. (2007), kur testa protokols paredzēja 
mutes izskalošanu ar tīru ūdeni apjomā 2 ml/kg ėermeĦa masas, bez šėidruma norīšanas, tā 
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sekas bija ėermeĦa dehidratācija ar masas zudums par 2,1% pēc 90 minūšu ilgas slodzes, kas 
samazināja slodzes laikā noskrieto distanci. 

Tādējādi tiek radīti nelabvēlīgi apstākĜi pietiekamai šėidruma uzĦemšanai, kas, savukārt, 
pastiprina dehidratāciju un līdz ar to var samazināt hokeja spēlētāju darba spējas. Tā kā 
hidratācijas pētījumi Latvijā ir maz veikti, tad ir nepieciešams izglītot gan trenerus, gan 
sportistus par labas ėermeĦa hidratācijas nozīmīgumu. 

Palmer un Spriet (2008) veiktajā pētījumā vidējais ėermeĦa masas zudums treniĦa 
laikā bija 0,8 ± 0,1%. Tomēr trīspadsmit sportistiem ėermeĦa masas samazinājums bija 
robežas no 1 līdz 2% un vienam spēlētājam pārsniedza 2% robežu. Mūsu gadījumā vidējais 
ėermeĦa masas samazinājums no sākotnējās ėermeĦa masas pirms treniĦa bija 1,32 ± 0,69 % 
un 0,47 ± 0,92%. Atšėirības ėermeĦa masas zudumā varētu izskaidrot ar daudz lielāku treniĦu 
intensitāti.  

Tā kā urīna īpatnējā svara vērtību atšėirība pirms un pēc treniĦa nekorelēja ar ėermeĦa 
masas izmaiĦām (r= 0,062 – 0,392) treniĦa laikā, tas parāda, ka pēc ėermeĦa masas izmaiĦām 
nevar noteikt izmaiĦas hidratācijas pakāpē.  

Pēc Palmer, Logan, un Spriet (2010) pētījuma datiem, junioru hokeja spēlētāji spēja 
kompensēt 71% no zaudētā šėidruma un tādējādi ierobežot ėermeĦa masas zudumus vidēji 
līdz 0,9% ± 0,2% no pirms treniĦa ėermeĦa masas. Vienpadsmit spēlētāji zaudēja 0 - 1,4% no 
pirms treniĦa ėermeĦa masas, divi spēlētāji zaudēja 1,5 - 2% ėermeĦa masas un tikai viens 
spēlētājs zaudēja vairāk par 2% no pirmstreniĦa ėermeĦa masas. ěoti līdzīga šėidruma 
zuduma kompensācija tika konstatēta izmantojot dzeršanai treniĦa laikā ogĜhidrātu-elektrolītu 
šėīdumu: tie paši spēlētāji kompensēja 67% no zaudētā šėidruma treniĦa laikā un ierobežoja 
ėermeĦa masas zudumus līdz 1,1% ± 0,2%. DeviĦi spēlētāji zaudēja 0 - 1,4% no pirmstreniĦa 
ėermeĦa masas, četri spēlētāji zaudēja 1,5 - 2% ėermeĦa masas un divi spēlētāji zaudēja 
vairāk par 2% no pirmstreniĦa ėermeĦa masas. Palmer et al.(2010) novēroja, ka hokeja 
spēlētājiem reti tiek dota iespēja lietot ogĜhidrātu-elektrolītu šėīdumu esot uz ledus, kas varētu 
izskaidrot sportistu pieradumu dot priekšroku ūdens dzeršanai treniĦu un spēĜu laikā.  

Kopumā spēlētājiem, kas lietoja ogĜhidrātu – elektrolītu šėīdumu treniĦa laikā, kopējais 
nātrija deficīts bija 3,1 g, bet tiem, kas lietoja ūdeni, nātrija deficīts bija 3,9 g. Pētījumā lietotā 
ogĜhidrātu-elektrolītu šėīdumā esošā nātrija koncentrācija bija samērā zema – 20 mmol/L, un 
tādēĜ pētījuma autori rekomendē vairumam spēlētāju uzĦemt papildus nātriju. OgĜhidrātu-
elektrolītu šėīduma lietošanas priekšrocība ir tāda, ka tas palīdz atjaunot daĜu no treniĦu laikā 
zaudētā nātrija, ko nepieciešamas atjaunot pēc treniĦa (Shirreffs, Maughan, 1998). 

Ja sportisti lietotu sporta dzērienus ar augstāku nātrija koncentrāciju (~40 mmol/L vai 
~95 mmol/L) pirms treniĦa un treniĦa laikā, tie spētu kompensēt apmēram 40 vai 100% no 
zaudētā nātrija (Palmer, Spriet, 2008). ěoti svarīgi ir tas, lai sportistam patiktu dzēriena garša, 
kas stimulētu uzĦemt vairāk šėidruma un tādējādi palīdzētu novērst dehidratāciju. 

No citu publikāciju datiem, ėermeĦa tauku % ir statistiski ticami saistīts ar spēlētāja 
kopējo spēles laiku sezonas laikā (Green, Pivarnik, Carrier, Womack, 2006). Tas varētu būt 
saistīts ar ātrāku hipertermijas attīstību sportistiem ar palielinātu tauku daudzumu ėermenī. 
Mūsu testētajiem profesionālajiem hokeja spēlētājiem vidēji ėermeĦa tauku procents bija 
normā, un palielināts (>20%) tauku procents tika novērots tikai trim sportistiem. Vidēji 
ėermeĦa masas indekss tuvojās normas augšējai robežai (25,0 to 29,9 kg/ m2) – 23,8 kg/m2 

(Mathews, Wagner, 2008). Pēc šīs normas liekais svars bija 10 hokeja spēlētājiem, bet 
aptaukošanās – vienam hokeja spēlētājam. Turklāt no mūsu pētījuma rezultātiem izriet, ka 
ėermeĦa masas indeksa pieaugums ir atkarīgs no ėermeĦa tauku pieauguma (r = 0,83, p < 
0,05). ĖermeĦa masas indekss palielinājās līdz ar sportistu vecumu (r = 0,55, p < 0,001).  

Pēc mūsu datiem, nedaudz palielinātais tauku procents nebija galvenais ietekmējošais 
faktors hidratācijas statusam treniĦu laikā, jo korelācija starp šiem rādītājiem nav statistiski 
ticama (r=0,21, p>0,05). TādēĜ treniĦu intensitāte, sportistu fiziskā sagatavotība, individuālās 
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fizioloăiskās īpatnības, spēlētāja kustību biomehānika (Maughan, Leiper, 1994; Monteiro et 
al.., 2003) un lietotais ekipējums rada lielāku ietekmi uz mūsu spēlētāju hidratācijas statusa 
izmaiĦām nekā nedaudz lielāks ėermeĦa tauku procents. To apliecina arī fakts, ka hokeja 
spēlētājiem, kas treniĦa laikā zaudēja vairāk nekā 2 % no ėermeĦa masas, nebija palielināts 
ėermeĦa tauku procents (14,7%). 

Pike (2000) iegūtie dati no hokejistu aptaujas anketām, parādīja, ka tie ar uzturu saistītās 
jomās ne vienmēr ir pietiekoši izglītoti un bieži paĜaujas uz informāciju, ko iegūst no 
komandas biedriem un treneriem. Tas tikai apliecina, cik svarīgi, lai sporta treneri būtu labi 
izglītoti par hidratācijas jautājumiem. 

Vidējais ėermeĦa virsmas laukums regbistiem, kas piedalījās pārbaudē pavasarī mērenos 
laika apstākĜos bija 2,15 ± 0,10 m2, vidēji cieši korelēja ar svīšanas intensitāti (r=0,532, p< 
0,003 un regresijas vienādojuma standartkĜūda ir 0,373 L/h), bet vasarā testēto regbistu 
ėermeĦa virsmas laukums bija 2,20 ± 0,05 m2, un tas vāji korelē ar svīšanas intensitāti 
(r=0,381). Tas nesakrīt ar literatūrā minēto informāciju, ka AmerikāĦu futbola spēlētāju vidējā 
svīšanas intensitāte spēles laikā ir 2,11 ± 0,77 litri stundā, tā ticami pozitīvi korelē ar ėermeĦa 
virsmas laukumu (korelācijas koeficients r = 0,77, p< 0,05) (Johnson et al., 2010).  

Salīdzinot mūsu rezultātus ar Lee, O’Hara, Till, Gererdus (2014) iegūtajiem rezultātiem, 
mūsu testētajiem regbija spēlētājiem treniĦā vēsā klimatā bija lielāks ėermeĦa masas zudums 
– vidēji par 1,15 ± 0,83%, viĦiem savukārt konstatēts ėermeĦa masas samazinājums spēles 
laikā bija 1,0 ± 0,7%, treniĦā ārā – 0,3 ± 0,6% un sporta zālē 0,1 ± 0,6%. To varētu skaidrot ar 
atšėirīgo uzĦemtā šėidruma daudzumu. Ja mūsu testētie regbija spēlētāji treniĦa laikā 
mērenos laika apstākĜos vidēji izdzēra 167 ± 25 mL ūdens, tad Lee et al. (2014) pētījumā 
regbisti uzĦēma 0,955 ± 0,562L, 1,224 ± 0,601L un 0,987 ± 0,503L attiecīgi spēles laikā 
lauka treniĦā un sporta zālē. 

Atšėīrās arī sportistu hidratācijas stāvoklis – mūsu pētījumā vairāk kā puse regbija 
spēlētāju pirms treniĦa bija hipohidratēti (UĪS>1,020), bet veiktajā pētījumā pirms treniĦa 
urīna vidējā osmolaritāte bija 423±157 mOsmol/kg, kas liecina par adekvātu sportistu 
hidratācijas līmeni, Lee et al. (2014). 

O'Hara et al. (2010) veiktie pētījumi visas regbija sezonas garumā arī sniedz atšėirīgus 
rezultātus no mūsu pētījumā iegūtajiem datiem, tomēr tie ir līdzīgāki nekā Lee et al. (2014) 
prezentētie dati. Vidējā gaisa temperatūra bija 12,1 ± 5,3oC un relatīvais gaisa mitrums 70,5% 
± 11,4%. ViĦi konstatēja, ka vidēji spēles laikā tika zaudēti 1,28 ± 0,7 kg, kas atbilst vidēji 
1,3% dehidratācijai. Vidējais spēles laikā uzĦemtais šėidruma daudzums bija lielāks – 1,64 ± 
0,5L, bet sviedru zudumi bija 2,0 ± 0,7 L, kas ir lielāki nekā mūsu pētījumā, jo vēsā klimatā 
(+10oC, gaisa relatīvais mitrums 65%) mūsu testētajiem regbija spēlētājiem vidējā svīšanas 
intensitāte bija 0,83 ± 0,23 L/h un vidējais izdzertā šėidruma daudzums 167 ± 25 mL, bet siltā 
klimatā (+27oC, gaisa relatīvais mitrums 35%),regbistu svīšanas intensitāte bija 0,77 ± 0,22 
L/h un vidējais izdzertā šėidruma daudzums 1170 ± 300 mL. Gan izdzertā šėidruma 
daudzums, gan svīšanas intensitāte mūsu regbistiem bija mazāki, ko varētu izskaidrot ar 
zemāku slodžu intensitāti treniĦa laikā.  

O’Hara et al. (2010) novēroja, ka pirms slodzes sportisti uzĦēma lielāku šėidruma 
daudzumu, jo paredzēja lielus šėidruma zudumus slodzes laikā. Pie atšėirīgām vides 
temperatūrām un gaisa relatīvā mitruma tika novērotas gan atšėirīgas svīšanas intensitātes, 
gan treniĦa laikā uzĦemtā šėidruma daudzums. 

 Ja salīdzina urīna rādītājus, tad arī O'Hara et al. (2010) sportistu rādītāji bija labāki nekā 
mūsu testētajiem regbija spēlētājiem. ViĦi noteica urīna osmolaritāti, sportistiem ierodoties 
stadionā, pirms spēles, puslaika pārtraukumā un pēc spēles. Rādītāji attiecīgi bija 396 ± 252 
mOsmol/kg, 237 ± 177mOsmol/kg, 315 ± 133 mOsmol/kg un 489 ± 150 mOsmol/kg. Tie visi 
atbilst normālam hidratācijas stāvoklim. Arī Jones, O’Hara, Till un King (2015) veiktajā 
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pētījumā pirms treniĦa regbistiem konstatētā vidējā urīna osmolaritāte bija 423 ± 157 
mOsm/kg, kas norādīja, ka visi regbisti bija adekvāti hidratēti. 

Aldridge, Baker, Davies (2005) testēja hipohidratācijas ietekmi uz aerobajām 
darbspējām regbija spēlētājiem mērenā kimatā (~20oC). ViĦš konstatēja statistiski ticamas 
(p<0,05) atšėirības miera stāvokĜa sirdsdarbības frekvencē starp eihidratētiem un 
hipohidratētiem regbija spēlētājiem (78,4±12 un 84,9±9,4 reizes minūtē), un šī atšėirība vēl 
vairāk pieauga 30 minūšu ilga veloergometrijas slodzes testa laikā un 30. minūtē sasniedza 
115,6 ± 12,4 sitienus minūtē eihidratētiem un 123,8±12,9 sitienus minūtē hipohidratētiem 
regbija spēlētājiem (p<0,01).  

Perrella et al. (2005), konstatēja treniĦa laikā dehidratāciju par 1,5 ± 0,7%, kas bija 
pietiekoša, lai radītu slāpju sajūtu. Mūsu testētajiem regbistiem ne pavasarī, ne vasarā netika 
konstatētas tik lielas izmaiĦas vidējā ėermeĦa masā, tādēĜ iespējams, ka šiem sportistiem 
netika papildus stimulēta slāpju sajūta treniĦa laikā, kas mudinātu sportistus uzĦemt vairāk 
šėidruma. 

Hamouti et al. (2010) veiktais pētījums ar regbistiem un skrējējiem parādīja, ka regbija 
spēlētājiem bija augstāks vidējais urīna īpatnējais svars (1,021 ± 002 pret 1,016 ± 0,001), 
urīna osmolaritāte (702 ± 56 pret 554 ± 41 mOsm/kg), urīnviela (405 ±36 pret 302 ±23 
mmol/L) un urīnskābe (2,7 ±0,3 pret 1,7 ± 0,2 mmol/L) nekā skrējējiem (p< 0,05). Pēc urīna 
īpatnējā svara vērtībām par hipohidratētiem varēja uzskatīt 56% regbistu, neskatoties uz to, ka 
seruma osmolaritāte bija normā. Tika konstatēta vidēji cieša korelācija (r=0,47, p=0,04) starp 
muskuĜu masu un urīna proteīnu metabolītiem, tādējādi liekot domāt, ka sportisti ar lielu 
muskuĜu masu var tikt kĜūdaini novērtēti par hipohidratētiem, ja par kritēriju izmanto urīna 
īpatnējā svara vērtības. 

SaskaĦā ar Casa et al. (2000), UĪS vērtības 1,021-1,030 var atbilst hipohidratācijai ar 
svara zudumu par 3-5% no sākotnējās ėermeĦa masas un Shirreffs (2010) ir ieteikusi, ka 
futbolistiem būtu jācenšas ierobežot savu ėermeĦa dehidratāciju mazāku par 2% no ėermeĦa 
masas, lai neizraisītu fizisko darba spēju samazinājumu. Ja šie pieĦēmumi ir pareizi, tad tie 
futbolisti, kuri pirms treniĦa bija hipohidratēti, visu treniĦa laiku darbojās ar suboptimālu 
sniegumu. Šo negatīvo pirms treniĦa hipohidratācijas ietekmi apliecina arī iepriekš veiktie 
pētījumi, kas parādīja, ka futbola spēlētāji nespēj kompensēt sviedru zudumus ar treniĦa laikā 
uzĦemto šėidruma daudzumu ne siltā (Duffield, McCall, Coutts, Peiffer, 2012; Da Silva et al., 
2012), ne vēsā (Maughan et al., 2005) klimatā. Kā jau iepriekš tika minēts, nav vienota zelta 
standarta precīzai ėermeĦa hidratācijas statusa noteikšanai, jo ir grūti to precīzi noteikt 
(Armstrong, 2007). Tomēr urīna īpatnējais svars tiek uzskatīts par pietiekami validu 
hidratācijas statusa rādītāju (Armstrong et al., 2010; Bartok, Schoeller, Sullivan, Clark, 
Landry, 2004; National Collegiate Athletic Association, 2003; Oppliger, Bartok, 2002; Sawka 
et al., 2007) un bieži tiek izmantots lauka apstākĜos sporta medicīnā un sporta zinātnē gan 
praktiskiem, gan zinātniskiem mērėiem (Osterberg, et al., 2009; Da Silva et al., 2012; Stover 
et al., 2006a,b; Volpe at al., 2009). Vispārīgi urīna īpatnējā svara vērtības ≤ 1,020 tiek 
uzskatītas par atbilstošām eihidratācijai, savukārt UĪS vērtības >1,020 tiek uzskatītas par 
atbilstošām hipohidratācijai (National Collegiate Athletic Association, 2003; Oppliger, 
Bartok, 2002; Popowski et al., 2001; Sawka et al., 2007). NATAi (National atletic training 
association) ir daudz detalizētāka klasifikācijas sistēma, kas diferencē labi hidratētu statusu 
(UĪS < 1,010), minimālu (UĪS 1,010-1,020), būtisku (UĪS 1,021-1,030) un izteiktu (UĪS 
>1,030) hipohidratāciju (Casa et al., 2000).  

Savā promocijas darba pētījumā lietoju sekojošu skalu: UĪS <1,020 - eihidratācija, UĪS 
1,020–1,029 – mērena hipohidratācija un UĪS ≥ 1,030 izteikta hipohidratācija.  

Darbā iegūtie rezultāti parāda, ka pie šėidruma uzĦemšanas ad libitum, pirms treniĦa 
urīna īpatnējā svara vērtībām jābūt līdz 1,010 (labi hidratēts statuss - UĪS < 1,010 pēc NATA 
skalas), lai pēc treniĦa sportists būtu eihidratēts. Tas liek domāt par nepieciešamību veikt 
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turpmākus pētījumus, lai precizētu hidratācijas pakāpju skalu pēc urīna īpatnējā svara 
vērtībām un nepieciešamību ieviest vienotu klasifikācijas sistēmu visā pasaulē. 

 Rezultātu pēdēja daĜā tika apskatīts regbija spēlētājiem uzĦemamais šėidruma 
daudzums pēc fiziskas slodzes (rehidratācija). Pētījumos, kas saistīti ar sportistu rehidratāciju, 
klasiski uzĦemamā šėidruma daudzums tiek aprēėināts kā 125-150% no slodzes laikā 
zaudētās ėermeĦa masas (Sawka et al., 2007, Casa et al., 2005), tomēr ar šādu rehidratācijas 
plānu nevar noteikt nepieciešamo minerālvielu daudzumu, kas jāuzĦem līdz ar šėidrumu, kā 
arī tas paredz sportista atgriešanos pirmsslodzes hidratācijas stāvoklī.  

Perrier Ērika un līdzautori darbā ar 82 jauniem (31,6 ± 4,3 gadi), veseliem, bet 
mazkustīgiem cilvēkiem ir eksperimentāli pierādījuši, ka 24 stundu urīna paraugu īpatnējais 
svars, osmolaritāte un krāsa cieši korelē savā starpā (r = 0,46-0,97; p<0,001) un ar diennaktī 
uzĦemto šėidruma daudzumu (dažādos paraugos r ≥ 0,60; p < 0,001) (Pertrier et al., 2013a). 

Šie paši autori (Pertrier et al., 2013b) pētīja ikdienas šėidruma uzĦemšanas paradumu 
ietekmi uz organisma hidratācijas rādītājiem 71 veselam (25-40 gadi) cilvēkiem ar 
mazkustīgu dzīvesveidu (bez intensīvu fizisku slodžu un ārējās vides apstākĜu iedarbības). 
Cilvēki tika iedalīti divās grupās: kuri diennaktī uzĦem mazāk par 2 litriem šėidruma un, kuri 
diennaktī uzĦem lielu šėidruma daudzumu- no 2 līdz 4 litriem.Četras dienas pēc kārtas tika 
veiktas urīna, asins analīzes un šėidruma uzskaite. Tika konstatētas ticamas atšėirības urīna 
rādītājos starp abām cilvēku grupām: urīna īpatnējais svars diennakts (24 stundu) paraugiem 
bija vidēji 1,010 un 1,023 attiecīgi grupām, kas uzĦēma šėidrumu no 2-4L/dienā un mazāk kā 
2L/dienā. Tāpat atšėīrās arī urīna osmolaritāte - grupā, kas uzĦēma šėidrumu no 2-4L/dienā, 
UOSM 24 stundu urīna paraugam vidēji bija 371 ± 33 mOsm/L, bet grupā, kas uzĦēma mazāk 
kā 2L/dienā - 767 ± 27 mOsm/L. Asins plazmas osmolaritāte neatšėīrās abās grupās (Pertrier 
et al., 2013b). Šo pētījumu rezultāti parādīja, ka urīna īpatnējais svars un osmolaritāteir ir labi 
hidratācijas statusa rādītāji miera stāvoklī un to lielums ir tiešā veidā saistīts ar uzĦemtā 
šėidruma daudzumu. Ja šie rādītāji paaugstinās, lēnāk tiek izvadīti vielmaiĦas galaprodukti un 
organisma endokrīnā sistēma cenšas saglabāt ūdeni organismā. Lai uzturētu organismu 
eihidrētā stāvoklī diennakti pirms treniĦa vai sacensībām būtu jāuzĦem 2-4 L šėidruma 
atkarībā no sportista ėermeĦa masas.  

Ja cilvēks diennaktī uzĦem mazāk šėidruma, tad uz to uzreiz reaăē hormonālā sistēma, 
cenšoties mazināt ūdens zudumus caur nierēm (asins plazmā paaugstinās arginīna vazopresīna 
un kortizola koncentrācija, vienlaicīgi asinīs paaugstinās metabolītu (piemēram, kreatinīna) 
koncentrācija (tātad palēninās to izvadīšanas ātrums). 

No iegūtajiem dažādu sporta spēĜu pārstāvju testēšanas datiem ir skaidrs, ka 
nepieciešams izglītot gan sportistus, gan trenerus par hidratācijas ietekmi uz veselību un 
darbspējām, kā arī par visiem ietekmējošajiem faktoriem. Turklāt ir svarīgi treneriem 
apzināties, ka sporta spēĜu treniĦu laikā un arī sacensībās visiem sportistiem nav vienādas 
izmaiĦas hidratācijas statusā – izmaiĦas individuāli variē, un tās ietekmē gan atšėirīga slodzes 
intensitāte (atkarībā no katra spēlētāja pozīcijas, uzdevuma laukumā), treniĦā un sacensībās 
aktīvi pavadītais laiks, no kopējā treniĦa/slodzes laika, kā arī individuāli atšėirīgā sportistu 
svīšanas intensitāte. 

Ir Ĝoti svarīgi, lai rekomendācijas sportistiem būtu individualizētas un balstītas uz 
informāciju par klimatiskajiem apstākĜiem (gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu, saules 
intensitāti un augstumu virs jūras līmeĦa), sportista ėermeĦa kompozīciju, svīšanas intensitāti 
un sāĜu koncentrāciju sviedros, atlēta diētu un fizisko aktivitāti (ilgums un intensitāte), Ħemot 
vērā arī šėidruma uzĦemšanas iespējas (cik bieži būs iespējams padzerties, kad būs nākamais 
treniĦš vai sacensību kārta), atlēta apăērbu, adaptācijas un aklimatizācijas līmeni. 

Kā tika novērots, veicot literatūras analīzi par līdz šim veiktajiem hidratācijas 
pētījumiem, tad Ĝoti liela daĜa no tiem ir veikti laboratorijas apstākĜos, kur klimata kamerās 
tiek uzturēta noteikta gaisa temperatūra, relatīvais mitrums un/vai gaisa plūsmas ātrums, kā 
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arī pētījuma dalībniekiem izpildāmā slodze parasti tiek dozēta ar mērėi izraisīt noteikta 
līmeĦa dehidratāciju (% no ėermeĦa masas) un pēc tam pētīt, kā šāds dehidratācijas līmenis 
ietekmē noteiktas organisma funkcijas (piem. termoregulāciju, fiziskās un garīgās darba 
spējas). Salīdzinoši reti ir sastopamas publikācijas par pētījumiem, kas veikti lauka 
apstākĜos/stadionā, kur treniĦa laikā ārējās vides ietekmējošie faktori var būt mainīgi (piem., 
mainās vēja ātrums un virziens, saules intensitāte, ja to periodiski aizklāj mākoĦi) un ietekmēt 
slodzes laikā gan termoregulācijas efektivitāti, gan svīšanas intensitāti. Līdz ar to ir 
salīdzinoši vājš priekšstats par to, kā reālie treniĦa apstākĜi ietekmē sportistu hidratāciju 
(piemēram, nevienmērīgs slodzes intensitātes sadalījums, neregulāras iespējas uzĦemt 
šėidrumu slodzes laikā), tādējādi radot augstu situācijas nepareizas novērtēšanas risku, kas 
treniĦu laikā karstumā var radīt pat nopietnas veselības problēmas un var paaugstināt traumu 
gūšanas risku.  

Iepriekš minēto iemeslu dēĜ arī ir grūti novērtēt, kā dažādu spēlētāju pozīcijas  laukumā 
(piemēram, vārtsargi, uzbrucēji, aizsargi) var ietekmēt viĦu hidratācijas statusu.  

Darbā izstrādātās rekomendācijas sportistu hidratācijai nav „ideāls”, jo iegūtie dati nav 
pilnīgi, tādēĜ, ka praktiski tos nebija iespējams iegūt. Lai varētu pilnveidot metodiku, būtu 
nepieciešams veikt daudz pilnīgākus eksperimentus, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja būtu 
atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums. 

Šī darba pētījuma ietvaros tika izvēlēti dažādu sporta spēĜu pārstāvji divu iemeslu dēĜ – 
pirmkārt, sporta spēĜu komandas ir ar salīdzinoši lielu sportistu skaitu, kas Ĝauj pētījumā 
izmantot lielāku skaitu vienāda līmeĦa sportistus (individuālajos sporta veidos Latvijas 
mērogā ir Ĝoti grūti atrast pietiekami lielu skaitu vienāda līmeĦa sportistu). Pētījumam tika 
izvēlētas sporta spēles, kas norisinās stadionā (futbols un regbijs) un tāpēc spēlētāju ėermeĦa 
hidratācija, svīšanas intensitāte un darbspējas ir pakĜautas laika apstākĜu izmaiĦām lielākā 
mērā nekā tiem sporta spēĜu pārstāvjiem, kas sacenšas sporta zālē, piemēram, volejbolistiem 
vai basketbolistiem. Hokejisti pētījumam tika izvēlēti, jo hokejs ir ātrākā sporta spēle un 
spēlētāji valkā speciālu ekipējumu, kas apgrūtina sviedru iztvaikošanu no ādas virsmas. Abi 
šie faktori pastiprina ėermeĦa dehidratācijas risku treniĦos un spēĜu laikā.  

Šobrīd, cik zināms, gan Eiropa, gan Latvija tālu atpaliek no Amerikas prakses (Amerikā 
arī visplašāk veikti pētījumi hidratācijas jomā), kur vismaz atsevišėos sporta veidos (piem., 
cīĦas sportā) jau kopš gadsimta sākuma ir pieĦemti regulējošie noteikumi par to, kādam ir 
jābūt sportistu hidratācijas stāvoklim pirms sacensībām, lai tie vispār varētu startēt. 

Līdzīgu regulējošo noteikumu ieviešana Latvijas sporta praksē varētu sekmēt uzmanības 
pievēršanu šim jautājumam un potenciāli uzlabotu sportistu hidratāciju, lai gan pieĜauju, ka no 
atsevišėu sporta veidu pārstāvjiem varētu sagaidīt pretestību. Īpaši tas attiecas uz tiem sporta 
veidiem, kur sportisti parasti sacensības sāk jau dehidratētā stāvoklī, jo nedēĜu pirms 
sacensībām notiek intensīvas atūdeĦošanās procedūras, piem., saunas apmeklējums, lai 
maksimāli samazinātu svaru, kas Ĝautu iekĜūt zemākā svara kategorijā, nekā patiesībā 
sportistam būtu jāstartē. Tas sportistam var dot zināmas priekšrocības, ja starp oficiālo 
svēršanas procedūru un sacensību kārtu ir pietiekoši ilgs laiks, lai ar intensīvu rehidratāciju 
atjaunot daĜu no iepriekš zaudētā ėermeĦa šėidruma. Diemžēl šādai praksei ir arī nopietnas 
sekas veselības jomā, kas sliktākajā gadījumā beidzas ar sportista nāvi. 

Kā vienu no turpmāko pētījumu virzieniem noteikti var minēt pētījumu veikšanu ar 
dažādu individuālo sporta veidu pārstāvjiem, lai novērtētu, vai pastāv kādas būtiskas 
atšėirības starp komandu sporta veidu un individuālo sporta veidu pārstāvju hidratāciju un tās 
izmaiĦām slodzes laikā.  

Vēl viens Ĝoti svarīgs turpmāko pētījumu virziens būtu hidratācijas statusu ietekmējošo 
faktoru faktoranalīze, lai varētu noteikt, cik tad ir liela katra faktora ietekme uz organisma 
hidratācijas statusa izmaiĦām un vai pastāv kāda faktoru kopa, kuru ietekme ir lielāka un kuri 
būtu obligāti jāĦem vērā sastādot hidratācijas plānus. 
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SECINĀJUMI 
 

1. Nosakot sportistu hidratācijas statusu lauka apstākĜos, tika konstatēts, ka 46-67% sportistu 
pirms treniĦa bija hipohidratēti un tas nav atkarīgs ne no apkārtējās vides temperatūras, ne 
spēlētāju pozīcijas laukumā. Par to liecina tas, ka: 

 
a) komforta un pazeminātas vides temperatūras apstākĜos pirms treniĦa 30 futbolisti no 
57 (53%) bija mēreni hipohidratēti (UĪS 1,020-1,029), trīs futbolisti no 57 (5%) bija 
izteikti hipohidratēti (UĪS≥1,030). Urīna osmolaritāte virs 700 mOsm/kg bija 37 
futbolistiem no 57 (65%). Pazeminātas vides temperatūras apstākĜos pirms treniĦa 
mēreni hipohidratēti (UĪS 1,020-1,029) bija 18 futbolisti no 28 (64%), un viens no 28 
futbolistiem bija izteikti hipohidratēts (UĪS≥1,030). Urīna osmolaritāte virs 700 
mOsm/kg bija 20 futbolistiem no 28 (71%).  
 
b) pirms treniĦa pazeminātas temperatūras apstākĜos hipohidratēti bija 15 no 27 (55%) 
hokejistiem (UĪS 1,020-1,029), bet izteikti hipohidratēti bija trīs no 27 (11%) 
hokejistiem (UĪS≥1,030).  
 
c) pirms treniĦa pazeminātas temperatūras apstākĜos hipohidratēti bija 46% regbistu, 
bet paaugstinātas temperatūras apstākĜos (vasarā) – 62% spēlētāju.   
 

2.Nosakot sportistu vidējo hidratācijas statusu lauka apstākĜospirms treniĦa,  pēc urīna 
īpatnējā svara rādītājiem, tika konstatēts, ka sportistu vidējais urīna īpatnējais svara nav 
atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Par to liecina tas, ka: 

 
a) virslīgas komandu futbolistu vidējais urīna īpatnējais svars pirms treniĦa komforta 
un pazeminātas temperatūras apstākĜos bija 1,020±0,008, bet pazeminātas temperatūras 
apstākĜos - 1,021±0,005, atšėirība nav statistiski ticama (p>0,05).  
 
b) hokejistu vidējais urīna īpatnējais svars pirms treniĦa pazeminātas temperatūras 
apstākĜos bija 1,022±0,008.  
 
c) Latvijas izlases regbistu vidējais urīna īpatnējais svars pazeminātas temperatūras 
apstākĜos bija 1,019±0,008, bet paaugstinātas temperatūras apstākĜos – 1,021±0,005, 
atšėirība nav statistiski ticama (p>0,05).  
 
3. Nosakot sportistu hidratācijas statusu lauka apstākĜos, tika konstatēts, ka 85-92% 

sportistu pēc treniĦa bija hipohidratēti un tas nav atkarīgs no spēlētāju pozīcijas laukumā. Par 
to liecina tas, ka: 

 
a) pēc treniĦa pazeminātas temperatūras apstākĜos mēreni hipohidratēti bija 17 no 28 
(61%) futbolistiem (UĪS 1,020-1,029), un astoĦi no 28 (29%) futbolistiem pēc treniĦa 
bija izteikti hipohidratēti (UĪS≥1,030). Urīna osmolaritāte virs 700 mOsm/kg bija 25 no 
28 (89%) futbolistiem. Abās futbolistu komandās kopā pazeminātas temperatūras 
apstākĜos ėermeĦa masas samazinājums par 2% tika konstatēts trim futbolistiem no 28 
jeb 11% sportistu, bet par 1% - desmit spēlētājiem no 28 jeb 36% futbolistu, kas liecina 
par izmaiĦām hidratācijas pakāpē. 
 
b) pēc treniĦa pazeminātas temperatūras apstākĜos hipohidratēti bija 18 no 27 (66%) 
hokejistiem, un septiĦi no 27 (26%) hokejistiem bija izteikti hipohidratēti. Hokejistiem 
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pēc treniĦa ėermeĦa masas samazinājums lielāks par 1% tika novērots 15 spēlētājiem no 
28 jeb 54%, bet ėermeĦa masa zudums virs 2% tika konstatēts tikai vienam hokejistam 
jeb 7%, kas liecina par izmaiĦām hidratācijas pakāpē.   
 
c) pēc treniĦa pazeminātas temperatūras apstākĜos mēreni hipohidratēti bija 10 no 13 
regbistiem jeb 77% un arī paaugstinatas temperatūras apstākĜos mēreni hipohidratēti bija 
10 no 13 regbistiem jeb 77%, un divi no 26 (8%) regbistiem bija izteikti hipohidratēti. 
Pazeminātas temperatūras apstākĜos astoĦiem regbistiem no 13 (62%) ėermeĦa masas 
samazinājums bija lielāks par 1%, kas liecina par izmaiĦām ėermeĦa hidratācijas 
pakāpē. ĖermeĦa masas zudums virs 2%, tika noteikts diviem regbistiem no 13 (15%). 
Nevienam regbistam ėermeĦa masas samazinājums pēc treniĦa paaugstinātas 
temperatūras apstākĜos nepārsniedza 1% no pirms treniĦa ėermeĦa masas.  

 
4. Korelācija starp urīna īpatnējo svaru pirms un pēc treniĦa visiem sporta spēĜu pārstāvjiem ir 
ticama vidēji cieša līdz cieša (r =0,64–0,92, p<0,001). Tas pierāda, ka uzsākot treniĦu 
hipohidratētā stāvoklī, spēlētāja hidratācija treniĦa laikā un beigās visdrīzāk pasliktināsies un, 
uzĦemot šėidrumu treniĦa laikā atbilstoši slāpju sajūtai, nav iespējams kompensēt šėidruma 
zudumus un novērst organisma hidratācijas pasliktināšanos. 
 
5. Nosakot nepieciešamo šėidruma daudzumu, kas ir jāuzĦem pirms treniĦa organisma 
eihidratācijas sasniegšanai, jāĦem vērā katra spēlētāja ėermeĦa masa un ir jāizdzer 6 ml ūdens 
uz 1 kg ėermeĦa masas ik pēc 2,5 stundām 24 stundu laikā pirms treniĦa vai spēles. TreniĦa 
vai spēles laikā ir jāuzĦem 0,9% vārāmās sāls šėīdums atbilstoši iepriekšējā treniĦā 
izsvīstajam daudzumam, lai nodrošinātu ūdens ilgāku noturēšanos asinsritē un kompensētu 
nātrija zudumus ar sviedriem, bet ne vairāk kā 1L/h. Pēc slodzes ir jāuzĦem 0,9% vārāmās 
sāls šėīdums ar glikozes piedevu 30 – 50 g/L apjomā, kas atbilst 125–150% no fiziskā slodzē 
zaudētās ėermeĦa masas.  
 
Darbā izvirzītā hipotēze „ ja sportisti treniĦus sāk hipohidratēti, nosakot sportistu hidratāciju 
ar lauka metodēm treniĦu apstākĜos, tad treniĦu ietekmē hipohidratācija vēl vairāk padziĜinās, 
bet ja sportists pirms treniĦa ir eihidratēts un tuvu hipohidratācijas robežai, tad treniĦa 
ietekmē sportista hidratācijas statuss mainīsies no eihidratēta uz hipohidratētu” ir 
apstiprinājusies. 
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1.pielikums 
Dati par „Metta/LU” futbolistiem, kas tika testēti 2012.gada 26.augustā 

 

nr 
vecums
, gadi 

augum
s (cm) 

ėermeĦa 
masa(kg
) 

ĖMI 
tauki 
% 

liesā 
masa 
(kg) 

ūdens 
% 

UĪS UOSM 
pozīcija 
laukumā 

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

treniĦi
, gadi 

1 25 1,78 72,8 23,0 10,3 62,1 65,2 1,024 973 aizsargs 6 9 

2 19 1,75 72,3 23,6 9,8 62 65 1,026 1050 pussargs 6 9 

3 25 1,86 83,4 24,1 11,5 70,2 63,5 1,019 861 aizsargs 6 18 

4 20 1,78 70,7 22,3 9,2 61 65,3 1,012 491 pussargs 6 14 

5 19 1,78 73 23,0 8,8 63,3 66,4 1,034 1228 aizsargs 6 12 

7 20 1,89 81,4 22,8 10,5 69,3 63,7 1,011 474 pussargs 6 9 

8 21 1,85 83 24,3 10,2 70,9 65,4 1,023 944 aizsargs 6 13 

9 20 1,81 77,6 23,7 9,1 67 66 1,017 634 pussargs 6 15 

11 19 1,8 67,3 20,8 6 60,2 67,5 1,025 939 pussargs 6 9 

13 24 1,82 77,1 23,3 10,7 65,4 64,4 1,015 558 uzbrucējs 6 18 

14 24 1,82 80,3 24,2 15,8 65,8 60,9 1,024 933 aizsargs 6 9 

15 23 1,71 67 22,9 6,3 59,6 68,8 1,004 177 uzbrucējs 6 14 

16 25 1,85 95,4 27,9 18,2 74,2 58,6 1,024 1000 uzbrucējs 6 20 

17 21 1,76 62,5 20,2 7,8 54,7 66 1,031 1213 pussargs 6 9 

18 19 1,84 84,5 25,0 13,4 69,6 62,5 1,025 1013 vārtsargs 6 13 

20 29 1,82 74,7 22,6 6,1 66,7 68,5 1,022 916 pussargs 6 9 

21 22 1,95 81,9 21,5 6,6 72,7 66,7 1,028 988 aizsargs 6 15 

22 23 1,83 72 21,5 7,6 63,2 66,3 1,020 859 aizsargs 6 15 

23 21 1,71 69,5 23,8 10,3 59,2 65,3 1,026 1044 aizsargs 7 13 

24 18 1,84 67,3 19,9 5,1 60,7 67,8 1,006 170 pussargs 6 22 

25 25 1,83 82,1 24,5 10 69,6 65 1,022 942 vārtsargs 4 13 

27 31 1,93 90,5 24,3 10,7 76,8 64,9 1,011 520 uzbrucējs 6 22 
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2.pielikums 
Dati par „Rīgas Futbola skolas” futbolistiem, kas tika testēti 2012.gada 20.septembrī 

 

nr 
vecums
, gadi 

augums 
(m) 

ėermeĦ
a  
masa 
(kg) 

ĖMI tauki % 
liesā 
masa 
 (kg) 

ūdens 
% 

UĪS UOSM 
pozīcija  
laukumā 

TreniĦi 
 (x/nedēĜā) 

treniĦi, 
gadi 

28 21 1,74 72,5 23,9 9,3 62,5 66,3 1,020 807 aizsargs 6 10 

29 18 1,76 77,9 25,1 12,5 64,8 63,7 1,018 730 aizsargs 7 14 

30 20 1,81 74,5 22,7 10,4 63,5 64,3 1,020 706 aizsargs 6 9 

31 20 1,89 83,8 23,5 11,4 70,5 63,4 1,030 1081 aizsargs 6 14 

32 18 1,87 73,2 20,9 5 66,1 68,4 1,023 851 aizsargs 5 7 

33 28 1,89 97 27,2 19,6 74,2 57,7 1,011 520 aizsargs 6 9 

34 20 1,8 68,3 21,1 5,9 61,1 67,6 1,007 286 pussargs 5 8 

37 20 1,8 71,7 22,1 6,1 63,7 67,6 1,024 863 pussargs 5 10 

42 22 1,84 90,1 26,6 22,7 66,2 54,2 1,024 973 pussargs 5 11 

43 23 1,85 79,3 23,2 15,1 64 60 1,024 912 vārtsargs 5 14 

44 22 1,78 73 23,0 11,3 61,6 63,8 1,021 858 pussargs 5 8 

46 22 1,76 78,9 25,5 15,5 63,4 61,1 1,019 739 aizsargs 5 15 

47 21 1,75 74,7 24,4 13,2 61,6 62,8 1,020 823 uzbrucējs 4 12 

48 22 1,82 72,8 22,0 14,2 59,3 60,4 1,023 862 pussargs 5 9 

49 19 1,77 66,5 21,2 11,7 55,8 62,5 1,004 140 pussargs 6 10 
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3.pielikums 
Dati par „Jelgava” futbolistiem, kas tika testēti 2012.gada 3.oktobrī 

 

nr 
vecums, 
gadi 

Augums 
(m) 

ėermeĦa 
masa 
(kg) 

ĖMI tauki % 
liesā 
masa 
(kg) 

ūdens 
% 

UĪS UOSM 
pozīcija 
laukumā 

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

treniĦi, 
gadi 

50 26 1,84 81,9 24,2 10,6 69,7 65 1,009 302 uzbrucējs 6 15 

51 23 1,9 89,9 24,9 10,3 76,6 65,4 1,016 637 vārtsargs 6 15 

52 23 1,76 77 24,9 15,1 62,1 61,2 1,016 669 pussargs 6 13 

53 24 1,9 73,1 20,2 5 66 70,2 1,026 980 aizsargs 6 10 

54 20 1,9 82,7 22,9 10,3 70,6 64,2 1,026 1004 vārtsargs 6 13 

55 20 1,85 85,9 25,1 12 71,9 64 1,021 832 pussargs 6 22 

56 24 1,83 72,5 21,6 7,1 64 66,8 1,020 841 aizsargs 6 10 

57 20 1,75 72,2 23,6 12,4 60,1 63,1 1,027 1084 pussargs 6 14 

58 21 1,76 69,3 22,4 9,7 59,5 65 1,020 778 uzbrucējs 6 9 

59 18 1,85 76,1 22,2 11,3 64,2 63 1,010 377 aizsargs 6 14 

60 22 1,8 69,3 21,4 6,2 61,8 67,6 1,019 821 pussargs 6 7 

61 24 1,71 72,2 24,7 14,2 58,9 62,3 1,026 1020 uzbrucējs 6 9 

62 22 1,78 69,3 21,9 10 59,3 64,4 1,016 611 uzbrucējs 6 8 

63 25 1,82 76,3 23,0 13,4 62,8 61,8 1,013 636 pussargs 6 10 

64 24 1,9 80,3 22,2 9,1 69,4 65,3 1,023 892 aizsargs 6 11 

65 20 1,69 58,5 20,5 13 48,3 61,9 1,013 516 pussargs 6 14 

66 22 1,82 77,9 23,5 12,1 65,1 63,2 1,012 393 pussargs 6 8 

67 23 1,8 72,2 22,3 14,6 58,6 60,4 1,018 688 pussargs 6 16 

68 26 1,77 79,2 25,3 12,2 66,1 64,3 1,019 698 uzbrucējs 6 13 

49(2) 21 1,94 94,2 25,0 11,6 79,2 64 1,022 925 aizsargs 6 9 
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4.pielikums 
Dati par „Rīgas Futbola skolas” futbolistiem, kas tika testēti 2013.gada 26.februārī 

 

nr 29 32 74 72 75 87 80 89 70 82 69 90 71 85 

vecums, 
 gadi 

19 18 21 19 19 18 18 18 18 18 18 29 18 18 

Augums 
 (m) 

1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,96 1,76 1,71 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,79 

ėermeĦa 
masa(kg) 
pirms 

78,14 73,48 89,21 68,51 78,98 89,92 80,55 58,82 73 79,85 70,91 71,79 92,11 64,8 

ėermeĦa 
masa(kg) pēc 

77,86 72,68 88,59 67,86 79,43 89,46 79,6 58,31 71,41 78,71 70,37 71,26 91,78 63,87 

ĖMI 25,23 23,72 28,80 22,12 25,50 23,41 26,00 20,12 23,57 25,78 22,89 23,18 29,74 20,22 

tauki % 14,2 10,6 15,5 10,3 10,1 11,4 7,6 9,2 9,2 7,8 10,4 6,8 13,2 5 

Liesā masa 
(kg) 

63,7 62,4 71,8 58,5 67,6 75,7 70,8 50,7 63 70,1 60,4 62 76,3 58,4 

ūdens % 62,1 63,5 62,1 63,9 64,6 63,1 65,4 65,4 65,3 67 65 67,8 62,8 68,9 

UĪS pirms 1,028 1,024 1,009 1,027 1,028 1,029 1,018 1,006 1,030 1,009 1,004 1,022 1,024 1,023 

UĪS pēc tren. 1,028 1,023 1,026 1,030 1,031 1,031 1,03 1,022 1,030 1,025 1,008 1,026 1,031 1,024 

UOSM 
pirms 

1010 879 355 875 1073 1137 626 252 795 350 99 810 803 1025 

UOSM pēc 1073 701 760 1087 934 1225 1030 810 1021 920 247 964 832 904 

pozīcija 
laukumā 

aizsargsaizsargsaizsargsaizsargsaizsargsvārtsargsaizsargspussargs pussargspussargs uzbrucējsaizsargsuzbrucējsuzbrucējs

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 13 6 

treniĦi, gadi 14 7 6 5 12 12 11 12 15 13 12 12 6 7 

treniĦa 
ilgums 

1,5 1,5 2 2 2 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 
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5.pielikums 
Dati par „Metta/LU” futbolistiem, kas tika testēti 2013.gada 7.martā 

 

Nr. 3 5 6 8 21 23 9 10 24 13 27 12 18 25 

vecums, 
gadi 

25 20 21 22 22 22 21 20 18 25 31 18 20 26 

augums 
(cm) 

1,89 
1,7
6 

1,8
3 

1,8
4 

1,9
5 

1,7
2 

1,81 1,83 1,84 1,82 1,93 1,9 1,84 1,83 

ėermeĦa 
masa(kg) 
pirms 

84,0
3 

73,2
7 

84,1
1 

85,1
5 

85,
4 

70,9
7 

77,06 71,19 70,36 81,95 92,39 83,35 83,46 82,45 

ėermeĦa 
masa(kg) 
pēc 

83,7 
72,6

9 
83,7

2 
83,6

4 
83,8

7 
70,0

4 
76,92 70,58 68,8 80,58 91,92 82,11 81,96 80,56 

ĖMI 
23,5

2 
23,6

5 
25,1

2 
25,1

5 
22,4

6 
23,9

9 
23,52 21,26 20,78 24,74 24,80 23,09 24,65 24,62 

tauki % 9,5 
13,
1 

14,
1 

11,
1 

7,6 
12,
8 

10,5 5 5 11,6 12,8 11,4 12,7 11,6 

Liesā 
masa (kg) 

72,2 
60,
6 

68,
7 

71,
5 

75,
1 

68,
9 

65,7 64,2 62,9 68,9 76,6 69,9 69,1 68,9 

ūdens % 65,4 
62,
5 

61,
9 

64,
8 

66,
4 

63,
1 

64,7 69,2 69,5 64,4 63,2 63,1 63 64,2 

UĪS 
pirms 

1,02
7 

1,02
3 

1,02
6 

1,02 
1,02

1 
1,02

8 
1,025 1,02 1,011 1,022 1,021 1,004 1,017 1,018 

UĪS pēc 
tren. 

1,03
3 

1,02
3 

1,02
7 

1,02
7 

1,01
5 

1,03 1,026 1,022 1,029 1,024 1,022 1,016 1,024 1,024 

UOSM 
pirms 

104
2 

951 
100

4 
728 855 921 922 522 457 827 801 139 549 720 

UOSM 
pēc 

944 896 923 882 500 823 978 751 796 816 752 445 794 941 

pozīcija 
laukumā 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

Pus- 
sargs 

Pus- 
sargs 

Pus- 
sargs 

uzbrucējs uzbrucējs Vārtsargs Vārtsargs Vārtsargs 

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

treniĦi, 
gadi 

18 12 12 13 15 13 15 11 10 18 22 8 13 13 

treniĦa 
ilgums 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5-2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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6.pielikums 
Dati par futbolistiem, kas tika testēti gan vasarā, gan ziemā 

 
Nr. 3 5 8 9 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 27 

Vecums, g 25 20 22 21 25 25 24 26 20 22 24 22 18 26 31 

Augums (m) 
1,8
9 

1,7
6 

1,8
4 

1,8
1 

1,82 
1,8
8 

1,71 1,89 
1,8
4 

1,9
5 

1,8
3 

1,7
2 

1,8
4 

1,8
3 

1,93 

ĖM(kg) 
VASARA 

83,
4 

73 83 
77,
6 

77,1 
80,
3 

67 95,4 
84,
5 

81,
9 

72 
69,
5 

67,
3 

82,
1 

90,5 

ĖM (kg) 
ZIEMA 

84,0
3 

73,2
7 

85,1
5 

77,0
6 

81,95 
81,1

2 
67,62 85,67 

83,4
6 

85,
4 

73,7
8 

70,9
7 

70,3
6 

82,4
5 

92,39 

ĖMI 
VASARA 

24,
1 

23 
24,
3 

23,
7 

23,3 
24,
2 

22,9 27,9 25 
21,
5 

21,
5 

23,
8 

19,
9 

24,
5 

24,3 

ĖMI ZIEMA 
23,5

2 
23,6

5 
25,1

5 
23,5

2 
24,74 

22,9
5 

23,13 23,98 
24,6

5 
22,4

6 
22,0

3 
23,9

9 
20,7

8 
24,6

2 
24,80 

tauki % 
VASARA 

11,
5 

8,8 
10,
2 

9,1 10,7 
15,
8 

6,3 18,2 
13,
4 

6,6 7,6 
10,
3 

5,1 10 10,7 

tauki % 
ZIEMA 

9,5 
13,
1 

11,
1 

10,
5 

11,6 
12,
8 

7,9 14,4 
12,
7 

7,6 9,6 
12,
8 

5 
11,
6 

12,8 

Liesā masa 
(kg) VASARA 

70,
2 

63,
3 

70,
9 

67 65,4 
65,
8 

59,6 74,2 
69,
6 

72,
7 

63,
2 

59,
2 

60,
7 

69,
6 

76,8 

Liesā masa 
(kg) ZIEMA 

72,
2 

60,
6 

71,
5 

65,
7 

68,9 
67,
2 

59 69,7 
69,
1 

75,
1 

63 
68,
9 

62,
9 

68,
9 

76,6 

ūdens % 
VASARA 

63,
5 

66,
4 

65,
4 

66 64,4 
60,
9 

68,8 58,6 
62,
5 

66,
7 

66,
3 

65,
3 

67,
8 

65 64,9 

ūdens % 
ZIEMA 

65,
4 

62,
5 

64,
8 

64,
7 

64,4 
62,
1 

67,4 61,1 63 
66,
4 

64,
7 

63,
1 

69,
5 

64,
2 

63,2 

UĪS VASARA 
1,01

9 
1,03
4 

1,02
3 

1,01
7 

1,015 
1,02

4 
1,004 1,024 

1,02
5 

1,02
8 

1,02 
1,02

6 
1,00

6 
1,02

2 
1,011 

UĪS ZIEMA 
1,02

7 
1,02

3 
1,02

0 
1,02

5 
1,022 

1,02
4 

1,008 1,019 
1,01

7 
1,02

1 
1,02

4 
1,02

8 
1,01

1 
1,01

8 
1,021 

UOSM 
VASARA 

861 
122

8 
944 631 558 933 177 1000 

101
3 

988 859 
104
4 

170 942 520 

UOSM Ziema 
104
2 

951 728 922 827 670 295 510 549 855 871 921 457 720 801 

pozīcija 
laukumā 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

Pus-
sargs 

uzbrucējs 
aizsar

gs 
uzbrucējs uzbrucējs 

Vārt-
sargs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

Pus-
sargs 

Vārt-
sargs 

uzbrucējs 
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7.pielikums 
Dati par „Kurbads” hokejistiem, kas tika testēti 2014.gada 21.februārī 

 

nr 4 5 7 12 13 15 17 18 20 21 23 24 25 

vecums, 
gadi 

27 18 28 23 29 27 21 27 23 34 22 22 19 

augums 
(m) 

1,86 1,88 1,79 1,83 1,73 1,77 1,92 1,82 1,8 1,73 1,8 1,72 1,84 

ėermeĦa 
masa 
pirms(kg) 

91,4 78,6 87,4 78,12 72,6 83,9 85,1 84,89 71,2 90,3 82,8 75,7 80,5 

ėermeĦa 
masa(kg) 
pēc 

89,7 78,4 86,4 78,08 72,1 83,4 85,8 84,03 70,1 90 81,3 76 80,4 

ĖMI 26,41 22,24 27,27 23,33 24,24 26,78 23,06 25,63 21,98 30,18 25,54 25,57 23,77 

tauki % 16,8 13,5 25,9 15,9 16,9 21,2 11,9 19 15,7 23,9 13,9 17,1 15 

liesā masa 
(kg) 

73,5 64,8 61,6 62,2 57,4 62,9 72,3 65,5 57,3 65,4 68 59,8 65,2 

ūdens % 60,2 65,1 51,9 59,3 59,6 55,7 61,6 57 59,7 53,7 61,2 59,4 62,7 

UĪS pirms 1023 1022 1027 1024 1028 1026 1027 1015 1018 1035 1031 1031 1027 

UĪS pēc 
tren. 

1023 1023 1031 1028 1031 1024 1029 1018 1020 1035 1033 1029 1027 

treniĦi, 
gadi 

20 9 15 9 14 13 16 15 9 20 10 8 15 

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

5 5 3 3 3 3 5 3 6 6 6 3 6 

treniĦa 
ilgums 

1,5 1,5 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1,5 1 1 

pozīcija 
laukumā 

aizsargs aizsargs aizsargs 
uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

Vārtsarg
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 
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8.pielikums 
Dati par „Juniors” hokejistiem, kas tika testēti 2014.gada 25.februārī 

 

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

vecums,  
gadi 

18 18 18 18 18 19 18 19 18 18 19 18 19 18 

Augums, 
 (m) 

1,82 1,87 1,78 1,75 1,79 1,96 1,9 1,76 1,82 1,85 1,83 1,76 1,84 1,9 

ėermeĦa 
masa 
pirms (kg) 

82,1 
74,7

9 
74,9

1 
72,3

7 
72,8

5 
94,58 84,22 85,7 77,46 96,83 72,23 73,12 70,13 93,83 

ėermeĦa 
masa(kg)  
pēc 

80,6
9 

73,5
7 

74,3
2 

71,2
6 

71,9 93,17 83,32 
84,0

2 
76,13 95,02 72,68 71,64 69,62 92,58 

ĖMI 
24,7

9 
21,3

9 
23,6

4 
23,6

3 
22,7

4 
24,62 23,33 

27,6
7 

23,38 28,29 21,57 23,61 20,71 25,99 

tauki % 15,7 11,9 12,4 10,3 11 12,5 13,9 19,5 10,7 19,1 9,4 14,7 6,2 15 

liesā masa 
(kg) 

65,6 62,7 62,2 61,4 61,5 78,8 69 65,6 65,4 74,2 62,2 59,2 62,3 75,9 

ūdens % 60,1 62 62,9 65 63,7 62,8 61 58,1 64,2 58,4 64,5 60,8 66,9 61,3 

UĪS pirms 
1,01

2 
1,02

6 
1,01

7 
1,02

5 
1,02

6 
1,017 1,008 

1,00
4 

1,025 1,011 1,025 1,026 1,016 1,027 

UĪS pēc 
tren. 

1,01
1 

1,02
5 

1,02
1 

1,02
4 

1,03
0 

1,029 1,021 
1,02

4 
1,027 1,023 1,022 1,032 1,020 1,033 

treniĦi,  
gadi 

14 11 10 11 11 12 12 12 12 13 15 11 14 12 

TreniĦi 
(x/nedēĜā) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

treniĦa 
ilgums 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

pozīcija 
laukumā 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

aizsar
gs 

uzbrucēj
s 

uzbrucēj
s 

uzbrucē
js 

uzbrucē
js 

uzbrucē
js 

uzbrucē
js 

uzbrucē
js 

uzbrucēj
s 

vārtsar
gs 
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9.pielikums 
Dati par Latvijas izlases regbistiem, kas tika testēti 2014.gada 23.martā 

 

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Vecums 19 18 32 28 22 25 32 22 23 21 20 31 22 

augums (m) 1,74 1,84 1,75 1,97 1,905 1,795 1,865 1,91 1,785 1,8 1,905 1,865 1,885 

ĖM (kg) pirms 65,72 64,05 78,7 
102,4

5 
79,97 88,00 92,26 91,89 110,45 79,25 89,08 112,59 125,35 

ĖM (kg) pēc 65,28 63,49 77,84 99,37 78,96 88,36 91,17 91,22 109,06 78,41 86,9 111,79 123,95 

ĖMI 21,71 18,92 25,70 26,40 22,04 27,31 26,53 25,19 34,66 24,46 24,55 32,37 35,28 

Tauki % 6 5 10,6 10,4 10,5 17,3 11,7 14,6 27 14,3 11,5 25,7 24,5 

Liesā masa 
(kg) 

58,8 57,8 67 86,5 68,1 69,5 77,7 74,7 76,8 64,7 75,1 79,7 90,1 

Ūdens % 68,9 69,7 65,9 66,1 63,7 60,2 65,7 61,3 54,3 61,5 64 54,2 56,9 

UĪS pirms 1,024 1,004 1,026 1,003 1,017 1,024 1,023 1,023 1,016 1,031 1,016 1,017 1,019 

UĪSpēc tren. 1,028 1,011 1,029 1,007 1,027 1,025 1,026 1,029 1,02 1,033 1,025 1,028 1,023 

treniĦa laikā 
izdzertais 
ūdens (L) 

0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,250 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

virsmas 
laukums 

1,79 1,85 1,94 2,37 2,08 2,07 2,18 2,21 2,28 1,99 2,18 2,37 2,50 

svīšanas 
intensitāte 

0,40 0,48 0,68 2,16 0,78 0,07 0,83 0,55 1,03 0,67 1,56 0,64 1,04 
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10. pielikums 
Dati par Latvijas izlases regbistiem, kas tika testēti 2014.gada 4.jūnijā 

 

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Vecums 30 21 32 33 33 24 26 24 28 32 22 30 31 

Augums 
(m) 

1,92 1,82 1,86 1,87 1,87 1,95 1,90 1,83 1,89 1,80 1,80 1,83 1,97 

ĖM (kg) 
pirms 

106,18 82,39 92,17 95,45 97,78 95,34 105,79 86,88 94,1 86,27 92,17 98,38 95,08 

ĖM (kg) 
pēc 

105,65 82,14 91,6 94,82 96,9 94,91 105,26 86,65 93,7 86,6 91,92 98,33 94,61 

ĖMI 28,80 24,87 26,64 27,30 27,96 25,07 29,30 25,94 26,48 26,63 28,45 29,38 24,50 

tauki % 18,3 10,9 14,3 13,1 15,4 9,1 13,5 15,1 8,2 14,5 11,2 15,8 11,4 

Liesā 
masa (kg) 

82,6 70 75,2 79,3 78,9 82,4 87,2 70,4 82,4 70,3 77,9 79 80,3 

ūdens % 59,9 65,1 63 64,7 11,8 66,5 65,2 61,6 69 64,1 67,1 63,2 64,2 

UĪS pirms 1,026 1,027 1,024 1,024 1,022 1,013 1,024 1,019 1,019 1,011 1,026 1,017 1,027 

USG pēc 
tren. 

1,027 1,036 1,021 1,026 1,025 1,009 1,026 1,02 1,02 1,017 1,024 1,022 1,026 

TreniĦi, 
gadi 

6 5 15 19 10 5 26 16 12 26 3 5 4 

TreniĦi, 
reizes 
nedēĜā 

2 4 5 2 2 4 3 5 4,5 5 4 3 4 

izdzertais 
ūdens 
daudzums 
(L) 

1,402 1,020 1,271 0,701 0,990 0,981 1,004 1,135 0,937 2,000 1,259 1,302 1,194 

virsmas 
laukums 

2,36 2,04 2,17 2,21 2,24 2,28 2,34 2,09 2,21 2,06 2,12 2,21 2,29 

svīšanas 
intensitāte 

0,97 0,64 0,92 0,67 0,93 0,71 0,77 0,68 0,67 0,84 0,75 0,68 0,83 

 


