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IEVADS
Pleca locītava ar savu savdabīgo struktūru daudzus gadu desmitus ir saistījusi sporta
zinātnieku uzmanību. Traumu gadījumi šajā locītavā tiek konstatēti biežāk nekā citās
locītavās. Lai izvairītos no iespējamām traumām, pleca locītavas darbība ir pētīta un tās
funkcija koriģēta daudzkārt dažādos veidos. Lai gan traumu profilaksei pievērsta uzmanība
jau no pagājušā gadsimta 30. gadiem, tā nav kļuvusi mazāk aktuāla līdz pat šodienai. Jau
P.J.Raša grāmatā „Kinezioloģija un lietišķā anatomija”, kas pirmoreiz izdota 1959. gadā, ir
apkopota pagājušā gadsimta pirmās puses informācija gan par pleca anatomiskās uzbūves
ietekmi uz glenohumerālās locītavas stabilitāti, gan norādīta pleca rotācijas manšeti veidojošo
muskuļu sabalansētas darbības nozīme locītavas dinamiskās stabilitātes nodrošināšanā [89].
No tālākajiem pētījumiem, kas saistīti ar glenohumerālās locītavas traumu profilaksi un
dinamiskās stabilitātes uzlabošanu, jāmin neiromuskulārās darbības sinhronizācijas pētījumi
un priekšstati par muskuļu agonistu un antagonistu sabalansētu spēka realizāciju [151].
Divdesmitā gadsimta beigās un šā gadsimta sākumā, strauji attīstoties datorizētai mērīšanas
tehnikai, aktualizējas pleca locītavas dinamiskās stabilitātes biomehānisko nosacījumu
analīze. Šīm vajadzībām ir izveidoti datorizēti dinamometri, kuri ļauj mērīt visdažādāko
kustību trajektorijas, kā arī kustības laika un spēka savstarpējos parametrus. Ir izveidoti
ergometri dažāda rakstura fizisku slodžu dozēšanai. Šai sakarībā jāmin pētījumi par
izokinētisko slodžu analīzi un to ietekmi uz locītavu dinamisko stabilitāti [17]. Kaut arī šos
pētījumus rekomendē izmantot praksē, pēdējo gadu sporta medicīnas literatūrā problēma par
pleca locītavas paaugstināto traumatismu vēl joprojām ir aktuāla [37].
Acīmredzot praktiski gadsimta laikā šī problēma principiāli nav atrisināta. Jāatzīmē,
ka pētniecība šajā jautājumā pamatā ir bijusi tikai par atsevišķu fizioloģisku, biomehānisku,
anatomisku vai citu parciālu problēmu pietiekoši dziļu un detalizētu izpēti, bet praktiski
zinātniskajā literatūrā nav pētījumu par organisma kā vienotas sistēmas funkciju regulāciju un
adaptāciju attiecībā uz kādu parciālas apakšsistēmas problēmu. Literatūras avotu izpēte atklāj,
ka šīs problēmas risināšanā galvenokārt akcentētas pašas locītavas anatomiskās struktūras
īpatnības, kas izraisa locītavas dinamisko nestabilitāti [19, 24, 56].
Ir autori, kas nestabilitāti saista ar locītavas rotācijas manšetes muskuļu
funkcionālajiem traucējumiem [19, 23, 24]. Ir uzskats, ka locītavas nestabilitāte saistīta ar
neoptimāliem jeb nepareiziem biomehāniskiem parametriem, kas izpaužas kā kustības
trajektorijas novirzes no optimālās, ko autori saista ar mīksto audu deformācijām un sāpju
sindroma veidošanos [133]. Atsevišķi, kā locītavas traumatismu mazinošie aspekti, minami
aprakstošie pētījumi par treniņu procesa plānošanu un realizāciju [75], un arī pētījumi, kas
saista locītavu traumas risku ar sporta veidu [34]. Visi minētie gadījumu risinājumi ietver gan
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strukturālo, gan funkcionālo fiziskās darbības noviržu kopumu, kas attiecas uz pašu locītavu
un to apkalpojošajiem mīkstajiem audiem. Arī neirālās regulācijas problēmas tiek apskatītas
kā perifēras, neņemot vērā regulācijas un koordinācijas centrālos mehānismus, centrālās nervu
sistēmas problēmas [19].
Iepriekš izklāstītais relatīvi šaurais skatījums uz sistēmisku problēmu neļauj kopumā
spriest par sarežģījumu risināšanas kompleksajām iespējām. Praksē bieži novēro, ka relatīvi
stabila locītava, ko parasti novērtē statiskās pozās, kļūst nestabila, izpildot kustību īpaši
ekstremālos apstākļos, kā tas ir sportā. Tāpat novēro, ka pleca locītavas darbība mešanas
sporta veidos atkārtotās pārbaudēs relatīvi īsā laikā var uzrādīt neoptimālu darbību attiecībā
uz vingrinājuma izpildes tehniku. Neoptimāla pleca locītavas darbība var radīt locītavas
nestabilitāti, tāpēc locītavas stabilitātes vērtēšanā jāņem vērā gan statiskā, gan dinamiskā
locītavas stabilitāte. Svarīgi ir atcerēties neiromuskulārās koordinācijas izmaiņu ietekmi.
Locītavas stabilitāti būtiski var ietekmēt muskuļu kontrakcijas regulācijas mehānismu
traucējumi. Tie var būt gan perifēri, gan centrālas dabas traucējumi. Literatūrā tiek aprakstīti
pleca muskuļu spēka īpašību realizācijas traucējumi gan neirāli, gan muskulāri. Vairāki autori
[37, 85, 133] atzīmē, ka pleca locītava ir viena no visvājākajām locītavām, kurā bieži notiek
izmežģījumi. Savukārt literatūrā ir informācija par muskuļu centrālās regulācijas
neoptimālajiem stāvokļiem, kas noved pie tā saucamā funkcionāli vājā muskuļa ar traucētu
darbības regulāciju [132]. Minētā iemesla dēļ var veidoties arī neoptimāli atsevišķu kustību
stereotipi, tādēļ pētījums tika veltīts pleca locītavas stabilitātes funkcionālo faktoru analīzei
gan statikā, gan dinamikā un locītavas stabilitātes uzlabošanas iespēju kompleksai
novērtēšanai.
Locītavu kustību ierobežojumu un nestabilitātes pētījumi klīnikā un rehabilitaloģijā
ir atspoguļoti nedaudz citādi. Analizējot speciālo literatūru kustību rehabilitācijā, atklājas jau
plašāka pieeja locītavas nestabilitātes cēloņu skaidrošanā. Šajā literatūrā ir strikti nodalīti gan
perifērās, gan centrālās dabas kustību traucējumi [30, 90, 101]. Jāatzīmē, ka lielākā daļa šo
pētījumu ir saistīti ar konkrētu kustību realizējošo līmeņu patoloģijām. Funkcionāli
kompensētu traucējumu analīze literatūrā ir ļoti reti sastopama. Tas varētu būt saistīts ar to, ka
līdz pagājušā gadsimta beigām nebija tehnisku iespēju neinvazīvi sekot centrālās nervu
sistēmas struktūru darbībai sarežģītu kustību vadīšanā [106]. Kopš pagājušā gadsimta
astoņdesmito gadu beigām neirofizioloģisko izmeklējumu tehniskajos līdzekļos parādās
iespējas neinvazīvi izsekot atsevišķu smadzeņu neironu kodolu un funkcionālo zonu
aktivitātes maiņām, reaģējot uz kādu konkrētu kairinājumu vai darbību. Šīs metodes literatūrā
pazīstamas kā pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) metodes. Minētās metodes ļauj izsekot
smadzeņu centru aktivitātes un lokalizācijas maiņām ilgākā laika periodā. Pieminētajos
pētījumos pirmo reizi parādās neirofizioloģisks apstiprinājums 17. un 18. gadsimta filozofu
idejām par to, ka mēs uztveram un apzināmies tikai subjektīvo realitāti, t.i., mūsu subjektīvos
priekšstatus par apkārtējo pasauli. Pēdējo gadu desmitā ir parādījušies pētījumi, kas izvērtē
centrālās nervu sistēmas regulācijas kvalitāti attiecībā uz perifēro locītavu, šajā gadījumā uz
pleca locītavas kustību [106].
Novērtējot pētniecisko atziņu sadrumstalotību, promocijas darbā tika mēģināts
apvienot pleca locītavas stabilitāti nosakošos locītavas morfoloģiskos, perifēriskos, neirālos,
biomehāniskos, neiromuskulāros faktorus un centrālās nervu sistēmas regulācijas optimālās
organizācijas nosacījumus.
Zinātniskā novitāte: tika noskaidrots dažādo statisko un dinamisko stabilitāti
nodrošinošo faktoru mijiedarbība un izveidots priekšstats par šo faktoru sinerģiju saistībā ar
kustību organizācijas pamatprincipiem. Šo priekšstatu sistēmu var izmantot kā teorētisku bāzi
plecu locītavas funkcionālā stāvokļa kompleksai korekcijai.
Pētījuma teorētiskais nozīmīgums: kustību organizācijas kompleksās pieejas
principu pielietošna fizioterapeitu izglītībā.
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Pētījuma praktiskais nozīmīgums: pleca locītavas kompleksās korekcijas
izmantošana sporta treniņu procesā, kas iespējams ļaus samazināt traumatismu pleca locītavā.
Teorētiski metodoloģiskais pamatojums:
•
holistiskā pieeja organisma sistēmu sinerģētiskās darbības izpētē - Siliņš E.J.
2008.; Kleins S. 2004.; Vasiļjeva L.F. (Васильева Л.Ф.) 1999.;
•
kustību motorās kontroles atziņas – Bernšteins N.A. (Бернштейн Н.А.) 1990.;
Solms M., Turnbull O. 2002.; Shumway-Cook A., Woollacott M. 1995.;
•
kinezioloģiskās atziņas - Cailliet R. 1988.; Энока Р. М. 1998.;
•
izmantojamās kinezioloģijas atziņas - Ramšak I., Gerz W. 2005.; Vasiļjeva
L.F. (Васильева Л.Ф.) 1999.
Pētījuma mērķis: pleca locītavas dinamiskās stabilitātes korekcijas metožu
novērtēšana un kompleksas korekcijas pamatojums.
Pētījuma hipotēze: ja noskaidrosim sinerģētisko mijiedarbību starp kustības
organizācijas centrālajiem mehānismiem, kustību realizējošo muskuļu biomehāniskajām,
neiromuskulārajām un funkcionālajām darbībām, tad būs iespējams izveidot korekcijas
kompleksu pleca locītavas stabilitātes nodrošināšanai.
Pētījuma priekšmets: pleca locītavas statisko un dinamisko stabilitāti noteicošie
faktori un korekcijas līdzekļi.
Pētījuma objekts: pleca locītavas un iesaistīto muskuļu funkcionālais stāvoklis, un
to koriģēšanas iespējas traumu profilakses nolūkos.
Pētījuma subjekts: 15 zēni vecumā no 9 līdz 13 gadiem, 10 vīrieši vecumā no 25
līdz 35 gadiem, 23 vīrieši vecumā no 21 līdz 24 gadiem un 28 sievietes vecumā no 21 līdz 24
gadiem.
Pētījuma uzdevumi:
1. Novērtēt pleca locītavas dinamiskās stabilitātes biomehānisko raksturojumu
korekcijas iespējas.
2. Noteikt funkcionāli vāju muskuļu gadījumu biežumu cilvēkiem ar stājas
traucējumiem mugurkaula kakla plecu daļā.
3. Novērtēt kakla plecu daļas statiski un dinamiski funkcionālo traucējumu
korekcijas un optimāla kustību stereotipa izstrādes iespējas.
4. Izstrādāt pleca locītavas dinamiskās stabilitātes kompleksās korekcijas teorētisko
pamatojumu.
Aizstāvēšanai izvirzīts: pleca locītavas dinamiskās stabilitātes korekcijas
komplekss.
Atslēgas vārdi:
1. Statiskā un dinamiskā stabilitāte.
2. Griezes momenti.
3. Kustību stereotips.
4. Funkcionāli vājš muskulis.
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1. PLECA LOCĪTAVAS STATISKO UN DINAMISKO
STABILITĀTI NOTEICOŠIE FAKTORI
Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte gan no praktiskās realizācijas viedokļa, gan arī
no pētniecības viedokļa ir sarežģīta problēma. Šīs problēmas risinājumu varētu uzskatīt par
starpdisciplināru zinātniska pētījuma objektu. Problēmas risināšanā iesaistītas tādas
pētniecības nozares kā anatomija, fizioloģija, biomehānika, neiroloģija un arī kustību
apmācības pedagoģija. Literatūras apskatā pievērsīsimies informācijai, ko sniedz publikācijas
minētajās pētniecības nozarēs par pleca locītavas dinamisko stabilitāti.

1.1. Pleca locītavas stabilitātes anatomiskās struktūras
Locītavas stabilitātes anatomiskās struktūras ietver sevī kaulus, locītavas, muskuļus
un nervus. Lai varētu apskatīt darbības mehānismus kopumā, ir jāizvērtē katras atsevišķas
struktūras mehāniskās un biomehāniskās īpašības, kā arī to izmaiņas vecuma, treniņu un citu
faktoru ietekmē. Pētot locītavas stabilitāti, promocijas darbā par modeli tika izmantota pleca
locītava, kura, lai arī ir viena no viskustīgākajām locītavām [63, 85, 133], sastāv no visām
iepriekšminētajām anatomiskajām struktūrām. Katrai no šīm struktūrām kopējā mehānismā ir
sava nozīmīga loma, tāpēc vispirms pievērsīsimies pasīvā kustību aparāta, t.i., skeleta
pamatelementam – kaulam.
1.1.1. Pleca locītavas kauli un to struktūra
Kauls (OS) ir ķermeņa balstorgāns. Cilvēkam ir vairāk nekā 200 kaulu, kuri kopā
veido skeletu – pasīvu kustību aparātu, ko darbina muskuļi. Kauliem piemīt arī
aizsargfunkcija. Savienojoties tie veido dobumus, kas aizsargā tur esošos orgānus (galvas
smadzenes, sirdi, plaušas u.c.). Cilvēka ķermeņa forma ir atkarīga no kaulu formas. Kaulu
forma ir dažāda. Tādēļ visi mums zināmie autori kaulus klasificē pēc to formas [3, 8, 51, 86,
u.c.].
Izšķir:
 garos (ossa longa);
 īsos (ossa brevia);
 plakanos (ossa plana);
 jauktos (ossa mixta) kaulus.
Garajiem kauliem viens izmērs (garums) ievērojami pārsniedz visus pārējos. Šādi
kauli atrodas galvenokārt ekstremitātēs. Šo kaulu forma atbilst to funkcijai: jo garāks kauls, jo
garāks ir sviras plecs, kas ļauj izdarīt ātras un plašas kustības. Garie kauli ir, piemēram,
atslēgkauls un augšdelma kauls, kurus apskatīsim detalizētāk, jo tie piedalās pleca joslas
veidošanā.
Īsajiem kauliem visi izmēri ir aptuveni vienādi (skriemeļi, plaukstas un pēdas pamata
kauli). Ķermeņa daļās ar īsajiem kauliem kustības ir ierobežotas [85, 86].
Plakanie kauli ir līdzīgi plātnēm. To platums un garums ievērojami pārsniedz
biezumu. V.Kalbergs [51] atzīmē, ka ķermeņa daļās ar plakanajiem kauliem kustības ir
samērā niecīgas, bet plakanais, plecu joslas kauls, lāpstiņa piedalās nozīmīgās amplitūdu
palielinošās pleca locītavas kustībās.
Daudzi autori [3, 51, 86, 120, u.c.] pievērš uzmanību tam, ka kauli sastāv no
kaulaudiem, skrimšļiem, audiem, kaulu smadzenēm, asinsvadiem un nerviem. Kauli visu
laiku nemitīgi atjaunojas. Kā visas organisma sistēmas, arī kaulaudi pielāgojas fiziskai
slodzei, tāpēc baletdejotājas un svarcēlāja kaulu struktūra ir ievērojami atšķirīga [86, 114,
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118]. To apstiprina daudzie pētījumu rezultāti par fiziskās slodzes ietekmi uz kaulu
mehānisko izturību [14, 55, 144, 146]. Vispirms par pozitīvo ietekmi. Adekvātas fiziskās
slodzes ir zemas un vidējas intensitātes fiziskie vingrinājumi. Šādas slodzes:
1) maz ietekmē mikroelementu blīvumu;
2) veicina kaulaudu apgādes procesu ar barības vielām.
Mērenas fiziskās slodzes pozitīvi ietekmē osteoporozes ārstēšanu un ir svarīgs faktors tās
profilaksē.
Fiziskai slodzei ir negatīva ietekme, ja tā konkrētam indivīdam ir neadekvāta,
piemēram:
1) pārmērīgas fiziskas slodzes veicina osteoartrozes attīstīšanos;
2) pārmērīgas lokālas slodzes radītais nogurums veicina lūzumus.
Šādi lūzumi var būt arī tad, ja ir kaulu morfofunkcionāls vājums vai arī, ja muskuļi un cīpslas
vāji izkliedē to enerģiju, ko fiziskas slodzes laikā saņem balsta kustību sistēma.
Iepriekš minēto apliecina pētījumi par pārmērīgu fizisko slodžu negatīvo ietekmi uz
kaulu mehāniskajām īpašībām. Intensīva dinamiska slodze (3 stundu skrējiens katru dienu)
aizkavē stobrkaulu augšanu garumā [144]. Vienlaikus tiek atzīmēta kalcija satura
samazināšanās tajos kaulos, kuri iztur lielāko slodzi [86]. Slodzes ietekmē galvenokārt notiek
kvantitatīvas izmaiņas: palielinās kompaktās kaulvielas biezums, samazinoties kaula
smadzeņu joslai. Mazākā mērā šādas slodzes ietekmē izmainās kaula kvalitāte, t.i., mehāniskās
īpašības: cietība, elastība u.c.
Audu adaptācija jeb pielāgošanās notiek gan palielinātai gan samazinātai fiziskai
slodzei. Adaptācija, izpildot samazinātas fiziskas slodzes, jeb detrenētība realizējas, kad strauji
tiek samazināta fiziskā slodze dažādu slimību un pēctraumu periodos. Šādās situācijās
kaulaudos novēro kaulu struktūru veidojošo elementu osteoklastu un osteoblastu atjaunošanās
intensitātes samazināšanos. Samazinās arī kaulu asinscirkulācija, kas papildus pastiprina
vielmaiņas traucējumus audos. Literatūrā ir norādes, ka pēc ilgstošām imobilizācijām (vairāk
kā pieci mēneši) novēro strauju osteoporozes attīstību. Tāpat literatūrā ir informācija par to, ka
šādi vielmaiņas traucējumi kaulaudos saistībā ar fiziskās slodzes samazināšanos sākotnēji
kaulos izsauc funkcionālas izmaiņas, bet, attīstoties osteoporozei, šīs izmaiņas var kļūt
neatgriezeniskas. Tāpēc jebkuras slimības jeb traumas terapijā būtiski ir saglabāt fizisku slodzi
uz audiem jeb iespēju robežās ātrāk to atjaunot [52].
Fiziskās slodzes ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē audu mehāniskās īpašības, jo
izmaiņas notiek ne tikai fiziska treniņa ietekmē, bet arī dzīves laikā. Izmaiņas atkarīgas no
cilvēka vecuma, dzimuma un fiziskās aktivitātes pakāpes [109]. Kauli, cīpslas un saites savu
maksimālo mehānisko izturību sasniedz 19 - 26 gadu vecumā. Bērniem, jauniešiem un veciem
cilvēkiem bioloģisko audu izturības maksimālās vērtības ir ievērojami zemākas, nekā
cilvēkiem brieduma gados. Jāatzīmē, ka aptuveni tādu pašu ainu novēro, nosakot arī citu
anatomisko struktūru izturības izmaiņas atkarībā no vecuma. Piemēram, 30. un 70. gadu veca
cilvēka starpskriemeļu disku izturības rādītāji atšķiras vidēji par 30% [34]. Eksperimentos ir
konstatēts, ka vīriešu augšstilba blīvajiem kaulaudiem izturība stiepē ir par 5,2% un spiedē par
7,7% lielāka nekā sievietēm. Elastības moduļa vērtība atšķiras vēl būtiskāk - par 30,4%. Tajā
pašā laikā sievietēm šie kaulaudi sasniedz daudz lielāku maksimālo deformāciju [141].
Kaulu forma un to uzbūve ir atkarīga no funkcijām, kādas tie pilda skeletā. Tiem
jāiztur lielas kompresijas, vērpes (bīdes), stiepes un lieces slodzes. Tai pašā laikā tiem jābūt
pietiekami viegliem, ar mazu inerto pretestību, lai atvieglotu ātru kustību izpildi.
Eksperimentu rezultāti un matemātiskie aprēķini rāda, ka kaulu konstrukcijas princips un visa
kaulaudu arhitektonika ideāli atbilst skeleta balstītājfunkcijai un nodrošina tam augstu stiprību.
Kolagena šķiedru orientācija, organisko un neorganisko vielu procentuālais sastāvs,
minerālvielu kristālu novietojums rada ļoti pilnvērtīgu struktūru, kam reizē piemīt gan liela
mehāniskā izturība, gan augsta fizioloģiskā aktivitāte [86]. Kaulaudu mehānisko īpatnību
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atšķirības dažādiem cilvēkiem vēl nav pilnīgi izskaidrotas. Uzskata, ka noteikta loma šeit ir ne
tikai cilvēka dzimumam, vecumam, rasei, bet arī cilvēka fiziskajiem parametriem (auguma
garumam, ķermeņa svaram), viņa dzīves veidam, fiziskajai aktivitātei, uzturam, kā arī
ģenētiskajiem faktoriem. Ģenētikas loma uz bioloģisko audu mehāniskajām īpašībām pētīta
dvīņiem, mēģinot noskaidrot, kā slodze ietekmē starpskriemeļu disku un citu audu
deģeneratīvos procesus. Pierādījumi tam, ka audu izturība, adaptācija slodzēm un novecošanās
ir atkarīga no iedzimtības, pašlaik vēl nav.
Liela nozīme kaulu uzbūvē ir arī to telpiskajiem raksturlielumiem. Piemēram, garie
stobrkauli uz galiem paresninās, to perimetrs un virsmas laukums palielinās, tāpēc ievērojami
samazinās spiediens uz kaula gala virsmas vienu laukuma vienību. Tas lielā mērā pasargā
locītavu virsmas no mehāniskas pārslodzes un pastiprinātas dilšanas. Garo stobrkaulu gali
noslēdzas locītavās. Šo kaulu galu virsmas pārklāj skrimslis, kas kustības laikā darbojas kā
slīdes berzes samazinātājs un triecienu slāpētājs, piemēram, pleca locītavā, kurā notiek
kustības ar plašu amplitūdu (sk. 1. att.).

1. att. Pleca locītava [D. Paeglīte]
Plecu joslas skeletu veido divi pāra kauli, kas kopā izveido nenoslēgtu kaulu
gredzenu. Tie ir lāpstiņa un atslēgkauls, kas pievieno augšējo brīvo locekli ķermenim,
veidojot pleca locītavu [3, 85, 146].
Lāpstiņa (scapula) atrodas laterāli no mugurkaulāja un piekļaujas ribu ārējām
virsmām [3, 59]. Lāpstiņai ir trīsstūra plātnes veids un, kā jau minējām, tas ir plakanais kauls.
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Lāpstiņai ir divas virsmas: ribu virsma (facies costalis) un mugurējā virsma (facies dorsolis),
kā arī trīs malas: laterālā mala (margo lateralis), mediālā mala (margo medialis) un augšējā
mala (margo superior). Uz augšējās malas ir lāpstiņas ierobs (incisura scapulae). Lāpstiņai
izšķir vēl trīs stūrus: apakšējo, kuru izmanto stājas noteikšanas ārējā apskatē, laterālo jeb ārējo
stūri un augšējo, kas atrodas mediāli [59]. Ribu virsma (facies costalis) ir nedaudz ieliekta un
izveido zemlāpstiņas bedri, no kuras sākas tāda paša nosaukuma muskulis [59, 78].
Mugurējā virsmā no iekšējās malas līdz laterālajam stūrim stiepjas lāpstiņas šķautne
(spina scapulae), kas sadala mugurējo virsmu virsšķautnes un zemšķautnes bedrēs, no kurām
arī sākas tāda paša nosaukuma muskuļi. Sānos lāpstiņas šķautne veido pleca pauguru
(acromion), kura priekšējā virsmā ir pleca paugura locītavvirsma. Te veidojas locītava ar otru
pleca joslas pāra kaulu – atslēgkaulu. Pleca paugura ārējā mala ir nedaudz izvirzīta un
iztaustāma caur ādu [86].
Lāpstiņas ārējais stūris ir biezāks un platāks un veido locītavas iedobumu, kas
artikulē ar augšdelma kaula galu. To apņem lāpstiņas kakliņš (collum scapulae). Virs
locītavas iedobuma ir virslocītaviedobuma pauguriņš (tuberculum supraglenoidale), bet zem
tā – zemlocītaviedobuma pauguriņš (tuberculum infraglenoidale). Lāpstiņas augšējās laterālās
daļas priekšpusē atrodas knābjveida izaugums, kas piestiprināts saitē, kas savieno atslēgkaulu
ar pirmo ribu, kā arī daudzi muskuļi. Starp atsevišķiem lāpstiņas veidojumiem ir saites. Pāri
lāpstiņas ierobam iet lāpstiņas šķērssaite (lig. transversum scapulae), tādēļ šeit izveidojas
atvere. Starp knābjveida izaugumu un pleca izaugumu četrstūrveida plātnes veidā ir iestiepta
knābjveida un pleca izauguma saite (lig.coracoacromiale) [3, 59]. Divas lāpstiņas un divi
atslēgkauli, kurus aprakstīsim tālāk, izveido plecu joslu.
Atslēgkauls (Clavicula) ir S veidā izliekts garais kauls. Atslēgkaulam ir divi gali:
krūškaula gals (extremitas sternalis) un plecpaugura gals (extremitas acromialis). Uz katra
gala ir locītavas virsma: krūškaula locītavvirsma (facies articularis sternalis) un plecpaugura
locītavvirsma (facies articularis acromialis) [59, 86].
Atslēgkauls novietots horizontāli, un tā krūšu kaula daļa izliekta uz priekšu, bet
akromiālā atpakaļ. Atslēgkaula apakšējā virsmā atrodas nelīdzenums: ribas – atslēgkaula
saites iedobe, kur piestiprināta saite, kas savieno atslēgkaulu ar pirmo ribu un lāpstiņas
knābjveida izaugumu [59, 86].
Krūškauls ir nepāra, plakans, garumā izstiepts kauls, kas novietots gandrīz vertikāli
krūškurvja priekšējā virsmā. Krūšu kaula augšējais gals ir ievērojami platāks un biezāks. To
sauc par rokturi (manubrium). Vidējā daļa veido kaula ķermeni (corpus), kas spēji sašaurinās
uz leju šķēpveida izaugumā (processus xiphoideus). Rokturis ar krūšu kaula ķermeni veido
platu leņķi. Visas trīs krūšu kaula daļas jauniem cilvēkiem savienotas ar skrimsli, veidojot
krūšu kaula simfīzi (symphysis sterni), bet vecākiem – ar kaulu (saaug). Roktura augšējās
malas centrā ir jūga ierobs (incisura jugularis), bet abpus tam atrodas labā un kreisā atslēgas
kaula ierobs (incisura clavicularis dexter et sinister).
Augšdelma kauls (humerus) ar plecu joslas pāra kaulu – lāpstiņu - veido mums
interesējošo, vienu no visvājākajām cilvēka ķermeņa locītavām – pleca locītavu.
Augšdelma kauls ir garais kauls jeb cauruļveida kauls. Proksimālajā epifīzē ir
augšdelma kaula galva, ko norobežo anatomiskais kakliņš. Tam priekšpusē ir plakanais
mazais pauguriņš, bet laterāli – lielais pauguriņš ar trim laukumiņiem, pie kuriem piestiprināti
muskuļi. Šaurāko vietu starp epifīzi un ķermeni sauc par ķirurģisko kakliņu; tā bieži ir lūzuma
vieta [3, 59].
Kaula ķermenis jeb diafīze ir cilindriska, tā augšdaļā ir deltveida nelīdzenums, pie
kura piestiprināts deltveida muskulis.
Distālajā epifīzē ir augšdelma kaula veltnis ar vītni, augšdelma kaula galviņa, bet
sānos laterālais un mediālais locītavas virspaugurs [3, 59].

10

Visi cilvēka kauli un arī augšējā locekļa kauli ar dažādu saistaudu palīdzību savienoti
vienā veselā – skeletā, tāpēc apskatīsim kaulu savienojumu – locītavu.
1.1.2. Pleca locītavas kapsula – saistaudi, cīpslas, saites un to struktūra
Locītava ir viskomplicētākais un viskustīgākais kaulu savienojuma veids. Katras
locītavas galvenie elementi ir:
1. locītavas virsmas;
2. locītavas somiņa;
3. locītavas dobums [59].
Locītavas virsmas var salīdzināt ar rotācijas ķermeņa virsmām. Tās ir sfēriskas,
elipsveida, cilindriskas u.c. Locītavu virsmu forma nosaka locītavas formu un iespējamo
kustību asu skaitu locītavā, un reizē ar to iespējamās kustības locītavā [3, 5].
Locītavas virsmas klāj smalks hialīnais locītavas skrimslis, kas padara locītavu
virsmas gludas un spīdīgas. Tas ir elastīgs un darbojas kā amortizators [3, 59]. Skrimslis
izpilda divas galvenās funkcijas: nodrošina locītavu kustīgumu un izlīdzina slodzi uz kaula
subhondrālo daļu, samazinot maksimālās slodzes vērtības [150].
Berze ietekmē locītavu kustības. Locītavas ir savdabīgi gultņi, kuros sinoviālais
šķidrums izpilda arī smērvielas lomu, skrimšļi ir nesošās virsmas, bet berzi novērtē ar slīdes
berzes koeficientu. Normālos apstākļos slīdes berzes koeficienta lielums svārstās robežās no
0,005 līdz 0,002 [139]. Šādu slīdamību var salīdzināt ar labām slidām, kuras slīd pa ideālu
ledus virsmu. Koeficienta skaitliskā vērtība ir atkarīga no vairākiem apstākļiem: sinoviālā
šķidruma daudzuma uz locītavu virsmām, temperatūras, noslogojuma. Berze samazinās,
paaugstinoties locītavas temperatūrai un palielinoties sinoviālā šķidruma daudzumam.
Noslogojums (kontakta spēki, kas darbojas uz locītavu virsmām) atkarīgs no kustības, kādu
izpilda cilvēks, un tās izpildes rakstura.
Fiziskā slodze, tās lielums un iedarbības ilgums ietekmē skrimšļa funkcionālo
stāvokli. Piemēram, ilgstošas, nepārtrauktas skriešanas laikā kāju locītavu temperatūra
paaugstinās vairāk nekā par 2 grādiem, attiecīgi izmainās arī sinoviālā šķidruma temperatūra
un samazinās berze. Ja spēki ir pārāk lieli un pārsniedz skrimšļa elastības iespējas, skrimšļa
virsmā sākas mikro- un makrobojājumi [123]. Skrimšļa elastības maksimālās vērtības
pazeminās un ir mazākas nekā pie vienreizējas iedarbības, gadījumā ja uz to atkārtoti
iedarbojas liels spēks. Viens no galvenajiem iemesliem, kas veicina skrimšļa bojāšanos, ir
atkārtotas triecienveida slodzes (liels spēks ļoti īsā laikā), ko, piemēram, rada atkārtoti lēcieni
uz cieta pamata. Šāda slodze veicina lielu lokālo spēku iedarbību uz kolagena-proteoglikānu
matricu un var būt par iemeslu skrimšļa bojājumiem un saslimšanai ar osteoartrozi. Literatūrā
ir arī norādes, ka skrimšļaudi bojājas, ja tie regulāri nesaņem adekvātu deformējošo slodzi.
Tomēr samērīgas fiziskās slodzes var pozitīvi ietekmēt skrimsli, piemēram:
1) uzlabo uzturvielu transportu un veicina metabolismu ;
2) paaugstina skrimšļa blīvumu un līdz ar to mehānisko izturību [150].
Skrimšļaudi sastāv no īpašām šūnām un starpšūnu vielas. To mehāniskā izturība ir
ievērojami zemāka nekā blīvajiem kaulaudiem. Spriegums (spiediens uz laukuma vienību)
skrimslī nedrīkst pārsniegt 350 N/cm. Pārsniedzot šo robežu, tiek pārtraukta skrimšļa
barošana un eļļošana, strauji pieaug mehāniskās bojāšanas iespējamība. Kā iepriekš tika
minēts, kaula paresninājums uz galiem šo iespēju samazina, jo slodze uz laukuma vienību
samazinās.
Spiediena spēku lielums uz locītavu virsmām ir atkarīgs ne tikai no cilvēka svara,
izpildāmās kustības, bet lielā mērā arī no kaulu stāvokļa locītavā (locītavas leņķa) un muskuļu
aktivitātes. 60 kg smagam cilvēkam, atrodoties vertikālā stāvoklī, spiediena spēks uz ceļa
locītavas virsmu ir aptuveni 600 N liels, t.i., vienāds ar cilvēka svaru.
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Spiediena spēka pieaugums uz locītavas virsmu ir atkarīgs no slodzes. Noturot
nekustīgu ķermeņa stāvokli uz saliektām kājām, spiediena spēks uz locītavas virsmu pieaug
aptuveni sešas reizes un sasniedz 3000 N. Tas notiek tāpēc, ka, noturot locītavu šādā stāvoklī,
jāaktivizē augšstilba priekšējās daļas muskuļi. Muskuļu vilkmes spēka radītais moments
summēsies ar smaguma spēka momentu, tāpēc spiediena spēki uz locītavu virsmām pieaugs
[123].
Būtiska loma locītavas funkcionālā stāvokļa nodrošināšanā ir saitēm un muskuļu
cīpslām, kas apņem locītavu. Saišu galvenā funkcija ir nodrošināt saskaņotas kaulu kustības,
nostiprināt locītavas, ierobežojot kustību amplitūdu locītavās. Cīpslu funkcija - pārnest uz
kauliem muskuļu vilkmes spēkus. Regulāra mehānisko slodžu iedarbība paaugstina saišu
piestiprinājuma vietu un pašu saišu izturību, veicina to izturības atjaunošanos pēc traumu
sadziedēšanas. Fiziskie vingrinājumi palielina saišu stingumu (lai tās iestieptu, jāpieliek
lielāks spēks), palielina to masu un perimetru, kas savukārt paaugstina saišu izturību un
locītavu "stingrību". Lokanības, stiepšanas vingrinājumi palielina saišu garumu, līdz ar to
uzlabojot kustību plašumu locītavās.
Izpildot pārāk plašas kustības vai pārmērīgi intensīvus fiziskos vingrinājumus
locītavās, var rasties saišu traumas. Nemaksimālu slodžu ietekmē parasti pie kaula traumējas
piestiprinājuma vietas, maksimālu slodžu gadījumā - saites vidusdaļa. Pētījumi ļauj izdarīt
vairākus secinājumus [22, 47, 128, 126, 150]:
1) samērīgas slodzes pozitīvi ietekmē saišu izturību;
2) saišu mehāniskās īpašības ietekmē agrāk uzliktā slodze;
3) saišu pārslodze rodas pārāk plašu locītavu kustību dēl;
4) saišu sarāvums un tā raksturs atkarīgs no slodzes intensitātes.
Lai gan saišu un cīpslu mehāniskā izturība ir daudzkārt lielāka nekā muskuļiem
(muskuļiem 0,1 - 0,4 N/mm², saitēm un cīpslām 4,1- 24,3 N/mm² vīriešiem un 3,6 - 14,0
N/mm² sievietēm), tās tiek traumētas biežāk nekā muskuļi. To izskaidro ar atšķirīgajām
spējām izkliedēt no ārpuses pievadīto enerģiju. Muskuļiem šī spēja ir ievērojami augstāka,
nekā saitēm un cīpslām [139].
Cīpslu un saišu mehāniskā izturība galvenokārt ir atkarīga no to šķērsgriezuma
laukuma, t.i., jo laukums lielāks, jo augstāka izturība. Viena nosaukuma saites un cīpslas
vīriešiem ir resnākas, jo to perimetrs lielāks nekā sievietēm. Tas arī nosaka izturības atšķirības.
Ceļa locītavas saites vīriešiem iztur 520 - 2390 N, sievietēm 420 - 1420 N lielu stiepšanas
spēku [139]. Uzskata, ka šī iemesla dēļ vienāda vecuma un vienādi trenētu vīriešu un sieviešu
cīpslu un saišu maksimālās izturības rādītāji atšķiras vidēji par 20% - 25%. Saišu un cīpslu
relatīvais pagarinājums var sasniegt 113% vīriešiem un 160% sievietēm. Tas nozīmē, ka vīriešu
saites un cīpslas spēj izturēt lielāku maksimālo slodzi, bet to iestiepjamība ir ievērojami
mazāka nekā sievietēm.
Cīpslas uzbūves izpēte ar elektronisko mikroskopu parāda, ka tā veidota no
daudzveidīgiem, dažāda izmēra saistaudiem. Neiestieptā stāvoklī saistaudu pavedieni atrodas
kolagēnšķiedru tripleta spirāles struktūrā. Uzsākot cīpslas iestiepšanu, saistaudi iztaisnojas.
Sākotnēji jāpieliek neliels spēks, lai sāktos cīpslas pagarināšanās, to izskaidro ar kolagena
pavedienu iztaisnošanos un to pagriešanos pieliktās slodzes virzienā. Šīs zonas garums
nepārsniedz 2% no cīpslas sākotnējā garuma. Palielinot deformējošo spēku, novēro lineāru
sakarību ar cīpslas iestiepšanos līdz tās deformācijai apmēram par 4% – 6% no tās sākotnējā
garuma. Turpinot iestiepšanu, cīpsla tiek bojāta, ja deformācijas garums pārsniedz 8% no tās
sākotnējā garuma. Cīpslas reakcija uz pielikto spēku ir sarežģīta un atšķiras no elastīgu
materiālu deformēšanas procesa. Ja tiek saglabāts noteikts cīpslas garums iestieptā stāvoklī,
tās struktūrā notiek izmaiņas un garuma noturēšanai pietiek ar mazāku ārējās deformācijas
spēku, bet ja uz cīpslu ilgstoši iedarbojas nemainīgs spēks, tā pēc neilga laika sāk
pagarināties, šo procesu sauc par vīšanos. Ja kolagēna pavedieniem pieliktais spēks strauji
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pieaug, audu pretestība palielinās. Lai iestieptu cīpslu līdz dotajam garumam, jāpieliek lielāks
spēks nekā tad, ja spēks palielinās pakāpeniski. No tā var secināt, ka saistaudu iestiepšanas
labākais un mazāktraumējošais veids ir zems spēka pieaugšanas ātrums un tā saglabāšana
noteiktā līmenī [14].
Literatūrā ir relatīvi maz pētījumu par saistaudu izmaiņām treniņu ietekmē. Ir
norādes par to, ka fizisks treniņš palielina saistaudu izturību uz stiepi. Treniņa ietekmē novēro
saistaudu masas pieaugumu. Detrenēšanās ietekmē iepriekšminētie parametri samazinās un
novērota arī saistaudu šķiedru dezorientācija. Lēni pieaugošs mērenas intensitātes treniņš
būtiski aktivē locītavu kapsulas adaptīvos procesus. Pieaug šūnu tilpums, pieaug
proteoglikānu daudzums, kā arī locītavas kapsulas biezums. Tomēr jāatzīmē, ka pārāk
intensīvas fiziskas slodzes locītavas kapsulā savukārt izsauc deģeneratīvus procesus. Līdzīgi
deģeneratīvi procesi attīstās arī locītavas kapsulas imobilizācijā [50].
Pēdējo gadu literatūrā ir aprakstītas saistaudu kalogēnu mikrostruktūras, kurās autori
[127] novēro polipeptīdu ķēdīšu trīskāršo spirāli. Spirālveidīgā struktūra arī rada iespaidu, ka
saistaudu šķiedras ir viļņotas. Iestiepjot šīs saistaudu struktūras, trīskāršās, spirāles loki tiek
iestiepti un iztaisnoti. Šajā procesā svarīga nozīme ir glikozaminoglikānu darbībai trīskāršās
spirāles loku starpu spraugās. Polisaharīdu struktūras, piesaistot ūdeni, normalizē kalogēnu
šķiedru savstarpējo slīdamību, ļaujot trīskāršajai spirālei iestiepties un saīsināties [127].
Lai gan saitēm un cīpslām ir augsta mehāniskā izturība un salīdzinoši laba
iestiepjamība, tās tiek traumētas biežāk nekā muskuļi [139]. Cīpslu bojājumi var rasties,
muskuļiem saraujoties ar maksimālu spēku. Svarīga nozīme ir cīpslas šķērsgriezuma laukuma
attiecībai pret muskuļa fizioloģisko šķērsgriezuma laukumu. Kā zināms, no fizioloģiskā
šķērsgriezuma laukuma atkarīgs muskuļu saraušanās spēks, no cīpslas šķērsgriezuma laukuma
tās izturība.
Daudzi autori [43, 121, 150, u.c.] pētījumos ir noskaidrojuši, kas jāņem vērā, lai
izvairītos no cīpslu traumēšanas. Secinājumos norādīts, ka:
1. Samērīga fiziskā slodze pozitīvi ietekmē cīpslu mehānisko izturību.
2. Cīpslu mehāniskās īpašības ir atkarīgas no iepriekšējo slodžu rakstura.
3. Slodze, kura var pārsniegt cīpslu funkcionālās iespējas, ir saistīta ar pārmērīgi
plašām kustībām locītavās, pārmērīgi lieliem muskuļu saraušanās spēkiem un neatbilstību starp
cīpslu un muskuļu šķērsgriezuma laukumiem.
Cīpslu un saišu mehānisko izturību un arī iestiepjamību ietekmē dzimums, vecums,
ārstēšanai izmantotie medikamenti, fiziskās slodzes raksturs un citi faktori. Visstraujākās
mehānisko īpašību izmaiņas notiek pubertātes periodā, kad maksimālo izturību tās sasniedz
22 - 25 gadu vecumā [113]. Cīpslu un saišu mehānisko izturību būtiski var ietekmēt
hormonālo preparātu lietošana sāpju samazināšanai, imobilizācija pēc traumas [139]. Pēc
imobilizācijas mehānisko īpašību atjaunošanai līdz pirmstraumas līmenim, parasti ir
nepieciešams ilgs laiks. Regulārs treniņš, kas atbilst fizioloģiskās adaptācijas procesam, cīpslu
un saišu mehānisko izturību būtiski paaugstina. Uzskata, ka labi trenētiem cilvēkiem tā ir par
20% - 25% augstāka, nekā tāda paša vecuma un dzimuma fiziski netrenētiem indivīdiem.
Mehāniskās izturības izmaiņas treniņa ietekmē galvenokārt izskaidro ar šķērsgriezuma
laukuma palielināšanos. Uzskata par pierādītu, ka treniņu ietekmē palielinās arī cīpslu un
saišu iestiepjamība un elastīgās īpašības, t.i., spēja deformācijas ietekmē uzkrāt lielu
daudzumu elastīgās deformācijas enerģijas [124].
Jāņem vērā, ka treniņa procesā cīpslu un saišu mehāniskās īpašības izmainās lēni.
Forsējot spēka īpašību attīstīšanu, sevišķi gados jauniem sportistiem, var rasties neatbilstība
starp muskuļu spēku, no vienas puses, un cīpslu-saišu izturību, no otras puses. Zinātniski
pamatotas cīpslu un saišu treniņa metodikas pagaidām nav, tāpēc vairums treneru pieturas pie
empīriskās pieredzes, kas ļauj domāt, ka pozitīvus rezultātus var sasniegt ar ilgstošu, liela
apjoma, un vidējas intensitātes regulāru treniņu darbu. Savukārt šāda metodikas izmantošana
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var bīstami traumēt locītavas, kuru stabilitāte atkarīga no šo locītavu stabilizējošo muskuļu
spēku sabalansētības, kā tas, piemēram, notiek pleca locītavā [116].
Krūšukaula un atslēgkaula locītava (art. sternoclavicularis) pievieno plecu joslu pie
ķermeņa. Šeit artikulē krūškaula atslēgkaula ierobs ar atslēgkaula krūšgalu. Starp
artikulējošajām virsmām ir skrimšļa disks, kas padara locītavu virsmas mazāk atbilstīgas un
palielina kustību amplitūdu. Šī ir trīsasu locītava, kur plecu josla ceļas uz augšu, slīd uz leju,
izvirzās uz priekšu un atpakaļ, kā arī notiek plecu joslas apļošana [3, 59].
Plecu joslas kauli savā starpā savienoti ar lāpstiņas un atslēgkaula locītavu, kas
pievienoti rumpim ar krūškaula un atslēgkaula locītavu. Mugurpusē plecu josla nenoslēdzas;
lāpstiņas pie ribām tiek noturētas ar apkārtējiem muskuļiem, tāpēc plecu josla iegūst plašu
kustību iespējamību [59].
Lāpstiņas un atslēgkaula locītava (art. acromioclavicularis) savieno abus plecu joslas
kaulus. Te artikulē atslēgkaula plecpaugura locītavvirsma ar lāpstiņas pleca paugura locītavas
virsmu. Tā ir plakana, mazkustīga locītava. Lāpstiņa var pacelties uz augšu un noslīdēt uz
leju, tuvināties un attālināties no mugurkaulāja, rotēt, t.i., lāpstiņas laterālais stūris virzās
laterāli (tas notiek augšdelmu atceļot virs 70–90 grādiem) [3].
Pleca locītava (art. humeri) (sk. 1. att.).
Vissvarīgākais plecu joslas kaulu savienojums ir pleca locītava, ko apskatīsim
detalizētāk, lai izprastu tos nosacījumus, kas nodrošina šīs locītavas normālu stāvokli. Visa
augšējā brīvā locekļa skelets ar augšdelma kaulu pievienojas lāpstiņai, bet tā savukārt ar
atslēgkaulu – rumpja skeletam. Augšdelma kaula savienojumu ar lāpstiņu sauc par pleca
locītavu. Pleca locītava ir pati kustīgākā ķermeņa locītava [69, 85, 133].
Lāpstiņas locītavas iedobums (cavitas glenoidalis scapulae) ir apmēram četras reizes
mazāks nekā augšdelma kaula galviņa (caput humeri). Locītavas virsmas nav kongruentas.
Locītavas somiņa, kas ir vāji iestiepta un veido krokas, sākas no skrimšļa lūpas (2 cm bieza)
ārējās malas, aptver locītavu virsmas un piestiprinās pie augšdelma kaula anatomiskā kakliņa.
Saišu bremzējošā iedarbība ir vāja, jo locītavas somiņu nostiprina tikai viena lielāka saite –
knābjveida izauguma un pleca saite (ligamenta coracohumerale), kas atrodas starp knābjveida
izaugumu un augšdelma kaula lielo pauguriņu. Locītavas somiņas fibrozajā kārtā vēl ir 3
nelieli saistaudu kūlīši – locītavas lūpas un pleca kaula saites (lig. glenohumerialia), kas iet no
dažādām skrimšļa lūpu vietām līdz anatomiskajam kakliņam. Liela nozīme kustību
ierobežošanā ap sagitālo asi (augšdelma atcelšanā virs 70 grādiem) ir knābjveidizauguma un
plecu paugura saitei (lig.coraco – acromiale), kas kopā ar lāpstiņas izaugumiem izveido velvi
virs pleca locītavas. Augšdelma divgalvainā muskuļa garās galviņas cīpsla, kas iet cauri
locītavas dobumiem, pārdala to divās daļās – priekšējā un mugurējā. Locītavas somiņas
sinoviālā kārta veido ap šo cīpslu sinoviālo maksti, kas atrodas starppauguru rievā. Pie
zemlāpstiņas muskuļa cīpslas sinoviālā kārta veido zemlāpstiņas sinoviālo somiņu [59].
Locītavai ir lodveida forma. Kustības notiek ap trim asīm. Ap frontālo asi sagitālajā
plaknē notiek augšdelma saliekšana un atliekšana. Ap sagitālo asi frontālajā plaknē
augšdelmu var atcelt līdz 70 - 90 grādiem un pievilkt. Rokas atliekšanas tālāko kustību traucē
pleca un knābjveida izauguma saite, jo atceļot roku vēl augstāk, kustība vairs nenotiek tikai
plecu locītavā, bet notiek reizē ar lāpstiņas griešanos un mugurkaulāja nelielu noliekšanos uz
pretējo pusi. Ja vienlaicīgi atceļ abas rokas, notiek mugurkaulāja izliekšanās uz priekšu. Abām
minētajām asīm pamīšus mainoties, notiek augšdelma apļošana, kas ap vertikālo asi veic
augšdelma iekšupgriešanu un ārpusgriešanu [3].
Pleca locītavas īpatnības ir šādas:
 neatbilstīgas locītavu virsmas;
 vaļīga locītavas somiņa;
 viena saite nodrošina plecu locītavā plašas kustības.
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Salīdzinot pleca locītavu ar citām cilvēka ķermeņa locītavām, varam, piemēram,
teikt, ka gūžas locītavā stabilitāte tiek panākta ar kaulu struktūrām, ceļa locītavai stabilitāti
nodrošina saišu sistēma, bet pleca locītavas stabilitāti nosaka muskuļu un locītavas aptverošo
saišu sistēma. Muskuļu un locītavas kapsulas elementiem jāpilda divas, it kā pretējas
funkcijas. Šai sistēmai jābūt pietiekami kustīgai, lai atļautu realizēt plaša apjoma kustības, tai
pašā laikā tai jābūt pietiekami stabilai, lai nepieļautu locītavas dislokācijas, t.i. sākotnējā
stāvokļa maiņu [19, 78].
Plecam ir kompleksa struktūra un tā sastāv no trijām locītavām un divām slīdošām
virsmām. Pleca kompleksās struktūras locītavas ir:
1) pleca locītava;
2) lāpstiņas un atslēgkaula locītava;
3) krūškaula un atslēgkaula locītava, kuras jau apskatījām.
Pleca kompleksās struktūras slīdošās virsmas ir:
1) lāpstiņa – krūšukurvis;
2) zempleca paugurs.
Galvenā locītava pleca reģionā ir locītava starp augšdelma kaula galviņu un lāpstiņas
locītavas iedobumu.
Lāpstiņas un krūškurvja locītava nav īsta. Tā atrodas starp krūšukurvi un lāpstiņu un
atļauj rotēt lāpstiņai sarežģītā plecu kustībā.
Lāpstiņas un atslēgkaula locītavu veido mehāniska saite starp atslēgkaulu un
akromionu, un krūšukaula un atslēgkaula locītavu sastiprina atslēgkaulu ar krūšukaulu. Divas
pēdējās locītavas ļauj atslēgkaulam, kas ir izliekta S burta formā, rotēt ap savu garenisko asi,
tādējādi radot iespēju laterālajam galam pacelties uz augšu bez ievērojamām leņķa izmaiņām
mediālajā galā.
Zempleca paugura locītava nav īsta locītava anatomiskā izpratnē, bet tā darbojas
fizioloģiskā izpratnē. Šī locītava pārstāv divas slēdzošas virsmas, kas atļauj kustību starp
augšdelma galviņu, ko aptver rotatoru muskuļu kapsula, un pleca pauguru, kas piestiprināts ar
knābjveida izauguma un atslēgkaula saiti pie knābjveida izauguma un deltveida muskuļa.
Slīdēšana praktiski notiek starp augšdelma galviņu un deltveida muskuli [19, 23].
1.1.3. Muskuļi, kas darbina locītavu
Cilvēkam raksturīgo vertikālo stāvokli palīdz noturēt ķermeņa muskulatūra. Literatūrā
ir dati, kas liecina, ka cilvēkam ir ap 400 muskuļu un to kopējā masa sastāda ap 40% no visa
ķermeņa masas, sportistiem pat līdz 52% - 56% [3, 4, 120]. Muskuļu galvenā funkcija sarauties ar lielu spēku. Muskulis atbild uz spēka treniņu ar šķērsgriezuma laukuma
palielināšanos un maksimālā saraušanās spēka pieaugumu. Muskuļa spēka pieaugums parasti
saistīts ar muskuļa masas palielināšanos.
Pētījumi [13, 31, 38, 140, 149, u.c.] ir parādījuši, ka:
1. Samērīga fiziskā slodze palielina muskuļu maksimālās spēka iespējas.
2. Muskuļu traumas nosaka daudzu faktoru sarežģīta mijiedarbība.
3. Vislielākā slodze muskuļiem jāiztur, saraujoties ekscentriski.
4. Galvenais muskuļu traumēšanas iemesls - pārmērīgi intensīvu fizisku
vingrinājumu izpilde.
Šķērssvītrotā muskulatūra ir aktīvais kustību aparāts. Šo muskulatūru inervē
somatiskā nervu sistēma un tās darbība ir pakļauta cilvēka gribai. Šķērssvītrotā muskulatūra
veido aptuveni 1/3 pieauguša cilvēka ķermeņa masas [5, 59]. Katra muskuļa masu veido
muskuļšķiedras, starp kurām atrodas irdenie saistaudi, kas saista šķiedras kūlīšos, tie savukārt
apvienoti lielākos kūlīšos, no kuriem veidojas muskulis [5, 16]. Tas ietverts saistaudu apvalkā
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– fascijā. Muskuļu galos ieiet blīvi saistaudu veidojumi – cīpslas, ar ko muskulis piestiprināts
pie kauliem [1, 8, 115].
Muskuļšķiedru kontrakcijas izskaidro ar A.Hakslija slīdošo pavedienu mehānisma
teoriju [1, 4, 16]. Pamatojoties uz šiem eksperimentiem, kas veikti ar kontrastmikroskopu,
Hakslijs secināja, ka, muskuļšķiedrai saņemot impulsu, aktīna pavedieni sāk pārvietoties, un
tie attiecībā viens pret otru slīd un ieiet A diskos. Hakslijs konstatēja, ka A diski nesaīsinās,
bet I diski saīsinās, H josla tiek sašaurināta [1, 4, 16]. Aktīna un miozīna pārvietošanās notiek
šādi: saņemot nervu impulsus, uzbudinājums nonāk sarkoplazmatiskā tīkla gala cisternās, no
tām difunē Ca2 jons, kurš ierosina miofibrillu saīsināšanos. Ca2+ aktivē adenozīntrifosforskābi
(ATF), līdz ar to sāk sadalīties ATF, kas dod enerģiju miofibrillu kontrakcijām. Aktīna
pavedienos troponīna molekulām pievienojas kalcijs un izmainās forma, tāpēc rezultātā
troponīna molekulas izspiež tropomizoīnu spirāles rievās, atsedzas aktīvie centri uz aktīna
pavediena virsmas, kuri reaģē ar aktīvajiem centriem uz miozīna šķērstiltiņa virsmas [131].
Starp abiem centriem izveidojas saites. Šo saišu veidošanai vajadzīga enerģija, ko dod ATF
skaldīšanās. Miozīna šķērstiltiņš ir piestiprināts pie aktīna pavediena 90 grādu leņķī. Tikko
izveidojas savienojums, šķērstiltiņš novirzās par 45 grādiem uz H joslas pusi, tāpēc aktīna
pavedieni tiek ievilkti dziļāk A diskos. Šādas šķērstiltiņa kustības notiek daudzreiz [1, 4].
Tikko notikusi šķērstiltiņa novirze par 45 grādiem, miozīna un aktīna aktīvie centri atvienojas,
jo Ca2+ pumpis atsūc Ca2+ jonus atpakaļ sarkoplazmatiskā tīkla gala cisternās. Lai tas notiktu,
atkal nepieciešama enerģija, ko iegūst no ATF. Literatūrā ir norādes, ka kalcija pumpja
darbībai tiek izmantots specifiski sarkoplazmā uzkrāts ATF. Šī ATF krājumu samazināšanās
var novest pie kalcija pumpja disfunkcijām [103]. Kad muskuļšķiedra vairs nesaņem darbības
potenciālu – impulsu, tā pagarinās. Izzūd arī šķiedru sasprindzinājums, jo miofibrillās krasi
samazinās Ca2+ jonu koncentrācija, ko nodrošina kalcija sūknis, kas atsūc kalciju no
miofibrillām. Sarkoplazmas tīkla gala cisternas vairs neizdala Ca2+. Pilnīgs miera stāvoklis
sarkomērā ir tīri teorētisks, jo fizioloģiska miera apstākļos eksistē motorneirona aktivitāte,
kuras līmenis nosaka dotās muskuļšķiedras tonusu. Literatūrā ir aprakstīti gadījumi, kad no
miofibrillās telpas nenotiek pilnvērtīga kalcija atsūkšana, līdz ar to aktīna-miozīna kompleksa
šķērstiltiņš netiek atbrīvots. To saista ar specifisku ATF nepietiekamību kalcija sūkņa
darbināšanai, tāpēc izveidojas savilkti, neatslābināti sarkomēri, kaut gan α motorneirona
elektriskā aktivitāte ir normalizējusies. Šādi funkcionāli muskuļu šķiedras regulāciju
traucējumi ir sastopami visai bieži. Literatūrā minēts, ka apmēram 60% iedzīvotāju regulāri
var novērot miofasciālos trigerpunktus. Šādu trigerpunktu terapija saistīta ar mikrocirkulācijas
atjaunošanu muskuļu sarkomēru līmenī, kas nodrošina specifiskā ATF resintēzi [103].
Muskuļu tonuss ir tieši saistīts ar muskuļa darbināmās locītavas stabilitāti. Kad
aktīna un miozīna pavedieni vairs neturas kopā, mehānisku faktoru ietekmē aktīna pavedieni
tiek izrauti ārā no A diskiem. Pastāv viedoklis, ka liela loma šeit ir sarkolemmai. Sarkolemma
ir elastīga, muskulim kontrahējoties, tā kļūst īsāka, bet, kad aktīna un miozīna pavedieni
atvienojas, tā elastības dēļ ieņem savu iepriekšējo stāvokli – iztaisnojas. To veicina arī
muskuļa svars [1, 115, 117]. Pret muskuļu miofibrillu pārlieku deformēšanu, kad aktīna
pavedieni varētu būt izrauti ārā no A diskiem, muskuli pasargā tā fascijas – saistaudu apvalki,
kas apņem muskuļu šķiedras, muskuļu kūlīšus, kā arī visu muskuli kopumā.
Muskuļa atslābināšanas procesa norisē liela nozīme ir ATF sintēzei. Tā normāla
koncentrācija šūnās ir 0,4g/100g muskuļšķiedras. Ja koncentrācija samazinās uz pusi, tad
muskulis neatslābst. Sākas muskuļu krampji. Vairāki autori norāda, ka sporta slodzēs krampju
cēlonis ir ATF samazināšanās, t.i., organismā izmainās sāļu un jonu attiecības [1, 4, 115].
Fizioloģiski atbilstošs ATF deficīta līmenis muskuļa šūnā slodzes laikā ir apmēram līdz 5%
no normālās koncentrācijas.
Neatkarīgi no tā, kā muskulī darbojas atsevišķas muskuļšķiedras, muskulis vienmēr
saraujas vienmērīgi. Kontrakcijas ārēji atgādina gludo tetanusu (reakcija, kad muskuļšķiedra
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saņem tik biežus impulsus, ka nepaspēj atslābt. Šādā situācijā muskulis kontrahējas gludā
tetanusa režīmā). Fizioloģiskos apstākļos muskuļu šķiedras saraujas zobainā tetānusa režīmā,
t.i., nevienmērīgi.
Muskuļšķiedras apvienotas daudzās kustību vienībās. Šādu kustību vienību muskulī
var būt no vairākiem simtiem līdz pieciem tūkstošiem. Kustību vienības darbojas asinhroni.
Viena daļa muskuļškiedru kontrahējas, citas turpretī ir atslābinātas. Kustību vienību
mikrostruktūras pētījumi norāda, ka vienai kustību vienībai piederošās muskuļšķiedras
muskuļa šķērsgriezumā ir telpiski izkaisītas un savstarpēji nekontaktē. Šim faktam ir ļoti
būtiska loma muskuļu šķiedras enerģijas apmaiņas nodrošināšanai aerobajā režīmā. Izkaisītais
stāvoklis visoptimālāk ļauj piegādāt skābekli un barības vielas tieši aktīvajām muskuļu
šķiedrām [145].
Ņemot vērā iepriekš minēto, jāatzīmē, ka, pienākot nervu impulsiem, muskuli
veidojošajā šķiedru kopumā atradīsim šķiedras, kas atrodas dažādā kontrakcijas stāvoklī [4,
16, 59]. Muskuļu šķiedru kompleksā kontrakciju iedarbība nosaka muskuļa funkcionālo
stāvokli un, muskuli deformējot, tas uzrāda tādas savu funkcionālo stāvokli raksturojošās
īpašības kā: mehānisko izturību, elastību, cietību, stingumu u.c. Šo īpašību raksturojumi ir
šādi:
∗ Mehāniskā izturība raksturo muskuļu spēju pretoties saraušanās procesam. To
novērtē pēc maksimālā spēka muskuļa saraušanās brīdī. Dzīvā organismā,
netraumējot muskuli, maksimālo izturību izmērīt nevar.
∗ Elastība - muskuļa spēja atjaunot sākotnējo garumu pēc deformējošā spēka
iedarbības pārtraukšanas.
∗ Cietība - muskuļa spēja izrādīt pretestību kontaktspēku iedarbības ietekmē.
Parasti muskuļa cietību novērtē, uzspiežot perpendikulāri muskuļa šķiedru
virzienam.
∗ Stingums - muskuļa spēja izrādīt pretestību kontaktspēkiem, kas pielikti
garenvirzienā paralēli muskuļu šķiedrām. Jo lielāks stingums, jo lielāks spēks
jāpieliek, lai pagarinātu muskuli par vienu vienību.
Eksperimentos ar izolētiem muskuļiem novēro tipisku ainu. Iesākumā muskulis
pagarinās viegli, pēc tam, lai to pagarinātu vēl par vienu vienību, jāpieliek daudz lielāks spēks
nekā sākumā. Tas nozīmē, ka sakarība starp muskulim pielikto ārējo spēku un pagarinājumu ir
nelineāra. Muskulis pielīdzināms ķermenim, kura stingums (spēja pretoties deformējošiem
spēkiem) izmainās tā deformēšanas laikā. Muskuļa stingumu raksturo stinguma koeficients.
Tā dimensija ir N/m. Jo lielāks stingums, jo lielāku spēku jāpieliek, lai muskuli pagarinātu par
vienu vienību. Apgriezts rādītājs stingumam ir iestiepjamība. Iestiepjamības koeficients
(dimensija m/N) parāda, par cik pagarināsies muskulis, ja ārējais spēks tiks palielināts par
vienu vienību.
Muskuļu stingumu ietekmē vairāki faktori [14, 139]:
o muskuļa uzbūve;
o muskuļa uzbudinātības līmenis;
o iestiepšanas ātrums;
o muskuļa trenētība vai tā maksimālais kontrakcijas spēks;
o sporta veids, ar kuru nodarbojas indivīds u.c.
Jo muskulī vairāk šķiedru un saistaudu veidojumu, jo lielāki elastīgie spēki rodas to
iestiepjot, un muskulis ar lielāku spēku cenšas atjaunot savu sākotnējo garumu. Muskuļus ar
slīpi pret muskuļa garenisko asi izvietotajām šķiedrām (spalvu muskuļus) var pagarināt
attiecībā pret to sākuma garumu procentuāli mazāk, nekā garenšķiedru muskuļus. Toties
spalvu muskuļi ir ar lielāku fizioloģisko šķērsgriezuma laukumu (ja to anatomiskais
šķērsgriezuma laukums vienāds) un līdz ar to šo muskuļu maksimālās spēka iespējas un arī

17

stingums ir lielāks, nekā garenšķiedru muskuļiem. Kā zināms, atsevišķus garenšķiedru
muskuļus iespējams pagarināt, tos netraumējot par 50 un vairāk procentiem no to sākotnējā
garuma.
Ja muskuli (tāpat arī cīpslas un saites) ar vienu un to pašu spēku iestiepj atkārtoti pēc
nelieliem laika intervāliem, tad tā garums palielinās vairāk nekā pēc vienreizējas iedarbības.
Šo muskuļu īpašību plaši izmanto lokanības attīstīšanas vingrinājumos. Kā zināms, viens no
būtiskākajiem faktoriem, kas limitē lokanību, ir locītavu apkalpojošo muskuļu garums. Tomēr
ļoti būtiska loma normāla muskuļa garuma realizācijai ir šo muskuļu apņemošo fasciju
iestiepjamībai, ko savukārt būtiski ietekmē glikozaminoglikānu un to piesaistītā ūdens
daudzums, kas kopumā tieši ietekmē lokanību. Iestiepjot šīs fascijas, tiek aktivēta
glikozaminoglikānūdens piesaiste un līdz ar to samazināta viskozā pretestība fasciju
iestiepšanai [127]. Atkārtoti iestiepjot muskuli (un arī citus bioloģiskos audus), izmainās tā
iestiepjamība, saglabājoties iepriekšējam stinguma līmenim. Līdzīgi uz minētajām muskuļu
mehāniskajām īpašībām iedarbojas temperatūras paaugstināšana. Zināms, ka pēc pirts vai cita
veida siltuma procedūrām lokanība palielinās.
Muskuļa stingums atkarīgs no uzbudinājuma pakāpes. Sakarība starp muskuļa
vilkmes spēku un stingumu ir tuvu lineārai. Maksimāli stimulēta muskuļa stingums ir 4-5
reizes lielāks par pasīva, atslābināta muskuļa stingumu [14]. Attiecīgi tik pat reizes pieaugs
spēks, kas nepieciešams, lai muskuli iestieptu noteiktā garumā. Vienlaikus pieaug muskuļa
traumēšanas iespējas. Jo vairāk muskulis atslābināts, jo vieglāk to iestiept. Tas jāatceras,
attīstot lokanību. Muskuļa stingums nav atkarīgs no muskuļa garuma. To izskaidro ar to, ka,
muskuļos izvietoti gan virknes, gan paralēli elastīgie komponenti un pie jebkura garuma
muskulī darbojas spēki, kuri cenšas saglābāt esošo muskuļa garumu. Tas nozīmē arī to, ka
iestiepjot muskuli jebkura muskuļa garuma, iespējama arī elastīgās deformācijas enerģijas
uzkrāšanās.
Muskuļa stingums palielinās par 30 un vairāk procentiem, ja pieaug iestiepšanas
ātrums. Katram muskulim optimālais iestiepšanas ātrums ir atšķirīgs. Tas ir atkarīgs arī no
indivīda īpatnībām - vecuma, trenētības u.c. Ja iestiepšanas ātrums pārsniedz dotā muskuļa
optimālo garumu (to, pie kura stingums maksimālais), stingums samazinās.
Zināma loma muskuļu mehānisko īpašību izmaiņās ir arī nogurumam. Noguruma
ietekmē krītas muskuļu saraušanās jauda, samazinās iespēja iestiepšanas laikā uzkrāto
elastīgās deformācijas enerģiju realizēt nākošajā kustības fāzē. Traumu skaita palielināšanos
noguruma apstākļos speciālisti mazāk skaidro ar muskuļu mehānisko īpašību, vairāk ar
kustību koordinācijas izmaiņām. Noguruma apstākļos pasliktinās kustību koordinācija, sevišķi
izmainās starpmuskuļu koordinācija [53, 71, 80, 119]. Ierastā muskuļa darbības stereotipa
vietā sāk darboties cita, netipiska konkrētai kustībai muskuļu sadarbības shēma. Veidojas
funkcionāli vāji muskuļi. Noguruma apstākļos novēro vienlaicīgu muskuļu antagonistu
aktivitāti, papildu jeb tā saukto "lieko" muskuļu ieslēgšanos darbībā. Par kustību stereotipu un
funkcionāli vājiem muskuļiem tiks izklāstīts darba turpinājumā pēc visu anatomisko struktūru
un tās darbības aplūkošanas.
Muskuļus, kas piedalās pleca kompleksajā kustībā, varam iedalīt trīs grupās:


Lāpstiņu ar augšdelmu saistošie muskuļi:

1.
Deltveida muskulis (m.deltoideus).
o. (origo – sākums) - atslēgas kaula akromiālais gals un lāpstiņas šķautne;
i. (insertio – piestisprināšanās vieta) - visas trīs muskuļu grupas saplūst smailā galā,
kas piestiprinātas pie augšdelma kaula deltveida muskuļa nelīdzenuma;
f. (functio – darbība) – augšdelma abdukcija, atslēgas kaula daļa saliec augšdelmu,
bet lāpstiņas šķautnes daļas atliec augšdelmu;
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inervē - paduses nervs.
2.
Virsšķautnes muskulis (m.supraspinatus).
o. - lāpstiņas virsšķautnes bedrīte;
i. - augšdelma kaula lielais paugurs;
f. – augšdelma abdukcija;
inervē – virslāpstiņas nervs.
3. Zemšķautnes muskulis (m.infraspinatus).
o. – lāpstiņas zemšķautnes bedrīte;
i.– augšdelma kaula lielais paugurs;
f.– augšdelma supinācija (ārpusgriezējs), atliec un pievelk augšdelmu;
inervē – virslāpstiņas nervs.
4. Zemlāpstiņas muskulis (m.subscapularis)
o. - lāpstiņas ribvirsma ;
i. - augšdelma kaula mazais paugurs;
f. - augšdelma abdukcija, pronācija;
inervē – zemlāpstiņas nervs.
5. Mazais apaļais muskulis (m.teres minor).
o. – lāpstiņas laterālā mala;
i.- augšdelma kaula lielais paugurs;
f.- līdzīgs iepriekšējam muskulim;
inervē – paduses nervs.
6. Lielais apaļais muskulis (m.teres major).
o. – lāpstiņas laterālā mala;
i. - augšdelma kaula mazā paugura šķautne;
f. – augšdelma abdukcija, pronācija;
inervē – zemlāpstiņas nervs.
7. Knābjveida izaugums un augšdelma muskulis (m.coracobrachialis).
o. - lāpstiņas knābjveida izaugums;
i. - augšdelma kaula priekšējās mediālās virsmas vidū;
f. - augšdelma fleksija, addukcija un pronācija;
inervē – muskuļa un ādas nervs.
8. Augšdelma divgalvainais muskulis (m. biceps brachii).
o. – garā galviņa sānos no lāpstiņas virslocītaviedobuma pauguriņa, iet pa
starppauguru rievu. Īsā galviņa sākas no lāpstiņas knābjveida izauguma;
i. – abas galviņas savienojas kopējā vēderiņā un piestiprinās pie spieķa kaula
nelīdzenuma;
f. - augšdelma fleksija, apakšdelma fleksija un supinācija;
inervē - muskuļa un ādas nervs.
9. Augšdema trīsgalvainais muskulis (m.triceps brachie).
o. – garā galviņa sākas no lāpstiņas zemlocītaviedobuma pauguriņa; mediālā galviņa
sākas no augšdelma kaula zem spieķa nerva rievas, bet laterālā galviņa - virs spieķa nerva
rievas. Visas trīs galviņas veido kopēju vēderiņu;
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i. - elkoņa kaula izaugums;
f. – augšdelma un apakšdelma ekstenzija;
inervē – spieķa nervs.


Muskuļi, kas saista krūšu kurvi ar lāpstiņu :

1. Trapecveida muskulis (m. trapezius).
o. - pakauša kaula ārējais nelīdzenums, augšējā skausta līnija, skausta saite, C1-C7 un
T1-T12 skriemeļu smailie izaugumi;
i. - atslēgas kaula akromiālais gals, lāpstiņas šķautne;
f. – atkarībā no tā, kura skeleta daļa dotā momentā fiksēta. Tuvina lāpstiņu
mugurkaulājam, velk uz leju plecu joslu, atliec galvu. Viss muskulis atliec mugurkaulāju;
inervē – paduses nervs.
2. Rombveida muskulis (m.rhomboideus).
o. – VI un VII kakla skriemeļu un I –IV krūšu skriemeļu smailie izaugumi;
i. – lāpstiņas mediālā mala. Atrodas pie trapecmuskuļa ;
f. - ceļ lāpstiņu un tuvina to mugurkaulājam. Pie nekustīgas lāpstiņas atliec
mugurkaulāju;
inervē – lāpstiņas mugurējais nervs.
3. Augšējais mugurējais zobainais muskulis (m.serratus posterior superior).
o. – skausta saite, I-II krūšu skriemeļu smailie izaugumi;
i. - II – V ribu ārējās virsmas;
f. – ceļ ribas;
inervē – garais krūšu nervs.
4. Apakšējais mugurējais zobainais muskulis (m.serratus posterior inferior).
o.- krūšu joslas fascija XI – XII krūšu skriemeļu un I – II jostas skriemeļu smailie
izaugumi;
i. – IX – XII ribu ārējās virsmas;
f. – velk ribas uz leju;
inervē – mediālais krūšu nervs.
5. Mazais krūšu muskulis (m.pectoralis minor).
o. –ar zobiņiem no II līdz V ribas ārējām virsmām;
i.- lāpstiņas knābjveida izaugums;
f.- velk lāpstiņu uz priekšu un uz leju; pie fiksētas lāpstiņas ceļ ribas, darbojas kā
ieelpas palīgmuskulis
inervē – mugurējais lāpstiņas nervs.
6. Lāpstiņas cēlējmuskulis (m.levator scapulae).
o. – I – IV kaula skriemeļu sānu izaugumi;
i. - lāpstiņas augšējais stūris;
f. – ceļ lāpstiņu;
inervē – mugurējais lāpstiņas nervs.


1.

Muskuļi, kas saista krūšukurvi ar augšdelmu:
Platais muguras muskulis (m.latissimus dorsi).
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o.- zarnu kaula šķautne, jostas- krūšu fascija, VII – XII krūšu skriemeļu smailie
izaugumi, IX – XII ribu ārējās virsmas; augšdelma mazā paugura šķautne;
f. – augšdelma pronācija, addukcija un ekstenzija;
inervē – krūšu mugurējais nervs.
2.
Lielais krūšu muskulis (m.pectoralis major).
o. – atslēgas kaula krūšu gals, krūšu kaula ārējā virsma, I – II ribu skrimšļi, vēdera
taisnā muskuļa maksts ārējā siena;
i. - lielā paugura šķautne;
f. – augšdelma addukcija pie fiksēta muskuļa sākuma; spēcīgi nolaiž paceltu
augšdelmu (ciršanas kustību), augšdelma pronāciju un fleksiju. Pie distālā balsta darbojas kā
ieelpas palīgmuskulis un ceļ ribāju uz augšu;
inervē – laterālais un mediālais krūšu nervs.
Novērtējot muskuļu anatomisko novietojumu un kontrakcijā radīto vilkmes spēku
vektorus, literatūrā autori izdala atsevišķu muskuļu grupu – pleca rotācijas manšetes
muskuļus. Pie rotācijas manšetes pieder m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis
un m. teres minor [19, 24, 48, 56, 79, 142]. Šo muskuļu vilkmes spēku sinhrona darbība
dažādu rokas kustību laikā nodrošina augšdelma kaula galviņas centrēšanu lāpstiņas locītavas
iedobē.
1.1.4. Perifērā nervu sistēma un pleca locītavas inervācija
Pie perifērās nervu sistēmas pieder galvaskausa nervi un muguras smadzeņu nervi.
Galvaskausa nervi ir saistīti ar galvas smadzenēm, bet muguras smadzeņu nervus, kuri saistīti
ar muguras smadzenēm, apskatīsim sīkāk.
Tie veidojas mugurkaula kanālā, savienojoties nervu šķiedru kūlīšiem:
1) Priekšējiem, t.i., kustību;
2) mugurējiem, t.i., jušanas saknītei.
Muguras smadzeņu nervi ir jaukti nervi, tie satur arī veģetatīvās nervu šķiedras [4,
69, 72]. Ir 31 pāris nervu šķiedru:
 8 kakla;
 12 krūšu;
 5 jostas;
 5 krustu;
 1 astes.
Katrs pāris iziet no mugurkaula kanāla pa atbilstošu starpskriemeļu atveri un tūlīt pēc
tam sadalās četros zaros. Tas ir mugurējais zars, savienotājzars, smadzeņapvalka zars,
priekšējais zars.
Muguras smadzeņu mugurējie nervi inervē visu ķermeņa mugurējās virsmas ādu un
dziļos muguras muskuļus. Savukārt savienotājzari savieno muguras smadzeņu nervus ar
simpātisko stumbru. Smadzeņapvalka zari inervē muguras smadzeņu cieto apvalku [4, 69].
Priekšējie zari savienojas, veidojot pinumus.
Kakla pinumu – plexus cervicalis veido 4 kakla nervu priekšējie zari. Kakla pinums
atrodas aiz galvas grozītājmuskuļa. Pinuma zari inervē lielāko daļu kakla muskuļu, kakla,
pakauša un auss gliemežnīcas ādu, kā arī diafragmu (nervus phrenicus) [69].
Pleca pinums – plexus brahialis. Pleca pinumu varam atrast starp muskuļiem atslēgas
kaula apvidū – virs un zem tā. Plecu pinuma veidošanā piedalās 4 kakla nervu priekšējie zari,
kā arī daļa no krūšu pirmā nerva priekšējā zara. Sekojot autoru sniegtajai informācijai, pleca
pinuma nervi ir īsi un inervē augšdelma, apakšdelma un plaukstas muskuļus un ādu [69, 98,
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125]. Lielākie nervi, kuri būtu jāpiemin, ir spinnervs (n. radialis), kas inervē visus rokas
mugurējās daļas muskuļus un ādu.
Nervu šūnās un muskuļšķiedrās uzbudinājums no rašanās vietas pārvietojas uz
priekšu abos virzienos un tā ietekmē nervu šūna jeb neirons uztver impulsus no citām nervu
šūnām un uzbudinās aksona pauguriņa rajonā. Tālāk uzbudinājums tiek pārvadīts uz nākamo
neironu vai darbības orgānu. Tas var pārvietoties arī pretējā virzienā [69].
Muskuļšķiedras apvalks (sarkolema) vispirms uzbudinās nerva un muskuļu sinapses
vietā. No sinapses tālāk iedarbības potenciāls virzās uz abiem muskuļšķiedras galiem. Kā
minēts vairāku autoru darbos, tad darbības potenciālu, kas tiek virzīts pa muskuļšķiedrām vai
arī nervu šķiedrām, dēvē par impulsu [1, 25, 59, 69].
Uzbudinājums nervu šķiedrās un muskuļškiedrās pārvietojas uz priekšu ar vietēju
strāvas (jonu plūsmas) palīdzību, vienu aiz otra iekairinot blakus esošos rajonus. Taču,
iekairinot nākamo rajonu, uzbudinājums iepriekšējā izzūd [69]. Vietējās strāvas plūst arī pa
robežu starp uzbudināto rajonu un to rajonu, kurā uzbudinājums nupat izzudis.
Pastāv zināma atšķirība starp to, kā tiek radīti impulsi muskuļšķiedrās un
nemielinizētās nervu šķiedrās, no vienas puses, un mielinizētās nervu šķiedrās, no otras puses.
Nemielinizētajām nervu šķiedrām un muskuļšķiedrām ir plāni apvalki – Švāna apvalki un
sarkolema, lai labi vadītu cauri elektrisko strāvu. Tādēļ vietējās strāvas plūst tieši pa robežu
starp uzbudināto un blakus esošo neuzbudināto rajonu [36, 51, 69]. Plūsmas ātrums šķiedrās ir
tieši proporcionāls šķiedru resnumam. Jo resnāka nervu šķiedra vai muskuļšķiedra, jo ātrāk tā
vada impulsus. Tas tāpēc, ka resnāko šķiedru citoplazma rada mazāku pretestību strāvas
plūsmai.
Fizisku slodžu sākumā gan muskuļšķiedrās, gan nervu šķiedrās pakāpeniski
palielinās uzbudinātība un labilitāte (ātrums, ar kādu katrā muskuļšķiedras rajonā notiek
darbības potenciāls) [51, 58, 69, 125]. Līdz ar to pieaug arī impulsu vadīšanas ātrums pa
nervu un muskuļu šķiedrām. Turpretī, ja, nervu sistēmai un muskuļiem nogurstot, nervu
šķiedru un muskuļšķiedru uzbudinātība un labilitāte samazinās, krītas arī impulsu vadīšanas
ātrums.
Visas funkcionālās īpatnības abām iepriekš minētajām šūnām ir atkarīgas no to
resnuma. Jo šķiedras resnākas, jo uzbudinātība un labilitāte ir ātrāka un noturīgāka [69].
Nervu šķiedras slodzes laikā mēs nevaram padarīt ne resnākas, ne spēcīgākas, turpretī,
regulāri nodarbojoties ar fiziskiem vingrojumiem, varam palielināt impulsu vadīšanas ātrumu
muskuļšķiedrās.
Tālāk aplūkosim iepriekš apskatīto pleca komplekso muskuļu grupu darbību saistībā
ar inervāciju. Ar pleca joslu saistītos muskuļus iedalījām trīs grupās: muskuļi, kas savieno
lāpstiņu un augšdelma kaulu, muskuļi, kas savieno krūšu kurvi ar augšdelma kaulu un
muskuļi, kas savieno lāpstiņu ar krūšu kurvi.
Apskatot lāpstiņu un augšdelma kaulu savienojošo muskuļu darbību, jāatzīmē, ka
deltveida muskulis ir lielākais muskulis pleca locītavas kompleksā. Tas sadalās trīs daļās:
priekšējā, vidējā un mugurējā un ir atdalīts no rotatoru aptveres muskuļiem ar sinoviālo
somiņu. To inervē paduses nervs. Deltveida muskulis, pirmkārt, plecu locītavā darbojas kā
rokas abduktors. Šajā kustībā deltveida muskulis velk augšdelma kaula galviņu uz augšu,
spiežot pret pleca starppauguru rievu [19]. Lai gan priekšējā daļa ir abduktors, tā darbojas arī
kā augšdelma kaula fleksors un pronators. Turpretī mugurējā daļa darbojas kā supinators
(adduktors un ekstenzors). Virsšķautnes muskuli inervē virslāpstiņas nervs un tas stabilizē
augšdelma kaula galviņu abdukcijā, neļaujot tai pārvietoties uz augšu. Muskulis uzsāk
abdukcijas kustību pleca locītavā un tam ir primāra funkcija kā augšdelma kaula galviņas
centrētājam, darbojoties pretī deltveida muskuļa cēlājdarbībai, un tas bīda augšdelma kaula
galviņu zem pleca paugura un knābjveida izauguma arkas. Virsšķautnes muskulis ir viens no
tiem, kas veido rotatoru aptverei. Zemlāpstiņas muskuli inervē zemlāpstiņas nervs un tas
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izpilda augšdelma pronāciju, addukciju un darbojas kā priekšējā barjera, kas tur augšdelma
kaula galviņu locītavas iedobumā. Addukcijas un pronācijas laikā muskulis veido priekšējās
daļas rotatoru aptveri [23]. Mazo apaļo muskuli inervē paduses nervs. Kopā ar zemšķautnes
muskuli tas veido muskuļu grupu, kas atbild par pleca ārējo rotāciju. Muskulis sastāda daļu no
rotatora aptveres. Zemšķautnes muskuli, tāpat kā virsškautnes muskuli, inervē virslāpstiņas
nervs. Tas ir galvenais muskulis, kas atbild par augšdelma supināciju un darbojas pretim
spēcīgiem pronatoriem mešanas kustībās. Arī šis muskulis veido daļu no rotatoru aptveres.
Lielo apaļo muskuli inervē zemlāpstiņas nervs. Šis muskulis ir pronators un daļēji darbojas kā
augšdelma kaula adduktors pie fiksētas lāpstiņas. Augšdelma divgalvainā muskuļa garajai
galviņai ir svarīga loma, palīdzot virsšķautnes muskulim noturēt jeb saturēt augšdelma kaula
galviņu. Augšdelma divgalvainais muskulis tiek inervēts ar muskuļu un ādas nervu. Kustības
laikā muskulis vairāk spiež uz leju nekā apducē augšdelma kaula galviņu. Pateicoties tam, ka
bicipitālā iedobe ir novietota priekšpusē no pleca locītavas, tā rada daļēju supināciju
augšdelma kaulam fleksijas un abdukcijas laikā [19, 23]. Knābjveida izauguma un augšdelma
muskuli arī inervē muskuļu un ādas nervs. Tas nodrošina pleca fleksiju sinerģijā ar deltveida
muskuļa priekšējo daļu. Muskulis aizsargā augšdelma kaula galviņu no lejupslīdes laikā, kad
darbojas muguras platais muskulis un spēcīgais lielais krūšu muskulis. Augšdelma
trīsgalvainā muskuļa garā galviņa palīdz noturēt augšdelma kaula galviņu un piedalās pleca
ekstenzijas kustībā. Muskuli inervē spieķa nervs. Rotatoru aptveri veidojošo muskuļi - m.
supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis un m. teres minor, kuri kā sistēma darbojas,
lai pretdarbotos augšupceļošai kustībai, ko izsauc deltveida muskuļa darbība. Šī sistēma
nospiež augšdelma kaula galviņu un notur to locītavas iedobumā zem pleca paugura [10, 19].
Krūškurvja - lāpstiņas muskuļu grupas galvenā funkcija ir orientēt pleca locītavu tajā
virzienā, kurā notiek kustība. Šo muskuļu kombinēta darbība pagriež lāpstiņu attiecībā pret
krūškurvja virsmu, tādējādi novērš iespējamo sadursmi starp korakobrahiālo arku un
augšdelma kaula galviņu. Otra muskuļu grupas funkcija ir noturēt lāpstiņu pie krūškurvja,
tādējādi nodrošinot fiksētu lāpstiņu augšdelma kaula muskuļiem. Trapecmuskulis sastāv no
trim daļām, kurās šķiedras ir orientētas atkarībā no to specifiskās funkcijas. Ja muskulis
darbojas izolēti, tad augšējās šķiedras paceļ pleca uzkari, vidējās šķiedras pievelk lāpstiņu
mugurkaulam jeb viduslīnijai. Apakšējās šķiedras darbojas kā adduktori – adducē lāpstiņu un
velk uz leju. Visbiežāk visas trīs šķiedru daļas darbojas kopīgi, izpildot lāpstiņas rotāciju, kas
nepieciešama, lai virzītu locītavas iedobumu [24]. Rombveida muskulis notur lāpstiņu pie
krūškurvja un izraisa tās addukciju un rotāciju pretēji trapeces muskulim. Augšējais
mugurējais zobainais muskulis veic abdukciju un pievelk lāpstiņu pie krūškurvja. Abdukcijā
muskulis darbojas kombinācijā ar trapeces muskuli, nodrošinot lāpstiņas rotāciju uz augšu.
Mazais krūšu muskulis darbojas kombinācijā ar augšējo mugurējo zobaino muskuli, realizējot
lāpstiņas kustību uz priekšu. Lāpstiņas cēlājmuskulis un zematslēgas kaula muskulis veic
kopīgas funkcijas:
1) lāpstiņas celšanu;
2) aktīvu atslēgas kaula savienošanu ar pirmo ribu.
Krūšu kurvja - augšdelma muskuļu grupa tieši savieno augšdelma kaulu ar rumpi.
Mešanas sporta veidos, kad ir nepieciešamas ātras kustības šie muskuļi tiek lietoti kā pleca
ekstensori un iekšēji rotatori. Citos sporta veidos, piemēram, vingrošanā šie muskuļi darbojas
kā rumpja cēlāji. Platais muguras muskulis piedalās ekstenzijā, pronācijā un abdukcijā. Lielais
krūšu muskulis var darboties kā adduktors un pronators, bet vienlaikus arī velk lāpstiņu uz
priekšu.
Lai plecu joslu noturētu pareizā stāvoklī, milzīga nozīme ir arī saistaudu stāvoklim.
Kā muskuļi, tā arī saistaudi var būt ar izmainītu elastību. Pēc deformācijas saistaudi visbiežāk
nespēj atgriezties sākotnējā stāvoklī, t.i., funkcionāli ir pārstiepti vai stīvi, ar to saprotot
paaugstinātu viskozitāti saistaudu veidojošo šķiedru savstarpējās slīdēšanas laikā.
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Vērtējot plecu locītavas dinamisko stabilitāti no saistaudu funkcionālā stāvokļa
viedokļa, tika apskatīta sporta medicīnas un fizioterapijas literatūra, kurā saistaudu
deformācija tiek analizēta veselam kustību realizējošam kompleksam – locītava tās kapsula,
saites, muskuļi un to fascijas, un cīpslas. Šajā literatūras analīzē apskatīta lokanības vērtēšana
noteiktā kustības segmentā. Pauls Mors raksta, ka papildu vājai muskulatūrai, kam cēlonis ir
kustību trūkums, daudzos gadījumos vēl pievienojas saistaudu vājums [76]. Tā sekas savukārt
ir ne tikai nepareiza stāja (stājas defekti), bet arī sašaurināts krūšu kurvis un tātad saspiestas
plaušas, atslābusi vēdera prese, audu plīsumu draudi, arī paplašinātas vēnas, hemoroīdi un
citas vainas.
Ja saistaudu komplekss nav pietiekami izturīgs, tad lielas slodzes gadījumā tas var
tikt pārstiepts - pārlieku deformēts. Ekstremālā situācijā (piem., grūtniecēm) organismā notiek
specifisku hormonu koncentrācijas palielināšanās. Tā izsauc locītavu kapsulu, saišu, cīpslu un
muskuļu fasciju spēju pagarināties neliela deformējošā spēka iedarbības laikā. Šāda elastības
palielināšanās var būt noderīga locītavas kustības apjoma palielināšanai, bet šāda situācija
samazinās locītavas stabilitāti. Palielināta deformējošā spēka ietekmē saistaudus var stipri
izstiept un tāpēc, piemēram, pleca locītava var kļūt nestabila un kustībā sāpīga.
Vairāki autori [133, 138, 143, 151] saistaudu iestiepjamību, realizējot kustības
apjomu locītavā, iedala 4 zonās:
1. Pasīvā zona, kurā kustības notiek ”locītavas spēles ietvaros”.
2. Elastīgajā zonā saistaudu šķiedras stiepšanās spēka ietekmē nonāk paralēlā
stāvoklī [138, 151], bet daži autori [133, 143] uzskata, ka šās zonas beigās parādās
pirmās mikro traumas. Šīs abas zonas ietilpst fizioloģisko kustību diapazonā, kur
saistaudu deformācija ir elastīga.
3. Trešajā zonā saistaudu deformācija ir plastiska. Šeit sākas pirmie nopietnie
saistaudu bojājumi kolagēna šķiedru molekulārajā līmenī. Šajā zonā ir iespējama
ļoti neliela saistaudu deformācija un tā prasa pielikt lielu spēku.
4. Ceturtā zona sākas ar pretestības strauju kritumu, jo saistaudu galvenie elementi
tiek pārrauti.
Shematiski pirmās trīs zonas var attēlot šādi (sk. 2. att):

2. att. Saistaudu deformācijas raksturīgākās zonas [96]
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Jāpiebilst, ka saistaudi ilgstoši atrodoties plastiskās deformācijas zonā, pilnībā vairs
neatgriežas izejas stāvoklī un, iespējams locītavas somiņa kļūst vaļīga.
Otrs saistaudu funkcionālo noviržu veids ir „stīvums”, kad kolagēna šķiedru
savstarpējā slīdamība ir samazināta. Tas saistīts ar nepietiekamu lokanības trenētību un
saistaudu sastāvā esošo kalogēnu struktūru (fibrīnu, elastīnu) kalcificēšanos. Kolagēnu
kalcificēšanos izraisa ogļhidrātu savienojuma, poliglukāna – glikozaminoglikāna trūkums
šajās saistaudu struktūrās. Šis savienojums darbojas kā smērviela un nodrošina kolagēna
šķiedru savstarpēju slīdēšanu.
1.1.5. Dinamiskā anatomija. Pleca locītavas komplekss – lāpstiņas augšdelma ritms
Daudzu autoru [56, 65, 66, 135, 139, 147] izdarītie pētījumi parāda, ka pleca locītavā
muskuļi darbojas sinerģijā, lai koordinētu rokas iespējamās kustības.
Tā pēc autoru [24] dotās informācijas plecs darbojas kā kustīga uzkare ar trim
brīvības pakāpēm rotācijā un divām pārvietošanas kustībām. Lai izprastu pleca kustības,
apkopojām literatūrā doto informāciju par pleca kustībām galvenajās ķermeņa plaknēs.
Frontālajā plaknē ir abdukcija – addukcija. Kustību apjoms ir 180°, bet, ja roku
kustina vēl priekšā ķermenim, iegūst vēl papildus 45° kustību plecā.
Daži autori [23, 48] kustību frontālajā plaknē ir sadalījuši trīs daļās:
1. 0°-90° kustība tiek panākta ar kustību pleca locītavā, ar augšdelma kaula
galviņas kustības mehānisku norobežošanu pret pleca pauguru.
2. 90°-160° panāk ar pleca locītavas piegriešanu, rotējot lāpstiņai ap krūškurvi.
Lāpstiņa, kuru vada atslēgkauls, rotē tā, ka pleca locītavas iedobums
pagriežas uz augšu.
3. 160°–180° kustību panāk ar kustībām mugurkaulā. Kustinot vienu roku,
notiek laterālā noliekšanās, bet, kustinot abas rokas, notiek mugurkaula
atliekšanās atpakaļ.
Frontālajā plaknē fleksijas un ekstenzijas kustības iespējamas apmēram 240° apjomā.
Šīs kustības apjoms sadalās šādi: 60° ekstenzija un 180° fleksija.
Arī šīs kustības var būt sadalītas trīs daļās:
1. 0°–60° šo kustības apjomu nodrošina kustība glenohumerālajā locītavā.
2. 60°–120° tiek panākts ar kustību scapula torakālajā locītavā.
3. 120°–180° kustību notiek mugurkaula plecu joslā.
Horizontālajā plaknē notiek iekšēja un ārēja rotācija. Kustības apjoms atkarīgs no
augšdelma kaula pozīcijas. Ja roka ir abducēta 90° leņķī, var iegūt kustības rotāciju apmēram
180° apjomā [24].
Neitrālā pozīcijā ir 90° ārējā rotācija un 90° iekšējā rotācija. 50° no iekšējās rotācijas
panāk ar kustību glenohumerālajā locītavā un pārējos 40° panāk ar lāpstiņas retrakciju. Šis
sadalījums attiecas arī uz iekšējo rotāciju. Ja roka ir abducēta attiecībā pret ķermeni, tad
iespējama 60° ārējā rotācija un 80° iekšējā rotācija, ja ķermenis ierobežo šo kustību, bet, ja
kustība tiek turpināta aiz ķermeņa, tad iegūst apmēram 100° iekšēju rotāciju.
Otru kustību horizontālajā plaknē sauc par horizontālo abdukciju – addukciju jeb
priekšēji mugurējo kustību. Kustības apjoms ir 180°, kas sadalās 45° ekstenzijā un 135°
fleksijā. Slīdoša, rotējoša pārvietošanās kustība jeb cirkumdukcija realizējas, kombinējoties
visām iepriekšminētajām elementārajām kustībām.
Šāda vienkāršota kustību sadalīšanas izpratne plaknēs ir lietderīga no pedagoģijas
viedokļa, bet reālā situācijā tā nenotiek. Attiecīgo locītavu iesaistīšanās kompleksajās plecu
kustībās nav tik vienkārši definējamas.
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Reāli visās iepriekš aprakstītajās kustībās pleca kompleksās locītavas vienmēr kustas
visas kopā, vairāk vai mazāk iesaistoties kustībā, ko kopumā sauc par lāpstiņas augšdelma
ritmu [24, 48].
Ņemot vērā iepriekš aprakstīto muskuļu iesaistīšanos pleca kustībās, varam domāt,
ka reālā situācijā jebkurā normālā fizioloģiskas kustības darbībā būs iesaistīti praktiski visi
plecu uzkari veidojošie muskuļi. No tā izriet, ka pareizs lāpstiņas augšdelma ritms saistās ar
pareizu, noteiktā secībā visu pleca uzkares muskuļu koordinētu tonusu un kontrakcijām. Tātad
pareizs lāpstiņas augšdelma ritms, kas nodrošina pleca locītavas dinamisko stabilitāti, būs
atkarīgs arī no visu pleca uzkari veidojošo muskuļu optimālā tonusa.

1.2. Muskuļu tonuss, kas nodrošina locītavu stabilitāti
Muskuļu tonuss ietekmē muskuļu šķiedru, fasciju, saistaudu un cīpslu
nospriegojumu. Nospriegojums ir atkarīgs no mīksto audu viskozi elastīgajām īpašībām un
kontraktīlās sistēmas aktivitātes pakāpes (sk. 3. att.).
Muskuļu
tonuss

Kontraktīlās
sistēmas
aktivitātes
pakāpe

Mīksto audu
viskozi elastīgās
īpašības

Mīksto
audu
cietība

Mīksto
audu
stingums
(stīvums)

3. att. Muskuļu tonuss [127]
Muskuļu tonusa noteicošie faktori:
1. Muskuļu audu viskozi elastīgās īpašības nosaka mīksto audu cietība,
kas ir atkarīga no audu morfoloģiskās struktūras, un mīksto audu
stingums, kas atkarīgs no mīksto audu šķiedru savstarpējās slīdamības.
Funkcionāli to novērtē kā šo audu stīvumu. Slīdamību dažādās
saistaudu struktūrās ir pētījuši vairāki autori un kā vienu no
būtiskākajiem slīdamību veicinošajiem elementiem saistaudu struktūrā
min glikozoaminoglikānus, kas pēc bioķīmiskā sastāva ir polisaharīdi
ar izteikti augstu spēju piesaistīt ūdeni. Palielinoties ūdens daudzumam,
saistaudu starpšķiedru telpā samazinās šīs vides viskozitāte un
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palielinās slīdamība starp šķiedrām, tādējādi uzlabojot viskozi elastīgās
īpašības, kas izsauc muskuļa tonusa samazināšanos [20, 151].
2. Muskuļu tonusa otru sastāvdaļu veido muskuļu šķiedru kontraktīlā
aktivitāte, ko savukārt regulē nervu sistēma. Šajā regulācijā izšķir
muskuļa saraušanos realizējošo motoneironu sistēmu, kas ir eferenta no
impulsu vadīšanas ceļu viedokļa (impulss iet no muguras smadzenēm
caur radziņiem uz muskuli), un muskuļa stāvokli analizējošo sistēmu,
kas no impulsu vadīšanas viedokļa ir aferenta (impulss iet no perifērijas
uz centru). Muskuļa kontrakcijas pakāpe ir tieši atkarīga no abu šo
sistēmu sadarbības aktivitātes vai aktīvās sadarbības [133, 136].
Aferento informāciju par muskuļa stāvokli dod divu veidu receptori – muskuļu
vārpstiņas un cīpslu receptori. Jāņem vērā, ka centrālajā nervu sistēmā notiek savstarpēja
salāgošanās starp muskuļu agonistu un antagonistu kontrakcijas pakāpēm.
Visu šo minēto sistēmu savstarpējās regulācijas ietekmē muskuļi arī relatīvā miera
stāvoklī atrodas zināmā kontrakcijas pakāpē – tonusā. Ja šī tonusa salāgotība, piemēram, stāju
nodrošinošajiem muskuļiem ir traucēta, tad veidojas muskuļu tonusa asimetrija, kas savukārt
izsauc stājas asimetrijas. Tas pats sakāms par locītavas stabilitāti, īpaši runājot par pleca
locītavu, kuras stabilitātes nodrošinājums ir tieši atkarīgs no daudzo pleca uzkari veidojošo
muskuļu tonusa salāgotības [138, 143].
Atšķirības muskuļu tonusā nav nejaušas, tām ir savas likumsakarības. Ir autori, kas,
elektrofizioloģiski izmeklējot šķērssvītroto muskulatūru, to mēģina iedalīt atšķirīgi
funkcionāli reaģējošās muskuļu grupās. Vienā muskuļu grupā iedala tos muskuļus, kuri
visbiežāk no normas pāriet paaugstināta tonusa stāvoklī – hipertonusā. Otrajā grupā apvieno
tos muskuļus, kuri pie posturāla disbalansa atrodas samazināta tonusa stāvoklī jeb hipotonusā.
Šādus muskuļu grupējumus autoriem nav izdevies klasificēt ne kā fleksorus un
ekstensorus (pēc Šeringtona), ne arī kā ātrās un lēnās muskuļšķiedras vai kā agonistus un
antagonistus [136, 148]. Lai noskaidrotu iepriekšminēto muskuļu tonusa dažādību iemeslus, ir
nepieciešams veikt papildu pētījumus [136]. Pilnīgi veseliem cilvēkiem tonusu attiecībām
starp muskuļiem fleksoriem ekstensoriem vai agonistiem antagonistiem jābūt noteiktās
attiecībās. Tomēr praksē bieži novēro, ka pie būtiska organisma fiziska noguruma parādās
atbilstošo muskuļu tonusa asimetrijas [148]. Kā vienu no būtiskākajiem muskuļu disbalansa
veicinošajiem faktoriem literatūrā min mazkustīgumu un ilgstošas statiskas pozas (sēdus,
stāvus u.c. pozās, kas raksturīgas darba, mācību vietās u.c.). Literatūrā aprakstītie empīriskie
novērojumi [136] norāda, ka hipertonusā un saīsināti mēdz būt krūšu muskulis, zemšķautnes
muskulis, kā arī ceļa locītavas saliecējmuskuļi, rokas saliecējmuskuļi, muguras atliecēji.
Turpretī funkcionāli vāji, atslābuši un hipotonusā mēdz būt tādi muskuļi kā priekšējais
zobainais muskulis, seklie un dziļie kakla muskuļi, vidējā un augšējā trapecveida muskuļa
daļa [23].
Praksē liela uzmanība jāpievērš muskuļu nogurumam un sāpēm, kas arī noved pie
muskuļu tonusa disbalansa [23, 61, 64, 148]. Abos gadījumos sekas ir vienādas, jo notiek gan
hipotonusā esošo muskuļu, gan hipertonusā esošo muskuļu spazmatiskā saraušanās. Tā,
piemēram, krūšu muskuļiem esot saīsinātiem un hipertonusā, kā kompensatora reakcija
atslābst lāpstiņu fiksējošie muskuļi, tāpēc galva un pleci izvirzās uz priekšu, kam savukārt
seko mugurkaula kakla daļas muskuļu pārslodze, ko izsauc galvas neērtais stāvoklis. Tā kā
iepriekš minētās situācijas nav ne anatomiski un ne fizioloģiski optimālas, tad, protams, rodas
arī izmaiņas pašā muskuļa fizioloģijā [133, 148]. Galvenokārt tās ir sāpes, kas liek cilvēkam
izvairīties no pozām un kustībām, kas rada šīs nepatīkamās izjūtas. Cilvēks ieņem sev ērtāko,
taču ne pareizāko pozu, tādā veidā radot draudus savai stājai – nepareizus dinamiskos
stereotipus, kas var saglabāties, pārejot sāpēm.
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Plecu un kakla joslas muskuļos biežāk novēro hipertonusu, kā tāpēc torakālās daļas
un citi mugurdaļas muskuļi ir hipotonusā [133, 136]. Lāpstiņas cēlājmuskulis un muguras
iestiepējmuskulis ir muskuļi, kuriem vienmēr ir liela statiska slodze, tāpēc tajos novēro
hipertonusu. Pie šādas muskuļu tonusa asimetrijas novēro plecu joslas izliekumu uz priekšu
un (sk. 4. att.) nokārtu galvu [136]. Šāda stāja izsauc glenohumerālās locītavas pagriezienu uz
priekšu sagitālajā plaknē, kas savukārt negatīvi ietekmē šīs locītavas stabilitāti.

4. att. Stājas traucējumi plecu joslā [91]

1.3. Dinamiskā stabilitāte
Aprakstot locītavas darbības literatūrā, min tādus jādzienus kā lokanība locītavā,
locītavas hipermobilitāte un locītavas stabilitāte. Šie trīs jēdzieni nav vienas problēmas trīs
izpausmes. Ar lokanību saprot spēju iestiept mīkstos audus, kas aptver locītavu fizioloģiskā
kustību diapazonā. Locītavas fizioloģiskais kustību diapazons ir cieši saistīts ar muskuļu un
saistaudu iestiepjamību elastīgas deformācijas robežās [136, 142, 147]. Hipermobilitāte tiek
lietota kā jēdziens, kas raksturo kustību diapazona palielināšanos virs normas līmeņa [127].
Locītavas stabilitāti nosaka normālas kustības biomehāniskie parametri, tādi kā rotācijas ass
un citi locītavu veidojošo kaulu struktūru telpiski dinamiskie parametri.
Dinamiskā stabilitāte katrai locītavai ir atšķirīga, taču pleca locītavā, kura ir
viskustīgākā locītava, sevišķi būtiski ir pareizs lāpstiņas un augšdelma galviņas ritms. No
dinamiskās anatomijas viedokļa šī stabilitāte raksturosies ar optimālu kustību dinamisko
stereotipu, savukārt dinamisko stereotipu analizē kā sastāvošu no motoriem paterniem. Šo
motoro paternu realizāciju nodrošina piecu grupu muskuļu fāziskās un toniskās kontrakcijas
integrācija [133]. Tātad kustības paterna realizāciju veic:
1. Muskuļi agonisti – visbiežāk vienlocītavas fāziski kontrahējušies muskuļi ar
koncentrisku saraušanās tipu.
2. Muskuļi sinerģisti - visbiežāk divlocītavu fāziski kontrahējušies muskuļi, kas
ieslēdzas kustībā pēc agonistiem un darbojas koncentriskas saraušanās tipā. Tie
nodrošina vienmērīgu kustības pāreju no vienas locītavas uz otru.
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3. Muskuļi neitralizatori kustībā ieslēdzas ar izometrisku vai arī ekscentrisku
saraušanās tipu.
4. Muskuļi fiksatori kustībā ieslēdzas pirms muskuļiem agonistiem ar izometrisku
saraušanās tipu.
5. Muskuļi antagonisti ieslēdzas kustībā pēc agonistiem ar ekscentrisku saraušanās
tipu, nodrošinot vienmērīgu un nemainīgu kustības ātrumu.
Muskuļus neitralizatorus un muskuļus fiksatorus funkcionāli apzīmē kā muskuļus
stabilizatorus, kuri nodrošina kustības trajektorijas stabilitāti.
Analizējot vienkāršu kustību ir mēģināts nodalīt optimālos stereotipus un raksturot
šīs kustības realizācijā atsevišķu muskuļu lomu [133]. Analizējot plecu locītavas kustības kā
klasisku piemēru var minēt pleca abdukciju. L. Vasiļjeva apraksta tipiska kustību stereotipa
pleca abdukcija realizāciju [133].
1.3.1. Tipisks kustību stereotips „Pleca abdukcija”
Pleca abdukcijas kustība, t.i., paceļot roku vertikāli augšā, realizējas vienlaicīgi
vairākās locītavās, tāpēc šīs kustības analīzi veic pa kustības apjoma fāzēm [132].
Muskuļi - agonisti:
Abducētas rokas leņķis nosaka, kuri muskuļi veic agonistu funkcijas:
∗
pie abdukcijas no 0° līdz 30° - virsšķautnes muskulis;
∗
pie abdukcijas no 30° līdz 90° - deltveida muskuļa vidējās šķiedras un
virsšķautnes muskulis;
∗
pie abdukcijas no 90° līdz 180° - priekšējais zobainais un trapecveida muskuļa
augšējā daļa.
Muskuļi – sinerģisti:
∗
zemšķautnes;
∗
lielais krūšu (atslēgkaula daļa);
∗
priekšējais zobainais.
Muskuļi – neitralizatori:
∗
deltveida muskuļa atslēgkaula un lāpstiņas daļas neitralizē iepriekšminēto
sinerģistu horizontālo atvilkšanu;
∗
zemšķautnes un mazais apaļais muskulis neitralizē sinerģistu iekšējo rotāciju.
Muskuļi – fiksatori:
∗
trapecveida muskuļa augšējā daļa fiksē agonista piestiprinājuma vietu pie
lāpstiņas un atslēgkaula;
∗
rombveida muskulis fiksē lāpstiņu, bremzējot tās iesaistīšanos kustībā;
∗
zematslēgkaula muskulis fiksē atslēgkaulu.
Muskuļi – antagonisti:
∗
trapecveida muskuļa vidējā daļa;
∗
rombveida muskulis (lielais un mazais);
∗
muguras platais muskulis.
Autore apskata gadījumus, kad trapecmuskuļa augšējā daļa saraujas priekšlaicīgi, jo
tad var novērot atipisku kustību stereotipu „Pleca abdukcija” (sk. 1. tab. un 5. att.).
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1. tabula
Atipisks kustību stereotips „Pleca abdukcija” [132]
Muskuļu
aktivācijas
secība
1. Trapecmuskuļa augšējā
daļa

Locītavas
kustības
virziens

Vizuālie
kritēriji

Krūšukaula un atslēgkaula
locītava – kontrlaterofleksija,
atslēgkaula ārēja rotācija
attiecībā pret lāpstiņu

Ceļot roku, uz āru rotē
lāpstiņa un atslēgkauls kopā
ar pleca kaulu. Vienlaicīgi
notiek galvas
ipsilaterofleksija un
kontrrotācija, novirzot to uz
priekšu. Pēs tam seko pleca
locītavas fleksija. Uz kakla
un krūšu daļas pirmajiem
skriemeļiem pastiprinās „S”
veida skolioze
-

Galvas – ekstenzija,
ipsilaterofleksija,
kontrrotācija

2. Deltveida muskuļa
atslēgkaula daļa
3. Virsšķautnes muskulis

Pleca locītava – fleksija,
addukcija
-

-

5. att. Pleca abdukcija trapecmuskuļa augšējās daļas priekšlaicīgas saraušanās
laikā [132]. A - skats no augšas, B – skats no mugurpuses
Kā vienu no biežāk sastopamajām plecu locītavas patoloģijām literatūrā min
saspiešanas sindromu. Tas ir viens no plecu pārslodzes traumu veidiem un visbiežāk
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sastopams sportistiem, kuru kustības ietver rokas darbību virs pleca vai galvas, piemēram,
metējiem, peldētājiem, volejbolistiem un citu sporta veidu pārstāvjiem [39, 63, 79, 90, 100].
Problēmas pamatā ir pārlieku liela berze starp humerus galviņu, ko apņem rotatoru muskuļu
manšete, un coraco – acromialo arku (sk. 6. att.). Ceļot roku virs pleca līmeņa, deltveida
muskulis ne tikai veic humerus galviņas rotāciju, bet arī piespiež to pie coraco – acromialās
arkas, un, ja rotācijas muskuļu manšete nenotur humerus galviņu glenoidā iedobē (fossa), tad
muskuļa deltoideus spēka vektors pret coraco – acromiālo arku, saspiežot subakromiālo bursu
un muskuļa supraspinatus cīpslu, var radīt mikrotraumas pleca locītavas kompleksā [24, 39,
83, 97, 130].

6. att. Pleca locītava rokas abdukcijā [D. Paeglīte]
Šādu locītavas stāvokli var uzskatīt par funkcionāli nestabilu un, lai izvairītos no šīs
audu saspiešanas jeb sakniebšanas, profilaktiski jāievēro divi būtiski faktori:
1) jāizvēlas atbilstoša kustības izpildes tehnika;
2) nepārtraukti jākontrolē un jāuztur pareizs muskuļu spēku balanss.
Muskuļu balansa kontrolei pleca iekšējā un ārējā rotācijā izokinētiskajā režīmā
iesaka izmantot griezes momentu analīzi. Par optimālu dinamisko stabilitāti liecina vienādi
augšdelma iekšējās un ārējās rotācijas griezes momenta attiecību lielumi [44, 46, 79, 80].
Vēl viena raksturīga pleca locītavas patoloģija ir locītavas nestabilitāte, kuru izraisa
muskuļu nospriegojumu asimetrija.
1.3.2. Muskuļu tonusa asimetrijas ietekme uz pleca locītavas stabilitāti
Iepriekš minētais ļauj secināt, ka viena no aktuālākajām sporta medicīnas problēmām
ir locītavu traumatisms. Šīs problēmas biomehāniskie cēloņi ir meklējami locītavas kustīguma
un stabilitātes savstarpējās attiecībās, kaut gan šīs divas īpašības ir savstarpēji grūti
savienojamas. Locītavas kustīgums, ko raksturo kustības ar telpisko apjomu locītavā, mēra
loka grādos. Ja kustību apjomu nosaka konkrētajā kustību plaknē, tad to mēra leņķa grādos.
Kustību apjoms ir atkarīgs no locītavu veidojošo struktūru funkcionālā stāvokļa, no locītavas
virsmas formas, kā arī kapsulas, saišu un iesaistīto muskuļu iestiepjamības. Tas kopumā
nosaka locītavas pasīvo lokanību (sk. 7. att.). Locītavas kustīgumu nosakošie aktīvie elementi
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ir atkarīgi no locītavas darbībā iesaistīto muskuļu neirālās proprioreceptīvās regulācijas. Lai
sasniegtu lielāku kustību apjomu locītavā, būtu jāpanāk iespējami lielāka mīksto audu
iestiepjamība, elasticitāte un miera stāvoklī esošo muskuļu garums, kā arī tāda
proprioreceptīvā regulācija, kas samazinātu muskuļu antagonistu un stabilizējošo muskuļu
tonusu. Tomēr, ja novērtē otru locītavas īpašību – stabilitāti, kas nodrošina tās darbību ar
zemu traumatismu, tad šīs stabilitātes nodrošināšanai jāsamazina locītavas kustību apjoms.
Locītavas stabilitāti nodrošina pasīvie ierobežojošie elementi – locītavas konfigurācija un
kapsulas, saišu un iesaistīto muskuļu stingums, kā arī aktīvie ierobežotāji – neirālās
regulācijas nodrošinātais muskuļu antagonistu un stabilizatoru muskuļu tonuss. Kā redzams,
locītavas stabilitāte un kustību apjoms ir pretējas īpašības, kas praktiski izslēdz viena otru.

7. att. Locītavas stabilitāti un kustīgumu nodrošinošās struktūras [24]
Acīmredzot, lai locītavā būtu iespējams pietiekami liels kustību apjoms un tajā pat
laikā tā būtu stabila, ir jābūt optimālai locītavas stabilitāti un kustību apjomu saglabājošai
sistēmai, kas dinamiski regulē šos kustību veicinošos un ierobežojošos faktorus. Kā viena no
efektīvākajām regulējošajām sistēmām tiek minēta neirālā muskuļu kontrakcijas līmeņa
regulācija. Daudzi autori [12, 50, 133, 150] ir pētījuši muskuļu kontrakcijas – relaksācijas
neirālos procesus, attiecinot tos uz muskuļu grupām, kas vienlaicīgi darbojas locītavas
kustības laikā. Tomēr literatūrā trūkst precīzu datu par locītavas dinamiskajā stabilizācijā
iesaistīto muskuļu spēku salāgojumu un šī salāgojuma biomehānisko raksturlielumu vērtībām
nepārtraukti mainīgajā kustībā vai arī katrā šīs kustības etapā. Šādas informācijas iegūšanu
mēs izvirzījām tālākajā darbā pētījuma mērķa sasniegšanai.
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1.3.3. Biomehāniskie parametri, kas nosaka locītavas stabilitāti
Nosakot slodzi uz bioloģiskajiem audiem, tiek mērīts spiediens, t.i., spēka lielums uz
laukuma vienību. Spēks izsauc deformāciju, ko nosaka, salīdzinot deformētā ķermeņa vai
materiāla parametrus pirms un pēc deformēšanas. Atkarībā no spēka iedarbības veida izšķir
četru veidu deformācijas: spiedes (kompresijas), stiepes (tenzijas), lieces un bīdes (torsijas)
deformāciju.
Kā iepriekš literatūras apskatā noskaidrojām, tad spēka un deformācijas mijiedarbību
uz bioloģiskajiem audiem var sadalīt četrās zonās – lineārās deformācijas zona, nelineārās
deformācijas zona, plastiskās deformācijas zona un bioloģisko audu pilnīgas sabrukšanas
zona. Spēka deformācijas mijiedarbības raksturlielumi ir atkarīgi no bioloģisko audu
strukturālajiem un funkcionālajiem faktoriem: atšķirīgās strukturālās uzbūves, imobilizācijas,
hormonu satura, fizisko slodžu rakstura, parauga temperatūras u.c. Piemēram, lai atjaunotu
iepriekšējo mehānisko izturību pēc imobilizācijas, vajadzīgi mēneši. Sevišķi strauja
mehānisko īpašību paaugstināšanās novērojama pubertātes periodā. Visi bez izņēmuma
pētnieki atzīmē fizisko slodžu, regulāra treniņa ietekmi uz cīpslu un saišu izturību. No tā var
secināt, ka trenētiem cilvēkiem saistaudu traumas rodas ne tāpēc, ka ir nepietiekama to
mehāniskā izturība, bet tāpēc, ka tik lielas mehāniskās slodzes nekur citur kā sportā kustību
balsta sistēmai nav jāiztur. Cīpslu izturība parasti ir lielāka, nekā to piestiprinājuma vietas
izturība pie kaula. Tāpēc traumēšanas gadījumos cīpslas nesatrūkst, bet tiek pilnīgi vai daļēji
atrautas no piestiprinājuma vietas.
Līdzīgi kā bioloģisko audu deformācijas biomehāniskajā analīzē, arī balsta kustību
sistēmas rehabilitācijā analizē ārējā deformējošā spēka ietekmi uz locītavas pasīvo lokanību.
Kā iepriekš tika apskatīts, šajā pasīvajā locītavas kustības apjoma realizācijā izšķir ‘locītavas
spēli’, elastīgās deformācijas zonu, plastiskās deformācijas zonu un saistaudu sistēmas
pārrāvumu (sk. 2. att.). Manuālajā terapijā pāreju no elastīgās deformācijas zonas uz
plastiskās deformācijas zonu izmanto manipulācijas tehnikas veikšanai [133, 142].
Pētot bioloģisko audu mehāniskās īpašības, sastopas ar vēl dažām īpatnībām. Pirmā:
palielinot iestiepšanas ātrumu, jāpieliek lielāks spēks, lai preparātu pagarinātu par vienu
vienību, nekā to darot lēni. Maksimālais spēks, kas nepieciešams, lai preparātu pilnīgi
sagrautu, palielinās. Pieaug arī sagraušanai nepieciešamās enerģijas daudzums. Otrā: ja,
uzsākot eksperimentu, saiti vai cīpslu ātri iestiepj, bet pēc tam iestiepšanu pārtrauc, spriegums
turpina strauji pieaugt, pēc tam krītas un stabilizējas. Trešā: uzsākot iestiepšanu, preparāta
garums palielinās lineāri pieliktajam spēkam. Ja spēka palielināšanu pēkšņi pārtrauc,
preparāts turpina pagarināties sākumā straujāk, pēc tam lēnāk. Deformējamā preparāta
garuma palielināšanos nemainīga deformējošā spēka ietekmē sauc par slīdamību. Ceturtā:
cikliski iedarbojoties uz preparātu (atkārtoti iestiepjot un ļaujot tam atgriezties sākuma
stāvoklī), samazinās siltuma zudumi un enerģijas izkliede audos. Šo īpašību izmanto,
iesildoties pirms treniņiem un sacensībām, lai sagatavotu muskuļus, cīpslas un saites
maksimālai slodzei.

1.4. Kustību dinamiskais stereotips
Ņemot vērā kustību organizācijas fizioloģiskās likumsakarības, ir vairāki mēģinājumi
noformulēt jēdzienu kustību dinamiskais stereotips (DS). G. Ivaņičevs kustību dinamisko
stereotipu cenšas noformulēt ļoti īsi un konkrēti, saprotot DS kā koordinētu kustību [142].
Plašāk DS jēdziena skaidrojumu dod K. Levits 1985. gadā izdotajā manuālās terapijas
rokasgrāmatā: “Kustību dinamiskais stereotips – nosacījuma refleksu savienojumu laika
konstante, kas veidojas vienveidīgi atkārtojošos kairinājumu ietekmē. Šis ārējais kairinājuma
stereotips noved pie iekšēja kustību stereotipa izveides” [143]. Analizējot literatūru par DS
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veidošanos, var teikt, ka arī šis K. Levita skaidrojums nedod pilnu izpratni par DS veidošanos,
jo izmanto tikai tādu kustību analīzi, ko izsauc nosacījuma refleksi.
Viens no lokomociju pētniekiem, kas padziļināti pētījis arī DS – N.A. Bernšteins,
kustību dinamisko stereotipu saistīja ar balsta kustību sistēmas biomehāniskajām īpašībām,
kuras realizējas vairāku locītavu sistēmā. Šīs sistēmas darbības koordinēšana saistās ar
iespējamām kustības brīvības pakāpēm. [15, 129]. Katrā kustībā tiek izmantotas tikai
nedaudzas brīvības pakāpes, taču kustības koordinācijas mehānismiem pastāvīgi jāierobežo
visas pārējās, lai nodrošinātu stabilitāti uzdevuma izpildē. Kustības gala rezultātu ietekmē ne
tikai spēks, kuru attīsta muskuļi, bet arī kustībā esošu ķermeņa daļu inerces spēki un elastīga
muskuļu – antagonistu un saistaudu-pretdarbība. Izpildāmā kustība novirza atsevišķos balsta
kustības sistēmas posmus vienu attiecībā pret otru, kā arī izmaina ķermeņa stāvokli, un līdz ar
to kustības laikā izmainās darbojošies spēku momenti. Bez iekšējiem spēkiem kustības
organizāciju ietekmē arī ārējie spēki, kas saistīti ar ķermeņa darbību: berzes spēks, svars un
citi spēki. Līdz ar to kustības novērtēšanā kustības laikā jāņem vērā sistēmas iekšējo un ārējo
spēku momentu izmaiņas, kā arī to spēka momentu izmaiņas, kas var rasties, neitralizējot
neparedzētus ārējus kavēkļus. N. Bernšteins rakstīja: „Kustību koordinācijas galvenais
uzdevums ir pārveidot sistēmu par vadāmu, tas ir, ierobežot kustīgā orgāna „liekās” brīvības
pakāpes” [15, 129]. No iepriekš minētās analīzes var secināt, ka jēdziens kustību koordinācija
pati par sevi ir sarežģītāka parādība nekā jēdziens dinamiskais stereotips. Literatūrā vēl
joprojām ir sastopams kustību vadīšanas un principu skaidrojums, balstoties uz reflektoriem
mehānismiem. Šajā skaidrojumā ar kustību dinamisko stereotipu saprot centrālās nervu
sistēmas (CNS) izveidojušos sarežģītu, līdzsvarotu sistēmu, kurā stabilā secībā mijas
nosacījuma un beznosacījuma refleksi [2]. Autore norāda, ka dinamiskā stereotipa mehānisms
atsevišķās kustību iemaņu fāzes apvieno vienotā ciklā. DS veido tikai atsevišķu kustības fāžu
secību ar iespējami mainīgām fāžu laika attiecībām. Arī šī autore uzskata, ka kustību
koordinācija ir plašāks jēdziens nekā DS.
No analizētās literatūras izriet, ka kustību organizācija un specifiskais kustību veids
DS veidojas ne tikai lokālos kustību segmentos, bet tā darbība tiek neirāli organizēta un
kontrolēta. Tāpēc, lai varētu spriest par kustību organizāciju un dinamisko stereotipu lomu
locītavas stabilitātes nodrošināšanā, jāapskata arī iespējamās izmaiņas muskuļu saraušanās
organizācijā, ko nosaka CNS mehānismi.
1.4.1. Kustības organizācijas līmeņi
Viena no klasiski pētītākajām problēmām fizioloģijā un arī sporta pedagoģijā ir
cilvēka kustību kontrole un realizācija, tas ir, kustību organizācija. Atbilstoši vēsturiskajos
periodos pieejamajām pētīšanas metodēm šī problēma sākotnēji ir pētīta izpildorgānu līmenī
(muskuļu kontrakcijas, to veidi, saistaudu ietekme uz kustību u.c.). Vēlāk pētījumi saistās ar
izpildorgānu vadīšanas sistēmu izpēti (refleksu loki, muskuļu agonistu – antagonistu
sadarbība, kustību vienības u.c.) un tikai pēdējos gadu desmitos ir kļuvis tehniski un
metodiski iespējams analizēt kustību organizācijas ļoti sarežģīto un smalko centrālās nervu
sistēmas regulējošo un vadošo darbību.
Ņemot vērā dzīvu sistēmu darbību filozofisko skaidrojumu [105, 106], ir pieņemts,
ka CNS kā regulējošas un koordinējošas sistēmas loma organismā ir salāgot organisma
iekšējo sistēmu darbības nodrošinājumu ar ārējās vides izmantošanas iespējām organisma
iekšējo vajadzību nodrošināšanai katrā konkrētā telplaikā. Var teikt, ka smadzenes ir saistītas
ar divām pasaulēm: ar iekšējo un ārējo. Svarīgākais smadzeņu uzdevums ir sasaistīt šīs divas
pasaules, koordinēt darbību starp vitālām nepieciešamībām, ko rada mūsu iekšējā pasaule, un
nepārtraukti mainīgo ārējo pasauli, kas arī ir mūsu organisma vajadzību realizēšanas avots.
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Ārējā pasaule ir indiferenta uz mūsu iekšējām vajadzībām. Kā viens no iekšējās pasaules
nodrošinātājiem mainīgajā ārējā vidē ir cilvēka organisma adekvātas kustības realizēšana.
Ņemot vērā šādu konceptuālu CNS darbības jēgu, var teikt, ka jebkuras kustības
realizēšana ir saistīta gan ar ārējās vides nosacījumiem, gan arī ir atkarīga no organisma
iekšējo sistēmu funkcionālā stāvokļa katrā noteiktā brīdī. Ārējo faktoru ietekme uz organisma
dažādajām darbībām ir diezgan plaši pētīta; veikta ārējo faktoru biomehāniskā analīze,
noteikta to ietekme uz organisma kustību iespējām: darba spēju, izturību, spēka, ātruma u.c.
īpašību realizāciju noteiktos apstākļos. Organisma iekšējo sistēmu funkcionālā stāvokļa
ietekme uz kustību iespējām ir mazāk pētīta. Kustību organizācijas atkarība no organisma
iekšējo struktūru funkcionālā stāvokļa literatūrā praktiski nav atspoguļota. Par šāda veida
sakarībām var netieši spriest, iepazīstoties ar atsevišķu organisma sistēmu funkciju un to
traucējumu analīzi. Tāpat ļoti maz pētījumu, kas saistīti ar CNS atsevišķu neironu kodolu un
centru funkcionālā stāvokļa ietekmi uz organisma kustību organizāciju.
Runājot par kustību organizāciju un dinamisko stabilitāti locītavās, vispirms
jāapskata muskuļu saraušanās organizācijas centrālie mehānismi. No literatūras ir zināms, ka
jebkura ilglaicīga jeb atkārtota kustība sākotnēji tiek realizēta kā fāziska muskuļu kontrakcija,
kad pēc vairāku sekunžu darbības šajā režīmā pāriet toniskā muskuļu darbības režīmā [15,
132, 142]. Lai precīzāk izprastu šīs muskuļu kontrakcijas atšķirības, mēs studējām jaunāko
literatūru par neiropsiholoģiskajām un neirofizioloģiskajām attiecībām CNS, kur ir meklējams
mehānisms šo divu dažādo kontrakcijas veidu realizācijas nepieciešamībai.
Kā viens no ievērojamākajiem šo problēmu pētniekiem pagājušajā gadsimtā ir
N.A.Bernšteins, kurš postulējis piecu neiroloģisko līmeņu iesaistīšanos kustību organizācijā
[15, 129].
A līmenis ietver pašas vienkāršākās kustību organizācijas sastāvdaļas, tādas kā:
muskuļu tonuss, reciprokālā inervācija, muskuļa saraušanās spēks, saraušanās ātrums un citi
muskuļa saraušanās raksturlielumi. Šo līmeni nosaka muskulatūras funkcionālo iespēju
ierobežots loks, kas galvenokārt ir atkarīgs no muguras smadzeņu noteikta segmenta
funkcionālā stāvokļa. Pēc būtības tie ir vienkāršākie refleksu loki. Šis līmenis pēc
N.A.Bernšteina formulējuma ir paleokinētisku kustību līmenis.
B līmenis – šajā līmenī kustību organizācijā iesaistās muguras smadzenes un galvas
smadzeņu stumbrs. Neirofizioloģiskajos pētījumos noskaidrots, ka B līmeņa kustību
organizācija saistāma ar talāmo – palidāro līmeni [90]. Šis ir sinerģiju organizāciju līmenis,
kas nosaka kustības plastiku. Sinerģijas veidojas gan kā vienlaicīgi aktīvu muskuļu kopas, gan
arī kā muskuļu aktivitātes laika organizācija, t.i., secīgi muskuļiem ieslēdzoties kustības
realizācijā. Kustību secību atkārtota realizācija B līmeni raksturo kā vienu no galvenajām
sastāvdaļām kustības stereotipa veidošanā.
C līmenis galvenokārt realizējas smadzeņu piramidālajā līmenī. Kustība šajā līmenī
iegūst konkrētu mērķtiecīgu raksturu ar telpā orientētu sākumu un nobeigumu. Kustību
nodrošina plaša aferentācija, lai realizētu precīzu kustības koordināciju telpā.
Neirofizioloģiskajos pētījumos ir pierādīts, ka šajā līmenī pieslēdzas smadzeņu piramidālās
sistēmas struktūras [90].
Augstākie kortikālie kustības realizācijas līmeņi ir D un E līmeņi: deniņu premotorais
līmenis un līmenis, kas saistīts ar apziņas veidošanos. Kustības, kuras veidojas, iesaistoties D
un E līmenim raksturojas kā tādas, kuras jāiemācās, jāapgūst. Tās ir, piemēram, rakstīšana,
lasīšana, specifiskas profesionālās kustības.
N. Bernšteins atzīmē, ka kustību organizāciju D un E līmenī grūti pētīt, jo nav
precīzu metožu smadzeņu daļu aktivitātes lokalizācijai, un tomēr norāda, ka arī A, B un C
līmeņa kustībām ir jābūt sakaram ar garozas līmeni [15, 129].
Šajos pētījumos N. A. Bernšteins balstās uz sava laika informācijas apjomu par
neiropsiholoģiskajiem un neirofizioloģiskajiem simptomiem smadzenēs. Šādu informācijas
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bāzi deva viņa laikabiedra neirologa A.R. Lurje savam laikam progresīvie pētījumi par nervu
refleksiem un to analīzi. Tomēr pētniecības metodoloģijas nepilnību dēļ konkrētu
neirofizioloģisku procesu skaidrojumu kustību organizācijai nebija [73]. Pēdējā desmitgadē
strauji attīstās CNS elektrofizioloģiskie pētījumi, kuros lieto smadzeņu funkciju dinamisko
attēlu analīzi. To sāka lietot tikai šā gadsimta sākumā. Tā ļauj meklēt sakarības starp
atsevišķām psihoemocionālām darbībām un neirofizioloģiskajiem procesiem konkrētos
smadzeņu reģionos.
Vienā no pēdējā laikā publicētajiem M. Solmsa darbiem ir mēģināts rast skaidrojumu
psihoemocionālām izpausmēm, raksturojot tās ar fizioloģiskiem procesiem smadzeņu
stumbrā, hipotalāmā, limbiskajā sistēmā, zemgarozā, garozā [106]. Raksturojot nervu
darbības pamatprincipus, autors norāda, ka CNS eksistē kanālu tipa informācijas pārvade, t.i.,
galvenokārt garozā un funkcionālā stāvokļa izmaiņu ar neirotransmiteru palīdzību vadīta
informācijas plūsma, kas raksturīga zemgarozas struktūrām. Tiek norādīts, ka
neirotransmiteru darbība tikai veicina vai kavē varbūtīgu informācijas plūsmu, pie kam
zemgarozas struktūrās šīs funkcionālā stāvokļa izmaiņas aptver plašākas neironu grupas un
veido it kā fona ietekmi arī uz kanāla tipa informācijas pārnesi centrālajā nervu sistēmā [27].
Kanāla tipa informāciju galvenokārt saņem no ārpasaules. Funkcionālā stāvokļa izmaiņas
notiek, uztverot organisma iekšējās pasaules informācijas plūsmu, realizējot psihiskās un
fiziskās aktivitātes. Autors norāda, ka apziņas pilnvērtīgam stāvoklim nepieciešama iekšējās
un ārējās pasaules informācijas nepārtraukta saskaņošana. Šī saskaņošana notiek ļoti plašā
informācijas apjomā, tāpēc nav jābrīnās, ka apziņai tiek pakļauta tikai neliela daļa
informācijas – mazāk par 5% no smadzenēs nepārtraukti analizētā informācijas apjoma. Līdz
ar to arī kustību organizācija pamatā notiek neapzinātā līmenī.
Būtiski ir tas, ka kustību apguvē svarīga loma ir atmiņai, pēc M.Solmsa
terminoloģijas - specifiski procedurālajai atmiņai. Jaunu kustību apmācībā galvenā loma ir
smadzeņu kortikālajām struktūrām, bet, līdz ko kustība ir apgūta jeb vairākkārt atkārtota, tā
veidojas procedurālā atmiņa, kas realizējas zemgarozas struktūrās – bazālajā ganglijā un
smadzenītēs [106]. Kustības izpilde ir iespējama automātiski – ar apziņu nekontrolēta.
Literatūrā ir pausts viedoklis, kurš mēģina saistīt ar apziņu nekontrolētu kustību realizāciju kā
muskuļu kontrakciju toniskā režīmā un uzskata, ka ar apziņu kontrolētas kustības realizējas
muskuļu fāzisku kontrakciju ietekmē [132]. Līdzīgas domas kā M. Solmsa darbos ir publicējis
arī vācu neirofiziologs S. Kleins [57]. Arī šajā darbā ir apkopota informācija par cilvēka gara
un izjūtu pasauli un to fizioloģisko pamatojumu. Mums likās būtiski atzīmēt šai darbā
izvirzītās tēzes par apmācības ietekmi uz smadzeņu organizāciju. Autors [57] norāda uz
faktiem par starpneironu sinapšu jaunveidojumiem, aktīvi apgūstot informāciju, un šādu
sinapšu blīvuma samazināšanos, ja netiek uzņemta jauna informācija. Turklāt autors norāda,
ka novēro specifisku dopamīnu sintezējošās sistēmas aktivāciju jaunas informācijas apguves
procesā, kas apmācības procesā papildus rada pozitīvu noskaņojumu. Tātad jebkuras jaunas
kustības apguve, līdz tās spējai realizēties bezapziņas līmenī, ir saistīta ar smadzeņu neironu
starpsaišu skaita palielināšanos, vienlaicīgi dopamīna izdalīšanās ietekmē uzlabojot personas
emocionālo stāvokli.
Kustību apguvē veidojoties kustību dinamiskajam stereotipam, būtiska nozīme ir šī
DS kvalitātes vērtēšanai. Pēdējos sešos gados publicētajos L.F. Vasiļjevas darbos [132, 133]
kā būtisks jautājums tiek apskatīta kustības organizācijas kvalitāte saistībā ar “funkcionāli
vāja muskuļa veidošanos”. Savos darbos autore funkcionāli vāju muskuļu stāvokli saista ar
neoptimālu kustību stereotipa veidošanos. Tā, piemēram, autore norāda, ka funkcionāli vāja
muskuļa veidošanās cēloņi var būt pašā muskulī, tos var izsaukt perifērās asinscirkulācijas,
limfātiskās atteces, viscerālo orgānu darbības traucējumi vai novirzes no normas kādā no
muguras kustību segmentiem, kā arī CNS stresa situācijas. Šajos pētījumos funkcionāli vājā
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muskuļa status tiek pieņemts kā fakts, nedodot tam precīzu neirofizioloģisko mehānismu
skaidrojumu.
Lai sasaistītu augstākminētās problēmas ar muskuļu funkciju traucējumiem no
klasiskās neiroloģijas viedokļa tika ņemta vērā informācija par atgriezeniskās saites darbību
kustību organizācijā, ko realizē aferentā perifērā nervu sistēma. No klasiskās neiroloģijas
teorijas ir zināms, ka perifēro receptoru aferentā informācija izplatās pa perifērajiem nerviem
līdz muguras smadzenēm, tālāk līdz galvas smadzeņu stumbram uz vidussmadzenēm un līdz
pat garozas centriem. Ne visos gadījumos aferentā informācija nonāk līdz garozai. Šīs
regulācijas līmenis, kurā informācija pāriet no aferentās uz eferento, ir cieši saistīts ar kustības
sarežģītības pakāpi un normāla kustību stereotipa esamību [30]. Tā kā funkcionāli vāja
muskuļa veidošanās fizioloģiskais pamatojums literatūrā nav apskatīts, mēs, apkopojot
iepriekšminēto informāciju, izveidojām tādu hipotētisku modeli, kas ļautu izskaidrot minēto
funkcionāli vājo muskuļu veidošanos un līdz ar to traucējumus optimāla kustību stereotipa
realizācijai.
Normāla, ikdienišķa, labi apgūta kustība notiek automātiskā režīmā. Lai realizētos šis
nosacījums, jābūt precīzi sasaistītām iekšējās pasaules – organisma aferentās informācijas un
ārējās vides – maņu orgānu uztvertās informācijas plūsmai. Šīs informācijas plūsmas sasaistās
un koordinējas zemgarozas struktūru līmenī. Ja būs traucēta normāla aferentācija, no
organisma struktūrām nebūs iespējama informāciju sasaiste, veidojot pamatu automātiskai
kustības realizācijai. M. Solmsa aprakstītais procesuālās atmiņas veidošanās mehānisms
varētu būt mezgla punkts normāla kustību stereotipa veidošanai.
Varētu domāt, ka šādā gadījumā jebkuras kustības automātiskā realizācijā iesaistītie
muskuļi darbosies toniskā saraušanās režīmā, kas iespējams tikai tad, ja visa aferentā
informācija, nonākot smadzeņu limbiskajā sistēmā un smadzenītēs, tiek salīdzināta ar atmiņā
ierakstīto ”pareizo” informācijas kopumu, un tikai atbilstības gadījumā realizējas aferentais
signāls uz attiecīgajiem muskuļiem, ļaujot tiem darboties toniskā režīmā. Ja aferentajā
informācijā ir neatbilstība ar zemgarozas atmiņu struktūrā izveidoto ”pareizo” informācijas
kopumu, kustībā iesaistāmie muskuļi nebūs spējīgi veikt kontrakcijas toniskā režīmā un
realizēt automātisku kustību stereotipa ciklu. Šādā gadījumā muskuļi būs spējīgi sarauties
tikai fāziskā režīmā, kad kontrole notiek smadzeņu garozas līmenī, t.i., muskuļu darbība
iespējama tikai apzinātas kontroles līmenī. Muskuļi, kas veic darbību tikai šādā režīmā, tiek
saukti par funkcionāli vājiem muskuļiem.
Atgriežoties pie N. A. Bernšteina piecu līmeņu motorās kontroles sistēmas modeļa,
varam teikt, ka būtiska ir motorās kontroles organizēšana D un E līmenī, bet tikpat būtiska ir
arī šīs motorās kontroles pārņemšana no augstākajiem līmeņiem uz zemākajiem, galvenokārt
C līmeni, kas realizējas smadzeņu stumbrā un smadzenītēs un kurš savukārt ir cieši saistīts ar
procedurālās atmiņas darbības mehānismu.
1.4.2. Kustības vadīšana
Kustības vadīšana (kustību realizācija) un motorā kontrole būtībā ir teorētiski
jautājumi, kuri literatūrā atspoguļoti no dažādiem viedokļiem. Motorās kontroles teorijas ir
attīstījušās jau vairāku tūkstošu gadu garumā. Tā kā šīs teorijas būtībā ir atbilstošā laika
priekšstatu modeļi par kustības organizāciju, tad tās arī jāuztver kā modeļu apraksti.
Pēdējā laika literatūrā modelējot, kustību organizāciju, autori analizē subjekta, vides
un uzdevuma realizācijas mijiedarbību [90]. Jāatzīmē, ka šajā modelī saistīti tiek analizēta gan
apzināta, gan bezapziņas kustību kontrole. Tā kā indivīds kā sistēma ir pielāgoties spējīgs, tad
motorā kontrole var strukturāli iekšēji izmainīties iesaistīto elementu izmaiņu dēļ, bet kopējais
gala rezultāts pēc būtības var nemainīties. Modeļos neatspoguļotās iekšējās izmaiņas
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galvenokārt saistītas ar smadzeņu darbības ļoti aptuveniem aprakstiem. Atkarībā no modeļu
sarežģītības pakāpes var minēt dažādas kustību kontroles teorijas.
Refleksu teorija veidojās 19. gs. beigās. Sers Čārlzs Šeringtons aprakstīja nervu
sistēmas integratīvās darbības, kuru pamatā bija neirofizioloģijā postulētais stimula – atbildes
reakcijas reflekss [99]. Šī teorija nespēja analizēt kustības, kuru realizāciju neizsauca tiešs
ārējs kairinātājs.
H. Džeksons izstrādāja hierarhijas teoriju, norādot, ka smadzenēm ir augstākais,
vidējais un zemākais līmenis, kuros realizējas motorā kontrole [35]. Šai teorijai attīstoties, tika
postulēts, ka katrs nervu sistēmas līmenis var iedarboties gan uz zemākiem līmeņiem, gan arī
uz augstākiem līmeņiem, ko nosaka darbības uzdevums. Šī teorija neapskata faktus par to, ka
zemāko līmeņu reakcijas ir neadaptīvas, iedzimtas, bet augstāko līmeņu reakcijas ir adaptīvas,
attīstīties un mainīties spējīgas.
Motorās programmēšanas teorijas [36] izpētīja darbības fizioloģiju un atteicās no
refleksu fizioloģijas. Šīs teorijas ietvaros parādās jēdziens par motoro paternu, kas skaidro
motoro darbību aktivācijas iespēju gan sensori to kairinot, gan iedarbojoties centrālajiem
nervu sistēmas procesiem. Minētā teorija skaidroja kustību iespējamību bez refleksu
kairinājuma, bet ignorē ārējo kairinātāju ietekmi uz kustību paternu, kas praktiskos
eksperimentos ienes būtiskas atšķirības. Būtībā tiek ignorēta motorās darbības atgriezeniskās
saites loma kustību vadīšanā.
N.A. Bernšteins 20. gs. sākumā attīstīja konceptuāli jaunu teoriju, mēģinot kompleksi
sasaistīt nervu sistēmas darbību ar visa organisma kā biomehāniskas sistēmas darbību. Šī
teorija ir pazīstama kā motorās kontroles sistēmas teorija. Autors skaidroja nervu sistēmas
darbību kā kompleksu iedarbi uz organismu, kuru ietekmē pati kustīgā sistēma. Viņš kustības
organizācijā ņema vērā organisma biomehāniskos raksturlielumus, kā arī ārējo spēku ietekmi
uz kustīgo sistēmu. Būtiska šīs teorijas sadaļa ir kustības koordināciju un kustību brīvības
pakāpju salāgošana [15].
Tomēr arī šī teorija nedod pilnīgu motorās kontroles iespēju aprakstu. Minētā teorija
neapskata ārējās vides un organisma plašās mijiedarbības iespējas un to ietekmi uz kustību
organizāciju. Tāpat N.A. Bernšteina teorija neatspoguļo CNS kustību paternu dažādību,
mainoties organisma iekšējās sistēmas nosacījumiem.
Pagājušā gadsimta beigās attīstījās teorijas, kas saista motoro kontroli ar ļoti daudzo
muskuļu šķiedru un saistaudu struktūru sinerģētiku [112]. Tika formulēti pašorganizējošas
sistēmas darbības principi. Šajā teorijā aprakstīti nosacījumi, kad sistēmas sastāvdaļa –
piemēram muskulis – spēj pašorganizējoši reaģēt uz ārējām izmaiņām. Šo izmaiņu veikšanai
ne vienmēr ir nepieciešams CNS signāls. Tomēr šī teorija galvenokārt apskata autonomās
pašorganizējošās likumsakarības, indivīdam mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi, un nepievēršas
nervu sistēmas darbībai motorās kontroles realizācijā. Kā redzams, nevienā no šīm teorijām
nav apvienoti subjekts, apkārtējā vide un veicamā uzdevuma realizācija vienotā teorijā.
Pēdējo gadu pētījumi [92] cenšas apvienot mīksto audu pašorganizācijas teoriju ar
N.A.Bernšteina kustības organizācijas teoriju. Viena no tādām teorijām ir paralēli sadalīto
darbību teorija, kura pamatā nodarbojas ar informācijas apstrādes modeļu veidošanu. Autors
smadzeņu darbībā izšķir virknes un paralēlos nervu impulsu ceļus. Šo impulsu pārvade un
mijiedarbība neironu kodolos tiek matemātiski modelēta. Šāda informācija ļauj izprast
emociju, jūtu un domu veidošanās principus, bet nedod atbildi, kā norit motorās darbības
neirālā kontrole. Tomēr šāda informācija ļauj papildus konstatēt organisma iekšējos faktorus,
kas var izmainīt motorās darbības koordināciju.
Līdz pagājušā gs. 50. gadiem neirofizioloģijā detalizēti bija pētīti nervu ceļi kā
aferentu - eferentu pārslēgšanās kopas, bet nebija skaidrības, kā neironi sadarbojas, lai
realizētu vēlamo funkciju. Minētā jautājuma risināšanai tika radīta uz uzdevuma risinājumu
orientēta teorija [43]. Šī teorija mēģina sasaistīt klasisko kustības organizāciju ar uzdevuma
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noformulēšanu un risināšanu CNS, kam attiecīgā kustība nepieciešama. Teorija neapskata
mērķtiecīgas kustību programmas veidošanu un tās pāreju automātiskas kustības realizācijas
režīmā, par ko savukārt runā teorijas, kas apskata kustību stereotipus. Šīs teorijas praktiskais
lietojums varētu būt rehabilitācijas procesā kustību atjaunošanai kad vingrinājumi tiek veidoti,
mērķtiecīgi sasaistot uztveri, domāšanu un motoro aktivitāti.
Atsevišķs novirziens uz uzdevuma risinājumu orientētā teorijā ir ekoloģiskā teorija,
ko, sākot ar 1960. gadu attīsta J. Gibsons [41]. Viņš savos pētījumos analizē, kā notiek
apkārtējās vides informācijas uztveršana, kas neatkarīgi iedarbojas uz cilvēka darbībām un kā
tiek izmantota šī informācija kustību kontrolei [95]. Praktiski lietojot šīs teorijas principus,
kustību izstrādē iespējams attīstīt vairākus kustību organizācijas ceļus, lai realizētu uzdevumu.
Adaptācija vidē attīsta ne tikai kustību organizācijas mehānismus, bet arī sajūtu izmantošanas
daudzveidību kustību organizācijā.
Kā redzams no iepriekš apskatītajām kustību organizācijas teorijām, katra no tām
dod noteiktas racionālas atziņas, bet katrai no tām piemīt arī zināmi trūkumi. Tas ir
pašsaprotami, jo no zinātnisko atziņu viedokļa jebkura no teorijām pēc būtības ir nepabeigta,
jo, pētniecībai turpinoties, vienmēr radīsies papildu informācija, kas liks koriģēt vai
papildinās esošās teorijas. Līdz ar to pilnīgāku priekšstatu par kustību organizāciju var iegūt,
kombinējot atsevišķo teoriju racionālās atziņas. Tāpēc, novērtējot iepriekš minēto teoriju
priekšrocības un trūkumus par pieņemamāko varētu praktiski lietot sistēmas teoriju ar
nosacījumu, ka „sistēmu”, kas iesaistās kustības organizācijas veidošanā, ir daudz, jeb šo
jēdzienu „sistēmas” jāuztver plašā izpratnē. Būtu jāņem vērā, ka kustība veidojas,
mijiedarbojoties indivīdam, darbības uzdevumam un konkrētajai apkārtējai videi ar tās
daudzajiem raksturlielumiem. Tāpēc kustība nav tikai specifiska muskuļu programma vai
stereotipisks reflekss, bet gan dinamiska mijiedarbība starp uztveri, apziņu un darbības
sistēmām, protams, ņemot vērā dotā laika un vietas vides raksturojumus. Kā līdz šim neapgūts
šādas kompleksās kustību organizācijas „lauciņš” jāmin indivīda kā sistēmas iekšējo procesu
labilitāte, kas pēc neirofizioloģijas pēdējo gadu pētījumiem raksturojama kā nestabila
nelineāra sistēma ar pašorganizējošu ievirzi [105]. Arī šīs organisma sistēmas iekšējo procesu
izmaiņas noteikti atstās iespaidu un izmainīs kustību organizācijas raksturojumu katrā
konkrētajā brīdī.

1.5. Funkcionāli vājš muskulis
Viens no locītavu dinamiskās stabilitātes noteicošajiem faktoriem ir laikus, secīgi un
ar noteiktu kontrakcijas spēku izpildītas muskuļu kontrakcijas [143]. Šādu secīgi koordinētu
muskuļu kontrakciju kopumu literatūrā apraksta kā kustību stereotipu locītavās. Par optimālu
kustību stereotipu tiek uzskatīta kustība, kuru veic konkrēts muskulis, kurš pēc dinamiskās
anatomijas atziņām katrai kustībai locītavā ir noteikts kā galvenais šo kustību realizējošais
muskulis jeb agonists. Balstoties uz dinamiskās anatomijas informāciju par optimālu muskuļu
funkciju sadalījumu konkrētā kustībā, kurš muskulis ir agonists, kurš izpilda antagonista
lomu, kuri muskuļi ir sinerģisti un kuri muskuļi ir neitralizatori, un fiksatori, kas nodrošina
kustības stabilitāti, tad tiek formulēts optimāls kustību stereotips [132, 133]. Novirzes no
optimālā kustību stereotipa literatūrā tiek skaidrotas dažādi.
Vienkāršotā šīs problēmas izpratnē tiek runāts par muskuļu agonistu un antagonistu
spēku disbalansu [84]. Padziļinātāka šīs problēmas analīze parāda, ka konkrētās situācijās ir
iespējama kustību veicošā muskuļa agonista aizvietošana ar kādu no muskuļiem sinerģistiem
vai muskuļiem stabilizatoriem [133, 142]. Šāda informācija liek domāt, ka kompensatori
iesaistīto muskuļu aktivācija un galvenā kustību veicēja muskuļa nepilnvērtīga darbība
veidojas un tiek regulēta centrālās nervu sistēmas līmenī. Līdz ar to kustības stereotipa
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izmaiņas nav vienkārši muskuļa agonista nepietiekamais spēks, bet gan šī muskuļa
kontrakcijas vadīšanas problēma [81].
Analizējot šādas muskuļu rekrutācijas un koordinēšanas problēmas, literatūrā ir
norādes uz muskuļu saraušanās režīma īpatnībām fāziskā vai toniskā kontrakcijas režīmā. Ja
fāzisko kontrakcijas režīmu nodrošina apzināta kustības organizācija no centrālās nervu
sistēmas kortikālajiem slāņiem, tad tas nozīmē, ka šāda kontrakcija notiek ar nepārtrauktu
apziņas kontroli. Turpretī toniskās muskuļu kontrakcijas kustības realizēšanā tiek vadītas no
zemgarozas (subkortikālajiem) slāņiem un līdz ar to ir zināmā mērā automātiskas un katrā
gadījumā tiešai apziņai nepakļautas. Tieši šāda kustību organizācija ar muskuļu tonisku
saraušanos tiek raksturota kā optimāls kustību stereotips. Automātisko muskuļu kontrakciju
toniskajā režīmā nodrošina sarežģīta aferentās informācijas plūsmas analīze centrālajā nervu
sistēmā. Jāatzīmē, ka analīzei pakļautā aferentācija nav tikai informācijas plūsma no kustību
realizējošām struktūrām, bet gan no visām organisma struktūrām, t.i., gan no somatiskajām,
gan arī no viscerālajām struktūrām, gan arī atkarīga no cilvēka psihoemocionālā stāvokļa [81].
Līdz ar to kā funkcionāli vāja muskuļa diagnostikas kritērijs varētu būt šā muskuļa
kontrakcijas režīma nespēja pāriet no fāziskas kontrakcijas uz tonisku.
Analizējot muskuļu kontrakcijas radīto griezes momentu pret attiecīgo rotācijas asi,
vajadzētu atrast specifiskus kritērijus, kas norāda uz konkrētā muskuļa kontrakcijas raksturu
fāziskā vai toniskā režīmā.
Jau pagājušā gadsimta 60. gados Nobela prēmijas laureāts R. Granits deva
fizioloģisku skaidrojumu muskuļu kontrakcijām fāziskā un toniskā režīmā [137]. Šīs
atšķirības tiek analizētas α motoneironu impulsu plūsmas elektrisko parametru izpratnē.
R.Granits savos pētījumos ir konstatējis, ka ilgstoša, atkārtota muskuļu kontrakcija normāli
realizējas toniskā režīmā. Analizējot šādu muskuļu kontrakciju neirofizioloģiskās izpausmes,
ir noformulēts miotātiskais reflekss, kurš nosaka, ka strauja ārējā spēka izmaiņa pretēji
muskuļu kontrakcijas vilkmes spēka vektoram izraisa reflektoru konkrētā muskuļa
kontrakcijas spēka palielināšanos [2, 132, 151]. Praksē ir zināms, ka ir iespējams veikt
apzinātas, strauji mainīga spēka kustības locītavās, neizsaucot muskuļa neapzinātu
pretdarbību ārējā spēka ietekmei, tas ir, miotātisko refleksu. Atšķirības muskuļu saraušanās
neiroloģiskajā vadīšanā starp pirmo un otro gadījumu ir tās, ka pirmajā gadījumā muskuļa
kontrakcija kā neapzināta reakcija uz tā iestiepšanu bija bez apziņas kontroles – reflektora, bet
otrajā gadījumā izmaiņas muskuļa kontrakcijas spēkā tika izmainītas apzināti un reflektorā
muskuļa kontrakcija uz tā iestiepšanu izpalika. Tātad viens no kritērijiem, kas varētu raksturot
muskuļu kontrakcijas toniskā režīmā, ir miotātiskā refleksa esamība.
Tāpat literatūrā ir informācija [134] par to, ka, izpildot voluntāru jeb gribai pakļautu
muskuļu kontrakciju ar noteiktu kontrakcijas spēku, pēc vairāku sekunžu kontrakcijas šis
spēks neapzināti nedaudz palielinās, kas netieši raksturo muskuļu kontrakcijas pāriešanu no
fāziskā uz tonisko režīmu. Ņemot vērā šīs fizioloģiskās kontrakciju īpatnības, funkcionāli
normāla muskuļa darbība raksturosies ar miotātiskā refleksa ieslēgšanos, ja muskulim statiskā
kontrakcijas režīmā rada strauju, nelielu ārējā pretdarbības spēka pieaugumu. Turpretim, ja šī
ārējā spēka iedarbības ietekmē muskulī neparādās miotātiskais reflekss, tad šādu muskuli sauc
par funkcionāli vāju muskuli.
Balstoties uz šīm fizioloģiskajām īpatnībām, kas nosaka muskuļa saraušanās
raksturu, ir izveidota metode muskuļu funkcionālā stāvokļa novērtēšanai [88]. Praksē šo
metodi var lietot kā subjektīvu vērtēšanas metodi, jo augšminētās fizioloģiskās izmaiņas
muskuļu kontrakcijas laikā pārbaudītājam ir iespējams kontrolēt subjektīvi. No metroloģiskā
viedokļa šāds mērījums tiek kvalificēts kā eksperta slēdziens. Līdz ar to šādu rezultātu
precizitāte lielā mērā atkarīga no vērtētāja kvalifikācijas.
Lai kontrolētu konkrēta muskuļa funkcionālo stāvokli, ir jālieto tādas kustības
locītavās, kurās pētāmais muskulis uzskatāms kā muskulis agonists. Locītavas darbībā

40

iesaistīto muskuļu pārbaudi jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī un atbilstošā locītavas
leņķī. Pārbaudītāja pieliktais spēka vektors jāvērš precīzi noteiktā virzienā, kas ir pretēji
pārbaudāmā muskuļa aktīvo šķiedru vilkmes spēka vektoram.

1.6. Automātisko kustību stereotipa izstrāde
Praksē bieži sastopamies ar dažādu organisma sistēmu funkcionālajiem
traucējumiem, kuri iespaido balsta un kustību sistēmu. Īpaši jāatzīmē izveidojušies un
iestrādājušies neoptimāli automātisku kustību stereotipi, tāpēc būtiska locītavas stabilitātes
nodrošināšanas procesa sastāvdaļa ir šādu kustību stereotipa izstrāde.
Kustību mācība un kustību izstrāde automātiskā režīmā principā balstās uz motorās
kontroles teorijām. Līdz ar to gan motorajā rehabilitācijā, gan kustību apmācībā ir dažādas
metodes un principi, kas balstās uz atbilstošās motorās kontroles teoriju.
Par motoro apmācību uzskata jaunu kustību apguves vai kustību pilnveidošanas
procesu. Ja motorā kontrole apskata jau apgūtu kustību organizācijas principus, tad motorā
apmācība nodarbojas ar jaunu kustību apguvi vai kustību modificēšanu. Kustību apmācības
procesā var būt dažādi teorētiskie pamatojumi. Ja agrāk galvenā uzmanība tika veltīta indivīda
apmācībai, tad pēdējos gados apmācības procesā izvirza mērķi meklēt tādu uzdevumu un tā
risinājumu, kas indivīdu iesaista šā uzdevuma risināšanā konkrētā ārējā vidē. Kustību
apmācībā lieto dažādas apmācības formas. Tradicionāli uzskatīja, ka vispirms jāapgūst
vienkāršas kustību formas un tad uz šīs bāzes var veidot sarežģītākas kustības. Tomēr pēdējo
gadu literatūrā aprakstīto praktisko pētījumu rezultātos šāds kustību apgūšanas princips netiek
uzskatīts par optimālu.
Kustību apmācībā izmanto gan neasociatīvās apmācības formas, kā pieradināšana un
sajūtu attīstīšana, gan arī asociatīvās apmācības formas, kurās izmanto konkrētu priekšstatu
veidošanos asociatīvajā apziņā. Lai noskaidrotu automātiska kustības stereotipa izstrādes
iespējas, analizējām dažādas literatūrā aprakstītas motoro iemaņu apmācības metodes.
Klasiskajā asociatīvajā apmācībā lieto pamatstimulu un asociatīvi pastiprina
iedarbību ar otru pastiprinošo stimulu. Piemēram, kustības vizuāla demonstrēšana un verbāla
vai taktīla kustības apguves stimulācija no pedagoga puses. Papildus var izmantot arī
instrumentālo apmācības metodi, kas darbības rezultāta vērtēšanā ņem vērā informāciju par
uzdevuma sekmīgu veikšanu konkrētā vidē. Vēl kā asociatīvas apmācības veidus var minēt
proceduālo un deklaratīvo apmācības metodi.
Motoro iemaņu apmācībā literatūrā pazīstamas ir J. A. Adamsa slēgto cilpu teorija
[6], R. A. Šmita shēmu teorija [94], P. M. Fita un M. I. Posnera – motorās apmācības secība
[32], kā arī K. M. Ņuvella teorija par apmācību kā izpēti [77].
P. M. Fits un M. I. Posners norāda, ka kustību apmācības secībā uzmanības piesaiste
sākumā ir augsta sakarā ar izziņas fāzi, bet pazeminās asociatīvajā kustības apguves fāzē un
visbeidzot kļūst niecīga fāzē, kad kustība kļūst automātiska [32]. Literatūrā pirmās divas fāzes
ir labi pamatotas, bet autonomā kustību fāze ir maz pētīta. P.M. Fita un M.I. Posnera teorijā
trūkst arī pamatojuma atgriezeniskās saites nozīmei, ko savā teorijā īpaši uzsver K.M.Ņuvells
[77] tieši kustības autonomās apguves fāzē.
Būtiski atzīmējami ir literatūras dati par kustību apmācības vadību [104] pētījumos,
kas parāda, ka sinhrona iejaukšanās un tūlītēja kustības korekcija apmācības procesā var
veicināt konkrētās kustības apguves precizitāti dotajā vidē, bet šāda metode samazina
apmācāmajiem iespēju pārnest apgūto kustību uz citu darbības vidi un ārējiem ietekmes
faktoriem. Pēdējā uzdevuma sasniegšanai labāka ir kustības kļūdu analīze pēc apmācāmā
patstāvīga kustības izpildījuma. Šīs kustību apmācības vadības atgriezeniskās saites
izmantošana varētu būt vērā ņemama kustību apguves apzinātās motorās kontroles fāzēs. Ja
nepieciešama korekcija neapzinātām – automātiskām kustību fāzēm, varētu atgriezenisko saiti
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realizēt caur taktīlo vai proprioreceptīvo jušanu, mazāk izsaucot tiešu apziņas kontroles
aktivāciju. Apkopojot literatūrā aprakstītās kustību apmācības metodes, promocijas darbam
tika izvēlētas K.M.Ņuvella norādes uz atgriezeniskās saites nepieciešamību, P.M.Fita un
M.I.Posnera norādes par uzmanības piesaistes samazināšanas iespēju kustības apguvē, t.i.,
respektīvi, veidu, kā darboties automātiskā režīmā bez apziņas līdzdalības un R.N.Singera
norādes par nepieciešamību koriģēt kļūdas pēc vingrinājuma izpildes.
Analizētās literatūras informācija, kas saistās ar kustību organizāciju un to
realizāciju, ir ļoti plaša un aptver daudzas atšķirīgas pētījumu nozares. To pašu var teikt par
locītavas stabilitātes nosacījumu analīzi. Skatoties uz problēmu kopumā, locītavas stabilitātes
nodrošinājums un korekcija būs dziļāk izprotama, apkopojot dažādo pētījuma nozaru
informāciju vienotā sistēmā. Šo sistēmu veido:
• informācija par mīksto audu darbības biomehāniskajiem un
fizioloģiskajiem raksturojumiem;
• informācija par locītavas kā kompleksas struktūras funkcionālajiem
rādītājiem;
• informācija par struktūras aktivējošo elementu neirālo regulāciju gan
perifērā, gan centrālā līmenī;
• informācija par locītavas kustības organizāciju un šo kustību
koriģēšanas iespējām.
Šādu pētījumu par kustību organizācijas perifēro un centrālo mehānismu
mijiedarbību un korekcijas iespējām literatūrā ir maz. Promocijas darbā tika izvirzīts mērķis
izstrādāt secīgu korekcijas sistēmu pleca locītavas stabilitātes nodrošināšanai. Tāpēc pētījuma
daļā tiks vērtēti un analizēti pleca locītavas funkcionālo stāvokli raksturojošie biomehāniskie
parametri un to korekcijas iespējas, muskuļu efektīvas darbības nosakošie neirālās regulācijas
parametri, un to korekcijas iespējas, kā arī kustību stereotipa organizācijas centrālie
mehānismi, un šo stereotipo kustību korekcijas iespējas. Balstoties uz šiem rezultātiem,
iespējams, ka apstiprināsies hipotēze: „ja noskaidrosim sinerģētisko mijiedarbību starp
kustības organizācijas centrālajiem mehānismiem, kustību realizējošo muskuļu
biomehāniskajām, neiromuskulārajām un funkcionālajām darbībām, tad būs iespējams
izveidot korekcijas kompleksu pleca locītavas stabilitātes nodrošināšanai”.
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN
ORGANIZĒŠANA
2.1. Pētījuma uzdevumi
Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika risināti šādi uzdevumi:
1. Novērtēt pleca locītavas dinamiskās stabilitātes biomehānisko raksturojumu
korekcijas iespējas.
2. Noteikt funkcionāli vāju muskuļu gadījumu biežumu cilvēkiem ar stājas
traucējumiem mugurkaula kakla plecu daļā.
3. Novērtēt kakla plecu daļas statiski un dinamiski funkcionālo traucējumu
korekcijas un optimāla kustību stereotipa izstrādes iespējas.
4. Izstrādāt pleca locītavas dinamiskās stabilitātes kompleksās korekcijas teorētisko
pamatojumu.

2.2. Pētījuma metodika un pētīšanas metodes
Pētījuma metodika ietver šādas metodes:
1. Literatūras analīze.
2. Somatoskopija.
3. Antropometrija.
4. Izokinētisko slodžu testēšana ar REV-9000.
5. Lietišķās kinezioloģijas testi (AK testi).
6. Goniometrija.
7. Manuālā terapija.
8. Konstatējošais eksperiments.
9. Matemātiskā statistika.
2.2.1. Literatūras analīze
Literatūras avotu analīzē tika apskatīta locītavu stabilitātes anatomiskās struktūras,
kakla – plecu joslas anatomiski – fizioloģiskās īpatnības, muskuļu tonuss, dinamiskā
stabilitāte, kustības stereotips, funkcionāli vāja muskuļa rašanās īpatnības un automātiska
kustību stereotipa pārapmācība.
Darba tapšanas gaitā tika izmantoti 151 literatūras avoti. No tiem 49 - latviešu
valodā, 25 - krievu valodā un 77 - angļu valodā.
2.2.2. Somatoskopija
Somatoskopija ir ķermeņa ārējā apskate, lai novērtētu tā uzbūvi. Apskatot ķermeni,
iespējams novērtēt stāju, noteikt piederību kādam no konstitucionālajiem tipiem, novērtēt un
salīdzināt atsevišķas ķermeņa daļas. Apskates laikā var noteikt arī sejas krāsu un izteiksmi,
zemādas audu slāņa biezumu, muskulatūras attīstību, konstatēt dažus iegūtus un iedzimtus
defektus [67, 118].
No somatoskopijas pētījumā izmantota stājas un muskulatūras attīstības novērtēšana,
uzmanību pievēršot kakla – plecu daļai. Ārējā apskate ir subjektīva metode, tādēļ nevar izslēgt
kļūdu iespējamību. Tādēļ somstoskopija izmantojama kompleksā ar citām metodēm.
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2.2.3. Antropometrija
Antropometrija ir dažādu ķermeņa daļu mērīšana, kura ļauj iegūt objektīvus datus par
ķermeņa uzbūvi un attīstību. Šie dati papildina somatoskopiski iegūtos datus un palīdz izdarīt
slēdzienu par ķermeņa uzbūves īpatnībām un fizisko attīstību. Atkārtoti izdarīta
antropometrija sniedz dinamisku fiziskās izmeklēšanas ainu. Lai iegūtu objektīvus rezultātus,
jāizmanto pārbaudīti mērinstrumenti, stingri ievērojot to lietošanas instrukcijas un vispārējos
antropometrijas noteikumus [10, 67, 68].
Promocijas darbā, izmantojot kroncirkuli, uz kura uzmontēts līmeņrādis, tika mērīti
plecu līmeņi. Savukārt ķermeņa masas atbilstība augumam tika noteikta ar ķermeņa masas
indeksu (ĶMI), kas tiek aprēķināts pēc formulas: ķermeņa masa kilogramos dalīta ar garumu
metros, kas kāpināts kvadrātā. Norma ir no 18,5 līdz 25.
Pasaules Veselības organizācijas 1995.gada klasifikācija ķermeņa masas indeksu
iedala četrās grupās. Ķermeņa masas indekss mazāks par 18,5, tas nozīmē - nepietiekams
svars, 18,5 līdz 24,99 - normāls svars (I pakāpe), 25 līdz 29,99 - liekais svars (II pakāpe), virs
30 - aptaukošanās (III pakāpe) [10].
2.2.4. Izokinētisko slodžu testēšana (REV-9000 Technogym®)
Pleca locītavas kustību biomehāniskajai vērtešanai tika izmantota elektroniski vadīta
un kontrolēta izokinētiska ierīce REV-9000 (Technogym) (sk. 8.att.).
Aparatūra REV-9000 pieskaitāma izokinētiskajām mašīnām: tās piedāvā lielu
muskuļu vingrinājumu daudzveidību, kas papildus izokinētiskajām kontrakcijām ietver
izometriskās un izotoniskās kontrakcijas. Sistēma arī piedāvā pasīvās kustības, kas ir pilnībā
atkarīgas no mašīnas realizētajām kustībām [24].
Izotoniskās kontrakcijas veic kustību ar pilnu iespējamo leņķi locītavās un nemainīgu
pretestību. Kustības ātrums ir mainīgs un atkarīgs no muskuļu kontrakciju iespējām.
Izotoniskās kontrakcijas ir noderīgas arī tad, kad testējamais nav spējīgs radīt pietiekamu
spēku, lai iegūtu ticamu izokinētisko novērojumu, vai, kad kopējais kustību apjoms ir
nepietiekams, lai radītu izokinētisko kustības ātrumu. Priekšrocība ir tāda, ka spēks var tikt
noregulēts uz submaksimālu līmeni (pielietojot zemas slodzes vērtības). Šī metode ir mazāk
nogurdinoša nekā izokinētiskā un ļauj veikt dabiskas locītavu kustības.
Izometriskās kontrakcijas ir ideālas, kad jāizmanto visi iespējamie veidi, lai izvairītos
no sāpēm, kas parasti rodas kustībā, ja locītava atrodas neoptimālā stāvoklī. Izometriskās
kontrakcijas var izmantot pie jebkura locītavas stāvokļa leņķa, līdz ar to pastāv lielāka iespēja
izvairīties no sāpju diapazona. Ja sāpes pastāv kādā no kustības punktiem, var tikt izmantots
minimālo 20° robežu, lai iegūtu to pašu rezultātu funkcionālai atjaunošanai bez sāpju
izraisīšanas. Tādēļ var izmanot kompjuterizētas dinamometriskas sistēmas, lai novērtētu
locītavu kustību izvēlētajos leņķos [24].
Izokinētiskās kontrakcijas nozīmē patstāvīgu ātrumu, piemērojot mašīnas radīto
pretestību. Šis muskuļu kontrakcijas veids pašlaik atzīts par labāko un fizioloģiskāko
dinamisko kontrakciju no visiem locītavu kustību veidiem. To nosaka tas, ka spēks, ko pieliek
testētājam, tieši nosaka pretestības lielumu, ko rada mašīna. Piemērojamā pretestība nodrošina
maksimālu noslodzi katrā locītavu kustību leņķī. Muskulis tiek trenēts bez jebkāda kustību
apjoma zuduma.
Visefektīvākās programmas sporta treniņu un rehabilitācijas jomās apvieno dažādus
muskuļu kontrakcijas veidus. Programmas sākotnējā posmā var izmantot izometriskās
kontrakcijas, lai izvairītos no sāpēm, kad muskuļu saraušanās spēja ir apmierinoša, bet
kustību apjoms ir samazināts, var izmantot izotoniskās kontrakcijas, lai uzlabotu spēku.
Tuvojoties programmas beigām, vispiemērotākajā ātrumā var izmantot izokinētisko terapiju.
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Nepārtrauktās pasīvās kustības veids, ko piedāvā tikai pašas izsmalcinātākās
izokinētiskās mašīnas, šķiet neīstas, jo tās lieto tikai pašos agrīnākajos rehabilitācijas posmos,
un tās var īstenot, izmantojot daudz vienkāršākas un lētākas iekārtas.
Aparatūra REV-9000 dod iespēju:
1. Izmērīt spēka, locītavas stāvokļa, ātruma un elektromiogrammas rādītāju
vērtības; iespējams šo rezultātu grafisks attēlojums un saglabāšana digitālā formātā.
2. Izveidot indivīdam atbilstošu kustību biomehāniskās analīzes testu.
3. Iespēja pielietot izokinētisku un izotonisku kontrakciju analīzi.
4. Izvēlēties un kontrolēt locītavu kustību apjomu, ātrumu un svara galējo vērtību
automātiskā režīmā.
5. Veikt kustību dinamisko parametru mērījumus, izņemot gravitācijas lauka
ietekmi uz tiem.
Kā jau tika minēts iepriekš, galvenie muskuļu kontrakcijas veidi, kas ietverti
pielietojamajos pretestības vingrinājumos, pamatā ir trīs:
• Izokinētiskais: nemainīgs ātrums un piemērojama pretestība.
• Izometriskais: nulles ātrums ar fiksētu pretestību.
• Izotoniskais: mainīgs ātrums un fiksēta pretestība.
Lai veicinātu pēc iespējas dabiskas muskuļu kontrakcijas parastākajās sportisko
aktivitāšu kustībās, REV-9000 piedāvā divus muskuļu kontrakciju veidus :
1. Koncentriskas muskuļu kontrakcijas, kas muskulī rada spriegumu kontrakciju
laikā, kur locītavu capitellum un foss kustas pretim viena otrai.
2. Ekscentriskas kontrakcijas, kas muskulī rada spriegumu kontrakcijas laikā, kurā
galviņa un bedre kustas projām viena no otras [24].
REV-9000 programmas nodrošinājuma filozofija ir atļaut izveidot katram pētījumam
savas programmas. Tas nepieciešams tādēļ, ka katra programma ir jāizveido saistībā ar
locītavu veidu un vajadzīgo muskuļu kontrakcijas veidu.

8. att. Speciāla izokinētiska ierīce REV-9000
tests pleca iekšējai – ārējai rotācijai [24]
Aparatūra REV-9000 ļauj dozēt slodzi mums nepieciešamā izokinētiskajā režīmā.
Tas nozīmē, ka aparatūras mērierīce ļauj izvēlēties noteiktu lenķiskās kustības ātrumu
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izteiksmē (deg/s) rotācijas kustībai, ko pārbaudāmais izdara pieliekot darbības spēku
mērīšanas ierīcei ar noteiktu sviras garumu. Rezultātā mērierīce dozē rotācijas kustības
ātrumu. Aparatūra REV-9000 nodrošina konstantas šīs griezes kustības visā kustības
amplitūdā. Tātad iespējams kontrolēt iespējamo griezes momentu izmaiņas kustības
amplitūdā ar izolētiem kustības ātrumiem.
Novērtētējot plecu locītavas funkcionālās spējas, kā arī locītavas stabilitāti, tika
izmantota REV-9000 izokinētiskajā režīmā. Tika kontrolēti plecu locītavu stabilizējošo
muskuļu – rotācijas manžetes muskuļi: m.supraspinātus, m.infraspinātus, m.subskapulāris un
m.teres minor sabalansētā ietekme uz griezes momentu augšdelma ārējā un iekšējā rotācijā.
Testu pārbaudē tika mērītas kreisā un labā augšdelma iekšēju un ārēju rotāciju pleca
locītavā veicošo muskuļu griezes momentu vērtības. Rotācijas kustības amplitūda plecu
locītavā bija no 10° ārējā rotācijā līdz 110° iekšējā rotācijā. Rotācijas kustības ātrumi bija
30deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s.
Pētījuma gaitā tika apstrādāti aparatūras tieši mērītās griezes momenti vērtības
iekšējā un ārējā rotācijā, salīdzinot tās rotācijas kustību stāvokļos pie 10°, 30°, 60°, 90° un
110° leņķiem. Lai spriestu par locītavas dinamisko stabilitāti katrā konkrētajā stāvoklī, tika
aprēķinātas griezes momentu attiecības iekšējā un ārējā rotācijā konkrētajā stāvoklī. No
teorētiskās literatūras ir zināms, ka iekšējo, ārējo rotāciju veicošo muskuļu griezes
momentiem ir jābūt vienādiem, tātad to attiecībai procentuālā izteiksmē jābūt 100%. Pieņem,
ka stabilitāte ir normāla, ja šī attiecība nepārsniedz 100 % +/- 10% vērtības [17; 24].
2.2.5. Lietišķās kinezioloģijas testi (AK testi)
Teorētiskajā literatūrā ir atrodama informācija, ka, izpildot voluntāru jeb gribai
pakļautu muskuļu kontrakciju, ar noteiktu kontrakcijas spēku, pēc vairāku sekunžu
kontrakcijas, šis spēks neapzināti nedaudz palielinās, kas netieši raksturo muskuļu
kontrakcijas pāriešanu no fāziska uz tonisku režīmu. Ņemot vērā šīs fizioloģiskās kontrakciju
īpatnības, funkcionāli normālai muskuļa darbībai raksturīga spēja noturēt noteiktu
kontrakcijas spēku ar nelielu spēka pieaugumu pēc dažām sekundēm un miotātiskā refleksa
parādīšanos aktīvā muskulī, kas liecina par muskuļa kontrakciju toniskā režīmā [18, 27, 106].
Lietišķajā kinezioloģijā, balstoties uz šiem fizioloģijā zināmajiem muskuļu
neiroreflektorās regulācijas mehānismiem, ir izveidota metodika muskuļu funkcionālā
stāvokļa novērtēšanai [88, 89, 133]. Praksē šo metodi var pielietot kā subjektīvu metodi, jo
augšminētās fizioloģiskās izmaiņas muskuļu kontrakcijas laikā pārbaudītājam ir iespējamas
kontrolēt subjektīvi. No metroloģiskā viedokļa šāds mērījums tiek kvalificēts kā eksperta
slēdziens. Līdz ar to šādu rezultātu precizitāte lielā mērā atkarīga no vērtētāja kvalifikācijas.
Lai kontrolētu konkrēta muskuļa funkcionālo stāvokli, ir stingri jāievēro kustību
organizācijas raksturs, ko apraksta dinamiskā anatomija kustībai dotajā locītavā. Locītavas
darbībā iesaistīto muskuļu pārbaudi jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī, atbilstošā leņķī,
kurā konkrētais muskulis darbojas kā agonists un pārbaudītāja pieliktais pretdarbības spēka
vektors jāvērš precīzi noteiktā virzienā, pretēji muskuļa aktīvo šķiedru radītajam vilkmes
spēka vektoram [88].
Lai analizētu glenohumerālās locītavas dinamisko stabilitāti, kā vienu no locītavu
stabilizējošiem faktoriem, teorētiskajā literatūrā autori min ar šo locītavu saistīto muskuļu
savstarpēji salāgotu un koordinētu darbību [19, 24]. Šādas muskuļu salāgotas darbības
traucējumus var izraisīt situācija, ja kāds no iesaistītajiem muskuļiem ir kļuvis funkcionāli
vājš. Tāpēc tika pārbaudīts ar glenohumerālo locītavu saistīto muskuļu funkcionālais stāvoklis
ar AK testiem [88]. Vispirms tika pārbaudīts rotācijas manšeti veidojošo muskuļu
funkcionālais stāvoklis.
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M.supraspinatus: var tikt testēts stāvus, sēdus, guļus uz muguras vai vēdera (sk. 9.
att.). Promocijas darba eksperimentā muskulis tika pārbaudīts pacientam atrodoties guļus uz
muguras. Elkonis tiek pilnīgi iztaisnots un roka abducēta neitrālā pozīcijā līdz apmēram 15°25°. Fizioterapeits kontroles spiedienu virza addukcijas virzienā.

9. att. M.supraspinatus testēšana
M.infraspinatus: var tikt testēts stāvus, sēdus, guļus uz muguras vai vēdera (sk. 10.
att.). Promocijas darba eksperimentā muskulis tika pārbaudīts, pacientam atrodoties sēdus
stāvoklī. Pacienta roka atrodas 90° abdukcijā, elkonis saliekts 90° fleksijā, augšdelms
maksimāli rotēts uz āru. Fizioterapeits, viegli pieskaroties apakšdelma dorsālajai virsmai,
izdara kontroles spiedienu iekšējas rotācijas virzienā, vienlaicīgi stabilizējot elkoni ar otru
roku.

10. att. M.infraspinatus testēšana
M subscapularis: var tikt testēts stāvus, sēdus, guļus uz muguras vai vēdera (sk. 11.
att.). Promocijas darba eksperimentā muskulis tika pārbaudīts pacientam atrodoties sēdus
stāvoklī. Augšdelms izvirzīts abdukcijā līdz 90°, elkonis līdz 90° fleksijā. Augšdelms tika
pagriezts maksimāli iekšējā rotācijā. Ar vieglu spiedienu uz delnas iekšējās daļas
fizioterapeits veic kontroles spiedienu augšdelma ārējās rotācijas virzienā, vienlaicīgi ar otru
roku stabilizējot elkoni.
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11. att. M.subscapularis testēšana
M.teres minor: muskulis tika pārbaudīts pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk.
12.att.). Augšdelms nedaudz abdukcijā, apmēram 10° - 15° un maksimāli ārēji rotēts, elkonis
fleksijā - 90°. Fizioterapeits, viegli pieskaroties apakšdelma distālajai daļai, veic kontroles
spiedienu augšdelma iekšējās rotācijas virzienā, ar otru roku fiksējot elkoni.

12. att. M.teres minor testēšana
Tālāk tika pārbaudīti pārējie muskuļi, kas veic kustības glenohumerālajā locītavā.
Deltoideus muskuli kopumā, kā arī tā vidējās šķiedras ērti testēt pacientam atrodoties
stāvus, sēdus, guļus uz muguras vai vēdera. Promocijas darba eksperimentā muskulis tika
pārbaudīts pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk. 13.att.). Pacienta augšdelmu izvirza 90°
abdukcijā un elkoni 90° fleksijā. Fizioterapeits ar vieglu kontaktu uz augšdelma distālās daļas
un apakšdelma proksimālās virsmas veic kontroles spiedienu addukcijas virzienā. Ar otru
roku, uzliekot to uz pretējā pleca, fizioterapeits kontrolē pacienta ķermeņa stāvokli.

13. att. M.deltoideus testēšana
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M.teres major: var tikt testēts guļus uz vēdera, sēdus vai stāvus. Promocijas darba
eksperimentā muskulis tika pārbaudīts pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk. 14.att.).
Pacienta elkonis tiek fiksēts 90°, augšdelms maksimāli iekšēji rotēts un plauksta balstās uz
krustakaula. Fizioterapeits viegli, uzliekot roku uz elkoņa mediālās virsmas, izpilda kontroles
spiedienu augšdelma addukcijas un vienlaikus ekstensijas virzienā. Ar otru roku fizioterapeits
fiksē pretējo plecu.

14. att. M.teres major testēšana
M.coracobrachialis: testē pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk. 15. att.). Augšdelms
tiek izvirzīts addukcijā, 90° fleksijā un pilnā augšdelma iekšējā rotācijā. Vienlaikus elkonī
izpilda pilnu fleksiju. Fizioterapeits stāv ar seju pret pacientu un ar roku aptver elkoni no
mediālās puses. Kontroles spēka vektors tiek vērsts pa loku kaudāli.

15. att. M.coracobrachialis testēšana
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M.bicepss (garā galviņa): Tika testēts pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk. 16.
att.). To testē novietojot augšdelmu un elkoni 90° fleksijā. Fizioterapeits saņem dūrē savilktu
pacienta plaukstu un kontroles spiediena virzienu vērš kaudāli.

16. att. M.bicepss (garā galviņa) testēšana
M.tricepss brachii (garā galviņa): tika testēts pacientam atrodoties sēdus stāvoklī (sk.
17. att.). To testē novietojot augšdelmu 90° abdukcijā un elkoni 90° fleksijā. Fizioterapeits
nostājas pacientam aiz muguras un satver abām rokām apakšdelmu distālajā daļā. Kontroles
spiediena vektoru fizioterapeits virza elkoņa fleksijas virzienā.

17. att. M.tricepss brachii (garā galviņa) testēšana
2.2.6. Goniometrija
Goniometrija ir leņķu mērīšana [125, 126]. Lielākā daļa kustības cilvēku locītavā ir
rotācijas kustības starp diviem posmiem, ar relatīvi stabilu rotācijas centru, tāpēc kustības
amplitūdas novērtēšanai izmantojām goniometriju. Novērtējot stājas asimetrijas ar svērteņa
tipa goniometru, tika mērītas leņķiskās novirzes stāju raksturojošajiem parametriem. Savukārt
50

aparatūrai REV-9000 ir paredzētas vairākas standartizētas kustības locītavās ar elektroniski
kontrolētu rotācijas kustības leņķi. Promocijas darba eksperimentā tika izmantota rotācijas
kustība augšdelma kaulam (humerus) attiecībā pret lāpstiņas pleca iedobi (glenoida fossa)
kustību diapazonā 120°. Tā kā aparatūra kontrolē leņķa stāvokli katrā laika momentā, tad,
zinot pilnas kustības cikla laiku, aparatūra vienlaikus arī aprēķina griezes kustības leņķisko
ātrumu.
2.2.7. Manuālā terapija
Manuālā terapija pēc būtības ir mehāniska un neiroreflektora iedarbība uz mīkstajiem
audiem. Tiek izmantotas mehāniskas iedarbības saistaudu iestiepšanai, „kustībā līdz galam”,
izsaucot neiroreflektoras reakcijas saistaudiem un muskuļiem, tādējādi mērķtiecīgi izmainot
šo audu tonusu. Vienlaicīgi neiroreflektoras iedarbības rezultātā tiek panāktas sāpju sajūtas
likvidēšana, kustības apjoma normalizācija locītavās, kā arī funkcionāli pareiza muskuļu
ieslēgšanās secība kustību stereotipa organizēšanā [132, 142].
Speciālajā literatūrā ir plaši aprakstīti manuālās terapijas paņēmieni [133, 142, 147].
Pētījuma veikšanas laikā tika pielietoti manuālās terapijas paņēmieni kustību normalizēšanai
kakla plecu daļā.

18. att. Kakla segmenta C0-1 manipulācija rotācijā ar trakciju
18.attēlā parādīta kakla augšējo segmentu funkcionālo bloku noņemšana izmantojot
manipulācijas kakla augšējai daļai rotācijā ar trakciju. Šajā manipulācijā ir svarīgi kakla
rotācijas gala stāvoklī veikt vēl nelielu galvas reklināciju apmēram 10° – 15° robežās, lai C0-1
starpskriemeļu locītavas plakne būtu vērsta horizontāli un vertikālā trakcija realizētu locītavas
kapsulas iestiepumu bez locītavas struktūru dislokācijas citās plaknēs.
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19. att. Kakla segmentu C2-6 manipulācija laterofleksijā
19.attēlā redzama C4-5 segmenta manipulācijā laterofleksijā. Kakla vidējās daļas
segmentiem tika izmantota manipulācijas impulsa tehnika kakla skriemeļu laterofleksijā. Šajā
manipulācijā svarīgi fiksēt skriemeli zem funkcionālā bloka un, veicot laterofleksiju ar
manipulācijas impulsu, noturēt fiksēto skriemeli stabilu. Šī metode tika izmantota selektīvi
attiecīgajiem skriemeļiem atbilstoši tam, kurā segmentā bija konstatēts locītavu funkcionālais
bloks.

20. att. Cervikotorokālās pārejas manipulācija fleksijā ar trakciju
20.attēlā parādīta cervikotorokālās pārejas manipulācija. Mugurkaula segmentiem no
C7 līdz Th3 tika izmantota manipulācija - noliecot bloķēto segmentu fleksijā attiecībā pret
zemāko. Šādā stāvoklī pārbaudāmais tika pozicionēts izmantojot kaklu kā fleksijas sviru un
fiksējošo atbalstu zemākstāvošajiem skriemeļiem, atceļot augšdelmus un satuvinot lāpstiņas.
Trakciju šajā stāvoklī fizioterapeits veic virzot pacienta augšdelmus uz augšu un nedaudz uz
priekšu.

52

21. att. Pirmās ribas locītavu manipulācija Th1 segmenta laterofleksijā
21.attēlā attēlota pirmās ribas locītavu manipulācija. Lai iekustinātu bloķētu pirmās
ribas locītavu pie Th1 skriemeļa, tika fiksēts Th1 skriemelis laterofleksijā, manipulācijas
impulss tiek vērsts uz pirmās ribas locītavām mediokaudālā virzienā.
Muskuļu nospriegojuma samazināšanai tika izmantota PIR (postizometriskā
relaksācija, kad uz muskuli notiek maiga vienmērīga iedarbība ar nemainīgu slodzi to
pastiepjot, tādējādi veicinot muskuļa atslābšanu pēc iepriekšējas tā kontrakcijas [142])
atbilstošajam muskulim reflektori samazinot tonusu. Ar šo metodi iespējams iedarboties uz
muskuļiem, kuru iestiepšanu var sekmēt izmantojot kustības ekstremitāšu locītavās.
Gadījumos, kad muskuļu iestiepšanai nav iespējams izmantot ekstremitāti kā sviru, šī
iestiepšana jāveic manuāli fizioterapeitam ar rokām, stiepjot muskuli šķiedru garenvirzienā.

22. att. Postizometriskā relaksācija m.pectoralis minor izmantojot ieelpas izelpas ietekmi uz muskuļa tonusa izmaiņu
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22.attēlā redzama PIR tehnika m.pektoralis minor. Tākā m.pektoralis minor savieno
lāpstiņas korakoīdo izaugumu ar pirmo un otro ribu, tad muskuļa stiepšanai tika izmantots
manuāls paņēmiens un fiksēts ar pirkstiem muskuļa galu piestiprinājuma vietas. Attālinot
rokas vienu no otras, muskuļa šķiedru ass virzienā tika panākta šī muskuļa iestiepšana.
Muskuļa saraušanās fāzi var panākt izdarot dziļu ieelpu un atslābināšanas fāzi - veicot dziļu
izelpu.
2.2.8. Konstatējošais eksperiments
Konstatējošais eksperiments ir vienreizējs vai atkārtots, masveida vai ierobežots (neliela
grupa) pētījums, kurā nosaka cilvēka patreizējo stāvokli. Tas nozīmē, ka promocijas darbā tika
veiktas konstatējošas pārbaudes pārbaudamajai grupai pirms un pēc manipulācijām un
speciālo vingrinājumu pielietošanas [28].
2.2.9. Matemātiskā statistika
Mērīšanas rezultātu matemātiskās statistikas apstrādes metodes izmanto mērījumu
rezultātu matemātiskai apstrādei un apstrādes rezultātu vispārināšanai, lai izdarītu zinātniskus
vai praktiskus secinājumus [29].
Promocijas darbā, analizējot grupu rezultātus, tika aprēķināts:
1) vidējais aritmētiskais ( ~
x );
2) standartnovirze (s);
3) standartkļūda (S ~
x );
4) variācijas koeficients (s%);
5) rezultātu atšķirību vērtējums pēc Stjudenta-t kritērija; pēc Van der Vardena
kritērija.

2.3. Pētījuma organizēšana
Analizējot literatūru, tika secināts, ka netraumatiska locītavas darbība ir cieši saistīta
ar tās dinamisko stabilitāti. No literatūras izriet, ka dinamiskā stabilitāte ir ļoti komplekss
jēdziens. Tās nodrošinājums saistīts ar pašas locītavas anatomiski biomehāniskajām īpašībām,
ar kustību nodrošinošo muskuļu spēka īpašībām, kuru nodrošinājums ir atkarīgs gan no
perifērās, gan arī no centrālās regulācijas. Dinamiskā stabilitāte ir cieši saistīta ar optimālu
kustību organizāciju un pareizu kustību stereotipu veidošanos. Traucējumi un neprecizitāte
jebkurā no minēto līmeņu darbībām var izsaukt locītavu nestabilitāti un traumu iespējamību.
Tāpēc, lai novērtētu locītavas dinamisko stabilitāti un šīs stabilitātes uzlabošanas iespējas, tika
pētīti gan muskuļa spēku realizācijas raksturojošie parametri, muskuļu darbības centrālās
vadīšanas kvalitāte, kustību organizācijas optimizācija – kustību stereotipu pārapmācība.
Pētījums tika organizēts vairākās daļās.
Pirmā daļa notika no 1999.gada 15.septembra līdz 2000.gada 25.maijam sporta
skolas kalnu slēpotāju treniņu grupā. Pavisam tika apsekoti 15 zēni vecumā no 9 līdz 13
gadiem. Pētāmie zēni bija praktiski veseli (ārsta izziņa ar slēdzienu), apmeklēja kalnu
slēpošanas treniņus četras reizes nedēļā. Viņu vispārējā fiziskā sagatavotība atbilda labam
stāvoklim, salīdzinot ar sava vecuma vienaudžiem. Šajā pētījuma daļā tika vērtēta zēnu stāja,
plecu locītavas funkcionālie rādītāji un to korekcijas iespējas.
Otrā daļa notika no 2002.gada 20.jūlija līdz 2002.gada 15.decembrim, kad tika
apsekota pieaugušo vīriešu grupa. Pavisam grupā bija 10 vīrieši vecumā no 25 līdz 35 gadiem.
Visi apsekotie vīrieši bija praktiski veseli ar normālu fiziskās attīstības līmeni. Septiņi no
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viņiem apmeklēja atlētisko zāli, bet trīs – spēlēja basketbolu. Vidēji viņi trenējās 1-2 reizes
nedēļā. Pētījuma realizācijas gaitā tika veikta ķermeņa ārēja apskate, kuras laikā izmantojot
antropometrijas un somatoskopijas metodi tika vērtēta stāja kopumā un plecu joslas
funkcionālais stāvoklis. Apskate un mērīšana tika izdarīta telpā, kuras temperatūra bija 18°–
20°C, dabīgā apgaismojumā. Izmeklējamais tika aplūkots pie svērteņa no priekšas, sāniem un
muguras. Izmeklējamais bija izģērbies un nostājies brīvā, nepiespiestās stājā (rokas nolaistas
gar sāniem, papēži salikti kopā).
Šādas pārbaudes tika izdarītas pirms un pēc speciālo vingrinājumu kopuma
pielietošanas. Bez tam šiem pārbaudāmajiem tika veikta plecu joslas rotatoru muskuļu spēka
ātruma īpašību kontrole, izmantojot speciālo izokinētisko diagnostikas ierīci REV-9000.
Aparatūra tika sagatavota pēc speciālas programmas, kurā bija ietverts izokinētisks tests
augšdelma iekšējai un ārējai rotācijai ar rotācijas ātrumu 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s un 150
deg/s. Tika noteikta pārbaudāmā auguma un ķermeņa masa. Pēc tam tika izvēlēta kustību
amplitūda augšdelma rotācijai no 5° ārējā rotācijā, līdz 125° iekšējā rotācijā. Šāda kustību
amplitūda ļauj pilnībā novērtēt plecu locītavas stabilitāti un kustību stereotipu [23] (sk. 8.
att.).
Ņemot vērā pārbaudē iegūtos rezultātus zēniem un vīriešiem, tika izstrādāti atšķirīgi
plecu locītavas kustības streotipu normalizējoši vingrinājumu kopumi. Zēniem vingrinājumu
kopums tika iekļauts regulārajās treniņu nodarbībās, kas notika 3x nedēļā oktobrī, novembrī
un atkārtoti, atgriežoties no treniņiem kalnos, martā un aprīlī. Vīriešiem vingrinājumu kopums
tika iekļauts regulārajās fiziskajās nodarbībās 1-2x nedēļā septembrī, oktobrī un novembrī.
Pēc tam atkārtojām pilnu novērošanu pēc iepriekš minētās metodikas (antropometrija,
somatoskopija utt.) Par izveidotā vingrinājuma kopuma ietekmi uz plecu joslas stabilitāti tika
spriests pēc pārbaudē iegūto rezultātu izmaiņām.
Trešā daļa notika no 2005.gada 15.maija līdz 2005.gada 12.novembrim, kad tika
izraudzīti 28 studenti vecumā no 21 līdz 24 gadiem, t.i., 16 sievietes un 12 vīrieši, lai
novērtētu, cik bieži praktiski var konstatēt funkcionāli vājus muskuļus neatkarīgi no
patofizioloģiskā cēloņa. Šāds pētāmais kontingents tika izvēlēts apzināti, jo visiem šiem
studentiem bija raksturīgas stājas problēmas mugurkaula kakla krūšu daļā. Pētījuma
dalībnieki bija praktiski veseli LSPA studenti, ar normālu fiziskās attīstības līmeni.
Pētījuma realizācijas gaitā tika veikta ķermeņa ārējā apskate, kuras laikā varēja
novērtēt pārbaudāmo ĶMI, funkcionālo stāvokli plecu joslā un Th1 - jūga ieroba līmeņa
novirzes no horizonta, izmantojot somatoskopijas metodi. Izmantojot AK testus, tika apskatīti
muskuļi, kas saista lāpstiņu ar augšdelma kaulu. Apskate un mērīšana tika izdarīta telpā, kuras
temperatūra bija 18° – 20°C, dabīgā apgaismojumā. Izmeklējamais bija izģērbies un nostājies
brīvā, nepiespiestās stājā (rokas nolaistas gar sāniem, papēži salikti kopā). Pārbaudē iegūtie
rezultāti tika analizēti ar matemātiskās statistikas metodi.
Ceturtā daļa notika no 2006.gada 18.decembra līdz 2007.gada 15.aprīlim, kad tika
izvēlēts pētāmais kontingents, t.i., 23 studenti vecumā no 21 līdz 23 gadiem: 11 vīrieši un 12
sievietes. Lai analizētu atsevišķu pleca kustību stereotipa kvalitāti, tika izvēlēts pētāmo
kontingents, kam somatoskopiski un, izmantojot goniometrijas metodi, tika atrasta kopēja
pazīme: palielināta kakla lordoze un krūšu daļas kifoze, kā arī kakla rotācijas un
laterofleksijas traucējumi (pa labi un kreisi).
Arī šie visi apsekotie bija praktiski veseli LSPA studenti, ar normālu fiziskās
attīstības līmeni. Kā parasti tika veikta ķermeņa ārējā apskate, kuras laikā novērtējām
pārbaudāmo ĶMI, funkcionālo stāvokli plecu joslā un Th1 - jūga ieroba līmeņa novirzes no
horizonta, izmantojot somatoskopijas metodi. Izmantojot AK testus, tika testēti muskuļi, kas
saista lāpstiņu ar augšdelma kaulu. Izpildot augšdelma abdukciju, tika pārbaudīts lāpstiņas –
augšdelma ritms, kas vērojams, kad lāpstiņa uzsāk rotācijas kustību. Tika pārbaudīts arī kakla
skriemeļu funkcionālais stāvoklis. Apskate un mērīšana tika izdarīta telpā, kuras temperatūra
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bija 18° – 20°C, dabīgā apgaismojumā. Izmeklējamais bija izģērbies un nostājies brīvā,
nepiespiestās stājā.
Lai koriģētu diagnosticētās funkcionālā stāvokļa izmaiņas kakla plecu daļā, tika
izpildīti manuālās terapijas paņēmieni, un tikai pēc tam studenti veica vingrinājumus.
Vingrinājumi tika veidoti, lai pārapmācītu iepriekš nepareizi izveidojušos kustību stereotipus
pleca kustībās. Pārbaudāmie vingrinājumus veica katru dienu 2 nedēļas ar kontroli 2 reizes
nedēļā.
Pēc tam tika atkārtota pilna novērošana pēc iepriekš minētās metodikas. Par pētījuma
gaitā izveidoto komplekso pieeju locītavas stabilitātei tika spriests pēc pārbaudē iegūto
rezultātu izmaiņām.

56

3. PLECA LOCĪTAVAS DINAMISKĀS STABILITĀTES
KOREKCIJAS METOŽU NOVĒRTĒŠANA UN KOMPLEKSAS
KOREKCIJAS PAMATOJUMS
Lai kompleksi novērtētu pleca locītavas dinamisko stabilitāti atbilstoši pētījumā
izvirzītajiem uzdevumiem, tika analizēta plecu locītavas stabilitātes saistība ar kustības
biomehāniskajiem parametriem. Novērtējot šo parametru ietekmi uz locītavas stabilitāti gan
no kustības ātruma, gan no kustības apjoma viedokļa, tika novērtētas arī šīs ietekmes izmaiņas
atkarībā no vecuma īpatnībām pārbaudot iespējamību koriģēt šos kustību raksturojumus.
Ņemot vērā literatūras analīzē gūto informāciju par kustību organizācijas neirālajiem
mehānismiem, tika pārbaudīts, kādu ietekmi uz locītavas dinamisko stabilitāti atstāj
funkcionāli vāja muskuļa veidošanās. Tāpat tika pārbaudīts, kādu iespaidu atstāj muskuļa
funkcionālā stāvokļa normalizācija uz locītavas dinamisko stabilitāti un kā šis muskuļu
funkcionālais stāvoklis saistās ar automātisko kustību realizāciju kustības stereotipa
veidošanā.

3.1. Pleca locītavas dinamiskās stabilitātes biomehānisko
raksturojumu korekcijas iespējas
Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte tika pārbaudīta dažādos kustību režīmos gan
zēnu grupai, gan vīriešu grupai. Ievērojot iegūtos rezultātus, tika izveidoti plecu locītavas
kustības streotipu normalizējoši vingrinājumu kopumi attiecīgajām eksperimenta grupām un
pārbaudīta šo vingrinājumu kopumu ietekme uz pleca locītavas dinamisko stabilitāti.

3.1.1. Zēnu grupas antropometriskais novērtējums 1. pārbaudē
Lai novērtētu pleca locītavas dinamisko stabilitāti nodrošinošo faktoru atkarību no
skeleta un muskuļu attīstības viedokļa, kā arī vispārējās trenētības un ikdienas profesionālo
aktivitāšu ietekmes viedokļa, kā pirmā pārbaudāmā grupa tika izvēlēti zēni, kuriem šādu
faktoru ietekmi varētu izslēgt. Zēnu grupa bija vecumā no 9 - 13 gadiem un vidējais vecums
bija 11 ± 0,25 gadi. Grupas dalībnieku auguma garums bija no 138cm - 165cm. Vidējais
auguma garums 152,2cm ± 1,70cm. Zēnu ķermeņa masa bija no 33kg - 56kg un vidējā
ķermeņa masas vērtība bija 41,5kg ± 1,45kg (sk. 2. tab.).

2. tabula
Zēnu grupas antropometriskie rādītāji
Nr.p.k.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iniciāļi
2.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.

Vecums
(gadi)
3.
11
13
11
13
10
12
13
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Augums
(cm)
4.
148
165
143
162
138
148
161

Masa
(kg)
5.
40
56
38
40
33
41
43

2. tabulas turpinājums
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
~
x
δ
S~
x

2.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.

3.
9
11
10
10
12
13
13
12
11,5
0,98
0,25

4.
147
155
143
140
151
164
162
156
152,2
6,6
1,70

5.
33
42
37
36
42
48
49
44
41,5
5,6
1,45

Novērtējot plecu joslas funkcionālo stāvokli, tika izmērīta plecu līmeņa novirze no
normas un noteikts plecu liekums sagitālajā plaknē, kā arī lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja.
Zinātniskajā literatūrā par plecu līmeņa normu uzskata plecu horizontālu stāvokli [56, 83, 126,
143]. Izmērot plecu līmeņa novirzes no horizontālas līnijas redzams, ka tās bija no 0,5cm –
2cm. Vidēji pārbaudāmo zēnu grupā plecu līmeņa novirzes no normas bija 1,13cm ± 0,09cm.
Tika pārbaudīts arī plecu liekums sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja (sk.
3. tab.).

3. tabula
Zēnu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtējums
Nr.p.
k.

Iniciāļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
~
x
δ
S~
x

E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.

Plecu līmeņu
novirzes no
normas (cm)

Plecu
liekums uz
priekšu
(Ir ; Nav)
Ir
Ir
Ir
Ir
Nav
Ir
Ir
Nav
Ir
Ir
Ir
Nav
Nav
Nav
Ir

1
2
1
1,5
0,5
1,5
1
0,5
1
0,5
1
2
1,5
1
1
1,13
0,35
0,09
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Lāpstiņu
atvērums no
krūšu kurvja
(Ir ; Nav)
Nav
Ir
Ir
Ir
Nav
Ir
Nav
Ir
Ir
Ir
Ir
Nav
Ir
Ir
Ir

Nosakot pārbaudāmajiem plecu liekumu sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērumu no
krūšu kurvja, šie parametri tika novērtēti kvalitatīvi, atzīmējot rezultātos, ir vai nav minētās
novirzes. No 15 pārbaudāmajiem zēniem plecu liekumu uz priekšu konstatējām 10 zēniem,
bet 11 - lāpstiņu atvērumu no krūšu kurvja.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, attēlojām tos grafiski - plecu liekumu
sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērumu no krūšu kurvja (sk. 23.att.).

11

Lāpstiņu
atvērums no
krūšu kurvja

4

Plecu
liekums
sagitālajā
plaknē

Novirze skaits
Norma skaits

10
5
0

5

10

15

Skaits

23. att. Zēnu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa novirzes no normas
23.attēlā redzams, ka plecu joslas funkcionālā stāvokļa novirzes no normas
pārbaudāmajai zēnu grupai ir biežāk nekā plecu joslas funkcionālā stāvokļa atbilstība normai.

3.1.2. Zēnu grupas plecu dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
1.pārbaudē
Tālākajā pētījumu gaitā pārbaudāmie tika testēti uz speciālās izokinētiskās ierīces
REV-9000. Testu pārbaudē tika mērītas kreisā un labā pleca locītavu iekšējo un ārējo rotāciju
veicošo muskuļu griezes momentu vērtības. Rotācijas kustības amplitūda plecu locītavā bija
no 10° ārējā rotācijā līdz 110° iekšējā rotācijā. Rotācijas kustības ātrumi bija 30 deg/s, 60
deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s.
Ņemot vērā literatūrā rodamās norādes par pleca locītavas kinētiku, izriet, ka jebkurā
plecu locītavas kustībā, muskuļi – rotatori veic glenohumorālās locītavas dinamisko
stabilizāciju [11, 24, 48, 61]. Autori norāda, ka stabila kustība pleca locītavā būs tad, ja
iekšējo un ārējo rotāciju veicošo muskuļu iespējamās griezes momenta vērtības būs līdzīgas,
t.i., locītavas stabilitāti raksturos plecu iekšējo un ārējo rotāciju veicošo muskuļu griezes
momentu attiecība visā kustības apjomā. Par stabilu kustību pleca locītavā tiek uzskatīta
iekšējo un ārējo rotāciju veicošo muskuļu griezes momentu attiecība – 1 jeb 100%. Par
griezes momentu attiecību normu pieņem diapazonu 90% - 110%. Procentuālās attiecības
atšķirība no 100% norāda par cik procentiem iekšējās vai ārējās griezes momentu vērtības ir
lielākas vai mazākas viena par otru. Attiecīgajos attēlos, kur attēlota šo griezes momentu
attiecību dinamika, normas zona ir ietonēta rozā krāsā.
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Lai noteiktu plecu locītavas stabilitāti pētījuma dalībniekiem, tika aprēķinātas
iekšējās un ārējās griezes momentu attiecības labajam un kreisajam plecam pie minētajiem
rotācijas kustības ātrumiem kustības stāvokļos pie leņķa pleca locītavā 10°, 30°, 60°, 90° un
110°.
3.1.2.1. Zēnu grupas labā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
Pirmais tika testēts labais plecs un turpinājumā iegūtie rezultāti pie rotācijas kustības
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s un 150 deg/s (sk. 1. pielikumu).
Labajam plecam (pie rotācijas kustības ātruma 30 deg/s) griezes momentu attiecība
starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem (iekšējiem un ārējiem rotatoriem) pie 10° leņķa
plecu locītavā svārstījās no 66% - 118%. Grupas vidējā vērtība bija 89% ± 3,36%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās no 63% - 126% ar vidējo vērtību 90% ± 3,10%. Pie
60° leņķa pleca locītavā šīs attiecības bija robežās no 76% - 144% un vidējā vērtība 100% ±
3,62%. Pleca locītavai atrodoties 90° ārējā rotācijā griezes momenta attiecības bija no 88% 111% un vidējā vērtība 103% ± 1,55%. Savukārt pie 110° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecības svārstījās no 56% - 126% ar vidējo vērtību 91% ± 3,62%.
Vingrinājumu sērijā ar kustības ātrumu locītavā 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā
rotācijā, griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem mainījās
robežās no 66% - 150%. Grupas vidējā attiecība 108% ± 5,17%. Kustības stāvoklī, kad leņķis
pleca locītavā bija 30° šī attiecība izmainījās no 63% - 111% un vidējā attiecība bija 92% ±
2,84%. Pie 60° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecība svārstījās no 75% - 122% un
vidējā vērtība bija 99% ± 2,84%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecība mainījās no 86% - 121% un vidējā attiecība bija 104% ± 2,32%. Kustībai,
nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības
izmaiņas bija no 60% - 126% ar vidējo attiecību 85% ± 4,13%.
Testa vingrinājumā pie kustības ātruma 90 deg/s iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu
griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā svārstījās no 65% - 210%, vidējās
griezes momentu attiecība bija 132% ± 6,20%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība
izmainījās no 64% - 106% un vidējā attiecība 87% ± 2,07%. Pie 60° leņķa locītavā griezes
momenta attiecība svārstījās no 70% - 130% un vidējā vērtība bija 98% ± 3,36%. Kustības
stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecība bija no 66% - 144% un vidējā
attiecība 104% ± 3,87%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī pie 110° leņķa pleca
locītavā griezes momenta attiecības izmainījās no 58% - 178% ar vidējo attiecību 83% ±
4,13%.
Pēdējā testa vingrinājumā rotācijas kustības ātrums tika palielināts līdz 150 deg/s.
Šādā ātrā rotācijas kustības sākuma stāvoklī pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta
attiecības starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem bija robežās no 100% - 235%. Grupas
vidējā vērtība 164% ± 6,20%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība svārstījās no 79% 126% ar vidējo vērtību 104% ± 2,84%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°,
griezes momentu svārstības bija no 67% - 130% un vidējā vērtība bija 118% ± 3,36%. Pie 90°
leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības mainījās no 68% - 154% un vidējā vērtība
101% ± 4,13%. Kustībai, nonākot galējē rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā
griezes momenta attiecības bija robežās no 46% - 144% ar vidējo vērtību 75% ± 4,13%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, tika attēlots grafiski labā pleca rotatoru
muskuļu griezes momentu procentuālā attiecība, kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 24.att.).
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24. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem labā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā izokinētiskā
kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
24.attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kur pēc literatūras sniegtajiem
datiem, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Labā pleca locītavas stabilitāte samazinās rotācijas
kustības galējos stāvokļos. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vidēju vērtību
atšķirības pret normu ar Stjūdenta-t kritērija palīdzību, konstatēts, ka labajā plecā nestabilitāte
ir vērojama rotācijas kustības stāvoklī pie 10° pleca locītavā ar kustības ātrumiem 90 deg/s un
150 deg/s, bet otrā galējā kustības stāvoklī pie 110° pleca locītavā tā kļūst nestabila pie
kustības ātrumiem 60 deg/s, 90 deg/s un 150 deg/s. Šīs atšķirības ir statistiski ticamas
(P>0,95).
3.1.2.2. Zēnu grupas kreisā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Tāds pats rezultātu atspoguļojums kreisajam plecam pie rotācijas kustības ātrumiem
30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s un 150 deg/s (sk. 2. pielikumu).
Novērtējot kreisā pleca rotācijas kustību ar ātrumu 30 deg/s konstatēts, ka attiecības
starp iekšējo un ārējo rotatoru spēka momentiem kustības sākumā pie leņķa pleca locītavā 10°
svārstījās robežās no 62% - 117%. Grupas vidējā vērtība 87% ± 3,10%. Pie 30° leņķa pleca
locītavā šī attiecība bija robežas no 60% - 138% ar vidējo vērtību 93% ± 3,87%. Pie 60° leņķa
pleca locītavā izmaiņas bija no 68% - 135% un vidējā vērtība bija 98% ± 3,10%. Kustības
stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 90° griezes momenta attiecības izmainījās no 72% 130% un vidējā vērtība bija 105% ± 2,58%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie
110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības mainījās robežās no 70% - 140% ar
vidējo vērtību 98% ± 2,07%.
Sērijā ar kustības ātrumu pleca locītavā 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā
rotācijā, griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no
84% - 133%. Grupas vidējā attiecība bija 108% ± 2,32%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī
attiecība izmainījās no 68% - 114% un vidējā attiecība bija 85% ± 2,58%. Kustības stāvoklī,
kad leņķis pleca locītavā bija 60°, griezes momenta attiecība bija robežās no 70% - 125% un
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vidējā vērtība 94% ± 2,58%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes momenta
attiecība mainījās no 79% - 125% un vidējā attiecība bija 98% ± 1,55%. Kustībai, nonākot
galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības izmaiņas
bija no 57% - 112% ar vidējo attiecību 79% ± 1,55%.
Kustības ātrumu plecu locītavā, palielinot līdz 90 deg/s, iekšējo un ārējo rotatoru
muskuļu griezes momentu attiecība pie leņķa plecu locītavā 10° bija no 100% - 190% ,
vidējās griezes momentu attiecība bija 142% ± 3,36%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība
svārstījās no 63% - 106% un vidējā attiecība 84% ± 2,07%. Pie 60° leņķa locītavā griezes
momenta attiecība izmainījās no 82% - 132% un vidējā vērtība bija 96% ± 1,80%. Kustības
stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecība bija robežās no 84% - 119%
un vidējā attiecība 97% ± 1,80%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa
pleca locītavā griezes momenta attiecības mainījās no 43% - 106% ar vidējo attiecību 66% ±
2,84%.
Palielinot rotācijas kustības ātrumu līdz 150 deg/s, rotācijas kustības sākuma stāvoklī
pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta attiecības starp muskuļiem agonistiem –
antagonistiem svārstījās no 125% - 200%. Grupas vidējā vērtība 167% ± 2,58%. Pie 30° leņķa
pleca locītavā šī attiecība izmainījās no 66% - 120% ar vidējo vērtību 96% ± 2,58%. Pie 60°
leņķa pleca locītavā šīs attiecības bija robežās no 72% - 121% un vidējā vērtība 99% ± 2,32%.
Pleca locītavai atrodoties 90° ārējā rotācijā griezes momenta attiecības svārstījās no 75% 124% un vidējā vērtība bija 101% ± 2,32%. Kustības galējā rotācijas stāvoklī pie 110° leņķa
pleca locītavā griezes momenta attiecības bija robežās no 46% - 83% ar vidējo vērtību 62% ±
1,29%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, tika attēlots grafiski labā pleca rotatoru
muskuļu griezes momentu procentuālā attiecība, kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 25.att.).

25. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem kreisā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā
izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
25.attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kur pēc literatūrā atrastās
informācijas, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var redzēt, ka kreisā pleca locītavas
stabilitāte samazinās rotācijas kustības galējos stāvokļos. Pārbaudot iegūto griezes momentu
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vidējās attiecības atšķirības pret normu ar Stjūdenta-t kritērija palīdzību, konstatēts, ka kreisā
pleca nestabilitāte ir vērojama rotācijas kustības stāvoklī pie 10° pleca locītavā ar kustības
ātrumiem 90 deg/s un 150 deg/s, bet otrā galējā kustības stāvoklī pie 110° pleca locītavā tā
kļūst nestabila pie kustības ātrumiem 60 deg/s, 90 deg/s un 150 deg/s. Šīs atšķirības ir
statistiski ticamas (P>0,95).
Šie rezultāti norāda uz to, ka gan kreisā, gan labā pleca locītavas, zēnu grupai, pie
noteiktiem kustības ātrumiem kļūst nestabilas. Šī nestabilitāte izpaužas plecu locītavas
kustību galējos stāvokļos un pieaug palielinoties rotācijas kustības ātrumam. Šie fakti norāda
uz to, ka pārbaudītajiem zēniem ir bīstami no traumatisma viedokļa izpildīt ātras spēcīgas
kustības pleca locītavā pilnā kustības apjomā.

3.1.3. Vīriešu grupas antropometriskais novērtējums 1. pārbaudē
Otrā tika pārbaudīta pieaugušo vīriešu grupa, kurā bija 10 vīrieši. Grupas pārstāvji
ikdienā strādā sēdošu darbu – visiem pārbaudāmajiem lielākā darba dienas daļa bija darbs pie
datora. Pārbaudāmie vienu vai divas reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (7 apmeklēja atlētikas zāli 2 reizes nedēļā, bet 3 – basketbola treniņus vienu reizi nedēļā). Lai
grupa būtu iespējami vienveidīga, tās dalībnieki tika izvēlēti vecumā no 25 - 35 gadiem.
Vidējais vecums bija 28,9 ± 0,95 gadi.
Grupas dalībnieku auguma garums bija robežās no 178cm - 183cm, ar vidējo vērtību
180,6cm ± 0,47 cm. Dalībnieku ķermeņa masa bija robežās no 71kg - 93kg, ar vidējo vērtību
80,3kg ± 2,09kg (sk. 4.tab.).

4. tabula
Vīriešu grupas antropometriskie rādītāji
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iniciāļi
A.P.
M.L.
M.P.
G.Š.
A.B.
B.Z.
K.C.
I.P.
J.L.
A.Ā.
~
x
δ
S~
x

Vecums
(gadi)
35
26
25
29
32
31
27
26
29
29
28,9
3,0
0,95

Augums
(cm)
182
183
179
178
184
180
178
183
180
179
180,6
1,5
0,47

Masa
(kg)
93
82
71
77
85
80
81
81
78
75
80,3
6,6
2,09

Pārbaudot plecu līmeņu atbilstību normai, redzams, ka novirzes no horizontālās
plaknes svārstās robežās no 0,5cm - 3cm, ar vidējo vērtību 1,45cm ± 0,19 cm. Tāpat kā zēnu
grupai arī vīriešiem tika pārbaudīts plecu liekums sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērums no
krūšu kurvja, vērtējot kvalitatīvi un atzīmējot rezultātos, ir vai nav minētās novirzes.
Novērtējot šo noviržu biežumu grupā, redzams, ka plecu liekums uz priekšu bija 7-os
gadījumos, bet lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja 6-os gadījumos no 10 (sk. 5.tab.).
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5. tabula
Vīriešu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtējums
Nr.p.k.

Iniciāļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A.P.
M.L.
M.P.
G.Š.
A.B.
B.Z.
K.C.
I.P.
J.L.
A.Ā.
~
x
δ
S~
x

Plecu
līmeņu
novirzes
no
normas
(cm)
1
3
2
1,5
2,5
1
1,5
0,5
0,5
1
1,45
0,6
0,19

Plecu
liekums
uz
priekšu
(Ir; Nav)

Lāpstiņu
atvērums no
krūšu kurvja
(Ir; Nav)

Spiešana
guļus
(reizes)

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Nav
Ir
Nav
Nav
Ir

Nav
Ir
Ir
Nav
Nav
Ir
Ir
Nav
Ir
Ir

1
2
1
1
1
2
1
2
2
1

Lai pārbaudītu grupas dalībnieku plecu joslas un roku muskuļu spēka sagatavotību
novērtēšanai, tika izmantots vingrinājums „spiešana guļus”. Paceļamā svara stieņa smagums
bija vienāds ar katra indivīda ķermeņa svaru. Grupas dalībnieki savu svaru varēja uzspiest
vienu līdz divas reizes (sk. 5.tab.).
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēloti kvalitatīvi novērtētie
rezultāti - plecu liekums sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja (sk. 26.att.).
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26. att. Vīriešu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa novirzes no normas
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26.attēlā redzams, ka līdzīgi kā zēnu grupai, plecu joslas funkcionālā stāvokļa
novirzes no normas ir biežāk nekā plecu joslas funkcionālā stāvokļa atbilstība normai.

3.1.4. Vīriešu grupas plecu dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
1.pārbaudē
Tāpat kā zēniem arī vīriešiem tika veikta padziļināta pleca funkcionālā stāvokļa
novērtēšana, izmantojot speciālo diagnostikas ierīci REV-9000. Tika pārbaudītas pleca
iekšējās un ārējās rotācijas griezes momentu attiecības kustību apjomā no 10° - 110° ar
griezes kustības ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s un 150 deg/s.
3.1.4.1. Vīriešu grupas labā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Vispirms tika aprēķinātas iekšējās un ārējās griezes momentu attiecības labajam
plecam pie minētajiem rotācijas kustības ātrumiem un kustības stāvokļiem (sk. 3. pielikumu).
Novērtējot labā pleca rotācijas kustību ar ātrumu 30 deg/s, tika konstatēts, ka
attiecības starp iekšējo un ārējo rotatoru spēka momentiem kustības sākumā pie 10° leņķa
pleca locītavā svārstījās robežās no 100% – 150%. Grupas vidējā vērtība bija 117% ± 4,75%.
Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās robežās no 90% – 158% ar vidējo vērtību
117% ± 6,33%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, attiecību izmaiņas bija
no 88% – 132% un vidējā vērtība 105% ± 4,11%. Pie 90° leņķa pleca locītavās griezes
momenta attiecības svārstījās no 80% - 129% un vidējā vērtība bija 105% ± 4,43%. Pleca
locītavai, atrodoties galējā 110° ārējā rotācijā, griezes momentu attiecība izmainījās no 80% 155% ar vidējo vērtību 121% ± 6,96%.
Nākošā vingrinājumu sērijā tika izmainīts kustības ātrumu pleca locītavā līdz 60
deg/s. Plecam atrodoties 10° ārējā rotācijā, griezes momentu attiecība starp muskuļiem
agonistiem – antagonistiem bija no 100% - 145%, līdz ar to grupas vidējā attiecība 122% ±
4,11%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība svārstījās no 87% - 150% un vidējā attiecība
bija 110% ± 6,01%. Kustības stāvoklī 60° leņķī griezes momenta attiecība izmainījās robežās
no 87% - 145% un vidējā vērtība bija 108% ± 5,38%. Pleca locītavai, atrodoties 90° leņķī,
griezes momenta attiecība bija no 85% - 137% ar vidējo vērtību 108% ± 4,75%. Kustībai,
nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa locītavā griezes momenta attiecības svārstījās
no 86% - 181% ar vidējo attiecību 130% ± 8,86%.
Pleca rotācijas kustība ar ātrumu 90 deg/s. Iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu griezes
momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā svārstījās no 66% - 165%, vidējās griezes
momentu attiecība bija 115% ± 9,18%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība bija no 96% 170% un vidējā vērtība 115% ± 3,16%. Pie 60° leņķa locītavā griezes momenta attiecība
mainījās no 90% - 152% un vidējā vērtība bija 111% ± 5,70%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa
locītavas griezes momenta attiecība svārstījās no 83% - 147% un vidējā attiecība bija 112% ±
6,01%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa locītavā griezes momenta
attiecības mainījās robežās no 86% - 218% ar vidējo attiecību 154% ± 12,34%.
Ceturtajā testa vingrinājumā, palielinot rotācijas kustības ātrumu līdz 150 deg/s šādā
ātrā rotācijas kustības sākuma stāvoklī pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta attiecības
starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no 98% -172%. Grupas vidējā vērtība
116% ± 2,84%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās no 91% - 142% ar vidējo
vērtību 117% ± 4,75%. Pie 60° leņķa locītavā šīs svārstības bija no 93% - 145% un vidējā
vērtība 114% ± 4,75%. Pleca locītavai, atrodoties 90°, ārējā rotācijā griezes momenta
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attiecības bija no 97% - 153% un vidējā vērtība 122% ± 5,06%. Kustības stāvoklī 110° griezes
momenta attiecības mainījās robežās no 124% - 226% ar vidējo vērtību 177% ± 9,49%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēlotas labā pleca rotatoru
muskuļu attīstīto griezes momentu attiecību kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 27. att.).

27. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem labā pleca locītavas iekšējā - ārējā rotācijā izokinētiskās
kustībās pie dažādiem kustības ātrumiem
27.att. ar iekrāsotu joslu parādīts griezes momentu attiecību intervāls no 90° līdz
110°, kur pēc literatūrā atrodamās informācijas, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var
redzēt, ka labā pleca stabilitāte samazinās rotācijas kustības galējos stāvokļos. Jāuzsver, ka
pleca locītavas dinamiskā nestabilitāte vērojama pleca iekšējā rotācijā un šī nestabilitāte ir
atkarīga no kustības ātruma. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vērtību novirzes no
normas ar Stjūdenta-t kritēriju, tika konstatēts, ka statistiski ticama nestabilitāte labajā plecā ir
pie ārējās rotācijas 10° pleca locītavā (P>0,95) un tāpat pie visiem kustības ātrumiem iekšējā
rotācijā 110° (P>0,95).
3.1.4.2. Vīriešu grupas kreisā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Pētījuma turpinājumā tika aprēķinātas iekšējās un ārējās griezes momentu attiecības
kreisajam plecam pie tiem pašiem rotācijas kustības ātrumiem un kustības stāvokļiem kā
labajam plecam (sk. 4. pielikumu).
Kreisajam plecam pie rotācijas kustības ātruma 30 deg/s griezes momentu attiecība
starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem (iekšējiem un ārējiem rotatoriem) pie 10° leņķa
plecu locītavā svārstījās no 100% - 133%. Grupas vidējā vērtība 112% ± 2,84%. Kustības
stāvoklī, kas leņķis pleca locītavā bija 30° šī attiecība mainījās robežās no 86% - 128% ar
vidējo vērtību 103% ± 3,80%. Pleca locītavai, atrodoties 60°, ārējā rotācijā šī parametra
svārstības bija no 80% - 130% un vidējā vērtība 98% ± 4,43%. Pie ārējās rotācijas 90° griezes
momenta attiecības bija robežās no 79% - 133% un vidējā vērtība 103% ± 5,06%. Kustībai,
nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa locītavā griezes momenta attiecības izmaiņas
bija robežās no 91% - 145% ar vidējo vērtību 122% ± 5,06%.
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Izmainot kustības ātrumu locītavā 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā rotācijā,
griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no 98% 138%. Grupas vidējā attiecība bija 120% ± 3,80%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība
izmainījās no 91% - 139% un vidējā attiecība bija 112% ± 4,43%. Plecam, atrodoties 60°,
ārējā rotācijā griezes momenta attiecība bija robežās no 95% - 148% un vidējā vērtība 111% ±
5,06%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa locītavas griezes momenta attiecība svārstījās no 95%
- 140% un vidējā attiecība bija 112% ± 4,11%. Kustības stāvoklī, pie 110° leņķa locītavā
griezes momenta attiecības izmainījās no 97% - 178% ar vidējo attiecību 137% ± 7,59%.
Nākošajā testa vingrinājumā kustības ātrumu plecu locītavā palielinājām uz 90 deg/s.
Iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā
svārstījās no 88% - 146%, vidējās griezes momentu attiecība bija 118% ± 5,38%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās no 100% - 140% un vidējā attiecība bija 117% ±
3,80%. Kustības stāvoklī 60° griezes momenta attiecības svārstības bija no 97% - 137% un
vidējā vērtība bija 114% ± 3,80%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa locītavas griezes momenta
attiecība svārstījās no 100% - 139% un vidējā attiecība bija 120% ± 3,48%. Kustībai, nonākot
galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa locītavā griezes momenta attiecības bija robežās no
108% - 202% ar vidējo attiecību 152% ± 8,86%.
Rotācijas kustības ātrums tika palielināts līdz 150 deg/s. Šādā ātrā rotācijas kustības
sākuma stāvoklī pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta attiecības starp muskuļiem
agonistiem – antagonistiem bija no 98% - 128%. Grupas vidējā vērtība 111% ± 2,84 %. Pie
30° leņķa pleca locītavā šī attiecība svārstījās no 99% - 130% ar vidējo vērtību 114% ± 3,16
%. Pie 60° leņķa locītavā šīs svārstības bija no 100% - 140% un vidējā vērtība 118% ± 1,90
%. Pie 90° leņķa locītavas griezes momenta attiecības mainījās no 97% - 155% un vidējā
vērtība 125% ± 5,38 %. Pie 110° leņķa locītavas griezes momenta attiecības bija robežās no
121% - 230% ar vidējo vērtību 176% ± 10,13 %.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēlotas kreisā pleca rotatoru
muskuļu attīstīto griezes momentu attiecību kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 28.att.).

28. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem kreisā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā izokinētiskā
kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem

67

28.attēlā ar iekrāsotu joslu ir parādīts griezes momentu attiecību intervāls no 90° līdz
110°, kur pēc literatūrā rodamās informācijas, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā
redzams, ka kreisajam plecam stabilitāte samazinās rotācijas kustības galējos stāvokļos.
Jāuzsver, ka pleca locītavas dinamiskā nestabilitāte vērojama pleca iekšējā rotācijā un šī
nestabilitāte ir atkarīga no kustības ātruma. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību
vērtību novirzes no normas ar Stjūdenta-t kritēriju, konstatēts, ka statistiski ticama
nestabilitāte kreisajā plecā ir pie ārējās rotācijas 10° pleca locītavā (P>0,95) un pie 90°
kreisajā pleca locītavā pie kustības ātrumiem lielākiem par 90 deg/s (P>0,95) un pie visiem
kustības ātrumiem kreisajā plecā iekšējā rotācijā 110° (P>0,95).
Iegūtie rezultāti (sk. 27. un 28.att.) norāda uz to, ka pie noteiktiem kustības ātrumiem
un noteiktām leņķa vērtībām gan labā, gan kreisā pleca locītava kļūst nestabila. Šī
nestabilitāte izpaužas locītavas kustības galējos stāvokļos un pieaug, palielinoties rotācijas
kustības ātrumam. Var secināt, ka locītavas galējos stāvokļos, kur vērojama šī nestabilitāte,
m.pektoralis major muskuļa un m.latisimus dorsi muskuļa attīstītie griezes momenti ir
ievērojami lielāki nekā griezes momenti, ko attīsta m.infraspinatus, m.supraspinatus un
m.teres minor.

3.1.5. Zēnu un vīriešu grupas datu salīdzinošā analīze pēc 1. pārbaudes
Tālāk aplūkots, vai zēnu un vīriešu uzrādītās attiecības starp muskuļu antagonistu –
agonistu griezes momentiem pleca locītavas iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie
dažādiem kustības ātrumiem atšķiras.
Analizējot plecu locītavas stabilitāti zēnu grupā, redzams, ka pleca ārējo un iekšējo
rotatoru griezes momentu atšķirības viskrasāk izpaudās pleca pilnas ārējas rotācijas stāvoklī,
un nestabilitāte palielinājās, pieaugot rotācijas kustības ātrumam. Zēniem ārējā rotācijā
griezes momentu disbalans parādījās jau kustības ātrumā 60 deg/s un gan kreisajai, gan labajai
rokai bija 10% starpības. Palielinoties kustības ātrumam līdz 90 deg/s, griezes momentu
vērtību atšķirība pieauga līdz 30% līdz 40%, un, vēl palielinot kustības ātrumu līdz 150 deg/s,
šī atšķirība bija no 60% līdz 70%.
Griezes momentu vērtību atšķirības šajā gadījumā nosaka tas, ka pleca iekšējo
rotatoru muskuļu maksimālais griezes moments ir lielāks nekā ārējo rotatotu griezes
moments. Salīdzinoši vīriešu grupā gan kreisajai, gan labajai rokai pleca locītavas stāvoklī
10° ārējā rotācijā griezes momentu atšķirība muskuļu iekšējiem un ārējiem rotatoriem bija no
10% līdz 20% arī par labu iekšējiem rotatoriem.
Šie dati norāda uz to, ka vīriešiem šājā pleca locītavas stāvoklī pleca dinamiskā
stabilitāte ir daudz lielāka un nav tik atkarīga no kustības ātruma, kā tas ir zēniem. Šis fakts
arī apstiprina novērojumus, ka vīrieši mešanas kustībās tieši metiena sākumā panāk stabilāku
plecu locītavas stāvokli un līdz ar to drošāku un spēcīgāku izmetienu. Zēni metiena sākumu
reti kad atļaujas uzsākt ar izstieptu roku un pilnu ārēju rotāciju augšdelmā. Pieaugušie vīrieši
metiena sākuma fāzē var panākt saišu un cīpslu iestiepumu plecu locītavā, turpretī
pusaudžiem zēniem šāds iestiepums var būt traumējošs.
Rotācijas kustību vidusposmā no 30° līdz 90° pleca locītavā vērojama daudz
stabilāka locītavas kustība gan zēniem, gan vīriešiem. Abām grupām nelielu stabilitāti šajā
diapazonā novēro ātrās rotācijas kustībās, t.i., ja kustības ātrums ir 150 deg/s. Vislielākās
atšķirības starp zēniem un vīriešiem ir vērojamas rotatoru muskuļu griezes momentu
asimetrijā pie pleca iekšējas rotācijas 110°. Šajā stāvoklī zēniem novēro ārējo rotatoru
muskuļu griezes momentu pārsvaru pār iekšējo rotatoru muskuļu griezes momentiem. Arī šajā
pleca locītavas stāvoklī redzams, ka dinamiskā nestabilitāte pieaug, palielinoties kustības
ātrumam, un pie 150 deg/s asimetrija sasniedz 30% – 40%. Vīriešiem šajā pleca locītavas
stāvoklī vērojama izteikta, no kustības ātruma atkarīga pleca dinamiskā nestabilitāte.
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Vīriešiem nestabilitāte raksturīga ar plecu iekšējo rotatoru muskuļu griezes momentu
pārsvaru pār pleca ārējo rotatoru muskuļu griezes momentiem. Arī šajā gadījumā nestabilitāte
pieaug, t.i., pie ātruma 150 deg/s griezes momentu asimetrija sasniedz vidēji 75%. Ja zēniem
pleca iekšējā rotācijā vājāki bija iekšējie rotatori – m.teres major, m.subscapularis,
m.pectoralis major un m.latisimus dorsi nekā ārējie rotatori – m.supraspinatus,
m.infraspinatus un m.teres minor, tad vīriešiem gluži pretēji – vājāki ir ārējie rotatori. Var
izteikt pieņēmumu, ka šīs atšķirības nosaka ikdienā lietotie fiziskie vingrinājumi pleca iekšējo
un ārējo rotatotu muskuļu attīstībai. Ikdienas fiziskajās aktivitātēs dominē pleca noslogojums
addukcijā, iekšējā rotācijā, pronācijā, lāpstiņu protrakcijā, kas arī var būt par cēloni griezes
momentu asimetrijas veidošanā. Pie pleca iekšējās rotācijas sākotnēji vājākie iekšējie rotatori,
kā to redzam zēnu grupā, acīmredzot attīstās un ikdienas fizisko aktivitāšu ietekmē ņem
pārsvaru pār pleca ārējo muskuļu griezes momentiem.
No tā var secināt, ka zēnu pleca locītavu stabilizēšanai, būs jāizvēlas citi
vingrinājumi un uz citām muskuļu grupām, nekā tas ir vīriešiem. Lai stabilizētu pleca locītavu
un samazinātu potenciālās traumatisma iespējas šajā locītavā, zēniem treniņu, sacensību laikā
un vīriešiem fizisko aktivitāšu laikā pētījuma gaitā ir izstrādāti speciālu vingrinājumu
kopumus gan zēniem, gan vīriešiem. Speciālie vingrinājumi paredzēti pleca locītavas
stabilizējošo muskuļu - muskuļu rotatoru griezes momentu izlīdzināšanai starp muskuļiem
agonistiem un antagonistiem. Šo vingrinājumu kopumi tika veidoti kā papildus vingrinājumi
treniņu nodarbībās vispārējā saglabātā treniņu cikla laikā zēniem un fizisko nodarbību laikā
vīriešiem.

3.1.6. Pleca locītavas stabilitāti raksturojošo biomehānisko parametru korekcija
Izanalizējot pārbaudes dalībnieku plecu joslas funkcionālo stāvokli, redzams, ka
vērojama pleca locītavu nestabilitāte kustības amplitūdas sākuma un beigu stāvokļos pleca
rotācijas kustībā.
Vairāki autori literatūrā norāda [102, 107, 138, 143], ka šāda muskuļu agonistu antagonistu maksimālo griezes momentu atšķirība plecu locītavas kustībā var būt par cēloni
traumām treniņu nodarbībās. No pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka šī
griezes momentu atšķirība īpaši izpaudās pie rotācijas kustības ātrumiem, kas pārsniedza
60deg/s. Lai panāktu pleca locītavas stabilizāciju rotācijas kustību sākuma un beigu stāvokļos,
tika ņemti vērā literatūras dati par to, ka šajās plecu locītavas kustību fāzēs galvenais
noteikums locītavas dinamiskās stabilitātes nodrošināšanai ir griezes momentu sabalansētība
starp m.supraspinatus, m.infraspinatus un m.teres minor, no vienas puses, un m.deltoideus un
m.trapecius darbība, no otras puses, kā arī saskaņotas m.subscapularis, m.teres major un
m.trapecius vidējās daļas, kā arī m.latisimus dorsi darbības, no vienas puses, un m.pectoralis
major darbības, no otras puses [7, 82, 122]. Literatūrā ir norādes arī uz to, ka ierobežots
apjoms locītavā, kas saistīts ar muskuļa garuma funkcionālo nepietiekamību, var izraisīt
dinamiskās stabilitātes traucējumus locītavā [21].
Lai sabalansētu šo muskuļu darbību, tika atlasīti literatūrā minētie [9, 26, 33, 54, 62,
70 74, 82, 87, 108] fiziskie vingrinājumi, kurus analizējām izmantojot vispārattīstošo
vingrinājumu terminoloģiju [110, 111], vingrinājumi, ar kuru palīdzību var koriģēt attiecīgo
muskuļu griezes momentu lielumus cenšoties tos sabalansēt.
Tā kā zēniem nestabilitāte vērojama vairāk vāju iekšējo rotatoru muskuļu dēļ, bet
vīriešiem - ārējo rotatoru muskuļu dēļ, tika izstrādāti atšķirīgi speciālo vingrinājumu kopumi
(sk. 6. un 7.tabulu) ar atbilstošu dozējumu abām pētījuma dalībnieku grupām.
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6. tabula
Speciālo vingrinājumu kopums zēniem plecu joslas dinamiskās stabilitātes koriģēšanai
Nr.
p.k.
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vingrinājuma
Vingrinājuma apraksts
pielietojums
2.
3.
Vingrinājums S.st.- žākļstāja, rokas atpakaļ
pleca joslas krustotas, labā virs kreisās;
muskulatūras 1 – kreisā roka virs labās;
iesildīšanai
2 – s.st.
Vingrinājums S.st.- žākļstāja, rokas sānis,
pleca joslas plaukstas savilktas dūrēs;
muskulatūras 1 – supinācija pleca locītavā;
iesildīšanai
2 – pronācija pleca locītavā.
Spēka
S.st.- ar muguru pret sienu,
vingrinājums rokas sānis saliektas;
pleca locītavas 1 - tuvināt elkoņus atspiežoties no
mugurējās daļas sienas;
stabilizējošiem 2 – s.st.
muskuļiem
Spēka
S.st.- balsts guļus uz
vingrinājums apakšdelmiem;
lāpstiņu
1 – atcelt labo kāju;
stabilizējošiem 2 – s.st.;
muskuļiem
3-4 – tas pats ar kreiso kāju.
Spēka
S.st.- žākļstāja ar seju viens pret
vingrinājums otru soļa attālumā rokas saliektas
ārējiem rotatoriem "pirmo" rokas "otro" roku
iekšpusē.
"Pirmie" veic kustību uz āru,
"otrie" - uz iekšu.
Spēka
Tāpat kā 5.vingrinājumā,
vingrinājums tikai "pirmo" rokas "otro" roku
iekšējiem
ārpusē.
rotatoriem
Spēka
S.st. - stāja uz ceļiem ar seju viens
vingrinājums pret otru trīs soļu attālumā, sānis
lāpstiņu
saliektās rokās gumijas lentu gali.
muskulatūrai Atliecoties atpakaļ noturēt rokas
sākuma stāvoklī.
Spēka
S.st.- žākļstāja ar muguru viens
vingrinājums pret otru rokas sānis saliektas
augšējiem
sadotas.
rotatoriem
Virzīt apakšdelmus uz priekšu.
Spēka
S.st. - žākļstāja ar muguru viens
vingrinājums pret otru rokas sānis saliektas ar
apakšējiem
apakšdelmiem uz leju. Virzīt
rotatoriem
apakšdelmus uz priekšu.
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Dozējums
4.
30"

30"

Metodiskie
norādījumi
5.
Muguras taisnas.
Necelt plecus uz
augšu. Veikt ātras
kustības >3/s.
Rokas taisnas.
Skats uz priekšu.
Kustība līdz galam.

5"
Spiežot elkoņus pret
atpūta 10" sienu, sasprindzināt
8x
rombveida un
trapeces muskuļus.
20x

Augums taisns.

15x

Rokas partneriem
ar apakšdelmiem
kopā.

15x

Rokas partneriem
ar apakšdelmiem
kopā.

10x

Noturēt rokas
saglabājot s.st.

5"
Rokas partneriem ar
atpūta 10"
apakšdelmiem
8x
kopā.
5"
Partneriem saglabāt
atpūta 10"
kontaktu ar
8x
lāpstiņām.

6. tabulas turpinājums
1.
10.

2.
3.
4.
Spēka
S.st. - stāja uz kreisā ceļa ar seju
3 - 5x
vingrinājums viens pret otru (labo kāju pirkstgali
ārējiem rotatoriem saskaras), labās rokas, atbalstoties
ar elkoni uz labā ceļa, sadotas,
kreisās rokas uz gurniem. Cīņa ar
rokām. Tas pats ar sadotām
kreisajām rokām.
11.
Vingrinājums S.st.- ar muguru viens pret otru
6x
priekšējo rotatoru soļa attālumā rokas augšā sadotas:
1 – izklupiens ar kreiso kāju;
stiepšanai
2 – s.st.;
3-4 – tas pats ar kreiso kāju.
4x20"
12.
Vingrinājums S.st. - žākļstāja labā roka priekšā
rombveida un uz iekšu, kreisās plauksta pie labās atpūta 15"
trapecmuskuļu augšdelma. Ar kreiso roku virzīt
vidējo šķiedru labo roku pa kreisi. Tas pats ar otru
roku.
stiepšanai
13.
Vingrinājums S.st.- ar muguru viens pret otru
6x
priekšējo rotatoru soļa attālumā rokas sānis sadotas:
stiepšanai
1 – izklupiens ar kreiso kāju;
2 – s.st.;
3-4 – tas pats ar labo kāju.

5.
Partneris velk
pretinieka roku pāri
viduslīnijai uz āru.
Cīņa ar rokām
notiek līdz uzvarai,
kad partneru roka
tiek novilkta uz āru.
Lēnā tempā,
panākot arvien
lielāku amplitūdu.
Lēnā tempā.

Lēns izklupiens.

7. tabula
Speciālo vingrinājumu kopums vīriešiem plecu joslas dinamiskās stabilitātes koriģēšanai
Nr.
p.k.
1.
1.

2.

3.

Vingrinājuma
pielietojums
2.
Vingrinājums
plecu joslas
muskulatūras
iesildīšanai
Vingrinājums
plecu joslas
iesildīšanai

Spēka
vingrinājums
pleca locītavas
mugurējās daļas
stabilizējošiem
muskuļiem

Vingrinājuma apraksts
3.
S.st. – žākļstāja, rokas atpakaļ
krustotas, labā virs kreisās;
1 – kreisā roka virs labās;
2 – s.st.
S.st. – žākļastāja, rokas sānis,
plaukstas savilktas dūrēs:
1 – vienlaikus supinācija labā
pleca locītavā un pronācija
kreisā pleca locītavā,
galva pa labi;
2 – tas pats uz otru pusi.
S.st. – ar muguru pret sienu,
rokas sānis saliektas.
Spiest elkoņus pret sienu.
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Dozējums
4.
30”

30”

5”
atpūta 10”
8x

Metodiskie
norādījumi
5.
Mugura taisna.
Necelt plecus uz
augšu. Veikt ātras
kustības >3/s.
Rokas taisnas.
Skats uz priekšu.
Kustība līdz
galam.

Spiežot elkoņus
pret sienu,
sasprindzināt
lāpstiņu
muskuļus.

7. tabulas turpinājums
1.
4.

5.

7.

8.

2.
Spēka
vingrinājums
lāpstiņu
stabilizējošiem
muskuļiem
Spēka
vingrinājums
ārējiem
rotatoriem.
Spēka
vingrinājums
lāpstiņu
stabilizējošiem
muskuļiem
Spēka
vingrinājums
pleca ārējiem
rotatoriem

9.

Spēka
vingrinājums
pleca ārējiem
rotatoriem

10.

Spēka
vingrinājums
deltveida un
virsšķautnes
muskulim

11.

Spēka
vingrinājums
pleca joslai un
muguras
muskulatūrai

12.

Vingrinājums
rombveida un
trapecmuskuļu
vidējo šķiedru
stiepšanai

3.
S.st. – balsts guļus, kājas uz
vingrošanas sola:
1 – atgrūžoties no grīdas, atraut
rokas;
2 – s.st.
S.st. – žākļstāja, saliektās rokās
zaļās gumijas lentas gali:
1 – griežot rokas uz āru, iestiept
gumiju;
2 – s.st.
S.st. – žākļstāja, kājas ieliektas
ceļos, augums noliekts, rokās
augšā uz āru – hanteles:
1 – vēzēt taisnas rokas atpakaļ;
2 – s.st.
S.st. – (uz kušetes) guļus uz
vēdera, sānis saliektās rokās
hanteles, apakšdelmi uz augšu:
1 – vēzēt rokas atpakaļ;
2 – s.st.
S.st. – guļus uz muguras (uz
kušetes), sānis saliektās rokās
hanteles, apakšdelmi uz leju:
1 – apakšdelmus virza atpakaļ;
2 – s.st.
S.st. – guļus uz labā sāna, labā
roka zem galvas, kreisā –
saliekta aiz muguras, plaukstā
hantele:
1 – celt elkoni uz augšu;
2 – s.st.
Tas pats uz otra sāna ar otru
roku.
S.st. – guļus uz vēdera balsts uz
pieres, rokas augšā, labā rokā
hantele:
1 – rokas lejā;
2 – hantele kreisā rokā;
3 – rokas augšā;
4 – hantele labā rokā.
S.st. – žākļstāja, labā roka
priekšā uz iekšu, kreisās plauksta
pie labās augšdelma. Ar kreiso
roku virzīt labo roku pa kreisi.
Tas pats ar otru roku.
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4.
10x

5.
Augums taisns.

10x3
piegājieni
atpūtas
30”

Elkoņi piespiesti
pie ķermeņa.

10x3
piegājieni
30” atpūta
Hanteles
3kg
15x3
piegājieni
atpūta 30”
Hanteles
3kg
15x3
piegājieni
atpūta 30”
Hanteles
3kg
15x
3
piegājieni
atpūta 30”
Hanteles
5kg

Kustība atpakaļ
neliela, tuvinot
lāpstiņas
mugurkaulam.
Necelt plecus uz
augšu.
Tuvināt lāpstiņas
mugurkaulam.
Augšdelmi
balstās uz
kušetes.
Necelt plecus uz
augšu.
Augumu
nesasprindzināt.

10x
3
piegājieni
atpūta 30”
Hanteles
3kg

Vingrinājuma
izpildes laikā
saglabāt balstu uz
pieres.

4 x 20”
atpūta 15”

Lēnā tempā.

7. tabulas turpinājums
1.
13.

14.

15.

2.
Vingrinājums
lielā krūšu
muskuļa
apakšējās daļas
stiepšanai
Vingrinājums
lielā krūšu
muskuļa
vidējās daļas
stiepšanai
Vingrinājums
lielā krūšu
muskuļa
atslēgkaula
daļas stiepšanai

3.
S.st. – žākļstāja, labā roka augšā
uz āru balstās pret vingrošanas
sienas ārējo malu. Pārnesot svaru
uz kreiso kāju, izpildīt stiepšanu.
Tas pats ar otru roku.
Tāpat kā 13.vingrinājumā,
tikai labā roka sānis balstās pret
vingrošanas sienas ārējo malu.
Tas pats ar otru roku.

4.
4 x 20”
atpūta 15”

5.
Lēnā tempā.

4 x 20”
atpūta 15”

Lēnā tempā.

Tāpat kā 13.vingrinājumā,
tikai labā roka lejā uz āru balstās
pret vingrošanas sienas ārējo
malu.
Tas pats ar otru roku.

4 x 20”
atpūta 15”

Lēnā tempā.

Lietojot pirmo vingrinājumu gan zēniem, gan vīriešiem var panākt aktīvu mazā
grozītāja, augšdelma trīsgalvainā, lielā apaļā, kā arī zemšķautnes muskuļu darbību pie
iestieptām lielā krūšu muskuļa un deltveida muskuļu priekšējās daļas šķiedrām [74].
Otrais vingrinājums dod gan iekšējo, gan ārējo pleca rotatoru muskuļu sinhronu
darbību pa visu pleca locītavas kustības amplitūdu. Bez muskuļu un locītavas iesildīšanas šis
vingrinājums palīdz sagatavoties koordinētai ārējo un iekšējo muskuļu darbībai. Vīriešiem šo
vingrinājumu nedaudz sarežģījām, lai pēc iespējas pilnīgāk iekustinātu cervikotorakālās
pārejas skriemeļu locītavas, kas atbildīgas par optimālu kustības nodrošinājumu
glenohumerālajā locītavā.
Trešais vingrinājums tika izvēlēts, lai attīstītu spēka īpašību priekšējos zobainajos
muskuļos un rombveida muskuļos, vienlaikus kā fiksējošajiem muskuļiem darbojoties
lielajam un mazajam krūšu muskuļiem. Šī vingrinājuma iedarbība vērsta uz lāpstiņas
fiksācijas iespēju palielināšanu rotācijas kustībās.
Ceturtais vingrinājums līdzīgi kā trešais ir vērsts uz lāpstiņu fiksējošo muskuļu
nostiprināšanu, vienlaikus koordinējot lāpstiņas fiksējošos muskuļus ar mugurkaula kakla
krūšu daļas skriemeļu fiksējošiem dziļajiem muskuļiem.
Piektais un sestais vingrinājumi izvēlēti, lai attīstītu spēka īpašību rotācijas manšetes
muskuļiem. Piektais vingrinājums augšdelma ārējiem rotatoriem muskuļiem un sestais
vingrinājums iekšējiem rotatoriem muskuļiem [26]. Pārbaudes uzrādīja, ka pieaugušajiem
iekšējās rotācijas muskuļi ir ievērojami spēcīgāki par ārējās rotācijas muskuļiem un atrodas
paaugstinātā tonusā, tādēļ vīriešiem sestais vingrinājums paredzēts pleca locītavas rotācijas
muskuļu stiepšanai.
Jāuzsver, ka šajos vingrinājumos kā statiski stabilizējoša slodze tiek dota arī
virsšķautnes muskuļiem un lāpstiņas stabilizējošiem muskuļiem. Vīriešiem vingrinājumi
domāti vairāk patstāvīgai darbībai, ar lielāku noslogojumu un ārējo rotatoru stiepšanu spēka
vingrinājumos izmantojām hanteles.
Savukārt zēniem plecu joslas locītavu stabilizēšanai (pie pilnas addukcijas
horizontālā plaknē) tika izmantota šī stāvokļa noturēšana kā statiska slodze, ritmiski palielinot
un samazinot adducējošo muskuļu darbību septītajā vingrinājumā [9, 55, 60]. Lai dinamiski
noslogotu plecu joslas locītavu kontrolējošo muskuļu darbību galējā addukcijā horizontālajā
plaknē, izmantots astotais vingrinājums, ko izpilda pa pāriem. Šis vingrinājums palielina
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augšdelma iekšējo rotatoru muskuļu griezes momentus galējā ārējā rotācijas stāvoklī. Lai
nostiprinātu plecu joslas stāvokli, īpaši akcentējot augšdelma iekšējās rotācijas galējo
stāvokli, tika izpildīts līdzīgs vingrinājums (sk. 9.vingr. 6. un 7. tabulā), kurā slodzes ietekme
galvenokārt akcentēta uz augšdelma ārējo rotatoru muskuļu griezes momentu palielināšanu.
Augšdelma ārējo rotatoru spēku palielināšanai visā kustības apjomā, izraudzīts nespecifisks
“ārmreslingu” vingrinājums ar uzdevumu pārvilkt pretinieka roku pāri viduslīnijai uz āru
(laterāli).
Ievērojot literatūras norādes [23, 127, 148], ka koordinēta proprioreceptīva muskuļu
agonistu – antagonistu sinhronizācija var notikt tikai tad, ja sākotnēji šiem muskuļiem ir
normāls tonuss un normāls fizioloģiskais garums, vingrinājumu kopumā tika ietverti arī
vingrinājumi plecu joslas muskuļu garuma un tonusa normalizēšanai. No šīs literatūras
zināms, ka šādu iedarbību iespējams panākt ar tā saucamajiem stiepjošajiem vingrinājumiem.
Zēniem plecu joslas priekšējās muskuļu daļas stiepšanai, augšdelmam atrodoties
horizontālā ekstenzijā, izmantots 11.vingrinājums. 12.vingrinājums tika izmantots kā stiepjošs
plecu joslai horizontālajā plaknē. Šis vingrinājums ļauj iestiept plecu joslas muskuļu
mugurējo daļu horizontālā addukcijā. Lai izstieptu plecu joslas priekšējo daļu horizontālā
abdukcijā, tika izmantots 13.vingrinājums, bet pieaugušajiem - 13., 14. un 15. vingrinājums
paredzēts lielā krūšu muskuļa augšējās, vidējās un apakšējās daļas stiepšanai, jo tieši šo
muskuli visbiežāk noslogo ar spēka vingrinājumiem, bet nepievērš uzmanību normālam šī
muskuļa garumam.

3.1.7. Zēnu grupas antropometriskais novērtējums 2. pārbaudē pēc vingrinājuma kopuma
izpildes
Lai vērtētu pētījuma gaitā izstrādātos un lietotos vingrinājumu kopumus, kuru mērķis
bija normalizēt griezes momentu vērtības muskuļiem rotatoriem plecu locītavā, un līdz ar to
ne tikai stabilizēt plecu locītavu, bet arī normalizēt stāju kakla plecu locītavas rajonā, tika
veikta atkārtota pārbaude pēc speciālo vingrinājumu izpildes. Tāpat kā pirmajā pārbaudē arī
šajā tika izmērīts zēnu augums un ķermeņa masa, kā arī antropometriskie rādītāji, kas raksturo
stāju.
No rezultātiem redzams, ka zēnu vecums bija no 10 - 13 gadiem un vidējais vecums
bija 11,8 ± 0,25 gadi. Grupas dalībnieku augums, salīdzinot ar pirmo pārbaudi, palielinājies
par 2cm, tas bija no 140cm - 165cm. Vidējais zēnu augums grupā 154,2cm ± 1,70cm. Zēnu
ķermeņa masas izmaiņas ir vidēji par 1,1kg un tā bija no 34kg - 56kg, vidējā masa bija 42,4kg
± 1,45kg. Novērtējot zēnu grupas antropometrisko rādītāju izmaiņas ar Stjūdenta-t kritēriju,
var teikt, ka šīs izmaiņas nav statistiski ticamas (P>0,95) (sk. 8. tabula).

8. tabula
Zēnu grupas antropometriskie rādītāji
Nr.p.k.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iniciāļi
2.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.

Vecums
(gadi)
3.
11
13
12
13
11
12
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Augums
(cm)
4.
149
166
148
164
140
150

Masa
(kg)
5.
40
56
39
41
35
41

8. tabulas turpinājums
1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
~
x
δ
S~
x

2.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.

3.
13
10
11
10
11
12
13
13
12
11,8
0,98
0,25

4.
162
151
156
146
144
152
165
163
157
154,2
6,6
1,70

5.
45
34
43
39
38
43
48
49
45
42,4
5,6
1,45

Lai varētu spriest par vingrinājuma kopuma ietekmi, tika atkārtoti vērtēts zēnu plecu
joslas funkcionālais stāvoklis (sk. 9.tab.).

9. tabula
Zēnu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtējums
Nr.p.k.

Iniciāļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
~
x
δ
S~
x

E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.

Plecu līmeņu
novirzes no
normas (cm)

Plecu liekums
uz priekšu
(Ir; Nav)

0
0,5
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0
0,17
0,12
0,03

Nav
Ir
Nav
Ir
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Ir
Nav
Nav
Nav
Ir

Lāpstiņu
atvērums no
krūšu kurvja
(Ir; Nav)
Nav
Ir
Nav
Ir
Nav
Ir
Nav
Nav
Nav
Ir
Ir
Nav
Nav
Ir
Ir

Vērtējot plecu joslas funkcionālo stāvokli, tika mērītas plecu līmeņa novirzes no
normas. Jāatgādina, ka par normu uzskata abu plecu horizontālu līmeni. Zēnu grupā plecu
līmeņa novirzes no normas bija robežās no 0cm – 0,5cm, vidēji 0,17cm ± 0,03cm. Pirmajā
pārbaudē pleca līmeņa novirzes no normas bija no 0,5cm – 2cm, t.i., vidēji 1,13cm ± 0,09cm,
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var secināt, ka novirzes no normas ir mazinājušās par 0,96cm. Tāpat kā pirmajā pārbaudē arī
otrajā tika vērtēts „ir” vai „nav” plecu liekums sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērumu no
krūšu kurvja. Novērtējot plecu liekumu uz priekšu, tas tika konstatēts 4 zēniem; un 7 zēniem
lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja (sk. 29.att.).

11

Lāpstiņu
atvērums no
krūšu kurvja

7
1. pārbaude skaits

10

Plecu liekums
sagitālajā
plaknē

2. pārbaude skaits

4
0

5

10

15

Skaits

29. att. Zēnu grupas 1. un 2. pārbaudes plecu joslas funkcionālā stāvokļa
novirzes no normas
Funkcionālais stāvoklis plecu joslā acīmredzami uzlabojies. Plecu liekums uz priekšu
vairs netika konstatēts 6 zēniem un 4 zēniem no 15 pārbaudītajiem netika novērots lāpstiņu
atvērums no krūšu kurvja.

3.1.8. Zēnu grupas plecu dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
2.pārbaudē pēc vingrinājuma kopuma izpildes
Pirmajā pārbaudē un arī otrajā pārbaudē visiem dalībniekiem tika veikta padziļināta
pleca funkcionālā stāvokļa novērtēšana, izmantojot speciālo diagnostikas ierīci REV-9000. Šo
pārbaužu rezultātā iegūti mērījumi, kas raksturo plecu locītavas iekšējo un ārējo rotāciju
veicošo muskuļu griezes momentu vērtības visā rotācijas kustības intervālā pie dažādiem
rotācijas kustības ātrumiem.
3.1.8.1. Zēnu grupas labā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
Pirmajā pārbaudē tika secināts, ka labajā plecā nestabilitāte ir vērojama rotācijas
kustības stāvoklī pie 10° pleca locītavā ar kustības ātrumiem 90 deg/s un 150 deg/s, bet otrā
galējā kustības stāvoklī pie 110° pleca locītavā tā kļūst nestabila pie kustības ātrumiem sākot
no 60 deg/s. Lai analizētu, kā ir izmainījusies griezes momentu attiecība starp muskuļiem
agonistiem – antagonistiem labajā plecā tika apkopoti otrās pārbaudes rezultāti (sk. 5.
pielikumu).
Labajam plecam pie rotācijas kustības ātruma 30 deg/s griezes momentu attiecība
starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem (iekšējiem un ārējiem rotatoriem) pie 10° leņķa
plecu locītavā mainījās no 70% - 115%. Grupas vidējā vērtība bija 91% ± 1,80%. Pie 30°
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leņķa pleca locītavā šī attiecība svārstījās no 88% - 112% ar vidējo vērtību 92% ± 1,29%.
Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, griezes momentu attiecības bija robežās
no 80% - 118% un vidējā vērtība 100% ± 1,55%. Pie 90° leņķa pleca locītavas griezes
momenta attiecības mainījās no 88% - 108% un vidējā vērtība bija 102% ± 1,03%. Kustības
stāvoklī pie 110° leņķa pleca locītavas griezes momenta attiecības svārstījās no 88% - 110%
ar vidējo vērtību 100% ± 1,29%.
Nākošajā testā, izmainot kustības ātrumu 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā
rotācijā, griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no
70% - 125%. Grupas vidējā attiecība 100% ± 2,58%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība
mainījās no 78% - 110% un vidējā attiecība 93% ± 1,29%. Pie 60° leņķa locītavā griezes
momenta attiecība bija robežās no 80% - 115% un vidējā vērtība 96% ± 2,07%. Kustības
stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 90°, šīs svārstības bija no 80% - 120% un vidējā
attiecība 98% ± 1,55%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca
locītavā griezes momenta attiecības bija no 78% - 110% ar vidējo attiecību 87% ± 1,80%.
Kustības ātrumu plecu locītavā palielinot līdz 90 deg/s iekšējo un ārējo rotatoru
muskuļu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā bija no 100% - 130%, vidējās
griezes momentu attiecība 119% ± 1,80%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija
30°, šīs svārstības bija no 80% - 100% un vidējā attiecība 90% ± 1,03%. Pie 60° leņķa pleca
locītavā griezes momenta attiecība mainījās no 75% - 105% un vidējā vērtība bija 90% ±
1,80%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa locītavas griezes momenta attiecība bija robežās no
94% - 115% un vidējā attiecība 102% ± 1,03%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī,
pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības izmainījās no 86% - 103% ar vidējo
attiecību 89% ± 1,29%.
150 deg/s ātrā rotācijas kustības sākumā pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta
attiecības starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no 105% - 140%. Grupas
vidējā vērtība 127% ± 1,55%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība bija no 79% - 110% ar
vidējo vērtību 96% ± 1,55%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, šīs
svārstības bija no 80% - 115% un vidējā vērtība 99% ± 1,80%. Pie 90° leņķa locītavas griezes
momenta attiecības mainījās no 80% - 111% un vidējā vērtība 99% ± 2,07%. Kustības
stāvoklī pie 110° leņķa pleca locītavas griezes momenta attiecības bija robežās no 72% - 99%
ar vidējo vērtību 84% ± 1,29%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus un salīdzinātu ar pirmās pārbaudes
rezultātiem, grafiski tika attēlotas labā pleca rotatoru muskuļu attīstīto griezes momentu
attiecību kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s,
150 deg/s (sk. 30.att.).
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30. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem labā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā izokinētiskā
kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
30.attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kurā pēc literatūrā iegūtās
informācijas pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var redzēt, ka labā pleca locītavas
nestabilitāte saglabājusies pleca ārējā rotācijā un šī nestabilitāte ir atkarīga no kustības ātruma.
Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vērtību novirzes no normas ar Stjūdenta-t
kritēriju, konstatēts, ka statistiski ticama nestabilitāte labajā plecā ir pie kustības ātrumiem 90
deg/s un 150 deg/s ārējā rotācijā 10° (P>0,95).
3.1.8.2. Zēnu grupas kreisā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Nelielas atšķirības kreisajam un labajam plecam bija vērojamas pirmajā pārbaudē,
tādēļ aplūkoti arī kreisā pleca rezultāti otrajā pārbaudē (sk. 6. pielikumu).
Pie rotācijas kustības ātruma 30 deg/s griezes momentu attiecība starp muskuļiem
agonistiem – antagonistiem (iekšējiem un ārējiem rotatoriem) pie 10° leņķa plecu locītavā
svārstījās no 70% - 116%. Grupas vidējā vērtība 92% ± 2,58%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī
attiecība mainījās no 76% - 117% ar vidējo vērtību 96% ± 2,32%. Pie 60° leņķa pleca locītavā
šīs svārstības bija no 78% - 120% un vidējā vērtība 98% ± 2,32%. Kustības stāvoklī, kad
leņķis pleca locītavā bija 90°, šīs svārstības bija robežās no 77% - 115% un vidējā vērtība
105% ± 1,80%. Kustības stāvoklī pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības
bija no 77% - 120% ar vidējo vērtību 96% ± 2,07%.
Otrajā vingrinājumu sērijā, izmainot kustības ātrumu locītavā līdz 60 deg/s, plecam
atrodoties 10° ārējā rotācijā, griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem –
antagonistiem svārstījās no 84% - 120%. Grupas vidējā attiecība 102% ± 1,80%. Kustības
stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 30°, šīs svārstības bija no 72% - 100% un vidējā
attiecība bija 91% ± 1,80%. Pie 60° leņķa locītavā griezes momenta attiecība mainījās no 67%
- 111% un vidējā vērtība 96% ± 1,80%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecība svārstījās no 87% - 115% un vidējā attiecība 102% ± 1,55%. Kustībai,
nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības bija
robežās no 77% - 112% ar vidējo attiecību 89% ± 2,07%.
Trešajā testa vingrinājumā, kustības ātrumu plecu locītavā palielinot līdz 90 deg/s,
iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā
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svārstījās no 95% - 131%, vidējās griezes momentu attiecība bija 108% ± 2,07%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās no 81% - 100% un vidējā attiecība bija 91% ±
1,29%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, šīs svārstības bija no 78% - 110%
un vidējā vērtība 91% ± 1,80%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa locītavas griezes momenta
attiecība izmainījās no 85% - 116% un vidējā attiecība 97% ± 1,29%. Kustībai, nonākot galējā
rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības bija no 74% 102% ar vidējo attiecību 88% ± 1,80%.
Pēdējā testa vingrinājumā, palielinot rotācijas kustības ātrumu līdz 150 deg/s,
kustības sākumā pie ārējās rotācijas 10° griezes momenta attiecības starp muskuļiem
agonistiem – antagonistiem bija no 96% - 151%. Grupas vidējā vērtība 114% ± 3,10%. Pie
30° leņķa pleca locītavā šī attiecība svārstījās no 87% - 117% ar vidējo vērtību 95% ± 1,80%.
Pie 60° leņķa locītavā šīs svārstības bija no 88% - 111% un vidējā vērtība 98% ± 1,55%.
Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 90°, šīs svārstības bija no 89% - 108% un
vidējā vērtība 100% ± 1,29%. Kustības stāvoklī pie 110° leņķa pleca locītavas griezes
momenta attiecības bija robežās no 68% - 99% ar vidējo vērtību 83% ± 1,55%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēlotas kreisā pleca rotatoru
muskuļu attīstīto griezes momentu attiecību kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 31. att.).

31. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem kreisā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā
izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
31.attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kurā pēc teorētiskajā literatūrā
atrodamajiem datiem, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var redzēt, ka kreisā pleca
locītavas nestabilitāte saglabājusies pleca iekšējā un ārējā rotācijā un šī nestabilitāte ir
atkarīga no kustības ātruma. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vērtību novirzes no
normas ar Stjūdenta-t kritēriju, pētījuma autore konstatēja, ka statistiski ticama nestabilitāte
kreisajā plecā ir pie kustības ātrumiem 150 deg/s ārējā rotācijā 10° un 90 deg/s, 150 deg/s
iekšējā rotācijā 110° (P>0,95).

3.1.9.Vīriešu grupas antropometriskais novērtējums 2. pārbaudē pēc vingrinājuma kopuma
izpildes
10. tabulā atkārtoti atzīmēts pārbaudāmo vecums un augums, kaut gan tas pētījuma
laikā praktiski nav mainījies. Pārbaudāmo ķermeņa masa vidēji uzrāda nedaudz mazāku
79

vērtību nekā pētījuma sākumā, bet atšķirības nav statistiski ticamas (P>0,95). Tālāk izmērīta
grupas dalībnieku ķermeņa masa. Tā bija robežās no 72kg - 91kg, vidējā masa bija 79,9kg ±
1,80kg (sk. 10.tab.).

10. tabula
Vīriešu grupas antropometriskie rādītāji
Nr.pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
~
x
δ
S~
x

Iniciāļi
A.P.
M.L.
M.P.
G.Š.
A.B.
B.Z.
K.C.
I.P.
J.L.
A.Ā.

Vecums
(gadi)
35
26
25
29
32
31
27
26
29
29
28,9
3,0
0,95

Augums
(cm)
182
183
179
178
184
180
178
183
180
179
180,6
1,5
0,47

Masa
(kg)
91
82
72
76
83
81
81
80
79
74
79,9
5,7
1,80

Lai novērtētu vingrinājumu kopuma ietekmi uz stāju kakla plecu locītavas rajonā,
tika veikts atkārtots plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtējums (sk. 11.tabula).

11. tabula
Vīriešu grupas plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtējums
Nr..k.

Iniciāļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
~
x
δ
S~
x

A.P.
M.L.
M.P.
G.Š.
A.B.
B.Z.
K.C.
I.P.
J.L.
A.Ā.

Plecu
līmeņu
novirzes
no
normas
(cm)
0,5
1
1
0,5
1
0
0
0
0
0
0,4
0,1
0,03
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Plecu
liekums
uz
priekšu
(Ir; Nav)

Lāpstiņu
atvērums
no krūšu
kurvja
(Ir; Nav)

Spiešana
guļus
(reizes)

Ir
Ir
Ir
Nav
Nav
Nav
Ir
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Ir
Nav
Nav
Ir

1
2
1
2
1
2
1
2
1
1

Pārbaudot plecu līmeņa novirzes no normas, redzams, ka pārbaudāmo grupā tās
svārstās no 0cm – 1cm. Vidēji pārbaudāmo grupā plecu līmeņa novirzes no normas bija 0,4cm
± 0,03cm. Salīdzinot ar 1.pārbaudi, kurā plecu līmeņu novirzes no normas bija no 0,5cm 3cm ar vidējo vērtību 1,45cm ± 0,19cm ir uzlabojums par 1,05cm. Bez pleca līmeņa novirzēm
no normas pārbaudīts arī plecu liekums sagitālajā plaknē un lāpstiņu atvērums no krūšu
kurvja. Šie divi parametri novērtēti kvalitatīvi atzīmējot pārbaužu kartiņā „ir” vai „nav”
minētās novirzes. Novērtējot plecu liekumu uz priekš, tas konstatēts 4 pārbaudāmajiem un 2
pārbaudāmajiem novērots lāpstiņu atvērums no krūšu kurvja (sk. 32.att.).

Lāpstiņu
atvērums no
krūšu
kurvja

6
2

Plecu
liekums
sagitālajā
plaknē

7
4
0

2

4

6

1. pārbaude skaits
2. pārbaude skaits

8 Skaits

32. att. Plecu joslas funkcionālā stāvokļa novirzes no normas pieaugušajiem
1. pārbaudē un 2. pārbaudē
Funkcionālais stāvoklis plecu joslā acīmredzami uzlabojies. Plecu liekumu uz
priekšu vairs nav konstatēts 3 pārbaudāmajiem un 4 pārbaudāmajiem nav novērots lāpstiņu
atvērums no krūšu kurvja.

3.1.10. Vīriešu grupas plecu dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru novērtējums
2.pārbaudē pēc vingrinājuma kopuma izpildes
Tāpat kā zēniem, arī vīriešiem veikta padziļināta pleca funkcionālā stāvokļa
novērtēšana, izmantojot speciālo diagnostikas ierīci REV-9000 (sk. 7. un 8.pielikumu).
3.1.10.1. Vīriešu grupas labā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Pirmajā pārbaudē nestabilitāte labajā plecā bija pie ārējās rotācijas 10° un iekšējā
rotācijā 110° pie visiem kustības ātrumiem. Lai izvērtētu speciālā vingrinājumu kopuma
ietekmi uz griezes momentu attiecībām starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem, tika
izvērtēti otrajā pārbaudē iegūtie rezultāti (sk. 7. pielikumu).
Labajam plecam pie rotācijas kustības ātruma 30 deg/s muskuļu agonistu –
antagonistu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa pleca locītavā bija no 101% – 136%.
Grupas vidējā vērtība 116% ± 3,48%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība izmainījās no
90% – 132% ar vidējo vērtību 106% ± 3,80%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija
60°, šī parametra svārstības bija no 94% – 120% un vidējā vērtība 101% ± 2,21%. Pleca
locītavai atrodoties 90° ārējā rotācijā griezes momenta attiecības svārstījās no 96% – 118% un
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vidējā vērtība bija 103% ± 1,90%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa
pleca locītavā griezes momenta attiecības svārstījās robežās no 108% – 132% ar vidējo
vērtību 114% ± 2,21%.
Pie kustības ātruma pleca locītavā 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā rotācijā,
griezes momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no 100% –
138%. Grupas vidējā attiecība bija 120% ± 3,48%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā
bija 30°, griezes momentu attiecību izmaiņas bija robežās no 96% – 129% un vidējā attiecību
vērtība 111% ± 3,16%. Pie 60° leņķa locītavā griezes momenta attiecība bija no 99% - 121%
un vidējā vērtība 106% ± 1,90%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecība svārstījās robežās no 94% – 116% un vidējā attiecība bija 104% ± 1,90%.
Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta
attiecības izmainījās no 92% – 132% ar vidējo attiecību 121% ± 3,80%.
Trešajā testa vingrinājumā kustības ātrumu plecu locītavā tika palielināts uz 90 deg/s.
Iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā
svārstījās no 99% – 140%, vidējās griezes momentu attiecība bija 120% ± 3,80%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība izmainījās no 96% – 125% un vidējā attiecība bija 109% ±
2,53%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, šīs vērtības bija robežās no 95%
– 120% un vidējā vērtība 105% ± 2,21%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā
griezes momenta attiecības svārstījās no 96% – 125% un vidējā attiecība bija 106% ± 2,84%.
Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta
attiecības palielinājās no 110% – 166% ar vidējo vērtību 140% ± 5,06%.
Vislielākajā kustības ātrumā 150 deg/s kustības sākuma stāvoklī pie ārējās rotācijas
10° griezes momenta attiecības starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem bija no 98% –
137%. Grupas vidējā vērtība 117% ± 3,48%. Pie 30° leņķa pleca locītavā šī attiecība mainījās
no 99% – 128% ar vidējo vērtību 109% ± 1,58%. Pie 60° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecības izmaiņas bija robežās no 97% – 111%, vidējā vērtība 105% ± 1,26%.
Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 90°, šīs svārstības bija no 100% – 130% un
vidējā vērtība 113% ± 2,84%. Galējā rotācijas stāvoklī pie 110° leņķa pleca locītavā griezes
momenta attiecības mainījās no 125% – 187% ar vidējo vērtību 156% ± 5,70%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēlotas labā pleca rotatoru
muskuļu attīstīto griezes momentu attiecības, kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 33.att.).

33. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem labā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā izokinētiskā
kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
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33. attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kurā pēc literatūrā rodamās
informācijas, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var redzēt, ka labā pleca locītavas
nestabilitāte saglabājusies pleca iekšējā rotācijā un šī nestabilitāte ir atkarīga no kustības
ātruma. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vērtību novirzes no normas ar Stjūdenta-t
kritēriju, konstatēts, ka statistiski ticama nestabilitāte labajā plecā ir pie visiem kustības
ātrumiem iekšējā rotācijā 110° (P>0,95).
3.1.10.2. Vīriešu grupas kreisā pleca dinamiskās stabilitātes biomehānisko parametru
novērtējums
Nelielas atšķirības kreisajam un labajam plecam bija vērojamas pirmajā pārbaudē,
tādēļ aplūkoti arī kreisā pleca rezultāti otrajā pārbaudē (sk. 8. pielikumu).
Rotācijas kustības ātrumu 30 deg/s tika atkārtots arī kreisajam plecam. Griezes
momentu attiecība starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem pie 10° leņķa plecu locītavā
bija no 101% - 128%. Grupas vidējā vērtība 111% ± 2,53%. Kustības stāvoklī, kad leņķis
pleca locītavā bija 30°, šī parametra vērtības bija robežās no 90% - 115%, ar vidējo vērtību
101% ± 2,21%. Pie 60° leņķa pleca locītavā šīs svārstības bija no 92% - 115% un vidējā
vērtība 100% ± 2,21%. Pleca locītavai atrodoties 90° rotācijā griezes momenta attiecības
mainījās no 88% - 117% un vidējā vērtība bija 101% ± 2,53%. Pie 110° leņķa pleca locītavā
griezes momenta attiecības bija robežās no 98% - 131% ar vidējo vērtību 113% ± 3,16%.
Griezes momentu attiecību starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem tika
pārbaudīts arī pie kustības ātruma 60 deg/s, plecam atrodoties 10° ārējā rotācijā. Griezes
momentu attiecība bija no 100% - 130%. Grupas vidējā attiecība bija 118% ± 2,84%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība izmainījās no 90% - 122% un vidējā attiecība 106% ± 2,84%.
Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 60°, šī parametra izmaiņas bija robežās no
93% - 115% un vidējā vērtība 103% ± 2,84%. Kustības stāvoklī pie 90° leņķa pleca locītavā
griezes momenta attiecība palielinājās no 98% - 118% un vidējā attiecība bija 105% ± 1,90%.
Kustībai, nonākot galējā rotācijas stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta
attiecības bija robežās no 101% - 136% ar vidējo attiecību 124% ± 3,16%.
Testa vingrinājumā, kurā kustības ātrums plecu locītavā tika palielināts līdz 90 deg/s
iekšējo un ārējo rotatoru muskuļu griezes momentu attiecība pie 10° leņķa plecu locītavā
svārstījās no 100% - 144%, vidējās griezes momentu attiecība bija 120% ± 4,11%. Pie 30°
leņķa pleca locītavā šī attiecība izmainījās no 95% - 122% un vidējā attiecība bija 105% ±
2,53%. Pie 60° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecība bija no 93% - 106% un vidējā
vērtība 100% ± 1,26%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija 90° šīs svārstības bija
robežās no 98% - 112% un vidējā attiecība 105% ± 1,26%. Kustībai, nonākot galējā rotācijas
stāvoklī, pie 110° leņķa pleca locītavā griezes momenta attiecības bija robežās no 118% 150% ar vidējo attiecību 139% ± 2,84%.
Visātrākajā, 150 deg/s kustības sākuma stāvoklī pie ārējās rotācijas 10° griezes
momenta attiecības starp muskuļiem agonistiem – antagonistiem svārstījās no 101% - 139%.
Grupas vidējā vērtība bija 116% ± 3,84%. Kustības stāvoklī, kad leņķis pleca locītavā bija
30°, šīs svārstības bija no 97% - 123% ar vidējo vērtību 109% ± 2,21%. Pie 60° leņķa locītavā
griezes momentu attiecības mainījās no 95% - 118% un vidējā vērtība 105% ± 2,21%. Pie 90°
leņķa pleca locītavas griezes momenta attiecības mainījās no 109% - 122% un vidējā vērtība
bija 116% ± 1,90%. Pie 110° leņķa pleca locītavas griezes momenta attiecības bija robežās no
129% - 182% ar vidējo vērtību 155% ± 5,06%.
Lai vizuāli novērtētu iegūtos rezultātus, grafiski tika attēlotas kreisā pleca rotatoru
muskuļu attīstīto griezes momentu attiecības, kustības robežās no 10° līdz 110° pie kustību
ātrumiem 30 deg/s, 60 deg/s, 90 deg/s, 150 deg/s (sk. 34. att.).
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34. att. Grupas vidējo rezultātu attiecība starp muskuļu antagonistu-agonistu
griezes momentiem kreisā pleca locītavas iekšējā-ārējā rotācijā
izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
34.attēlā ietonēts griezes momentu attiecību intervāls, kurā pēc literatūrā rodamās
informācijas, pleca locītava ir stabila [48, 61]. Attēlā var redzēt, ka kreisā pleca locītavas
nestabilitāte saglabājusies pleca iekšējā rotācijā un šī nestabilitāte ir atkarīga no kustības
ātruma. Pārbaudot iegūto griezes momentu attiecību vērtību novirzes no normas ar Stjūdenta-t
kritēriju, konstatēts, ka statistiski ticama nestabilitāte kreisajā plecā ir pie 60 deg/s, 90 deg/s
un 150 deg/s kustības ātrumiem iekšējā rotācijā 110° (P>0,95).

3.1.11. Zēnu un vīriešu grupu 1. un 2. pārbaudes rezultātu salīdzinošā analīze
Lai novērtētu vingrinājumu kopuma ietekmi uz stāju raksturojošiem parametriem un
plecu locītavas stabilitātes izmaiņām, tika salīdzinātas iegūto rezultātu atšķirības pirms un pēc
vingrojumu kopuma pielietošanas. Novērtējot stājas atbilstību kakla plecu joslā, redzams, ka
mērīto plecu līmeņa novirzes no normas zēniem ir izmainījušās vidēji par 1,13cm - 0,17cm un
vīriešiem - par 1,45cm - 0,4cm. Novērtējot šo izmaiņu ticamību ar Stjūdenta-t kritēriju, var
rezumēt, ka šīs izmaiņas ir statistiski ticamas (P>0,95). Tātad pārbaudāmajām grupām vidēji
par 1cm plecu līmenis ir normalizējies. Novērtējot plecu liekumu sagitālajā plaknē, redzams,
ka pleci bija apaļi 67% zēnu un 70% vīriešu, bet pēc vingrinājumu kopuma izpildes vairs tikai
27% zēnu un 40% vīriešu. Tātad pleci iztaisnojušies 40% zēnu un 30% vīriešu. Novērtējot
lāpstiņu atvērumu no krūšu kurvja, kas liecina par vāju muskulatūru muguras plecu joslā,
redzams, ka sākotnēji šī novirze konstatēta 73% zēnu un 60% vīriešu, bet pēc vingrinājumu
izpildes vairs tikai 40% zēnu un 20% vīriešu. Uzlabojums panākts 27% zēnu un 40% vīriešu
(sk. 35.att.).
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35. att. Plecu joslas funkcionālā stāvokļa uzlabojums procentos
Pēc stāju koriģējošajiem rādītājiem var konstatēt, ka gan vīriešiem, gan zēniem plecu
līmenis ir normalizējies. Abām grupām samazinājies plecu liekums sagitālajā plaknē.
Jāuzsver, ka lāpstiņu atvēruma stabilizācija labāk padodas vīriešiem nekā zēniem. Tas varētu
būt saistīts ar priekšējā zobainā muskuļa spēka attīstīšanas iespēju. No vecumposmu
fizioloģijas ir zināms, ka spēka attīstīšana labāk realizēsies vīriešiem nevis zēniem [45].
Lai pārbaudītu plecu locītavas stabilitāti, tika salīdzinātas diagnostikas aparatūras
REV-9000 rotācijas testos iegūtās rezultātu atšķirības. Novērtējot locītavas stabilitātes
dinamiku, tika salīdzināti abu grupu rezultāti gan pirms, gan pēc vingrinājumu izpildes. Pie
rotācijas kustības ātruma pleca locītavā 30 deg/s - locītavas stabilitāti raksturojošā muskuļu
agonistu – antagonistu griezes momentu attiecība pārbaudāmajā apjomā norādīja uz stabilu
locītavu, t.i., griezes momentu procentuālā attiecība bija normas robežās no 90% līdz 110%.
Pie rotācijas kustības ātruma 60 deg/s sākotnēji abām grupām bija vērojama locītavas
nestabilitāte iekšējā rotācijā pie 110° leņķa pleca locītavā. Zēniem pēc vingrinājumu kopuma
izpildes nestabilitāte šajā kustību stāvoklī izzuda, t.i., griezes momentu procentuālā attiecība
nesamazinājās zem 90%, turpretīm vīriešiem ievērojams samazinājums bija no 130% labajā
plecā un 138% kreisajā plecā līdz 120% labajā plecā, un 125% kreisajā plecā. Pie rotācijas
kustības ātruma 90 deg/s pirms vingrinājumu kopuma pielietošanas abām grupām novēroja
locītavas nestabilitāti abos locītavas kustības gala stāvokļos: vīriešiem labajam plecam 115%
pie locītavas stāvokļa 10° un 155% pie locītavas stāvokļa 110°, kreisajam plecam 120% pie
locītavas stāvokļa 10°, un 150% pie locītavas stāvokļa 110°, un zēniem labajam plecam 130%
pie locītavas stāvokļa 10° un 85% pie locītavas stāvokļa 110° un kreisajam plecam 140% pie
locītavas stāvokļa 10° un 65% pie locītavas stāvokļa 110°. Salīdzinot iegūtos rezultātus pirms
un pēc vingrinājumu kopuma pielietošanas redzams, ka locītavas stabilitāte nav panākta, bet
vērojamas statistiski ticamas muskuļu agonistu - antagonistu griezes momentu attiecību
izmaiņas locītavas stabilizācijas virzienā: vīriešiem labajam plecam 20% pie locītavas
stāvokļa 10° un 140% pie locītavas stāvokļa 110°, kreisajam plecam 120% pie locītavas
stāvokļa 10°, un 138% pie locītavas stāvokļa 110°, un zēniem labajam plecam 118% pie
locītavas stāvokļa 10° un 88% pie locītavas stāvokļa 110° un kreisajai pleca locītavai griezes
momentu attiecība ir normas robežās – 108% pie locītavas stāvokļa 10° un 90% pie locītavas
stāvokļa 110°. Līdzīgs plecu locītavas stabilizācijas process redzams pie rotācijas kustības
ātruma 150 deg/s. Arī pie šī kustības ātruma, vingrinājumu kopuma pielietošana, abām
grupām vēl nedeva pilnīgu pleca locītavas stabilizāciju. Muskuļu antagonistu – agonistu
griezes momentu procentuālā attiecība vīriešiem labajā plecā izmainījās par 1% pie locītavas
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stāvokļa 10° un par 21% pie locītavas stāvokļa 110°, kreisajam plecam par 5% pie locītavas
stāvokļa 10°, un par 21% pie locītavas stāvokļa 110°, un zēniem labajam plecam par 37% pie
locītavas stāvokļa 10° un par 9% pie locītavas stāvokļa 110° un kreisajam plecam par 53% pie
locītavas stāvokļa 10° un par 21% pie locītavas stāvokļa 110°. Šīs pozitīvās izmaiņas
locītavas stabilizāciju raksturojošos parametros ir statistiski ticamas (P>0,95). Jāuzsver, ka
vīriešu grupā vingrinājuma kopuma izmantošana, uzlabojot locītavas stabilitāti, visā pētāmajā
diapazonā deva arī individuālo mērījumu izkliedes samazināšanos, par ko liecina grupas
rezultātu variācijas koeficientu samazināšanās (sk. 7. un 8.pielikumu). Tas varētu norādīt uz
to, ka vingrinājumu ietekmē individuāli dažādu asimetriju gadījumos tika panākts pozitīvs,
locītavu stabilizējošs efekts.
Iegūtie rezultāti kopumā ļauj secināt, ka pārbaudāmajās grupās ir aktuāla stājas
problēma muguras plecu joslā un ar to varētu būt cieši saistīta plecu locītavas stabilitāte.
Salīdzinot plecu locītavas dinamiskās stabilitātes īpatnības zēniem un vīriešiem, var izteikt
pieņēmumu, ka atrastās kvalitatīvās atšķirības ir radušās, laika gaitā lietojot pleca locītavai
asimetriskas slodzes.
Pirmajā eksperimentā gūtās atziņas liek domāt, ka nevienmēr izdosies līdzsvarot
iekšējo un ārējo rotatoru griezes momentus, lai panāktu locītavas stabilitāti. Tāpēc jāmeklē
iemesls atsevišķu muskuļu nepilnvērtīgai darbībai arī pēc speciālo vingrinājumu izpildes.

3.2. Funkcionāli vāju muskuļu gadījumu biežums cilvēkiem ar stājas
traucējumiem mugurkaula kakla plecu daļā
Ņemot vērā iepriekš aplūkoto pārbaužu rezultātu analīzi, var secināt, ka locītavas
dinamiskā stabilitāte nav panākama tikai lietojot speciāli izvēlētus vingrinājumus muskuļu
agonistu – antagonistu griezes momentu procentuālās attiecības normalizēšanai. Pēc
teorētiskajā literatūras analīzē iegūtajām atziņām var pieļaut, ka atsevišķās situācijās ir
iespējama kustību veicošā muskuļa aizvietošana ar kādu no muskuļiem sinerģistiem vai
muskuļiem neitralizatoriem. Šādu muskuļu nepilnvērtīgu darbību teorētiskajā literatūrā
apraksta kā funkcionāli vāju muskuli. Funkcionāli vāju muskuļu rašanos literatūrā saista ar
regulācijas problēmām CNS zemgarozas līmenī. Minētās regulācijas problēmas var veidoties
gan ar funkcionāliem traucējumiem pašā CNS, gan viscerālajos orgānos, gan somatiskajā
sistēmā [81, 106, 133]. Lai novērtētu, cik bieži praktiski var konstatēt funkcionāli vājus
muskuļus neatkarīgi no patofizioloģiskā cēloņa, tika izvēlēts pētāmais kontingents: 28
studenti vecumā no 21 līdz 24 gadiem, t.i., 16 sievietes un 12 vīriešus. Visiem pētāmās grupas
studentiem bija stājas problēmas kakla un krūšu mugurkaula daļā (sk. 12. tab).
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12. tabula
Antropometriskie un plecu joslas funkcionālie rādītāji

S
I
E
V
I
E
T
E
S

V
Ī
R
I
E
Š
I

Nr.p.k.
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.
~
x
δ
S%
x
S~

Iniciāļi
Z.J.
A.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.

Vecums (gadi)
21
23
22
23
21
22
24
24
21
24
21
22
23
23
22
23
21
22
24
24
21
24
21
22
23
23
22
22
22,4
1
4,9 %
0,19

Augums (cm)
169
166
168
164
170
170
172
171
176
166
174
172
165
173
177
168
184
180
178
172
171
176
176
184
192
185
173
177
174,2cm
7
3,8 %
1,32

Masa (kg)
60
56
69
50
65
71
65
64
60
59
58
63
50
59
55
50
79
70
75
71
65
66
69
72
78
83
70
59
64,7kg
9
13,5 %
1,70

ĶMI
21,01
20,32
24,45
18,59
22,49
24,57
21,97
21,89
19,37
21,41
19,19
21,3
18,37
19,71
17,56
17,72
23,33
21,6
23,67
24
21,90
20,95
22,28
21,27
21,16
24,25
23,39
18,83
21.3
2,1
9,7 %
0,40

Novērtējot pētāmās grupas auguma un ķermeņa masas attiecības, pēc ķermaņa masas
indeksa (ĶMI), redzams, ka tā vidējā vērtība ir 21,3 ± 0,4, ko literatūrā [63] vērtē kā praktiski
normālu ĶMI. Arī individuāli visām - no pārbaudītajām sievietēm un visiem pārbaudītajiem
vīriešiem - ķermeņa masas un auguma attiecība bija normas robežās.
Pēc tam tika novērtēti pārbaudāmo grupas stājas problēmas raksturojošie parametri
kakla un krūšu mugurkaula daļā (sk. 13. tab.).
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13. tabula
Plecu joslas funkcionālie rādītāji

S
I
E
V
I
E
T
E
S

V
Ī
R
I
E
Š
I

Nr.p.k.

Iniciāļi

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.
~
x
δ
S%
S~
x

Z.J.
A.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.

Plecu liekums uz priekšu
(Ir ; Nav)
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Th1 un jūga ieroba līmeņa
novirzes no horizonta (cm)
1
3
1
2
4
3
2
1
3
3
2
2
2
2
3
2
1
3
3
2
4
3
2
1
3
3
4
1
2,35 cm
1
40,4 %
0,19

Somatoskopiski pārbaudāmo grupai sagitālajā plaknē tika konstatēts plecu liekums
uz priekšu un palielināta kakla lordoze. Pēc literatūrā aprakstītā [22, 49, 56, 133] šāds kakla
plecu daļas stāvoklis saistās ar kakla un krūšu mugurkaula skriemeļu pārejas atrašanos
fleksijā. Par to liecina arī pirmās ribas līmeņa novirze no horizonta. Pēc iegūtajiem
mērījumiem Th1 un jūga ieroba līmeņa novirzes no horizonta bija vidēji par 2,35cm ± 0,19cm.
Pēc metodikā aprakstītās muskuļu funkcionālā stāvokļa novērtēšanas metodes (sk.
2.2.5. punktu - AK testi) tika pārbaudīti muskuļi, kas saista humerus ar lāpstiņu. Īpaša
uzmanība tika pievērsta rotācijas manšeti veidojošajai muskuļu grupai. Novērtējot muskuļu
funkcionālo stāvokli gan labajā, gan kreisajā plecā, procentuāli noteikts, cik gadījumos
pārbaudāmais muskulis uzrādīja funkcionālu vājumu. Apkopojot iegūtos rezultātus, var
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konstatēt, ka m.supraspinatus pārbaudāmo grupā funkcionālu vājumu uzrādīja 34% gadījumu,
m.infraspinatus – 31% gadījumu, m.subscapularis 25%, m.coracobrachialis 25%, m.triceps
brachii 23%, m.teres major – 16%, m.teres minor 19%, m.deltoideus 20%, bet m.bicepss
brachii 16% gadījumu (sk. 36.att.).

36. att. Muskuļu funkcionālā vājuma biežums procentos
No iegūtajiem rezultātiem redzams, ka visbiežāk šajā muskuļu grupā, kas saista
augšdelma kaula galviņu ar lāpstiņu, funkcionāli traucēti ir m.supraspinatus un
m.infraspinatus, bet visretāk m.teres major un m.bicepss brachii.
Tā kā m.supraspinatus un m.infraspinatus pieder pie pleca locītavas rotatoru
manšetes, kas stabilizē pleca locītavu visās kustībās [19, 133], tad acīmredzot šo muskuļu
funkcionālais vājums var iespaidot arī locītavas dinamisko stabilitāti. Ņemot vērā literatūras
datus par funkcionāli vāja muskuļa patofizioloģiju [81, 133], var secināt, ka, pastāvot šādai
problēmai, nav mērķtiecīgi ar fizisku vingrinājumu palīdzību censties līdzsvarot rotācijas
rotatoru manšetes muskuļu agonistu un antagonistu griezes momentus. Šādās situācijās
vispirms jānovērš attiecīgo muskuļu vājums un tikai tad jāattīsta spēka īpašības, lai
līdzsvarotu muskuļu agonistu antagonistu griezes momentus. Acīmredzot iepriekšējā
vingrinājumu sērijā, kad fizisko vingrinājumu izpilde deva tikai daļēju uzlabojumu, netika
ņemts vērā tieši šis fakts.

3.3. Kakla plecu daļas statiski un dinamiski funkcionālo traucējumu
korekcija un optimāla kustību stereotipa izstrāde
Novērtējot plecu locītavas muskuļu, funkcionālo vājumu redzams, ka šādi
funkcionāli traucējumi parādās relatīvi bieži, biežāk nekā 20% gadījumu (sk. 36.att.).
Savukārt teorētiskajā literatūrā tika analizēta informācija, kad funkcionāli vājš muskulis
netiek pilnvērtīgi iesaistīts stereotipiskā kustībā [81]. Līdz ar to funkcionāli traucējumi
somatiskajā vai viscerālajā sistēmā, kas izsauc funkcionāli vāju muskuļu veidošanos, netieši
ietekmēs katras konkrētas stereotipiskas kustības kvalitāti. Šādus neoptimālus kustību
stereotipus literatūrā apraksta daudzām tā sauktajām vienkāršajām kustībām [133]. Jāuzsver,
ka neoptimāls stereotips kustībai neizzūd, tikai normalizējot vājā muskuļa funkcionālo
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stāvokli. Literatūrā ir norādes, ka šāda neoptimāla stereotipa izstrādei jālieto īpašas metodes,
uzmanību pievēršot bioloģiskās atgriezeniskās saites nodrošināšanai kustības izpildes procesā
[77]. Šajā pētījuma posmā bija būtiski noskaidrot kustību stereotipa izmaiņas pēc muskuļa
funkcionālo traucējumu novēršanas. Lai to novērtētu, pētījuma posmā tika iekļauti
pārbaudāmie, kuriem funkcionāli vāja muskuļa cēlonis bija perifērās nervu sistēmas
traucējums. Šādus funkcionālus traucējumus rada nepareizs muguras skriemeļu stāvoklis
kakla un krūšu mugurkaula daļā [20, 132]. Šo kakla un krūšu mugurkaula daļas skriemeļu
funkciju traucējumus var novērot, piemēram, kā stājas traucējumus un kustību ierobežojumus
šajā muguras segmentā [19, 132, 142].

3.3.1. Kakla plecu daļas statiski un dinamiski funkcionālo traucējumu korekcija
Lai analizētu atsevišķu pleca kustību stereotipa kvalitāti, tika izvēlēts pētāmo
kontingents: 23 studenti vecumā no 21 līdz 23 gadiem. 11 vīriešiem un 12 sievietēm, kam
somatoskopiski un izmērot goniometriski kustību apjomu kakla un krūšu mugurkaula daļā,
kopējā pazīme bija palielināta kakla lordoze un krūšu daļas kifoze, kā arī rotācijas un
laterofleksijas kustību traucējumi (pa labi un pa kreisi) (sk. 14.tab.).

14. tabula
Studentu antropometriskie dati un viņu kakla plecu daļas funkcionālie
traucējumi statikā un dinamikā pirms manuālas korekcijas

1.
S
I
E
V
I
E
T
E
S

V
Ī
R
I
E
Š
I

Nr.
p.
k.

Iniciāļi

Vecum
s (gadi)

ĶMI

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

3.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.

4.
21
22
24
24
21
24
21
22
23
23
22
23
21
22
24
24
21
24
21
22

5.
22,49
24,57
21,97
21,89
19,37
21,41
19,19
21,3
18,37
19,71
17,56
17,72
23,33
21,6
23,67
24
21,90
20,95
22,28
21,27

Th1-jūga
ieroba
līmeņa
novirzes no
horizonta
(cm)
6.
1
3
1
2
4
3
2
1
3
3
2
2
2
2
3
2
1
3
3
2
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Krūšu
kifozes
palielinājums
(Ir;Nav)
7.
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Kustības
amplitū
das
ierobež.
Kakla
rotācijā
8.
12°
15°
5°
13°
10°
11°
15°
15°
10°
15°
5°
15°
10°
15°
12°
13°
15°
10°
14°
10°

Kustības
amplitūdas
ierobež.
Laterofleksijā
9.
12°
11°
12°
11°
6°
9°
9°
7°
14°
14°
9°
12°
11°
13°
9°
9°
7°
10°
14°
14°

14.tabulas turpinājums
1.

2.
21.
22.
23.
~
x
δ
S%
S~
x

3.
V.J.
J.T.
J.V.

4.
23
23
22
22,4
1
5,2 %
0,21

5.
21,16
24,25
23,39
21.4
2,02
9,4 %
0,42

6.
4
3
2
2,36
1
37,7 %
0,21

7.
Ir
Ir
Ir

8.
5°
10°
15°
11,5°
3
28,6 %
0,62

9.
9°
12°
11°
10.2°
2
35,6 %
0,42

Pētāmās grupas raksturošanai tika novērtēts dalībnieku vidējais vecums un ķermeņa
masas indekss. Vidējais studentu vecums pētāmajā grupā bija 22,4 ± 0,21 gads un vidējais
ĶMI - 21,4 ± 0,42, kas atbilst normālām auguma masas proporcijām. Izvēlētajai studentu
grupai funkcionālie traucējumi kakla un krūšu mugurkaula daļā bija raksturīgi ar vidējo Th1jūga ieroba līmeņa novirzi no horizonta par 2,36cm ± 0,21cm. Visiem 23 pārbaudāmajiem
somatoskopiski bija konstatēta palielināta kifoze krūšu daļā. Šīs novirzes no normas ir
attēlotas vizuāli 37. un 38. attēlā.

37. att. Stājas traucējumu fotogrāfiska diagnostika sievietēm
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38. att. Stājas traucējumu fotogrāfiska diagnostika vīriešiem
Novērtējot kustību ierobežojumus, goniometriski tika konstatēts, ka vidēji kustības
amplitūda kakla rotācijā bija ierobežota par 11,5° ± 0,62° un kustības amplitūdas
ierobežojumi laterofleksijā bija 10,2° ± 0,42° (sk. 14.tab.). Šīs funkcionālās novirzes gan
stājā, gan kustības ierobežojumos tiek saistītas ar funkcionāli vāja muskuļa veidošanos un līdz
ar to neoptimālu kustību stereotipu rokas abdukcijā (sk. 15.tab.).

15. tabula
„Lāpstiņas augšdelma ritma” funkcionāls vērtējums rokas abdukcijā pirms
manuālās korekcijas

1.
S
I
E
V
I
E
T
E
S

Nr.
p.k.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iniciāļi
3.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.

M.supraspinatus
funkcionālais
stāvoklis
4.
Lb. vājš
Lb. vājš
Kr.vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Kr.vājš
Kr.vājš
Kr.vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
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Humerus leņķis abdukcijā
līdz lāpstiņas sākuma
kustībai. (Norma no 60°)
5.
25°
20°
23°
30°
35°
45°
38°
25°
20°
28°
30°
35°

15.tabulas turpinājums
1.
V
Ī
R
I
E
Š
I

2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
~
x
δ
S%
x
S~

3.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.

4.
Kr.vājš
Kr.vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Kr.vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Lb. vājš
Kr.vājš

5.
45°
37°
25°
25°
28°
23°
20°
28°
25°
35°
45°
30°
8
26,6 %
1,67

Pārbaudot šiem studentiem m.supraspinatus funkcionālo stāvokli ar metodikā
aprakstīto AK testu (sk. 2.2.5. punktu), 8 pārbaudāmajiem tika konstatēts laterofleksijas
ierobežojumus pa kreisi, un 15 pārbaudāmajiem laterofleksijas ierobežojumus pa labi.
Atbilstoši tajā pašā pusē bija izteikts m.supraspinatus funkcionāls vājums.
Izpildot augšdelma abdukciju, visiem pārbaudāmajiem tika konstatēts neoptimāls
kustības stereotips, t.i., nepareizs lāpstiņas augšdelma ritms. Tas nozīmē, ka lāpstiņa uzsāk
rotācijas kustību, kad augšdelms ir pacelts 30° leņķī. Paralēli tam novēro pleca piecelšanu uz
augšu. Pārbaudot kakla skriemeļu funkcionālo stāvokli, visiem pārbaudāmajiem tika
konstatēti kustību ierobežojumi C4 C5 skriemeļu līmenī, ko varētu saistīt ar iespējamu
mehānisku ietekmi uz atbilstošo nervu saknīti. Pārbaudot šī segmenta funkcijas pēc AK
metodes, mehāniski provocējot šo kustību segmentu, m.supraspinatus spēks uz brīdi pieauga.
Pēc literatūras datiem [88] šāds provokācijas tests apstiprina to, ka m.supraspinatus
funkcionālā vājuma cēlonis ir kustību ierobežojumi C4 C5 skriemeļu līmenī. Līdzīgi tika
pārbaudīti pārējie kakla un krūšu mugurkaula daļas segmenti.
Pēc tam visiem pārbaudāmajiem atbilstoši atrastajām disfunkcijām segmentā un
kustību ierobežojumiem labajā vai kreisajā pusē tika veikti manuālās terapijas paņēmieni
segmenta kustību apjoma atjaunošanai un funkcionālā stāvokļa normalizēšanai. Attiecīgā
segmenta manuālās terapijas paņēmieni aprakstīti metodikas daļā (sk. 2.2.7.punktu). Manuālā
terapija pēc būtības ir mehāniska un neiroreflektora iedarbība uz mīkstajiem audiem. Tiek
izmantotas mehāniskas darbības saistaudu iestiepšanai kustībā līdz galam, izsaucot
neiroreflektoru iedarbību uz saistaudiem un muskuļiem, tādējādi mērķtiecīgi izmainot šo audu
tonusu. Vienlaicīgi neiroreflektoras iedarbības ietekmē tiek panāktas sāpju sajūtas
likvidēšana, kustības apjoma normalizācija locītavās, kā arī funkcionāli pareiza muskuļu
ieslēgšanās secība kustību stereotipa organizēšanā. Atjaunojot kustīgumu un normalizējot
funkcionālo stāvokli atbilstošajos kakla un krūšu mugurkaula daļas segmentos, atkārtoti tika
veikts studentu kakla plecu daļas novērtējums (sk. 16.tab).
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16. tabula
Kakla plecu daļas funkcionālā stāvokļa novērtējums pēc manuālās korekcijas

S
I
E
V
I
E
T
E
S

V
Ī
R
I
E
Š
I

Nr.
p.k.

Iniciāļi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
~
x
δ
S%
S~
x

V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.

Kustības
amplitūdas
ierobež. kakla
rotācijā
8°
5°
15°
7°
0°
9°
5°
5°
0°
5°
15°
5°
0°
5°
0°
7°
5°
10°
0°
0°
5°
0°
0°
5°
5
94,5 %
1,04

Kustības
amplitūdas
ierobež. kakla
laterofleksijā
7°
3°
7°
8°
3°
0°
0°
2°
0°
5°
4°
7°
6°
4°
3°
0°
8°
5°
4°
7°
6°
4°
3°
4°
3
62,4 %
0,62

M.supraspinatus
funkcionālais
stāvoklis
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Kr.norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. vājš
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.

Pēc šīm manipulācijām visos gadījumos tika panākta m.supraspinatus funkcionālā
stāvokļa normalizēšanās un spēka palielināšanās. Pārbaudot kustību apjomu kakla rotācijai
tika konstatēts, ka ierobežojumi ir ievērojami samazinājušies, t.i., par 6.5°, bet vidēji bija 5° ±
1°, un laterofleksijā kustības apjoms uzlabojies par 6,2°, bet vidēji bija 4° ± 0,6°. Šīs izmaiņas
ir statistiski ticamas (P>0,95). Tas ļauj domāt, ka m.supraspinatus tiks normāli iesaistīts
kustības organizācijā un būs spējīgs darboties, realizējot normālu kustības stereotipu.
Pārbaudot normālu kustības stereotipu, t.i., lāpstiņas augšdelma ritmu, izpildot augšdelma
abdukciju, bija iespējams atcelt roku vairāk nekā 60º leņķī, lāpstiņai nerotējot, tāpat, veicot
abdukciju, noturēt plecu normālā augstumā. Palūdzot pārbaudāmajiem atkārtot augšdelma
abdukciju vairāk nekā 10 reizes, tomēr tika novērota tieksme pacelt plecu līdz ar rokas
abdukciju. Tas liecina par iepriekš nepareizi iestrādātā kustību stereotipa esamību. Tātad,
spēja realizēt pareizu kustību stereotipu vēl nenozīmē to, ka iepriekš izveidojies neoptimālais
kustību stereotips tūlīt tiks aizstāts ar pareizu.
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3.3.2. Plecu joslas autoptimāla kustību stereotipa izstrāde
Lai izstrādātu pareizu kustību stereotipu, pēc iepriekš literatūras analīzē iegūtās
informācijas tika izveidots vingrinājumu kopums automātisku kustību stereotipa izstrādei. Lai
kustības nodrošinātu automātiskā režīmā, katrā vingrinājumā kustību atkārtojuma skaits bija
liels, t.i., 20 - 30 kustības ar vairākiem atkārtojumiem. Lai kustība automātiskā režīmā būtu
pareiza, tika lietota bioloģiskā atgriezeniskā saite ar taktīlu kairinājumu pie nepareizas
kustības. Pēc literatūras datiem [106] šāds atgriezeniskās saites veids kustības veikšanā
apziņas kontroli iesaista minimāli.
Vingrinājumi tika vērsti uz pleca locītavas rotācijas manšetes muskuļu sabalansētu
darbību, īpašu akcentu liekot uz ārējiem rotatoriem, kur viens no galvenajiem muskuļiem ir
tas, kuram iepriekš bija konstatēts vājums, tas ir, ārējais rotators – m.supraspinatus. Tāpat
vingrinājumu laikā tika kontrolēti krūšu un kakla daļas izliekumi. Visu vingrinājumu sākuma
stāvokļos pleci bija taisni un galva „uz pleciem”. Plecu kustības ierobežojumam uz augšu tika
lietota mehāniska atdure. Atdure radīja taktīlu kairinājumu, ja vingrinājuma laikā pleci
nevajadzīgi tika celti uz augšu. Tādējādi tika nodrošināta bioloģiskā atgriezeniskā saite
kustības stereotipa saglabāšanai optimālā režīmā. Lai vingrinājums iegūtu stereotipisku
raksturu, tā atkārtojumu dozējums tika izvēlēts vairāk nekā 20 reizes, kas atbilst literatūras
norādēm [32]. Atpūtas režīms 60s tika izvēlēts, balstoties uz literatūras norādēm [93, 112,
151] par to, ka muskuļu darbības laikā radušās bioķīmiskās izmaiņas, kas nosaka ar muskuļa
darbības regulāciju saistīta noguruma veidošanos, ir jākompensē ar atbilstošu 2-3 reizes
ilgāku atpūtas periodu, lai regulācijas efektivitāte tiktu atjaunota.
Lai sabalansētu šo muskuļu darbību, no literatūras [9, 26, 42, 54, 62, 70 74, 82, 87,
108] tika izvēlēti fiziski un apkopoti fiziski vingrinājumi izmantojot vispārattīstošo
vingrinājumu terminoloģiju [110, 111]. Pārbaudāmie vingrinājumus veica katru dienu 2
nedēļas ar kontroli 2x nedēļā (sk. 17.tab.).

17. tabula
Vingrinājumu kopums automātisko kustību stereotipa izstrādei
Nr.
p.k.
1.
1.

2.

3.

Vingrinājuma
pielietojums
2.
Vingrinājums
pleca joslas
muskulatūras
aktivēšanai
Vingrinājums
pleca joslas
muskulatūras
aktivēšanai

Vingrinājuma apraksts

Dozējums
4.
30"

3.
S.st. – žākļstāja, rokas atpakaļ
krustotas, labā virs kreisās;
1 – kreisā roka virs labās;
2 – s.st.
S.st. – žākļstāja, rokas sānis,
30"
plaukstas savilktas dūrēs;
1 – vienlaikus supinācija labajā
pleca locītavā un pronācija
kreisajā, galva pa labi;
2 – tas pats uz otru pusi.
Vingrinājums pleca S.st. – žākļstāja, rokas
3 x 20-30
locītavas ārējo saliektas, elkoņi piespiesti pie
reizes
rotatoru muskuļu sāniem;
atpūta 60”
stereotipu kustību 1 – augšdelma ārēja rotācija;
starp
attīstīšanai
2 – veicot iekšēju rotācija s.st. sērijām
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Metodiskie
norādījumi
5.
Muguras taisnas.
Necelt plecus uz augšu.
Veikt straujas kustības.
Rokas taisnas.
Skats uz priekšu.
Kustība līdz galam.

Skats uz priekšu.
Kustība līdz galam.

17.tabulas turpinājums
1.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.
3.
4.
Vingrinājums pleca S.st. – žākļstāja, rokas sānis
3 x 20-30
locītavas rotācijas saliektas;
reizes
manžetes muskuļu 1 – veicot augšdelma ārēju
atpūta 60”
stereotipu kustību rotāciju apakšdelmus ceļ uz
starp
attīstīšanai
augšu;
sērijām
2 – s.st.
Spēka vingrinājums S.st. – guļus uz labā sāna, labā 3 x 20-30
pleca locītavas roka zem galvas, kreisā –
reizes
ārējiem rotatoriem saliekta aiz muguras, plaukstā atpūta 60”
hantele:
starp
sērijām
1 – celt elkoni uz augšu;
2 – s.st.
Tas pats uz otra sāna ar otru
roku.
Spēka vingrinājums S.st. – žākļstāja, sānis saliektās 20-30x3
piegājieni
pleca locītavas rokās hanteles;
rotācijas manžetes 1 – veicot augšdelma ārēju
atpūta 60”
muskuļiem
rotāciju apakšdelmu ceļ uz
Hanteles:
augšu;
vīr. 1kg,
2 – s.st.
siev. 0,5kg
Spēka vingrinājums S.st. – guļus uz labā sāna, labā 20-30x3
deltveida un
roka zem galvas, kreisā –
piegājieni
virsšķautnes
saliekta aiz muguras, plaukstā atpūta 60”
muskulim
hantele:
Hanteles:
1 – celt elkoni uz augšu;
vīr. 1kg,
2 – s.st.
siev. 0,5kg
Tas pats uz otra sāna ar otru
roku.
Vingrinājums pleca S.st. – žākļstāja;
10x3
locītavas rotācijas 1 – roku abdukcija;
piegājieni
manžetes muskuļu 2 – veicot addukciju s.st.
atpūta 60”
stereotipu kustību
attīstīšanai
Spēka vingrinājums S.st. – žākļstāja, rokās
10x3
pleca locītavas hanteles;
piegājieni
rotācijas manžetes 1 – roku abdukcija;
atpūta 60”
muskuļiem
2 – veicot addukciju s.st.
Hanteles:
vīr. 1kg,
siev. 0,5kg
Vingrinājums S.st. – žākļstāja, labā roka
4 x 20”
Plecu joslas
priekšā uz iekšu, kreisās
atpūta 15”
muskuļu stiepšanai plauksta pie labās augšdelma.
Ar kreiso roku virzīt labo roku
pa kreisi.
Tas pats ar otru roku.
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5.
Atdure uz pleca
izraisīja taktīlu
kairinājumu kā
atgriezenisko saiti.
Augums taisns.

Atdure uz pleca
izraisīja taktīlu
kairinājumu kā
atgriezenisko saiti.
Augums taisns.

Necelt plecus uz augšu
un vingrinājumu beigt,
kad pamanāma plecu
darbības asimetrija
Necelt plecus uz augšu
un vingrinājumu beigt,
kad pamanāma plecu
darbības asimetrija
Lēnā tempā.

Ar pirmā vingrinājuma izpildi tiek panākta aktīva m.teres minor, m.triceps brachii,
m.teres major, kā arī m.infraspinatus darbība pie iestieptām m.pektoralis major un
m.deltoideus priekšējās daļas šķiedrām.
Praktizējot otro vingrinājumu tiek panākta gan iekšējo, gan ārējo pleca rotatoru
muskuļu sinhrona darbība visā pleca locītavas kustības amplitūdā. Šis vingrinājums
maksimāli izkustina kakla un krūšu mugurkaula daļas skriemeļu pāreju un normalizē nervu
impulsu pārvadi uz koordinētu pleca daļas muskuļu darbību.
Trešais vingrinājums tika izvēlēts, lai plecu locītavu ārējiem rotatoriem dotu spēka
izturības slodzi, akcentējot stereotipu kustību. Vingrinājumu izpilda 20 – 30 reizes 3 sērijās,
ievērojot 60 sekunžu atpūtu starp sērijām.
Ceturtais vingrinājums veicina stereotipiskas kustības pleca locītavas rotācijas
manšetes muskuļiem. Vingrinājumu izpilda 20 – 30 reizes 3 sērijās, ievērojot 60 sekunžu
atpūtu starp sērijām un neceļot plecus uz augšu. Atdure uz pleca izraisīja taktīlu kairinājumu
kā atgriezenisko saiti.
Piektais, sestais un septītais vingrinājumus tika izvēlēts, lai attīstītu spēka izturību
pleca locītavas ārējiem rotatoriem. Vingrinājumu izpilda 20 – 30 reizes 3 sērijās ievērojot 60
sekunžu atpūtu starp sērijām.
Astotais vingrinājums paredzēts pleca locītavas rotācijas manšetes kustību stereotipa
iestrādei. Veicot vingrinājumu 10 reizes 3 sērijās ievērojot 60 sekunžu atpūtu starp sērijām,
necelt plecus uz augšu un vingrinājumu beigt, kad pamanāma plecu darbības asimetrija.
Devītais vingrinājums ir tāds pats kā astotais, vīriešiem rokās 1 kg, bet sievietēm 0,5
kg smagas hanteles.
Desmitais vingrinājums paredzēts plecu joslas muskuļu stiepšanai. Vingrinājumu
izpilda 4x20" ar atpūtu 15" lēnā tempā [108]. Pēc vingrinājumu kopuma izpildes tika veikts
atkārtots rokas abdukcijas kustības stereotipa un m.supraspinatus funkcionālā stāvokļa
novērtējums (sk.18.tab.).

18. tabula
Lāpstiņas augšdelma ritmu raksturojošo parametru vērtējums pēc koriģējošo
vingrinājumu izpildes

1.
S
I
E
V
I
E
T
E
S

Nr.
p.
k.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iniciāļi
3.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.
U.A.
L.A.
Z.K.
E.J.

M.supraspinatus
funkcionālais
stāvoklis
4.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Kr.norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
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Humerus leņķis abdukcijā
līdz lāpstiņas sākuma
kustībai. (Norma no 60°)
5.
57°
60°
63°
60°
58°
60°
58°
55°
60°
58°
60°
65°

18.tabulas turpinājums
1.
V
Ī
R
I
E
Š
I

2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
~
x
δ
S%
x
S~

3.
V.M.
L.E.
K.M.
V.P.
L.M.
J.S.
B.J.
I.R.
V.J.
J.T.
J.V.

4.
Kr.norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Lb. norm.
Kr.norm.

5.
55°
67°
57°
55°
58°
63°
60°
58°
61°
55°
56°
59°
1,76
8,46
0,36

Pēc 2 nedēļām, pārbaudot lāpstiņas augšdelma ritmu daudzkārt atkārtotā kustībā (20
reizes) un novērtējot m.supraspinatus funkcionālo stāvokli visiem 23 pārbaudītajiem
studentiem ar AK testu, tas uzrādīja spēju kontrahēties toniskā režīmā. Tas norāda, ka
neiroloģiski muskulis ir normālā funkcionālā stāvoklī. Pārbaudot humerus leņķi pret
horizontālo plakni abdukcijā, kad lāpstiņa sāk rotācijas kustību, vidēji šis leņķis bija 59°±
0,4°, kas atbilst normālam lāpstiņas augšdelma ritmam. Līdz ar to var teikt, ka vingrinājumu
kopums ir radījis rokas abdukcijas kustības stereotipa kvalitatīvas izmaiņas.
Šajā pētījuma sērijā, salīdzinot lāpstiņas augšdelma ritmu ar rokas abdukciju pirms
manuālās kakla un krūšu mugurkaula daļas funkcionālā stāvokļa normalizēšanas, visiem
pārbaudāmajiem bija minēts neoptimāls kustību stereotips. Veicot manuālās terapijas
korekcijas, lāpstiņas augšdelma ritms kā optimāla stereotipa kustība izveidojās tikai 10%
pārbaudāmo (sk. 39.att.).
Izmainīta lāpstiņas augšdelma ritms

%
100
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40
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Pirms manuālās
korekcijas

Pēc manuālās
korekcijas

Pēc vingrinājuma
kopuma
pielietošanas

39. att. Lāpstiņas augšdelma ritma procentuālais noviržu biežums
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Pēc vingrinājuma kopuma izpildes, kurā tika izmantota automātisko kustību
stereotipa izstrādes metodika ar daudzkārt atkārtotiem vingrinājumiem un bioloģisko
atgriezenisko saiti – mehānisku atduri, kas neļauj plecam priekšlaicīgi pacelties uz augšu,
veicot rokas abdukciju vai fleksiju, tika panāktas kvalitatīvas izmaiņas kustības stereotipa
optimizēšanā deviņdesmit pieciem procentiem pārbaudāmo attiecībā pret sākotnējo stāvokli.
Lai minētie parametri saglabātos normas robežās, nepieciešams regulāri kontrolēt un
nodrošināt pilnu kustību apjomu kakla un krūšu mugurkaula daļas skriemeļos, un saglabāt
pareizu kustību dinamiku kakla plecu daļā.
Šajā pētījuma daļā tika konstatēts, ka muskuļa normāla funkcionālā stāvokļa
atjaunošana vēl nedod iespēju mērķtiecīgi izmantot fiziskus vingrinājumus muskuļu agonistu
antagonistu spēka līdzsvara atjaunošanai. Lai, izmantojot regulārus fiziskus vingrinājumus,
varētu panākt efektīvu iedarbību uz izvēlētajiem muskuļiem, šo vingrinājumu izpildes laikā
jānodrošina kustību izpilde pareizā automātiskā režīmā. Šādu stāvokli var panākt, izpildot
kustības stereotipu tā, lai kustību nodrošinošie muskuļi iesaistītos slodzē noteiktā kārtībā bez
apziņas kontroles, t.i., automātiskā režīmā.

3.4. Pleca locītavas dinamiskās stabilitātes kompleksās korekcijas
teorētiskais pamatojums
Kustību dinamiskā stabilitāte ir aktuāla sportā pēc dažādām traumām. No analītiskā
literatūras apskata analīzes izriet, ka pleca locītavas dinamisko stabilitāti ietekmē daudzi
faktori. No pleca locītavas anatomiskās uzbūves vērtējuma var secināt, ka šī ir viena no
nestabilākajām locītavām organismā [19, 24, 56]. Pleca locītavas zemā stabilitāte saistīta ar
lāpstiņas locītavas lēzeno iedobi un relatīvi brīvo locītavas kapsulu. Pleca locītavas dinamisko
stabilitāti galvenokārt nodrošina locītavas darbībā iesaistīto skeleta muskuļu sabalansēta
darbība. Īpaša loma locītavas stabilizācijā ir rotācijas manšeti veidojošajiem muskuļiem. Šie
muskuļi nodrošina augšdelma iekšējo un ārējo rotāciju. Literatūras analīzes vērtējumā tika
iegūta informācija par to, ka locītavas dinamiskā stabilitāte ir atkarīga no iekšējo un ārējo
rotatoru muskuļu maksimālās griezes momentu sabalansētības visā kustības apjomā. Pirmajā
un otrajā pētījuma posmā tika konstatēts, ka iekšējās un ārējās rotācijas griezes momentu
procentuālā attiecība kustības sākuma un beigu posmā norāda uz pleca locītavas nestabilitāti.
Literatūrā aprakstītie griezes momentu attīstošie vingrinājumi tika izmantoti tiem muskuļiem,
kuru nepietiekamā spēka īpašību dēļ veidojās locītavas nestabilitāte. Šāda vingrinājumu
veikšana deva ticamu (P>0,95) locītavas dinamiskās stabilitātes uzlabojumu, bet pilnībā
nenovērsa locītavas nestabilitāti. Ņemot vērā analītiskajā literatūras apskatā apkopoto
informāciju par skeleta muskuļu kontrakcijas kvalitātes īpatnībām, tika pamatota funkcionāli
vāja muskuļa ietekme uz pleca locītavas dinamisko stabilitāti.
Ņemot vērā literatūras norādes, ka kustības realizācijā konkrētās situācijās ir
iespējama kustību veicošā muskuļa agonista aizvietošana ar kādu no muskuļiem sinerģistiem
vai muskuļiem stabilizatoriem [133, 142], var secināt, ka kompensatori iesaistīto muskuļu
aktivācija un galvenā kustību veicēja muskuļa nepilnvērtīga darbība veidojas un tiek regulēta
centrālās nervu sistēmas līmenī. Līdz ar to kustības stereotipa izmaiņas nav vienkārši muskuļa
agonista nepietiekamais spēks, bet gan šī muskuļa kontrakcijas vadīšanas problēma [81].
Analizējot šādas muskuļu rekrutācijas un koordinēšanas problēmas, literatūrā ir
norādes uz muskuļu saraušanās režīma īpatnībām fāziskā vai toniskā kontrakcijas režīmā. Ja
fāzisko kontrakcijas režīmu nodrošina apzināta kustības organizācija no centrālās nervu
sistēmas kortikālajiem slāņiem, tad tas nozīmē, ka šāda kontrakcija notiek ar nepārtrauktu
apziņas kontroli. Turpretī toniskās muskuļu kontrakcijas kustības realizēšanā tiek vadītas no
zemgarozas (subkortikālajiem) slāņiem un līdz ar to ir zināmā mērā automātiskas un katrā
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gadījumā tiešai apziņai nepakļautas. Tieši šāda kustību organizācija ar muskuļu tonisku
saraušanos tiek raksturota kā optimāls kustību stereotips. Automātisko muskuļu kontrakciju
toniskajā režīmā nodrošina sarežģīta aferentās informācijas plūsmas analīze centrālajā nervu
sistēmā. Jāatzīmē, ka analīzei pakļautā aferentācija nav tikai informācijas plūsma no kustību
realizējošām struktūrām, bet gan no visām organisma struktūrām, t.i., gan no somatiskajām,
gan arī no viscerālajām struktūrām, gan arī atkarīga no cilvēka psihoemocionālā stāvokļa [81].
Līdz ar to kā funkcionāli vāja muskuļa diagnostikas kritērijs var būt šā muskuļa kontrakcijas
režīma nespēja pāriet no fāziskas kontrakcijas uz tonisku.
Lai noskaidrotu funkcionāli vāju muskuļu rašanās gadījumu biežumu plecu locītavas
kustību nodrošinošajos muskuļos, tika veikts trešais pētījuma posms. Šajā posmā tika
noskaidrots, ka visbiežāk no pleca locītavas kustību nodrošinošajiem muskuļiem funkcionāli
vāji kļūst m.supraspinatus un m.infraspinatus. Jāuzsver, ka tieši m.supraspinatus nodrošina
augšdelma abdukcijas uzsākšanu, kuru turpina m.deltoideus. Pētot literatūru, tika noskaidrots,
ka muskuļu funkcionālais vājums saistās ar traucējumiem šo muskuļu inervācijā,
traucējumiem cirkulatorajos procesos, traucējumiem reflektori saistītajos viscerālajos orgānos,
kā arī ar psihoemocionāliem traucējumiem. No šīs pētījuma daļas rezultāti ļauj secināt, ka nav
loģiskas jēgas censties attīstīt griezes momentus funkcionāli vājos muskuļos, jo tie praktiski
pilnvērtīgi nedarbojās automātiskā kustību režīmā neirālās regulācijas trucējumu dēļ. Tāpēc
normālas neirālās regulācijas atjaunošana funkcionāli vājiem muskuļiem izvirzās kā pirmais
posms kompleksā pleca locītavas dinamiskās stabilitātes korekcijā. Ceturtajā pētījuma posmā
tika atlasīti studenti, kuriem bija konstatēta kakla daļas segmentu disfunkcija ar
starpskriemeļu locītavu kustību ierobežojumiem, kuru dēļ tika novērots m.supraspinatus
funkcionāls vājums. Izdarot augšdelma abdukciju, varēja novērot neoptimālu kustību
stereotipu ar tām raksturīgo pleca priekšlaicīgu pacelšanu. Lietojot manuālās terapijas
paņēmienus, tika normalizēts kakla starpskriemeļu locītavu kustīgums, novēršot arī
m.supraspinatus funkcionālo vājumu. Atjaunojot normālu m.supraspinatus funkcionālo
stāvokli, pārbaudāmie varēja izpildīt optimālu augšdelma abdukcijas kustību. Tomēr pie
daudzkārt atkārtotas augšdelma abdukcijas neoptimālais kustību stereotips saglabājās.
Balstoties uz analītiskajā literatūras apskatā apkopoto informāciju par metodēm, kā
izmainīt kustību stereotipu, tika izveidots vingrinājumu kopums ar lielu kustību atkārtojumu
skaitu un taktīlu bioloģisko atgriezenisko saiti optimāla kustības stereotipa iestrādāšanai. Šāda
pieeja ļāva atjaunot normālu kustības stereotipu augšdelma abdukcijai.
Pētnieciskā darba gaitā, analizējot funkcionāli vāja muskuļa ietekmi uz kustības
organizācijas traucējumiem, tika secināts, ka pleca locītavas stabila darbība nav iespējama, ja
centrālajā nervu sistēmā konkrēti talāmu limbiskajā daļā pienākošā informācija no
somātiskajām un veģetatīvajām struktūrām nav atbilstoša jau iepriekš pieredzē uzkrātajam
„pareizas” informācijas kopumam. Pieredzē uzkrātā optimālā kustību stereotipa informācijas
apjoms ir tas noteicošais faktors, kas ļauj katru jaunu kustību realizējošo neirālo impulsu
kopumu novērtēt un pieņemt vai nepieņemt par optimālu turpmākā kustības realizācijā. Var
uzsvērt, ka līdzīgas hipotēzes par pieredzes lomu dažādu sensoro maņu orgānu radītās
informācijas apjoma pasaules uztveres realizācijā 2008.gadā izvirza un diskutē žurnāla The
New Yorker (citēts pēc žurnāla „Rīgas Laiks” 2008.gada oktobra numura). Tas liek domāt, ka
šāda kompleksa informācijas apstrāde, lai realizētu tēlus, sajūtas, kustības u.c. centrālajā
nervu sistēmā, ir dominējoša likumsakarība un attiecas konkrēti arī uz kustību stereotipa
veidošanu.
Līdz ar to plecu locītavas dinamiskās stabilitātes korekcijā būtu jāņem vērā tas, ka
atsevišķos pētījuma posmos iegūtās pozitīvās izmaiņas katra par sevi nedeva pilnvērtīgu
locītavas stabilitāti. Tikai kompleksi lietojot katrā pētījuma posmā aprakstītās korekcijas
metodes, ir iespējams pilnvērtīgi atjaunot optimālu kustības stereotipu un panākt pleca
locītavas dinamisko stabilitāti. Šāda kompleksa pieeja nodrošina pleca locītavas dinamisko
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stabilitāti nosakošo centrālo un perifēro nervu sistēmu, neiromuskulāro un muskuļu
kontrakciju raksturojošo biomehānisko parametru optimālu korekciju.
Pleca locītavas kompleksās korekcijas sistēmai raksturīga šāda secīgu korekcijas
posmu lietošana:
 Ievērojot literatūras norādes [24, 127, 148], ka koordinēta proprioreceptīva
muskuļu agonistu – antagonistu sinhronizācija var notikt tikai tad, ja sākotnēji
šiem muskuļiem ir normāls tonuss un normāls fizioloģiskais garums, vispirms
ir nepieciešams izstrādāt pilnu pleca locītavas kustības apjomu ar pasīvām
kustībām un stiepšanu.
 Pēc tam korekcija jāturpina ar iesaistīto muskuļu funkcionālā stāvokļa
normalizēšanu, kas atjauno normālu stāju un optimālas kustību amplitūdas
iespējas locītavā.
Tā kā muskuļu funkcionālais vājums saistās ar traucējumiem šo muskuļu inervācijā,
traucējumiem cirkulatorajos procesos, traucējumiem reflektori saistītajos viscerālajos orgānos,
kā arī ar psihoemocionāliem traucējumiem, tad:
a) lai atjaunotu normālu muskuļu inervāciju, kas visbiežāk ir traucēta
attiecīgā mugurkaula segmenta nervu saknītes līmenī, var lietot šī
segmenta skriemeļu locītavu manipulācijas un iesaistīto mīksto audu
mobilizācijas pēc literatūrā aprakstītām metodēm [96, 134, 142];
b) lai normalizētu cirkulatoros procesus funkcionāli vājajā muskulī var lietot
specifisku neirovaskulāro punktu masāžu, ko iesaka pielietojamā
kinezioloģija [88], kā arī literatūrā aprakstīto [104] muskuļu
postizometrisko relaksāciju, ja tajos ir izveidojušies trigerpunkti;
c) lai normalizētu viscerālo orgānu saistaudu receptoru kairinājumu, kas
izsauc atbilstošu muskuļu funkcionālo vājumu var pielietot literatūrā
aprakstītos viscerālās manuālās terapijas paņēmienus [132];
d) lai novērstu muskuļu funkcionālo vājumu, ko izsaukuši psihoemocionāli
stresi var lietot arommasāžu, kā arī reflektoras pielietojamās kinezioloģijas
metodes, kuras aprakstītas literatūrā [88, 132].
 Kad šī normalizēšana ir panākta, jāturpina locītavas dinamiskās stabilitātes
korekcija, sabalansējot muskuļu agonistu un antagonistu griezes momentus.
Šā uzdevuma veikšanai ir precīzi jānoskaidro, kuru muskuļu un kādos locītavas
kustību stāvokļos konstatējama šo muskuļu griezes momentu nepietiekamība. Ņemot vērā šo
informāciju jāizveido fizisku vingrinājumu kopums attiecīgo muskuļu griezes momentu
attīstīšanai. Šādu vingrinājumu kopuma pielietošanas rezultātā jāpanāk locītavā iesaistīto
muskuļu agonistu un antagonistu griezes momentu sabalansētība visā kustības apjomā.
Pēc muskuļu griezes momentu sabalansēšanas var veikt proprioceptīvo
neiromuskulāro facilitāciju [24, 142].
 Pēc tam jāoptimizē jeb jāizmaina kustību dinamiskais stereotips tā, lai
kustību realizācijā iesaistītie muskuļi pieslēgtos noteiktā kārtībā un
automātiskā režīmā.
Šādu optimālu kustību dinamisko stereotipu var panākt pielietojot pareizi izpildot
daudzkārt atkārtotu standartizēto kustību bez apziņas kontroles. Nepareiza izpildījuma
korekciju jāpanāk ar ārējiem ierobežojošiem faktoriem, kas tieši neiedarbojās uz apziņu. Kā
norādīts literatūrā [32, 77] šāda bioloģiskās atgriezeniskās saites realizācija ir būtiska
automātiskas kustības apguvē.
Ja šāda kompleksa pieeja netiek realizēta, tad atsevišķos gadījumos var panākt daļēju
vai īslaicīgu stāvokļa uzlabošanos, bet tas nenodrošina pilnvērtīgu, ilglaicīgu locītavas
dinamisko stabilitāti.
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SECINĀJUMI
1. Novērtējot kakla plecu daļas funkcionālo stāvokli un muskuļu agonistu-antagonistu
griezes momentu simetriju plecu rajonā vīriešu grupai, tika novērota locītavas nestabilitāte
ārējās rotācijas galējā fāzē, zēniem – iekšējās rotācijas galējā fāzē. Palielinoties kustības
ātrumam pleca locītavas stabilitāte samazinājās. Plecu līmeņu asimetrija vīriešiem bija
1,45cm, zēniem 1,13cm, lāpstiņu atvērumu no krūšu kurvja vīriešiem 60% un zēniem 73% un
plecu liekumu uz priekšu 70% vīriešu un 67% zēnu. Salīdzinot plecu stāvokļus un to
dinamisko stabilitāti starp zēnu un vīriešu grupām, tika secināts, ka plecu locītavas
nestabilitāte vīriešiem kvalitatīvi atšķiras no nestabilitātes izpausmēm zēniem, bet šī
nestabilitāte saistās ar asimetrisku stāju muguras kakla plecu daļā. Tika izveidoti speciālo
vingrinājumu kopumi vājo muskuļu stiprināšanai un saīsināto muskuļu stiepšanai, rezultātā
vīriešu grupā tika panākta stabilāka locītava kustību diapazonā no 10°–90° visiem kustību
ātrumiem, un stājas normalizācija muguras kakla plecu daļā. Plecu līmeņu asimetrija
samazinājās vidēji par 1,05cm, plecu liekums uz priekšu par 30% un lāpstiņu atvērums no
krūšu kurvja par 40%. Zēnu grupā tika panākta plecu locītavas stabilizācija rotācijas kustības
ātrumiem līdz 90deg/s un samazināts plecu liekums uz priekšu – par 40% un lāpstiņu
atvērums no krūšu kurvja par 33%. Izmaiņas ir statistiski ticamas (P>0,95), bet locītavas
stabilitāte pilnībā visā pētāmajā diapazonā netika panākta.
2. Praktiski veselu cilvēku grupas kakla plecu daļas muskuļu funkcionālo stāvokli
vērtējot ar speciāliem lietišķās kinezioloģijas testiem, funkcionāli vāji tika konstatēti muskuļi:
m.supraspinatus 34% gadījumos, m.infraspinatus – 31%, m.subscapularis - 25%,
m.coracobrachialis - 25%, m.triceps brachii - 23%, m.teres major – 16%, m.teres minor 19%, m.deltoideus - 20%, bet m.bicepss brachii - 16% gadījumos. Pētījuma rezultāti ļauj
izteikt pieņēmumu, ka šī nestabilitāte visbiežāk realizēsies augšdelma rotācijas kustībās, kurās
būtiski stabilizējošo lomu veic m.infraspinatus un m.teres major.
3. Novērtējot kakla plecu daļas statiskos un dinamiskos funkcionālos traucējumus tika
konstatēti kakla laterofleksijas ierobežojumi par 6,2°±0,4°, rotācijas ierobežojumi par
11,5°±0,6°, inklinācija kakla un krūšu mugurkaula daļā par 2,56cm±0,2cm, ierobežots
lāpstiņas - augšdelma ritms – 30°±1,6°. Veicot manuālu korekciju, kakla laterofleksijas
ierobežojumi samazinājās līdz 4°±0,6°, rotācijas ierobežojumi samazinājās līdz 5o±1o,
inklināciju kakla un krūšu mugurkaula daļā praktiski tika novērsta, lāpstiņas augšdelma ritms
praktiski normalizējās kustības intervālā 0°–59±0,6°. Šīs izmaiņas ir statistiski ticamas
(P>0,95). Novērtējot pārbaudāmo grupai augšdelma abdukciju tika konstatēts, ka
pārbaudāmie saglabā iepriekš izstrādāto neoptimālo kustību stereotipu. Izmantojot speciālu
vingrinājumu kopumu optimāla kustību stereotipa izstrādei, 2 nedēļu laikā tika panākta
optimāla kustību stereotipa iestrādāšanās pleca locītavā augšdelma abdukcijai.
4. Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte ir atkarīga gan no kustībā iesaistīto muskuļu
izraisīto griezes momentu salāgotības, gan pēc amplitūdas, gan kustības ātruma. Tāpat
dinamiskā stabilitāte ir atkarīga no tā, vai muskulis ir normālā funkcionālā stāvoklī vai
funkcionāli vājš. Visbeidzot locītavas dinamisko stabilitāti nosaka optimāls kustības
stereotips. Tika noskaidrots, ka pilnvērtīga pleca locītavas stabila darbība ir iespējama tikai
tad, ja tiek koriģētas visas augstāk minētās problēmas. Korekcijas sistēma pleca locītavas
stabilitātes nodrošināšanai jālieto šādi: vispirms ir jākoriģē tie funkcionālie traucējumi, gan
somātiskajā sistēmā, gan viscerālajā sistēmā, kas rada funkcionāli vāja muskuļa veidošanos.
Pēc tam jāattīsta atbilstoša spēka izturība muskuļos agonistos un antagonistos, lai panāktu
sabalansētu muskuļu darbību plecu locītavas kustībās. Visbeidzot ir jākoriģē un jāiestrādā
optimāls pleca locītavas kustību stereotips.
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1. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem
labā pleca locītavas iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
1. pārbaude zēniem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
x
σ
S%

Kustības ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
68
82
99
102 106
107
88
104 110
95
89
63
76
100 106
118
97
105 105 103
100
78
91
105 114
92
113 105 110 121
75
82
144 102 100
75
87
88
106 126
85
75
89
90
56
100
88
83
88
67
66
76
95
100 100
92
126 111 110
89
71
87
116 100 115
106 104
90
100
96
85
100 105 111
70
89
90
100 103
91
13
12
14
6
14
14
13
14
5
15

Kustības ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
66
82
104 120 126
138
92
107 100
71
140
63
75
91
66
150
89
105 115
71
93
88
100 105 106
107 105 105 110 113
78
86
104 102 100
85
93
93
86
86
100
87
81
105
60
107 107
89
94
100
81
90
100 121 106
107 111 122 105 105
80
87
108 100
90
150
87
93
100
87
133 106 105 105
62
108
92
99
104
85
20
11
11
9
16
19
12
12
8
19

110

Kustības ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
65
78
109 126 143
200
96
109 100
58
153
64
76
94
61
178
91
113 118
58
125
82
80
102
67
115 106 117 144 178
210
84
130 104
60
133
80
88
94
70
114
91
77
73
59
138
74
70
95
69
70
89
100 122 146
143
95
74
66
70
183
87
120 108
86
166
95
98
98
62
145
94
111 116
62
132
87
98
104
83
24
8
13
15
16
18
9
14
14
19

Kustības ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
178 100 124 116 100
230 105
93
92
55
171
79
67
73
50
133 117 102
97
60
150
93
87
106
67
183 120 123 154 144
157
95
130 100
59
128 100 107
87
66
100 106
75
68
46
167
93
87
94
70
160 105 121 105
85
175 126 125 142 130
150 100 120 100
60
235 103
89
94
57
145 113 105
95
77
164 104 118 101
75
24
11
13
16
16
15
10
11
15
21

2. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem
kreisā pleca locītavas iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
1.pārbaude zēniem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
x
σ
S%

Kustības ātrums 30 deg/s
Kustības ātrums 60 deg/s
Kustības ātrums 90 deg/s
Kustības ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110°
117
90
91
112 140 100
95
91
104 112 127
84
91
116 106 161 112 110 102
57
108
95
120 130
93
114
90
109 125
70
143
86
104 117
59
177 103 104 114
83
62
72
73
72
79
84
69
83
79
78
113
63
90
105
60
147
81
88
89
62
87
100 100 117
94
133
94
100 105
73
180
94
98
112
65
169 120 118 105
62
78
65
80
116 106 107
68
70
100
75
125
68
75
119
62
169
74
72
107
57
104 136 122 103 118 133 113 125 110
95
190 103 132 109
64
200 100 121 100
69
65
88
100
85
78
90
78
93
90
57
129
77
93
84
43
187
88
89
75
46
68
87
103
97
115
88
86
100 100
81
127
73
112 107
72
156
73
100 124
54
78
88
81
86
70
100
8
83
85
64
155
83
82
86
54
125
66
74
80
46
80
60
68
118 112 100
94
75
90
94
100
78
83
100
60
175
88
95
83
59
100
79
95
100 118 114 105
86
90
94
128
85
86
115 100 158 120 111 111
60
108 138 135
95
100 116 114 118 110
90
167 106 105 104
64
177 106 110 110
72
71
96
93
90
74
95
72
90
86
60
138
78
93
91
43
178
88
78
78
55
100 105 105 118
90
128
91
100 100
65
150
88
108 108
62
171 110
96
119
83
81
102 102 115
80
123 100
93
98
85
164
94
95
105
80
164 119 121 115
69
87
93
98
103
98
108
85
94
98
79
142
84
96
97
66
167
96
99
101
62
12
15
12
10
8
9
10
10
6
6
13
8
7
7
11
10
10
9
9
5
14
16
12
9
8
8
12
11
6
7
9
9
7
7
17
6
11
9
9
8
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3.pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem labā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskās kustībās pie dažādiem kustību ātrumiem
1. pārbaude – pieaugušajiem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
x
δ
S%

Kustību ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
139 126
88
80
80
150 158 128 121 136
111 120 109 122 137
107 102 100
98
129
102 121 125 129 140
113 143 132 120 155
129 112
90
95
112
105 100
88
90
101
100
90
89
88
103
115 103 107 108 121
117 117 105 105 121
15
20
13
14
22
12
17
12
13
18

Kustību ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
145 125 111
85
86
130 100 105 112 152
133 101
99
113 139
128 108 118 113 141
100 137 120 137 181
135 150 145 110 120
130 110 100 105 120
111
87
89
113 121
102
89
87
91
118
105 107 109 103 122
122 110 108 108 130
13
19
17
15
28
10
17
15
14
21

112

Kustību ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
165 123 113
83
86
112
96
95
104 201
138 128 111 126 150
145 130 127 128 169
66
100 125 127 178
68
170 152 147 218
119
98
90
106 155
110 106
95
99
148
108
98
96
97
122
117 107 104 103 119
115 115 111 112 154
29
10
18
19
39
25
8
16
17
25

Kustību ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
172 128 107
97
130
112 142 135 120 226
98
104 119 139 216
108 118 122 128 205
116 111 109 141 200
109 140 145 153 218
129 110 100 105 180
121 109 103 118 147
122
91
93
108 131
123 113 109 112 124
116 117 114 122 177
9
15
15
16
30
8
12
13
13
17

4.pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem kreisā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
1. pārbaude – pieaugušajiem
Nr.
pk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
x
δ
S%

Kustību ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
129 116
83
85
91
100
90
89
79
116
133
92
102 119 140
105 100
90
88
137
107 128 121 133 145
110 112 130 128 139
112 108
95
99
135
110
89
90
90
99
100
86
80
99
101
118 108 103 112 122
112 103
98
103 122
9
12
14
16
16
8
11
14
15
13

Kustību ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
130 120 118
95
97
138 120 107 111 130
129
98
100 121 142
130 106 110 111 140
110 138 130 140 178
125 139 148 120 172
128 109 105 113 140
112
91
95
100 130
98
101 100 103 122
102 105 100 108 119
120 112 111 112 137
12
14
16
13
24
10
12
14
11
17
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Kustību ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
144 131 121 103 108
146 140 132 125 154
140 121 114 127 168
130 118 123 129 170
89
115 137 139 169
88
125 115 126 202
125 105 100 130 159
114 100
97
110 140
105 105 100 120 128
108 103 101 100 122
118 117 114 120 152
17
12
12
11
28
14
10
10
9
18

Kustību ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
108 120 125 128 142
124 118 121 114 219
98
99
109 150 230
127 122 128 125 200
106 121 120 138 188
108 130 140 155 199
119 114 108
97
179
128 106 112 119 158
122 102 111 115 129
128 109 100 110 121
111 114 118 125 176
9
10
6
17
32
7
8
5
13
18

5. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem labā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
2. pārbaude – zēniem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
x
σ
S%

Kustības ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
70
85
100 104 106
107
88
105 107
98
88
80
80
100 105
115
90
105 105 103
100
82
95
100 110
95
110 100 108 104
80
87
118 105 100
75
85
92
103 112
88
80
95
98
94
100
82
87
88
90
75
85
92
100 100
95
112 110 104
89
90
94
112 100 108
88
110
85
103
96
100 106 100 106
88
91
92
98
102 100
7
5
6
4
5
7
5
6
4
5

Kustības ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
70
95
91
105 110
125
90
108 120
80
120
80
85
80
82
115
95
100 105
88
93
78
82
100
80
107 110 115 106
95
85
80
99
98
80
85
88
100
98
90
100
90
86
85
80
107
98
80
90
95
86
100
86
90
92
110 105 115 110
90
85
88
90
90
80
90
92
100
94
78
120 100
98
96
89
100
93
96
98
87
10
5
8
6
7
10
5
8
6
8

114

Kustības ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
122
90
88
112 103
130
86
87
115
88
110
88
80
105
90
130
95
104 110
90
125
90
86
104 100
100 100 105 105
96
129
80
89
95
90
120
83
75
100 100
125
85
88
96
90
100
90
78
98
80
115
86
88
100
86
126
90
105 100
90
128 100
85
94
80
118
88
90
98
78
107
95
98
100
79
119
90
90
102
89
7
4
7
4
5
6
5
8
4
6

Kustības ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
140 110 110 105
77
136 106 104 110
85
120
95
89
90
80
130 109 115 111
83
128
90
80
97
77
140 100 112 100
78
132
80
92
80
76
120
85
100 104
99
118
79
80
89
80
105
88
95
96
90
123 108 110 111
94
130 106 108 106
83
128
87
89
80
72
131
99
96
106
86
127 100 106 103
99
127
96
99
99
84
6
6
7
8
5
4
6
7
8
6

6. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem kreisā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskā kustībā pie dažādiem kustības ātrumiem
2. pārbaude - zēniem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
x
σ
S%

Kustības ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
74
90
90
101 120
105
95
118 112 100
90
76
78
77
89
116 100 102 105
92
104
84
86
102 103
90
116 120 100 108
76
88
100
83
78
78
97
103
90
86
88
92
88
86
77
100
90
90
110 108
70
79
80
100
09
103 115 105
92
100
78
96
99
98
77
115 117 110 115 102
94
102
94
104
90
92
96
98
105
96
10
9
9
7
8
11
10
9
6
8

Kustības ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
100
95
93
110 112
110
92
103 100
88
84
72
67
88
78
120
90
100 115
79
104
80
79
99
80
113 100 108 111
95
90
78
97
103
77
88
90
100
92
105
100
85
89
100
90
116
96
80
87
94
107 100
86
104
94
102
98
110 112
90
92
78
104 100
82
104
91
100 102
80
99
100 111 105
85
102
91
96
102
89
7
7
7
6
8
7
8
8
6
8

115

Kustības ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
105
85
109 116 102
130 100 109 100
98
121
90
78
95
74
131
85
110 108
89
112
84
79
105
88
112 100 105 100
91
100
90
107 100
90
98
89
99
90
83
95
90
90
85
80
106
88
85
90
90
100
90
95
91
88
110
95
100
88
78
98
87
102
87
80
110
97
93
90
83
100
94
90
106
97
108
91
91
97
88
8
5
7
5
7
7
5
8
6
8

Kustības ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
128 106
96
102
89
151 117 111 108
99
130 103 100
99
70
103
89
88
92
74
121
91
96
104
78
127
99
100 108
82
107
89
90
100
68
100
92
96
100
70
96
90
95
90
80
111
91
100 106
94
106
88
90
89
72
112
94
108
97
80
103
87
100 108
96
114 100
98
100
92
106
97
104 102
93
114
95
98
100
83
12
7
6
5
6
10
7
6
5
8

7. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem labā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskās kustībās pie dažādiem kustību ātrumiem
2. pārbaude – pieaugušajiem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
x
δ
S%

Kustību ātrums 30 deg/s
Kustību ātrums 60 deg/s
Kustību ātrums 90 deg/s
Kustību ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110° 10° 30° 60° 90° 110°
136 120
98
96
111 138 121 111
96
92
140 125 110 106 110 137 128 107 103 125
140 132 120 118 132 130 100 100 102 128 120
96
95
100 160 120 118 108 113 178
112 110 103 107 115 123 103 102 110 130 135 120 107 103 141 127 105 111 121 181
105 102
95
101 110 128 106 108 112 131 133 118 117 115 143 130 117 107 116 176
105 103 100
97
108 110 118 107 110 130
99
96
97
96
136
98
105
98
107 152
110 105
98
105 112 132 129 121 116 132 128 125 120 125 166 109 100 110 130 187
130 111 102 106 121 126 126 115 111 126 120 115 105 111 154 119 109 106 119 163
104
93
95
98
109 108
96
99
94
116 110
96
97
100 129 112 107
97
100 140
101
90
94
101 109 100 103 100
96
116 105
99
98
98
124 107
99
103 107 132
113
97
103 104 112 103 105 102
96
114 111 101 108 110 133 110 104 105 114 128
116 106 101 103 114 120 111 106 104 121 120 109 105 106 140 117 109 105 113 156
11
12
7
6
7
11
10
6
6
12
12
8
7
9
16
11
5
4
9
18
9
11
7
6
6
9
9
6
6
10
10
7
7
8
11
9
5
4
8
11
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8. pielikums
Attiecība starp muskuļu antagonistu – agonistu griezes momentiem kreisā pleca locītavas
iekšējā – ārējā rotācijā izokinētiskās kustībās pie dažādiem kustību ātrumiem
2. pārbaude – pieaugušajiem
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
X
δ
S%

Kustību ātrums 30 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
128 115
97
93
103
103
93
89
88
111
123
95
100 110 131
107 100
92
99
118
107 108 110 113 121
111 110 115 117 123
112 108
97
96
117
108
90
98
95
98
101
91
96
96
99
113
95
105 107 112
111 101 100 101 113
8
7
7
8
10
7
7
7
8
9

Kustību ātrums 60 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
130 122 115
98
101
122 108 106 105 128
125
97
95
100 130
125 103 100 107 130
114 117 110 118 136
125 120 112 116 132
124 110
96
103 125
111
90
93
102 122
102
98
99
103 120
100
96
100 101 117
118 106 103 105 124
9
9
9
6
10
7
8
8
6
8

117

Kustību ātrums 90 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
144 122 106 105 118
140 116 102 107 142
132 112 100 112 150
127 105 103 107 148
108
97
95
100 137
126 111 101
98
146
120
95
100 103 150
106
96
93
99
133
100
99
95
107 129
100 101 105 112 137
120 105 100 105 139
13
8
4
4
9
11
7
4
4
6

Kustību ātrums 150 deg/s
10° 30° 60° 90° 110°
139 123 115 121 137
128 119 112 114 166
130 102 105 122 182
118 113 101 120 177
103 111
97
113 149
119 120 118 130 166
116 106
95
109 158
102
99
97
111 147
105 100 100 115 135
101
97
107 109 129
116 109 105 116 155
11
7
7
6
16
9
6
7
5
10

Pateicība
Sirsnīgs paldies par v ērtī gajiem padomiem, praktisko pal ī dz ī bu un atbalstu
darba vadītājam asoc. profesoram Alvim Paeglītim.
Izsaku pateicību par konsultācijām un atbalstu profesoram Jānim Lankam, asoc.
profesoram Egīlam Eglītim un profesoram Viesturam Lāri ņ am.
Saku paldies visiem, kuri piedalījās pētījuma tapšanā. Sirsnīgs paldies!
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