
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 
 

Zinta GALEJA 

 

 

 

SPORTISTU KAKLA UN KRŪŠU DAĻAS SEGMENTU 

FUNKCIONĀLĀ STĀVOKĻA IZMAIŅAS REFLEKTORA 

KAIRINĀJUMA IETEKMĒ 
 

 
Promocijas darbs 

 

 
Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes nozarē  

sporta teorijas un vēstures apakšnozarē 

 

 

Zinātniskais vadītājs 

Dr. biol.  prof. A. Paeglītis 

 

 

 

Promocijas darbs izstrādāts ar ESF atbalstu projektā “Atbalsts sporta zinātnei” 

Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 darbības programma „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 

 

 

 

Rīga, 2015 



 

 

2 

SATURA RĀDĪTĀJS 

IEVADS ..................................................................................................................................... 4 

1.KUSTĪBU UN NEIROMUSKULĀRĀ REGULĀCIJA KAKLA – KRŪŠU DAĻAS 

MUSKUĻOS UN LOCĪTAVĀS .............................................................................................. 8 

1.1. Kakla anatomija ................................................................................................................ 8 

1.1.1. Kakla skriemeļu anatomija ....................................................................................... 8 

1.1.2. Kakla daļas muskulatūra .......................................................................................... 9 

1.1.3. Nervu sistēma kakla daļā ........................................................................................ 13 

1.2. Elpošanas sistēma .......................................................................................................... 15 

1.2.1. Krūškurvis ............................................................................................................... 15 

1.2.2. Elpošanas muskuļi .................................................................................................. 17 

1.2.3. Elpošanas kustību stereotips ................................................................................... 18 

1.2.4. Elpošanas regulācija ............................................................................................... 19 

1.2.5. Elpošanas sistēmas funkcijas ................................................................................. 20 

1.2.6. Elpošanas sistēmas novērtēšanas metodes ............................................................. 23 

1.2.7. Krūšu kurvja izmeklēšana ...................................................................................... 23 

1.3. Locītavu stabilitāti ietekmējošie faktori ................................................................... 25 

1.3.1. Muskuļu tonuss ....................................................................................................... 25 

1.3.2. Muskuļu spēks ......................................................................................................... 26 

1.3.3. Saistaudu stāvoklis .................................................................................................. 28 

1.4. Neirālās regulācijas mehānismi ................................................................................. 29 

1.5. Funkcionāli vājš muskulis ......................................................................................... 31 

1.6. Kustību vadīšana un motorā kontrole ...................................................................... 33 

1.7. Kustību organizācijas CNS vadības līmeņi .............................................................. 35 

1.8. Automātisku kustību stereotipa optimizēšana ......................................................... 38 

1.9. Locītavu neiroloģija .................................................................................................... 41 

2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI  UN ORGANIZĒŠANA ............ 44 

2.1. Pētījuma uzdevumi ..................................................................................................... 44 

2.2. Pētīšanas metodes ....................................................................................................... 44 

2.2.1.    Zinātniskās informācijas avotu analīze ..................................................................... 44 

2.2.2.     Fotogrammetrija ........................................................................................................ 45 

2.2.3.     Spirometrija ............................................................................................................... 47 

2.2.4.    Goniometrija ............................................................................................................... 48 

2.2.5.   Dinamometrija .......................................................................................................... 52 

2.2.6.  Pielietojamās kinezioloģijas testi .............................................................................. 55 

2.2.7. Konstatējošais eksperiments ...................................................................................... 59 

2.2.8. Matemātiskās statistiskas metodes ........................................................................... 59 

2.3. Pētījuma materiāli un organizēšana ......................................................................... 60 

3. KAKLA – KRŪŠU DAĻAS MUSKUĻU UN LOCĪTAVU FUNKCIONĀLO 

STĀVOKLI RAKSTUROJOŠO PARAMETRU NOVĒRTĒJUMS UN SAVSTARPĒJO 

SAKARĪBU ANALĪZE .......................................................................................................... 62 

3.1. Kakla daļas funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu raksturojošo parametru 

novērtējums ............................................................................................................................. 62 

3.1.1 Kakla funkcionālā stāvokļa novērtējums gadījumu paraugkopai ................................ 62 

3.1.1.1.Kakla muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums ....................................... 62 



 

 

3 

3.1.1.2.Kakla daļas kustību apjoma novērtējums ..................................................................... 66 

3.1.1.3.Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums .................................................. 66 

3.1.2.  Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā stāvokļa un elpošanas 

ciklu raksturojošo parametru novērtējums .......................................................................... 68 

3.1.2.1.Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums ................................. 68 

3.1.2.2.Kakla daļas kustību apjomu novērtējums ..................................................................... 69 

3.1.2.3.Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums .................................................. 70 

3.1.2.4.Galvas - plecu joslas analīze statikā attiecībā pret pareizo stājas modeli ................... 71 

3.1.2.5.Ribu ( 3.,4.,5.,) pāru kustīguma un kustību asimetrijas analīze elpošanas ciklā ......... 73 

3.1.2.6.Plaušu vitālās kapacitātes novērtējums ........................................................................ 74 

3.2. Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā stāvokļa un 

elpošanas ciklu raksturojošo parametru novērtējums pēc reflektora kairinājuma ........ 75 

3.2.1.Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums pēc reflektora 

kairinājuma .............................................................................................................................. 75 

3.2.2. Kakla daļas kustību apjoma novērtējums pēc reflektora kairinājuma ...................... 77 

3.2.3. Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums pēc reflektora kairinājuma ... 78 

3.2.4. Galvas – plecu joslas analīze pēc reflektora kairinājuma .......................................... 80 

3.2.5. Ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgums un kustību asimetrija pēc  reflektora kairinājuma . 82 

3.2.6. Plaušu vitālās kapacitātes novērtējums pēc reflektora kairinājuma ........................... 84 

3.3. Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā stāvokļa un 

elpošanas cikla raksturojošo parametru izmaiņas un relatīvo svērto vērtību sadalījums 

pēc reflektora kairinājuma .................................................................................................... 85 

3.3.1.Kakla daļas funkcionālā stāvokļa raksturojošo parametru izmaiņas reflektora 

kairinājuma ietekmē ................................................................................................................ 85 

3.3.2.Elpošanas ciklu raksturojošo parametru izmaiņas reflektora kairinājuma ietekmē ... 90 

3.4. Korelatīvās sakarības starp kakla daļas funkcionālā stāvokļa un elpošanas cikla 

raksturojošajiem parametriem reflektora kairinājuma ietekmē ....................................... 92 

DISKUSIJA ............................................................................................................................. 96 

SECINĀJUMI ....................................................................................................................... 105 

IETEIKUMI .......................................................................................................................... 106 

ZINĀTNISKĀS INFORMĀCIJAS AVOTU  SARAKSTS .............................................. 107 

PIELIKUMI .......................................................................................................................... 115 
 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEVADS 

Sporta kinezioloģijā aprakstītā informācija un tās praktiskais lietojums sporta treniņu 

teorijā ir devis vērā ņemamu ieguldījumu sportistu augstu sasniegumu realizācijā. Augstas 

kvalifikācijas sportista fizisko spēju kapacitāte, uzlabojot organisma spēku, izturību, ātrumu, 

lokanību, ir sasniegusi tik augstu līmeni, ka sportiskā rezultāta uzlabošanai papildus jāmeklē 

vēl neizmantotas organisma spēju rezerves. Piemēram, literatūrā ir norādes, ka sportistu 

darbaspējas ir atkarīgas arī no elpošanas kustību stereotipa un darba spēju uzlabošanā ir 

svarīga šo elpošanas kustību stereotipu optimizācija. Autori norāda, ka elpošanas stereotipa 

traucējumi ir saistīti gan ar plaušu funkciju, gan ar krūšu kurvja somatisko sistēmu, gan ar 

psihoemocionālo stāvokli (Smith, Rowley 2011). Autori norāda arī to, ka šī elpošanas kustību 

stereotipa optimizēšana jāveic, kompleksi novēršot gan viscerālos, gan somatiskos, gan 

psihoemocionālos traucējumus (Smith, Rowley, 2011). 

Ja līdz šim pētniecība ir attīstījusies atsevišķos virzienos, piemēram, kā sporta 

fizioloģija, sporta biomehānika, sporta bioķīmija, sporta psiholoģija, tad mazāk pētīts ir šo 

atsevišķo pētniecības nozaru integrēšana sistēmā, analizējot sportistu kā vienotu veselumu, tas 

ir, holistiski. 

Attīstoties pētniecības tehnoloģijām, strauji pilnveidojušās neirofizioloģijas 

(mikroelektrodu tehnikas, elektroecefalogrāfijas un elektromiogrāfijas (EMG) datorizētās 

metodes, protonu emisijas tomogrāfijas metodes), artrokinemātiskās kontroles ( radioloģiskā 

izmeklēšana dinamikā), biomehānisko parametru (3D video attēlu analīzes), mīksto audu 

fizioloģisko parametru (ultrasonogrāfijas, magnētiskā rezonanse - MR) un bioķīmiskā sastāva 

spektrālanalīzes pētījumi. Katrā no šiem pētniecības virzieniem, kas apskata  atsevišķas 

orgānu sistēmas,  ir iegūti „ vērā ņemami’’ rezultāti. 

Šādi organisma diferenciālie pētījumi varētu būt par cēloni tam, ka praktiskajā 

terapijā, kā arī treniņa procesa optimizēšanā tiek meklēti un lietoti atsevišķi šo pētījumu 

rezultāti. Piemēram, funkcionālie traucējumi muguras starpskriemeļu locītavā tiek meklēti, 

izmantojot rentgena, ultraskaņas metodi, artroskopiju, magnētiskās rezonanses metodi u.c., 

praktiski neinteresējoties par citām ar muguras skriemeļiem saistītām sistēmām un to 
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funkcionālo stāvokli. Tai pat laikā literatūras informācija apstiprina pamatnostādnes par 

organismu kā vienotu sistēmu, kurā tikai optimāla šīs sistēmas elementu darbība nodrošina tās 

pastāvēšanu, tāpēc nav svarīgi ārstēt noteiktu diagnozi vai sindromu, bet gan jāārstē 

objektīvas fiziskās izmaiņas, domājot vairāk par pacientu kā sistēmu, kurā jānovērš konkrētā 

simptomātika (Paris,1997). Sistēmas optimālai darbībai vienlaicīgi jāsalāgo lokālie, 

reģionālie un centrālie regulācijas procesi, bet diemžēl šobrīd ir tikai diferenciāli pētījumi par 

katru reģionu atsevišķi. Piemēram, ir padziļināti pētījumi par kakla skriemeļu funkcionālā 

stāvokļu novirzēm un šī segmenta artrokinemātisko funkciju izmaiņām. 

Tehnisku iespēju dēļ neirofizioloģijā tikai pēdējo 20 gadu laikā sāk pievērsties 

kustību vadīšanas neirālo „patternu’’ analīzei un to saistībai ar kustību realizācijas kvalitāti. 

Lielāko tiesu ir analizētas centrālās nervu sistēmas (CNS) struktūru patoloģisko darbības 

traucējumu ( insultu, CNS traumu u.c.) ietekme uz kustību motoro kontroli, bet trūkst 

informācijas par kustību organizācijas „patternu’’adaptācijas spējām, izmainoties organisma 

somatisko vai veģetatīvo struktūru stāvoklim. Eksperimentālajos pētījumos empīriski 

pielietojamā kinezioloģija ir noformulēta sakarība starp dažādu organisma struktūru 

funkcionālo izmaiņu ietekmi uz atbilstošu muskuļu neiromuskulāro regulāciju, kas izraisa 

izmaiņas kustību organizācijas patternos ( Walther, 2000; Frost, 2002). Nevienā no šiem 

pētījumiem nav dots fizioloģisks skaidrojums funkcionāli vāja muskuļa ietekmei uz citām ar 

kustību organizāciju saistītām sistēmām. Iesaistoties sporta ārstiem un sporta fizioterapeitiem 

sportistu treniņu procesā arvien biežāk kā funkcionālas diagnostikas metode tiek pielietoti 

pielietojamās kinezioloģijas testi.  Empīriski konstatētie „funkcionāli vājie muskuļi” tiek 

uzskatīti par cēloni kādai konkrētai organisma disfunkcijai. Nav skaidrības par to, vai 

konkrētā muskuļa funkcionālā vājuma novēršana tieši ietekmēs konstatēto organisma 

disfunkciju vai organismā kopumā notiks adaptīvas izmaiņas, kas ietekmēs arī konkrēto 

disfunkciju. Šādu sakarību skaidrošana ļauj mērķtiecīgāk izmantot pielietojamās 

kinezioloģijas metodes sportistu organisma funkcionālo spēju uzlabošanai. 

Viena pētniecības darba ietvaros nav iespējams iekļaut visu organismu regulējošo 

sistēmu integrālo analīzi, tāpēc darbā pētīta neiromuskulārās regulācijas ietekme uz balsta 

kustību sistēmas kakla plecu daļu, uz krūšu kurvja kustībām elpošanas ciklā un otrādi  šo 

sistēmu saistība ar neiromuskulārās regulācijas izmaiņām.  

Pētījuma objekts: sportistu kakla un krūšu daļas artrokinemātika  un mīksto audu 

neiromuskulārā regulācija. 

Pētījuma priekšmets: sportistu kakla un krūšu daļas artrokinemātikas saistība ar 

muskuļu neiromuskulāro regulāciju pēc reflektora kairinājuma. 

Pētījuma subjekts:  18 – 25 gadus veci sportisti. 

Pētījuma mērķis: saistību izvērtējums starp sportistu kakla un krūšu daļas 

artrokinemātiku un muskuļu neiromuskulāro regulāciju pēc reflektora kairinājuma un 

ieteikumi pielietojamās kinezioloģijas un manuālās terapijas lietošanā. 

Pētījuma hipotēze: pastāv saistība starp sportistu kakla un krūšu daļas 

artrokinemātiku un muskuļu neiromuskulāro regulāciju pēc reflektora kairinājuma, kas rada 

izmaiņas kakla daļas neiromuskulārās regulācijā, funkcionālajā stāvoklī un  elpošanas ciklu 

raksturojošajos parametros. 

Pētījuma uzdevumi. 

1. Izveidot eksperimentālo grupu un novērtēt tās dalībnieku kakla daļas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus, funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu 

raksturojošos parametrus; 
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2. Pēc reflektora kairinājuma novērtēt eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus, funkcionālo stāvokli un  elpošanas ciklu 

raksturojošos parametrus; 

3.  Novērtēt pārbaudīto parametru svērto relatīvo vērtību sadalījumu pēc reflektora 

kairinājuma radītajām izmaiņām 

4. Izpētīt izmaiņu raksturu, t.i., kādas sakarības - funkcionālas vai reflektoras -pastāv 

starp kakla daļas funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu raksturojošajiem 

parametriem un izstrādāt ieteikumus kinezioloģijas un manuālās terapijas lietošanā. 

Pētījuma metodes. 

1. Zinātniskās informācijas avotu analīze. 

2. Fotogrammetrija. 

3. Spirometrija . 

4. Goniometrija. 

5. Dinamometrija.  

6. Pielietojamās kinezioloģijas testi.  

7. Konstatējošais eksperiments.   

8. Matemātiskā statistika. 

Pētījuma metodoloģiskais pamatojums 

 Atziņas par kakla un kakla krūšu daļas anatomiju saistībā ar iesaistīto muskuļu 

inervāciju (Cailet R., 1991 ;Olson T.R., 1996; Энока Р. М., 1998; Van de Graff K.M.,      

Fox S.I., 1998; Clemente C.D., 2007;); 

 Atziņas par pielietojamā kinezioloģijā formulātajiem neiromuskulārās regulācijas 

traucējumiem un to novērtēšanu (Frost R., 2002; Ramšak I., Gerz W., 2005;: Rosner A.L., 

Cuthbert S.C.,2010; Conable K.M., 2010; Rosner A.L., Cuthbert S.C., 2012); 

 Atziņas par muskuļu kontrakcijas organizācijas principiem (Гранит Р.,1973;   

Lundy- Ekman L., 1998; Энока Р. М, 1998); 

 Atziņas par kustību organizāciju (Bernstein N. A.,1967, Бернштейн Н.А., 1990; 

Shumway-Cook A., Woollacott M., 1995; Rosenbauers D., 1991; Paeglītis A., Veseta U., 

2005); 

 Atziņas par elpošanas stereotipa disfunkcijām ( Shepard R.J., 1993;  Левит К., 

Захсе И., Янда B.,1993; Иваничев Г.А.,1998; Chaitow L.,2004); 

 Atziņas par locītavu kustību neirālo kontroli (Freeman M.A.R., Wyke B., 1967; 

Mclain, 1994; Hogervorst, Brand,1998; Tomita, Berger, 2006). 

Pētījuma zinātniskā novitāte 

1. Pirmo reizi analizēts kustību organizācijas neirālās vadības traucējumu kvalitatīvais 

novērtējums saistībā ar somatiskās sistēmas raksturojošo parametru kvantitatīvajiem 

vērtējumiem.  

2. Pirmo reizi tiek aprakstīta muskuļa toniskā kontrakcija kā neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu kritērijs pielietojamās kinezioloģijas testos. 

3. Pirmo reizi tiek aprakstīta organisma reakcija uz reflektoru kairinājumu gan 

neiromuskulārās regulācijas līmenī, gan somatisko sistēmu funkcionālo stāvokli raksturojošo 

parametru izmaiņu līmenī.  

4. Darbā apstiprināts princips, ka mīksto audu manipulāciju ietekmē izmainītie muskuļu un 

locītavu funkcionālos stāvokļus raksturojošie parametri ir saistīti ar atsevišķu muskuļu 

neiromuskulārās regulācijas izmaiņām reflektorā līmenī, kur muskuļa motorās regulācijas 

patterna izmaiņas notiek smadzeņu zemgarozā. 

5. Darbā pamatots, ka manipulācija kā locītavas neirāla kairinājuma metode iesaistītajos 

muskuļos rada reflektoras izmaiņas un priekšnoteikumus to efektīvai spēka un funkcionālā 

garuma koriģēšanai ar fizisku slodžu palīdzību. 
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6. Pirmo reizi teorētiski pamatots, ka muskuļa neiromuskulārās regulācijas optimizēšana ir 

cieši saistīta ar muskuļu motorā patterna izmaiņām, kas rada priekšnosacījumus kustību 

tehnikas efektivitātes uzlabošanai. 

Pētījuma praktiskais pielietojums 

1. Izveidota un aprobēta atsevišķu ribu pāru kustīguma un kustību asimetriju novērtēšanas 

metodika, lietojot fotogrammetrijas digitālā attēla datorizētu apstrādes metodi.  

2. Ir dots teorētisks skaidrojums muskuļa motorās regulācijas traucējumu ietekmei uz kustību 

patterniem, kas iekļaujams sporta treneru, sporta ārstu un fizioterapeitu speciālajos studiju 

kursos. 

3. Doti ieteikumi pielietojamās kinezioloģijas un manuālās terapijas kombinēšanai ar fizisko 

īpašību attīstošiem līdzekļiem. 

Aizstāvībai paredzētās tēzes  

 

1. Reflektora kairinājuma ietekmē starp izmaiņām dažādās somatiskās sistēmas struktūrās 

nav pētāmo parametru pāru korelatīvo sakarību. 

2. Reflektors kairinājums ietekmē gan centrāli, gan perifēri regulētos somatiskās sistēmas 

funkcionālo stāvokli raksturojošos parametrus 

3. Reflektora kairinājuma ietekmē statistiski ticami izmainās galvas kakla kustību apjomi; 

galvas kakla muskuļu spēka realizācija maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā; plaušu 

vitālā kapacitāte; samazinās novirzes no normas attiecībā pret pareizo stājas modeli; kakla 

dziļo fleksoru muskuļu, m. sternocleidomastoideus, m. scalenus neiromuskulārā regulācija.  
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1.KUSTĪBU UN NEIROMUSKULĀRĀ REGULĀCIJA 

KAKLA – KRŪŠU DAĻAS MUSKUĻOS UN LOCĪTAVĀS 

1.1. Kakla anatomija 

Šajā nodaļā apskatīta kakla skriemeļu, muskuļu un nervu anatomija un funkcionālā 

anatomija. 

1.1.1. Kakla skriemeļu anatomija 

Kakla daļu veido septiņi skriemeļi ( C1- C7) un to galvenā īpatnība ir tā, ka kakla 

skriemeļa ķermenis saaug ar ribas galviņu, bet ribas pauguriņš ar skriemeļa sānu izaugumu, 

tādā veidā kakla skriemelim veidojas jauna morfoloģiska īpatnība – ribu un sānu izaugums ar 

sānu izauguma atveri. Ja apskata kakla kustīgumu, šīs atveres lielums var mainīties. Jāatzīmē, 

ka caur šīm atverēm muguras smadzenes ir saistītas ar perifēro nervu sistēmu. Funkcionāli 

traucējumi nervu saknīšu līmenī tieši iespaidos gan kakla kustību regulāciju, gan nervu 

saknītes inervēto orgānu stāvokli (Kalbergs,1971(a); Apinis,1998; Clemente, 2007). 

Pārējās kakla skriemeļa īpatnības attiecas uz tā formu, t.i., zems ovālas formas 

ķermenis, kam raksturīga trīsstūrveida šķērsām izstiepta skriemeļa atvere un šķelts smailā 

izauguma gals (Kalbergs,1971(a); Olson,1996; Clemente, 2007). 

Izņēmums ir pirmie divi kakla skriemeļi C1 – C2. 

Kakla skriemeļi veido plakanas locītavas, kuras atkarībā no starpskriemeļu līmeņa ir 

dažādi orientētas. No funkcionālā stāvokļa būtiski atzīmēt,  ka C1 – C6 sānu izaugumos ir 

atveres, caur kurām izvijas artērija vertebralis (Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; 

Clemente, 2007). 

Apskatot C1 – C2 anatomisko uzbūvi, jāatzīmē, ka atlantam(C1) nav ķermeņa un tā 

sānu izaugumi ir plaši un novietoti zem deniņkaula apakšējās virsmas aizauss paugura. 

Savukārt apskatot C2, jāatzīmē, ka tā ķermenī, atšķirībā no visiem citiem skriemeļiem, ir 

izcilnis jeb zobs, tāpēc šo skriemeli sauc par ass skriemeli. Šī anatomiskā struktūra nodrošina 

vislielāko rotācijas kustību starp C1- C2 skriemeli (Kalbergs, 1971(a);Olson, 1996; Van de 

Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007). 

Literatūrā, aprakstot kakla skriemeļu funkcionālo anatomiju, norādīts, ka kakla daļas 

skriemeļu segmenti nodrošina galvas un kakla kustības sagitālajā, frontālajā un horizontālajā 

plaknē (Saladin, 2012). 

Literatūrā tiek norādīts, ka galvas kustību realizācijā svarīga loma ir kakla augšējo 

skriemeļu – atlanta (C1) un ass skriemeļa (C2) - funkcionālajam stāvoklim (Kalbergs, 

1971(a); Van de Graff, Fox, 1998; Иваничев,1998; Saladin, 2012). 

Atlanto-okcipitālajā locītavā (C0 - C1) realizējas galvas antefleksija ( kustības 

apjoms 15
0
) un retrofleksija (kustības apjoms 15

0
). Šī segmenta diagnostikā izmanto norādi, 

ka locītavas normālajā stāvoklī „locītavas spēles’’ ietvaros var konstatēt aptuveni 3
0
 galvas 

deviāciju un rotāciju. Ja šajos segmentos būs funkcionāli kustības traucējumi, tad kustību 

apjoms var būt ierobežots un nebūs iespējama „locītavas spēle’’. Šādi funkcionālie locītavu 

traucējumi visbiežāk novērojami C0 –C3 un C6 – Th3 skriemeļu segmentos. Šādu „locītavas 

spēles’’ iztrūkumu uzskata par pamatojumu terapeitiskas manipulācijas veikšanai šajā 

segmentā (Schneider, Tritschler & Dvorak, 1989; Левит, Захсе & Янда, 1993; Иваничев, 

1998).  

Apskatot C1 – C2 segmentu, redzams, ka tajā tiek realizēta galvas rotācija, galvas 

kakla fleksija un ekstenzija, un galvas kakla laterofleksija un rotācija. 

Manuālajai terapijai veltītajā literatūrā ir norādes, ka segmenta C1- C2 funkcionālais 

stāvoklis būtiski ietekmēs galvas rotācijas kustību apjomu, jo tieši šinī segmentā tiek 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+Tritschler&search-alias=books-uk&text=Thomas+Tritschler&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jiri+Dvorak&search-alias=books-uk&text=Jiri+Dvorak&sort=relevancerank
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realizēta galvas rotācijas kustība, kuras apjoms uz katru pusi var būt 25 grādi (Ситель, 1992; 

Левит et.al., 1993; Иваничев, 1998), bet ir arī autori, kas norāda, ka kustību apjoms var būt 

pat 40 grādi uz katru pusi (Иваничев, 1998). Veicot galvas rotāciju, kas iesaista visus kakla 

skriemeļu segmentus, jāatzīmē, ka kustības realizācijā būtiska loma ir C1- C2 segmenta 

funkcionālajam stāvoklim. Uzsākot galvas rotāciju, vispirms ir jānotiek rotācijas kustībai 

pilnā apjomā C1 – C2 segmentā un tikai pēc tam kustībā jāiesaistās atlikušajiem kakla 

skriemeļu segmentiem. Šīs kustības apjoms ir robežās no 80 līdz 90
0 

(Schneider et.al., 1989; 

Левит et.al., 1993;  Иваничев, 1998). 

Literatūrā ir norādes, ka C1- C2 segmentā tiek realizēta arī galvas antefleksija un 

retrofleksija, atzīmējot, ka tās kustību apjoms var būt 15 grādu robežās, taču, iesaistot kustībā 

pārējos kakla daļas skriemeļus, kustību apjoms ir robežās no 70 līdz 90
0 
(Иваничев, 1998).  

Dinamiskajā anatomijā un manuālājā terapijā tiek norādīts, ka fleksijas un 

ekstenzijas rotācijas ass stiepjas apmēram mediāli-laterālā virzienā caur katru no trim 

locītavu reģioniem: pakauša pauguri atlanto-okcipitālajā locītavā, dens (skriemeļa zobu) 

atlanto-aksiālās locītavas kompleksā un C2-C7  caur skriemeļu ķermeņiem. Fleksijas un 

ekstenzijas gala stāvokļi primāri tiek ierobežoti audu saspringuma dēļ, kuri lokalizējas 

dažādu rotācijas asu priekšpusē un mugurpusē (Cailliet, 1991; Ситель, 1992). 

Literatūrā (Иваничев, 1998) tiek norādīts, ka C1 – C2 segmentā tiek realizēta arī 

galvas kakla laterofleksija un pilns kustību apjoms uz katru pusi ir robežās no 40 līdz 45
0
, 

tomēr jāatzīmē, ka lielākā daļa šīs kustības apjoma notiek C2-C7 rajonā. Speciālisti 

(Schneider et.al., 1989; Левит et.al., 1993) kustību apjoma vērtēšanā parasti pievērš 

uzmanību muskuļu kustīgumu simetrijai un koordinācijai (salīdzina kustības apjomu pa labi 

un pa kreisi). Kakla kustību aktivitāte dod svarīgu informāciju, kas skar kustību apjomu un 

spēku. Būtiski, ka kakla daļas segments ir ne tikai viskustīgākais, bet arī bieži cieš no 

saslimšanām un pārslodzēm smagā ikdienas darbā vai ilgstošās statiskās pozās (Cailliet, 

1991). 

1.1.2. Kakla daļas muskulatūra 

Literatūrā norādīts, ka svarīga nozīme ir visu muguru veidojošo elementu stāvoklim, 

tomēr īpaši jāizceļ muguras muskuļi, jo tieši muskuļi ir tie, kas būtiski ietekmē pārējo 

muguras veidojošo elementu stāvokli un kvalitāti (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de 

Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Saladin, 2012).  

Skeleta muskuļi ir veidoti no šķērssvītrotās muskulatūras šķiedrām un  saraujas pēc 

cilvēka gribas. No šiem audiem ir veidoti lielākā daļa cilvēka ķermeņa muskuļu. Ar skeleta 

muskuļu palīdzību cilvēks notur vertikālo stāvokli. Muskuļi iekustina skeleta daļas, tāpēc 

mūsu ķermenis vai nu maina ķermeņa stāvokli, vai pārvietojas telpā (Kalbergs, 1971(a); 

Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012). 

Katram muskulim ir divi gali, ar kuriem tas  ar cīpslu palīdzību piestiprinās pie 

cilvēka ķermeņa kauliem un fascijām. Lai notiktu ķermeņa daļas kustība, ir nepieciešams, lai 

muskulis un tā cīpsla aptvertu locītavu. Klasiskajā anatomijā norāda, ka viens muskuļa gals ir 

nekustīgs vai mazāk kustīgs, fiksēts un to sauc par origo . Otru galu sauc par muskuļa 

piestiprināšanas (insertio) jeb kustīgo punktu; muskuļu kontrakcijas dēļ muskulis saīsinās un 

tuvina kustīgo punktu nekustīgajam (Kalbergs, 1971(a); Clemente, 2007). Daudzos gadījumos 

šis nekustīgais punkts tiek fiksēts ar citu apkārt esošo muskuļu tonusa izmaiņām un līdz ar to 

var arī nebūt fiksēts, kas izsauc dažādas funkcionālas novirzes no normas. 

Literatūrā (Kalbergs, 1971(a); Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Kiblle, 

Halsey, 2009; Saladin, 2012), kurā tiek aprakstīta ķermeņa anatomija, atzīmēts, ka dzīvā 

organismā katrā kustībā piedalās vairāki muskuļi. Šajā darbā liela uzmanība veltīta kakla 

muskuļu saistībai ar elpošanas stereotipa izpausmēm. Lielai daļai kakla muskuļu fiksētā 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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piestiprinājuma vieta – origo - ir kakla skriemeļi, bet kustīgā piestiprinājuma vieta - insertio 

jeb beigu rajons - ir kakla pēdējie skriemeļi vai krūšu kurvja struktūras, kuras cieši saistītas ar 

elpošanas kustību stereotipa realizāciju. Turpmāk analizēti un vērtēti tie kakla muskuļi, kuri 

veic tādas standartizētas kustības kā galvas kakla fleksiju, ekstenziju, rotāciju un 

laterofleksiju. Visās šajās kustībās var novērtēt kakla skriemeļu segmentu stabilitāti vai 

nestabilitāti. 

Funkcionālās novirzes no normas kakla skriemeļu segmentos izmainīs kakla muskuļu 

piestiprinājuma vietu stabilitāti un ietekmēs elpošanas kustību stereotipa kvalitāti. 

Anatomijai veltītajā literatūrā (Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 

2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012; Cael, 2012) ir norādes, ka galvas kakla fleksiju 

realizē šādi muskuļi: m. longus colli;m. longus capitis;m. rectus capitis anterior;m. rectus 

capitis lateralis; m. scalenus anterior; m. scalenus medius; m. scalenus posterior; m. 

Sternocleidomastoideus, saraujoties šiem muskuļiem abpusēji. 

Lai gan galvas kakla fleksijā neiroloģiski iesaistīti visi iepriekš minētie muskuļi, 

literatūrā visbiežāk kā galvas kakla fleksijas galvenos realizētājus norāda: m. longus colli, m. 

sternocleidomastoideus un m. scalenus anterior (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de 

Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012; Cael, 2012), tāpēc 

tika veikta šo muskuļu padziļināta analīze.  

M.longus colli (kakla garais muskulis).  

Šis muskulis atgādina trīsstūri, kas no abām pusēm uzgulstas mugurkaula priekšējai virsmai. 

Tajā var izšķirt trīs šķiedru kūlīšus: 

vertical (vertikālais kūlītis), 

origo: no C5 - Th3 mugurkaula skriemeļu ķermeņu priekšējās virsmas,  

insertio: no C 2 līdz C4 mugurkaula skriemeļu ķermeņu virsmām, 

inferior oblique (augšējais slīpais kūlītis),  

origo:Th1-Th3 skriemeļu ķermeņa priekšējās virsmas,  

insertio: no 5. līdz 6. kakla skriemeļa sānu izauguma priekšējam izcilnītim, 

superior oblique (apakšējais slīpais  kūlītis),  

origo: no 3. līdz 5. kakla skriemeļa sānu izauguma priekšējam izcilnītim, 

 insertio: atlanta priekšējā izcilņa un epistrofeja ķermeņa 

 function: saraujoties abpusēji veic galvas kakla fleksiju, saraujoties vienā pusē veic galvas 

kakla laterofleksiju ( Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 

2009; Saladin, 2012). 

Šī muskuļa (m.longus colli) vertikālā un augšējā slīpā kūlīša origo jeb sākuma rajons 

ir arī piestiprinājuma vieta 1.2.3. ribai, līdz ar to, ja muskuļa longus colli vertikālajā un 

augšējā slīpajā kūlītī mainās muskuļa tonuss, pret mugurkaulu var tikt mainīts arī 1.2.3. ribas 

novietojums, mainoties šo ribu  kustībai, tāpēc  tiek izjaukts elpošanas kustību tereotips. Tāpat 

muskuļa longus colli vertikālā kūlīša un augšējā slīpā kūlīša uzdevums ir nodrošināt kakla 

krūšu daļas pārejas stabilitāti (skriemeļu stabilitāti), taču, ja muskulī notikušas funkcionālas 

izmaiņas, šī funkcija netiek pildīta, tāpat netiek nodrošināta galvas noturēšana pareizā stāvoklī 

sagitālā plaknē. Šī muskuļa funkciju izpildi pārņem virsējie muskuļi (m. scalenus un m. 

sternocleidomastoideus), radot pārslodzi šajos muskuļos.  

Svarīgi atzīmēt, ka vairākos pētījumos ir analizēti faktori, kas varētu izsaukt kakla 

dziļo fleksoru ( longus colli, longus capitis, rectus capitis anterior un rectus capitis lateralis) 

muskuļu vājumu (Watson, Trott, 1993; Jull, Barrett, Magee, Ho, 1999; Placzek, Pagett, 

Roubal, Jones, McMichael, Rozanski, Gianotto, 1999; Ljungquist, Fransson, Harms-

Ringdahl, Bjornham, Nygren, 1999; Dumas, Arsenault, Boudreau, Magnoux, Lepage, 

Bellavance, Loisel, 2001; Kumar, Narayan, Prasad, Shuaib, Siddiqi, 2007). Pētījumos atklāts 

kakla muskuļu darbību savstarpējais koordinētības trūkums, kas beidzas ar kakla daļas 
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struktūru pārslodzi un neefektīvu neiromuskulāro regulāciju (Jull, 2000; Falla, Bilenkij, Jull, 

2004; Falla, Jull, Edwards, Koh, Rainoldi, 2004). 

M.sternocleidomastoideus (galvas grozītājs). 

Origo: sākas ar divām kājiņām no krūšu kaula roktura un atslēgas kaula krūšu gala; 

Insertio: deniņu kaula aizauss paugurs; 

Functio: ceļ atslēgkaulu, krūškaulu un reizē arī ribas vai noliec galvu, pavēršot seju uz pretējo 

pusi un uz augšu; kontrahējoties abpusēji notur galvu līdzsvarā, kā arī atliec galvu (Kalbergs, 

1971(a); Saladin, 2012). 

Jāatzīmē, ka šī muskuļa origo jeb sākuma rajons ir cīpslu piestiprinājuma vieta arī  citiem 

muskuļiem un arī atslēgas kaula un krūšu kaula locītavas kapsulas piestiprinājuma vieta, līdz 

ar to šī muskuļa kontrakcija, izraisot proprioreceptīvu kairinājumu origo jeb sākuma  rajonā, 

neirāli ietekmēs arī pārējās iesaistītās struktūras, tāpēc interesants varētu būt 1. ribas locītavas 

funkcionālais stāvokli, kurš ietekmē arī elpošanas kustības.  

M.scalenus anterior (ribu priekšējais turētājs).  

Origo: kakla skriemeļu sānu izaugumi no 2. līdz 4.  

Insertio: pirmā riba. 

M.scalenus medius (ribu vidējais turētājs).  

Origo: visi kakla skriemeļu sānu izaugumi; 

Insertio: pirmā riba vairāk uz mugurpusi; 

M.scalenus posterior (ribu mugurējais muskulis).  

Origo: kakla skriemeļa sānu izaugumi 5.-7.;  

Insertio: otrā riba; 

Functio: visi šie trīs muskuļi pie nekustīga ribāja, saraujoties vienā pusē, liec kaklu uz sāniem; 

saraujoties abpusēji, liec kaklu uz priekšu. Šie muskuļi piedalās arī ieelpas un izelpas 

realizācijā, tātad ir elpošanas palīgmuskuļi (Kalbergs, 1971(a); Kiblle, Halsey, 2009). 

 Jāatzīmē, ka m. sternocleidomastoideus arī šī muskuļa origo jeb sākuma rajons ir 

daudzu citu muskuļu piestiprinājuma vieta, līdz ar to, mainoties šī muskuļa tonusam, tiek 

ietekmēta proprioreceptīvā kairinājuma kvalitāte origo rajonā, kas var izsaukt blakus esošo 

struktūru funkcionālā stāvokļa izmaiņas. Rodoties m. scalenus tonusa izmaiņām, būtiski tiek 

traucēta to muskuļu inervācija, kuru inervācijas zona atrodas C2 – C7 mugurkaula skriemeļu 

segmentā (Eniņa, Godļevska, Smeltere, 1987; Bērziņš, Dumbere, 2005). 

Pēc literatūras norādēm (Kalbergs, 1971(a); Pārkers, 2009), galvas kakla 

laterofleksiju realizē muskuļi (saraujoties vienā pusē): m. splenius cervicis; m. splenius 

capitis; m.longisimus capitis; m. longissimus cervicis; m. iliocostalis cervicis; m. 

intertransversarii posterior un anterior cervicis; m. longus colli; m. longus capitis; m. rectus 

capitis anterior; m. rectus capitis lateralis; m. scalenus anterior; m. scalenus medius; m, 

scalenus posterior; m. sternocleidomastoideus. m. trapezius ( augšējā daļa). 

Izpildot galvas kakla laterofleksiju, neiroloģiski tiek iesaistīti visi iepriekš minētie 

muskuļi, taču literatūrā kā būtiskākos šīs kustības realizētājus visbiežāk norāda m. scalenus 

grupu, m. sternocleidomastoideus, m. longus colli, m. trapezius (Kalbergs, 1971(a); Van de 

Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Pārkers, 2009; Saladin, 2012). 

Jāatzīmē, ka tieši šo muskuļu funkcionālais stāvoklis, novērtējot galvas kakla 

laterofleksijas kustību apjomu un spēku, ietekmē šo kritēriju rezultātus. Tā kā galvas kakla 

laterofleksijas galvenie realizētājmuskuļi ir tieši tādi paši kā pie galvas kakla fleksijas, šo 

muskuļu atkārtota padziļināta analīze vairs nav nepieciešama.  

Savukārt m. trapezius padziļināta analīze veikta muskuļu grupā, kuri izpilda galvas 

kakla ekstenzijas kustību, jo šis muskulis ir arī viens no šīs kustības realizētājiem. 

Literatūrā (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 

2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012) ir informācija, ka galvas kakla ekstenziju realizē 

abpusēji saraujoties m. trapezius ( augšējā daļa). Abpusēji saraujoties galvas kakla eksteziju 
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veic: m. splenius capitis; m. splenius cervicis; m.rectus capitis posterior major; m. rectus 

capitis posterior minor; m. obliquus capitis superior; m. semispinalis capitis; m. semispinalis 

cervicis; m. longissimus capitis; m. longissimus cervicis; m. spinalis cervicis; m. iliocostalis 

cervicis; m. multifidus; m. rotatores brevis; m. rotatores longi; m. m. intertransversarii 

posterior un anterior cervicis; m. intertransversarii mediales lumborum; m. interspinales 

cervicis. Šie muskuļi ir ar dažādiem garumiem, īsākie atrodas dziļāk ( tuvāk pie mugurkaula), 

garākie muskuļi atrodas seklāk.Visi šie iepriekš uzskaitītie muskuļi no funkcionālā viedokļa 

veido vienu muskuli m. erector spinae.  

Analizējot literatūru (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; 

Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012), par būtiskākajiem galvas kakla 

ekstezijas realizētājmuskuļiem visbiežāk uzskata m. trapezius (augšējā daļa) un m. erector 

spinae  kakla daļu, tāpēc veikta šo muskuļu padziļināta analīze. 

M. trapezius  

Origo: pakauša kaula ārējais nelīdzenums, augšējā skausta līnija, II – VII kakla un I – XII 

krūšu skriemeļu smailie izaugumi. 

Insertio: atslēgas kaula akromiālais gals, acromion, lāpstiņas šķautne. 

Function: muskuļa augšējā daļa ceļ plecu joslu uz augšu, vidējā muskuļa daļa tuvina lāpstiņas 

mugurkaulam, apakšējā muskuļa daļa velk plecu joslu uz leju, bet viss muskulis atliec 

mugurkaulu. 

Šī muskuļa origo jeb sākuma rajons ir arī vairāku citu muskuļu  un arī ribu un krūšu 

skriemeļu locītavas kapsulas piestiprinājuma vieta, līdz ar to, notiekot funkcionālajām 

izmaiņām m. trapezius origo rajonā,  izmaiņām tiek pakļauta gan citu muskuļu darbība, gan 

ribu un krūšu skriemeļu locītavas funkcionālais stāvoklis, kas var būt par cēloni elpošanas 

stereotipa kustību traucējumiem. 

M. erector spinae. 

Pēc informācijas literatūrā (Kalbergs, 1971(a); Kiblle, Halsey, 2009; Pārkers, 2009; 

Saladin, 2012), muskulis stiepjas gar mugurkaulu no krusta kaula līdz pat galvaskausam, 

aizpildot rievu starp skriemeļu smailajiem izaugumiem un ribu leņķiem. Muskulis it kā tiek 

sadalīts trijās daļās: kakla daļa, krūšu daļa, jostas daļa. Šīs trīs daļas var apskatīt atsevišķi, bet 

jāatzīmē, ka neiroloģiski šīs daļas ir savstarpēji saistītas, lai veidotu slēgtas kinemātiskās 

ķēdes balsta kustību reakcijās. 

Apskatot m. erector spinae kakla daļā, to veido sekojoši muskuļi: 

M.splenius capitis un m. splenius cervicis.  

Origo: Sākas no piecu apakšējo kakla un sešu augšējo krūšu skriemeļu smailajiem 

izaugumiem, iet uz augšu laterāli, pēc tam galvenā muskuļu daļa piestiprinās linea nuchae 

superior laterālajai daļai un pupveida izaugumam, turpretim kakla daļa, m.splenius colli, 2-3 

augšējo kakla skriemeļu sānu izaugumiem. 

M.iliocostalis cervicis.  

Tie ir m.iliocostalis augšējās daļas kūlīši, kuri pēc tam beidzas pie 6.-4. kakla 

skriemeļu smailajiem izaugumiem; 

M.spinalis cervicis. 

Tas sākas no divu augšējo krūšu un divu apakšējo kakla skriemeļu smailajiem 

izaugumiem, pārliecas pāri 5. kakla skriemelim un piestiprinās pie 4.-2. kakla skriemeļu 

smailajiem izaugumiem; 

M.longissimus capitis. 

sākas no triju augšējo krūšu un triju apakšējo kakla skriemeļu sānu izaugumiem un 

piestiprinās deniņu kaula aizauss izauguma pakaļējai malai.  

M.rectus capitis posterior major (galvas lielais mugurējais taisnais muskulis); 

origo: processus spinosus axis.  

Insertio: linea nuchae inferior. 
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M.rectus capitis posterior minor (galvas mazais mugurējais taisnais muskulis); 

Origo: tuberculum posterius atlantis.  

Insertio: linea nuchae inferior. 

M.obliquus capitis inferior (galvas apakšējais slīpais muskulis). 

Origo: processus spinosus axis. 

Insertio: processus transversus atlantis. 

M.ogliquus capitis superior (galvas augšējais slīpais muskulis). 

Origo:processus transversus atlantis. 

Insertio: linea nuchae inferior. 

mm. interansversari cerviales posterios; 

mm.interspinales. 

Functio: visiem muskuļiem saraujoties vienā pusē, galva un kakls var veikt rotāciju un 

laterofleksiju uz savu pusi; kontrahējoties abpusēji, notiek galvas kakla ekstenzija.  

 Analizējot m. erector spinae kakla daļu, redzams, ka muskuļiem ir atšķirīgi garumi 

un piestiprinājuma vietas. Literatūrā (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 

1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012) norādīts, ka muskulis ir viens no 

būtiskākajiem galvas kakla ekstenzijas izpildītājiem, taču netiek analizēts, cik būtiska loma ir 

katram no m. erector spinae veidojošajiem muskuļiem gan kustību, gan spēka realizācijā. 

Ņemot vērā kakla atliecējmuskuļu pielietojamās kinezioloģijas vērtējuma kritērijus (Ramšak, 

Gerz, 2005; Frost,2002), varētu domāt, ka jebkurš no m. erector spinae kakla daļas muskuļu 

funkcionālajiem vājumiem var izsaukt kopēji vērtētā m. erector spinae kakla daļas gan spēka, 

gan muskuļu funkcionālā garuma nepietiekamību. 

1.1.3. Nervu sistēma kakla daļā 

 Literatūrā uzsvērts, ka viena no mugurkaula funkcijām ir aizsargāt muguras 

smadzenes no mehāniskiem bojājumiem. Cilvēkam ir 31 pāris muguras smadzeņu nervu, no 

tiem 8 ir kakla daļā. Muguras smadzeņu nervi sākas kakla daļā augstāk par pirmo stāvošo 

skriemeli (nervs sākas starp galvaskausu un pirmo kakla daļas skriemeli un to sauc par 

muguras nervu) (Eniņa, et.al., 1987; Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, Fong, 2009). 

Kakla nervi - Nn. Cervicales.  

Analizējot literatūru, jāatzīmē, ka kakla nervus apzīmē ar zemāk esošā skriemeļa 

kārtas numuru. Pēdējais kakla nervs (C8) iet starp septīto kakla skriemeli un pirmo krūšu 

skriemeli. 

Pēc literatūras datiem (Eniņa et.al., 1987; Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, Fong, 

2009), pirmais kakla nervs (C1) iziet no mugurkaula kanāla starp pakauša kaulu un atlantu, 

veidojot 2 zarus: priekšējais zars – ramus anterior-inervē tādus kakla muskuļus kā m. rectus 

capitis anterior un m. rectus capitis lateralis, kuri piedalās galvas noliekšanā uz to pašu pusi. 

Mugurējais zars – ramus posterior- inervē tādus kakla muskuļus kā m. rectus capitis 

posterior major, m. rectus capitis posterior minor, m. obliquus capitis superior, m. obliquus 

capitis inferior, kuri, kontrahējoties vienā pusē, noliec galvu uz to pašu pusi, bet, 

kontrahējoties abpusēji, veic galvas ekstenziju (Eniņa et.al., 1987). Līdz ar to svarīgi atzīmēt, 

ka šī nerva traucētas darbības dēļ var tikt ietekmēti galvas kustību apjomi fleksijā, 

laterofleksijā un ekstenzijā. 

Literatūrā norādīts (Eniņa et.al., 1987; Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, Fong, 2009), 

ka otrais kakla nervs (C2) iziet no mugurkaula kanāla caur pirmo starpskriemeļu atveri un 

tūlīt dalās. C2 ventrālais zars pievienojas kakla pinumam (plexus cervicalis), bet dorsālais 

zars sadalās vairākos zaros, no kuriem augšupejošais un lejupejošais zars intervē m.splenius 

un m. obliquus capitis inferior, kuri piedalās galvas pagriešanā, bet, abpusēji kontrahējoties, 
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galvas ekstenzijā (Eniņa et.al., 1987).  Jāatzīmē, ka šo zaru inervācijas traucējumu dēļ tiek 

ietekmēts gan minēto muskuļu spēks, gan iepriekš minēto kustību apjomi. 

 Anatomijai veltītajā literatūrā ir norādes, ka trešais kakla nervs (C3) iziet caur otro 

starpskriemeļu atveri. Priekšējais zars piedalās kakla pinuma veidošanā, bet mugurējais zars – 

inervē kakla muskuļus, kuru piestiprinājuma vietas ir kakla skriemeļi C1 –C3. Ceturtais kakla 

nervs (C4) iziet caur trešo starpskriemeļu atveri, priekšējais zars piedalās kakla pinuma 

veidošanā, bet mugurējais – inervē kakla muskuļus, kuru piestiprinājuma vietas ir kakla 

skriemeļi C1 –C4. 

Literatūrā ir informācija (Eniņa et.al., 1987; Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, Fong, 

2009), ka kakla pinumu(plexus cervicalis) veido četru augšējo kakla nervu ( C1-C4) priekšējie 

zari. Pinumam veidojas vairākas zaru grupas: 

Ι. Rr. musculares. To inervē mm. intertransversarii, mm. profundi colli, mm. scaleni 

m. levator scapulae; bet ar r. externus nervi accessorii – inervē m. sternocleidomastoideus un 

m. trapezius. Kustību zari, kuru sākums ir 2. un 3. kakla skriemeļa segmentā (C2-C3), veido t. 

s. ansa cervicalis, kas inervē kakla taisnos muskuļus.  

ΙΙ. Rr. cutanei ( jušanas nervi).  

1. N. Occipitalis minor (mazais pakauša nervs) (C2 - C3) iet gar m. 

sternocleidomastoideus augšdaļas mugurējo malu uz pakauša ādu. 

2. N. Auricularis magnus (lielais auss nervs) (C3), izejot pie m. 

sternocleidomastoideus mugurējās malas uz tā virsmas, iet gar to uz augšu, uz regio parotidea 

ādu un auss gliemežnīcu (tās apakšdaļu). 

3. N. Transversus colli (kakla šķērsnervs) (C2 – C3) parādās virspusē turpat, kur 

abi iepriekšējie nervi, iet šķērsvirzienā pāri m. sternocleidomastoideus virsmai un sadalās gala 

zariņos kakla mediālā trīsstūra ādā. 

4. Nn. Supraclaviculares (virsatslēgkaula nervi) (C3 – C4) iznāk virspusē turpat, 

kur iepriekšējie nervi, iet vēdekļveidā uz leju kakla laterālā trīsstūra ādā, regio deltoidea ādā 

un krūšu ādā līdz II – III ribas līmenim (Eniņa et.al.,1987; Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, 

Fong, 2009). Svarīgi atzīmēt, ka šo jušanas nervu darbību būtiski ietekmēs m. 

sternocleidomastoidus tonusa izmaiņas. 

IΙΙ. Jauktie nervi. 

Anatomijas literatūras avotos (Kalbergs, 1971(b); Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 

1998; Clemente, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012) norādīts, ka vienīgais šīs grupas 

nervs ir n. Phrenicus (C3 – C5), kas iet no m. sternocleidomastoideus laterālās malas uz leju 

pa tā mediālo malu, ieiet krūšu dobumā starp zematslēgkaula artēriju un vēnu un turpinās uz 

leju plaušu saknei priekšpusē. N. Phrenicus dexter iet gar v. n rachiocephalica, tālāk gar v. 

cava superior starp pleiru un perikardu līdz diafragmai, kurā arī sazarojas. N. Phrenicius 

sinister šķērso no priekšpuses aortas loku un, ejot tālāk uz leju starp perikarda kreiso virsmu 

un pleiru, sasniedz diafragmu. Nn. Phrenici inervē diafragmu un dod jušanas zarus uz 

perikardu un pleiru. Daži šķirtnes nerva gala zariņi izurbjas cauri diafragmai un ieiet saules 

pinumā. 

Apskatot šo jaukto nervu izvietojumu, redzams, ka viens no zariem nodrošina 

pleiras, perikarda un diafragmas inervāciju, līdz ar to šī nervu zara darbība ir ļoti būtiska, jo tā 

tiešā veidā ietekmē elpošanas stereotipu. N. Phrenicus sākas kakla skriemeļu segmentā C3- 

C5, bet, ja notiek šo muguras smadzeņu saknīšu (C3- C5) traumatizācija, rodas ne tikai 

intervējamo muskuļu darbības traucējumi, bet tiek traucēta  arī automātiskā  elpošanas ceļu 

darbība  (Ratnovsky, Elad, Halpern, 2008).   Savukārt no četriem apakšējiem kakla nerviem 

C5- C8 priekšējiem zariem un augšējo krūšu nervu (Th1 – Th2) zariem veidojas plecu pinums 

( plexus brachialis). Muguras smadzeņu nervi iznāk no mugurkaula kanāla pa starpskriemeļu 

atverēm, to priekšējie zari savienojas un veido pleca pinuma trīs stumbrus: augšējais stumbrs 

(C5- C6), vidējais stumbrs (C7) un apakšējais stumbrs (C8 – Th2). Autori (Eniņa et.al.,1987; 
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Bērziņš, Dumbere, 2005; Scott, Fong, 2009) uzsver, ka būtiski atzīmēt, ka šie stumbri iet starp 

m. scalenus anterior un m.scalenus medius.  

Literatūrā (Eniņa et.al.,1987; Bērziņš, Dumbere, 2005) ir norādīts, ka pleca pinums 

veido 2 daļas: 1. daļa pars supraclavicularis, atrodas kakla rajonā un tā inervē gan kakla 

daļas, gan plecu joslas un rokas muskuļus. 2. daļa pars infraclavicularis inervē brīvās 

augšējās ekstremitātes ādu un muskuļus. 

Apskatot pleca pinuma daļas, jāatzīmē, ka pars infraclavicularis daļas darbību 

būtiski var iespaidot m. scalenus funkcionālais stāvoklis. Šī muskuļa tonusa izmaiņas, 

izmainoties muskuļa vēderiņa apjomam starp 1. ribu un atslēgas kaulu, var mehāniski saspiest 

blakus esošo asinsvadu lumenus un izraisīt pars infraclavicularis nervu deformāciju (Eniņa 

et.al.,1987; Bērziņš, Dumbere, 2005). 

Apkopojot informāciju par kakla anatomiju un funkcionālo anatomiju, konstatējām, 

ka šis ķermeņa segments ir viens no kustīgākajiem visā organismā. Ja nav saskaņota 

atsevišķu skriemeļu kustība ar muskuļiem, kas realizē gan šo kustību, gan neirālo regulāciju, 

kura var tikt traucēta gan muskuļu funkcionālā stāvokļa izmaiņu dēļ, gan kakla skriemeļu 

atipiskā novietojuma dēļ, kustības vai statiskie stāvokļi šajā segmentā var izsaukt dažādus 

funkcionālos traucējumus. Jāatzīmē, ka neviens no apskatītajiem kakla daļas nerviem 

neinervē krūšu daļas starpribu muskuļus, kas regulē ribu kustību elpošanas ciklā. 

1.2. Elpošanas sistēma 

No sporta fizioloģijas viedokļa viena no elpošanas sistēmas būtiskākajām funkcijām 

ir  skābekļa uzņemšana un nogādāšana muskuļos oksidatīvās fosforilēšanas nodrošināšanai. Ja 

skābekļa piegāde muskuļiem galvenokārt ir pētīta kā asinsrites sistēmas funkcija (Паэглитис, 

1986), tad mazāk ir pētīta tieši ārējās elpošanas sistēmas parametru izmaiņu ietekme uz 

maksimālā skābekļa patēriņa iespējām. Jautājumus par elpošanas sistēmas ietekmi uz 

skābekļa  transporta iespējām autori (Dempsey J. A.,  Amann M., Harms C.A., Wetter T.J. 

2012) pēta trijos virzienos: 

 kā slodzes izraisīta arteriāla hipoksija; 

 kā krūšu kurvja iekšējā spiediena ietekme uz ieelpas un izelpas tilpumu; 

 kā metabols reflektors efekts, kur elpošanas muskuļu nogurums iespaido simpātisko 

vazokonstrikciju un samazina asins plūsmu kustību nodrošinošos muskuļos; 

Jebkurš no iepriekš minētajiem virzieniem limitē skābekļa transportu un samazina 

maksimālā skābekļa patēriņa iespējas. Slodzes laikā var novērot muskuļos metabolītu 

uzkrāšanos un noguruma attīstību muskuļos, kas kā atgriezeniska saite nomāc centrālo motoro 

komandu aktivitāti tadejādi samazinot aerobo izturību (Dempsey J. A.,  Amann M., Harms 

C.A., Wetter T.J. 2012). 

1.2.1. Krūškurvis 

Literatūrā (Kalbergs, 1971(a); Olson, 1996; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 

2007; Kiblle, Halse, 2009; Scott, Fong, 2009;Saladin, 2012) tiek norādīts, ka krūšu kurvja 

forma ir koniska, un tas ir saplacināts no priekšas – muguras virzienā. Krūšu kurvis ir slēgts 

dobums, tā augšējā atvere ir maza; to norobežo pirmais krūšu skriemelis (Th1), divas pirmās 

ribas, atslēgas kauls un krūšu kaula augšējā mala. Šī atvere savieno kaklu ar krūšu dobumu. 

Šo atveri aizpilda orgāni (traheja, pleiras kupols, barības vads, asinsvadi, nervi utt.). Apakšējā 
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atvere jeb krūšu kurvja izeja ir platāka, to norobežo 12. krūšu skriemelis, ХΙΙ ribas mala, ribu 

loks, krūšu kaula apakšējais gals un diafragma  (Hoppenfeld, 1976; Scott, Fong, 2009).  

Literatūrā norādīts, ka krūšu kurvja forma un izmēri ir pakļauti individuālām 

pārmaiņām atkarībā no vecuma un dzimuma. Piemēram, sievietei krūšu kurvis ir šaurāks un 

īsāks nekā vīrietim, un pēc formas vairāk līdzīgs mucai. Bērnu krūšu kurvis ir daudz īsāks un 

platāks, un ribām ir horizontāls stāvoklis (Shephard, 1993). 

Anatomijas literatūras avotos (Stankovs, 1961;Koļesņikovs, 1966; Pārkers, 2009; 

Scott, Fong, 2009; Saladin, 2012) norādīts, ka cilvēkiem ir 12 ribu pāri, aizmugurē visas ribas 

ir piestiprinātas pie mugurkaula, bet priekšpusē to piestiprināšanās vieta ir dažāda. Augšējie 

septiņi “īsto ribu’’ (costae verae) pāri ar to galos esošajiem ribu skrimšļiem piestiprinās tieši 

pie krūšu kaula. Nākamie divi vai trīs “neīsto ribu’’ (costae spuriae) pāri piestiprinās pie 

augstāk esošo ribu skrimšļiem. Pēdējās, brīvās ribas ar priekšējiem galiem nekur 

nepiestiprinās. Kopumā viss krūšu kurvis ir elastīgs, jo ribas spēj liekties un kustēties ieelpas 

un izelpas laikā.  

Autori (Kalbergs, 1971(a); Shephard, 1993; Scott, Fong, 2009; Saladin, 2012) 

norāda, ka katrai ribai, izņemot ХΙ un ХΙΙ, izšķir kaulaino (mugurējo) un skrimšļaino 

(priekšējo) daļu. Tipiska riba ir šaura, gara kaula plātnīte, kas nedaudz sagriezta ap garenisko 

asi un izliekta pusgredzenā. Mugurējā galā, kas piekļaujas mugurkaulam, ir galviņa, uz kuras 

atrodas izliekta locītavas virsmiņa, ko neliela šķautnīte sadala divās daļās; katra daļa 

savienojas ar skrimšļa ķermeņa locītavu. Katras ribas galviņa savienojas ar diviem blakus 

esošajiem skriemeļiem, bet šķautnīte piekļaujas starpskriemeļu skrimšļa diskam un ar 

šķiedrainiem saistaudiem cieši savienojas ar to  (Koļesņikovs, 1966; Pārkers, 2009; Scott, 

Fon, 2009; Saladin, 2012). Jāatzīmē, ka izņēmums ir pirmā riba un divas pēdējās ribas, jo 

katra no tām ar vienu izliektu locītavas virsmu ir piestiprināta pie viena skriemeļa. Uz ārpusi 

no galviņas novietojas ribas kakliņš, kas beidzas ar nelīdzenu pauguriņu (tuberculum costae), 

kurš atrodas uz ribu ārējās virsmas. Uz pauguriņa atrodas locītavas virsmas savienojums ar 

skriemeļa sānu izaugumu. Nelielā attālumā no pauguriņa uz ribas ārējās virsmas ir izliekums, 

pagrieziens uz priekšu, uz kura ir nelīdzenums – muskuļu piestiprināšanās vietas, - tas ir ribas 

leņķis. Pirmās ribas leņķis sakrīt ar pauguriņu, bet no ΙΙ līdz Х ribai leņķis atrodas vairāk uz 

sāniem (Kamkar, Cardi-Laurent, Whitney, 1992). Pēdējām ribām tas tikko samanāms, jo ХΙ 

un ХΙΙ riba izliekta pavisam maz un nosmailināta uz priekšu; bez tam šīm ribām nav 

pauguriņa un locītavas virsmiņas savienojamas ar skriemeļu sānu izaugumiem, bet ХΙΙ riba, 

kura ir sevišķi īsa, kļūst ļoti līdzīga zemāk un blakus esošajam Ι jostas skriemeļa sānu 

izaugumam. Ribas vidējā daļa ir saplacināta, augšējā mala noapaļota, bet apakšējā - nedaudz 

noasināta. Uz ribas iekšējās virsmas gar tās apakšējo malu ir rieva, pa kuru iet asinsvadi. 

Pirmās ribas augšējā virsmā ir pauguriņš, pie kura piestiprinās muskulis scalenus anterior, bet 

uz mugurpusi no tā atrodas rieva, kurā iegulstas zematslēgas artērija. Pirmā riba atšķiras no 

citām ar to, ka tā ir plata, īsa un atrodas gandrīz horizontāli (Kamkar et.al.,1992). 

Literatūrā ir norādes, ka netālu no krūšu kaula ribas kaulainā daļa pāriet 

skrimšļainajā daļā (hialīnais skrimslis). Ribas kaulainā un skrimšļainā daļa savā starpā 

savienojas ar vienkāršu saaugumu, pie tam skrimšļa plēve tieši pāriet kaula plēvē. Ribu 

skrimšļi ir plakani, ar noapaļotām malām, to garums pamazām palielinās no Ι līdz VΙΙ ribai. 

No VΙΙΙ līdz Х ribai skrimšļi samazinās garumā, bet saglabā to pašu izliekumu, un ar saviem 

smailajiem galiem katrs piestiprinās pie iepriekšējās ribas. Pirmo VΙΙ ribu skrimšļainos galus 

ar krūšu kaulu savieno mazkustīgas, bet īstas locītavas, izņemot Ι ribu, kas spēcīgi saaugusi ar 

skrimsli, veidojot sinhondrozi bez locītavas dobuma  (Kamkar et.al.,1992; Shephard, 1993 ). 

Literatūrā ir norādes, ka krūšu kauls (sternum) ir nepāra, plakans, neliels garumā 

izstiepts kauls, kas novietots gandrīz vertikāli krūšu kurvja priekšējā virsmā. To veido 

saplūdušo skrimšļaino ribu galu pārkaulotā daļa. Krūšu kaula augšējais gals ir ievērojami 

platāks un biezāks – tā saucamais rokturis (manubrium). Vidējā daļa veido kaula ķermeni, kas 
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sašaurinās uz leju zobenveida izaugumā (processus xiphoideus). Rokturis ar krūšu kaula 

ķermeni veido platu leņķi. Krūšu kaula ķermenis nedaudz izliekts uz priekšu un ieliekts no 

mugurpuses (Koļesņikovs, 1966; Scott, Fong, 2009; Moore,Agur,Dalley, 2010; Saladin, 

2012).  

Autori norāda, ka krūšu kaula roktura priekšējā virsma ir nelīdzena, mugurējā – 

gluda. Augšējā malā ir ieliekums, kas norobežo no lejas kakla jūga ierobu (incisura 

jugularis). Tieši blakus jūga ierobam, tā katrā pusē, atrodas vēl pa vienam ierobam – labā un 

kreisā atslēgas kaula ierobs. Abu pušu sānu malās atrodas ierobs (incisurae costales), ar kuru 

saaudzis Ι ribas skrimslis. Krūšu kaula sānu malās atrodas ieliektas ribu skrimšļu locītavu 

virsmiņas (Koļesņikovs, 1966; Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Scott, Fong, 2009; 

Moore et.al.,2010; Saladin, 2012).  

1.2.2. Elpošanas muskuļi 

Literatūrā norādīts, ka elpošanas kustību stereotipa realizācijā svarīga loma ir gan 

iesaistītajiem muskuļiem, gan locītavām. Elpošanas muskuļus var iedalīt 2 grupās:  

1. Muskuļi, kuri realizē ieelpu: tiešie ieelpas muskuļi ir diafragma, mm. intercostales 

externii,mm intercostales interni, mm.levatores costarum un ieelpas palīgmuskuļus ir 

m.sternocleidomastoieus, m.scalenus grupa, m.serratus anterior, m. serratus posterior 

superior, m.pectoralis major, m.pectoralis minor, m. erector spinae. 

2. Muskuļi, kuri realizē izelpu: m. transversus thoracis, mm. levatores costarum, m. 

serratus posterior inferior, m.rectus abdominis, m.obliqus externus abdominis, m. obliqus 

internus abdominis (Van de Graff, Fox, 1998; Clemente, 2007; Scott, Fong, 2009; Saladin, 

2012).  

Analizējot literatūru par elpošanas muskulatūru, ir atrodama atšķirīga informācija. 

Klasiskās anatomijas skatījumā par galvenajiem elpošanas muskuļiem tiek minēti: diafragma, 

mm. intercostales eksternii un internii, savukārt dinamiskajā anatomijā vēl bez šiem tiek 

minēti citi: gan seklie, gan dziļie krūšu muskuļi, kā arī tādi muskuļi kā m. scalenus un m. 

sternocleidomastoideus (Kalbergs, 1971(a); Kibble, Halsey, 2009; Scott, Fong, 2009). No tā 

izriet, ka, iedziļinoties katra atsevišķa muskuļa funkcijās, elpošanas ciklu nodrošinošo 

muskuļu analīzi var veikt no dažādiem skatpunktiem.  

Jāatzīmē, ka m. scalenus un m. sternocleidomastoideus kontrakcijas nodrošina 

sternum un pirmo divu ribu pacelšanu, tādējādi palīdzot krūšu kurvim izplesties (Legrand, 

Schneider, Gevenois, De Troyer, 2003). 

Svarīgi atzīmēt, ka elpošanas palīgmuskuļi nervu impulsus saņem no mugurkaula 

kakla starpskriemeļu nervu saknītēm, līdz ar to kakla struktūru funkcionālais stāvoklis var 

iespaidot šo elpošanas muskuļu tonusu. Dinamiskajā anatomijā un pielietojamajā 

kinezioloģijā tiek norādīts, ka elpošanas kustību stereotipa izpildē tonusa maiņa ir būtisks 

faktors. 

Literatūrā ir apskatīti elpošana cikla funkcijas traucējumi pie intensīvas vai ilgstošas 

slodzes, kas izsauc nogurumu. Atsevišķi autori norāda, ka šādi elpošanas cikla traucējumi 

saistās arī ar citu balsta kustību funkciju nodrošinošo muskuļu cirkulātoriem, metaboliem un 

cita veida traucējumiem (Mador, Magalang, Rodis, Kufel, 1993; Johnson, Babcock, Suman, 

Dempsey, 1993; Boutellier, Piwko, 1992; Boutellier, 1998; Sheel, Derchak, Morgan, Pegelow, 

Jacques, Dempsey, 2001; Verges,  Notter, Spengler, 2006). 

Muskuļu tonusa maiņa var būt saistīta ne tikai ar nervu saknītes inervācijas 

problēmām, bet arī ar asinīs cirkulējošo gāzu un bioķīmiski aktīvo vielu koncentrāciju maiņu, 

kas izteikti novērojama pie fiziskajām aktivitātēm arī sportā (Паэглитис,  1986). 
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1.2.3. Elpošanas kustību stereotips 

Literatūra par elpošanas kustību stereotipu atklāj, ka elpošanas kustību stereotipam 

izšķir divas fāzes: ieelpu un izelpu, kuru realizācijā darbojas elpošanas muskuļu un ribu – 

krūšu kaula un ribu – mugurkaula skriemeļu locītavas (Shephard, 1993; Scott, Fong, 2009; 

Saladin, 2012). 

Literatūrā norādīts, ka ieelpā diafragma saraujas, un, slīdot uz leju, ar spēku nospiež 

uz leju arī vēdera dobuma orgānus: aknas, kuņģi, zarnas. Vēdera preses muskuļi šajā 

momentā atslābst, ļaujot vēdera dobuma orgāniem noslīdēt. Diafragmai kontrahējoties, tā 

noslīd uz leju par 4 cm un vairāk (Ratnovsky et.al.,2008). Līdz ar to no kinezioloģiskā 

skatījuma ieelpā palielinās krūšu kurvja tilpums: vertikālajā virzienā diafragmas kontrakcijas 

dēļ, frontālajā un sagitālajā virzienā mm. intercostales externi un m.serratus posterior 

superior saraušanās dēļ (De Troyer, Kirkwood, Wilson, 2005). 

Jāatzīmē, ka krūšu kurvja tilpuma palielināšanos vertikālajā virzienā var būtiski 

ierobežot diafragmas darbības traucējumi, kurus var izraisīt inervācijas problēmas, 

piestiprinājuma vietu stabilitāte pie skeleta un saišu sistēmas, un nospriegojums, kas savieno 

ar citiem iekšējiem orgāniem (Apinis, 1998; Ratnovsky et.al., 2008). 

Izelpā, ribstarpu muskuļiem atslābstot, krūšu kurvja sienas savas masas dēļ saplok. 

Diafragmai atslābstot un vēdera preses muskuļiem nedaudz kontrahējoties, vēdera dobuma 

orgāni paceļas, ieņemot iepriekšējo novietojumu, tāpēc krūšu dobuma tilpums samazinās un 

notiek izelpa ( Sherwood, 2012). Krūšu kurvja kustības nodrošina arī starpribu muskulatūra, 

līdz ar to krūšu kurvja kustību inervāciju nodrošina n. Phrenicus ( regulē diafragmas darbību) 

un nn. Intercostales, un nn. Abdominales ( nodrošina ribu kustības). 

Ieelpas un izelpas laikā krūšu kurvja un plaušu tilpumu izmaiņu dēļ starp ribu 

parietālo un viscerālo pleiru notiek slīdēšana. Ir norādes, ka starp šīm pleirām pie iekaisumu 

procesiem plaušās vai augšējos elpošanas ceļos var veidoties ‘’ salipumi’’, kas šo slīdēšanas 

procesu var kavēt, tāpēc samazinās plaušu aktīvais tilpums un novēro atsevišķu ribu kustību 

ierobežojumu (Kiblle, Halsey, 2009; McCance, Huether, Brashers, Rote, 2010; Saladin, 

2012). Par šiem salipumiem un slīdēšanas traucējumiem tiek skaidrots pulmonoloģijā, 

savukārt ribu kustīguma asimetrijas novēro un apraksta manuālajā terapijā (Ситель,1992; 

McCance et. al., 2010). 

Apskatot forsētās elpošanas ciklu, ieelpā ievērojami paplašinās krūšu kurvja  

apakšējā daļa, bet vidusdaļa paplašinās sagitāli un frontāli. Notiek ribu sinhronā griešanās: to 

priekšējie gali ceļas uz augšu, krūšu kauls izvirzās uz augšu un uz priekšu. Vidējā ribāja daļa 

izvirzās uz priekšu un sāniem. Līdz ar to augšējo ribu kustībās prevalē pārvietošanās 

sagitālajā plaknē, bet apakšējo ribu kustībās prevalē pārvietošanās frontālajā plaknē ( 

Sherwood, 2012). Literatūrā norādīts, ka forsētā ieelpā mugurkaula izliekumi iztaisnojas, 

tāpēc ka saraujas muguras muskuļi, bet forsētā izelpā maksimāli saplok ribājs (Shephard, 

1993; Ratnovsky et. al., 2008; Sherwood, 2012). Lai pilnībā realizētos iepriekš aprakstītās 

darbības, īstajiem elpošanas muskuļiem pievienojas elpošanas palīgmuskuļi mm. levatores 

costarumu, m. scalenus, m. sternocleidomastoideus, m. m.serratus anterior. m.pectoralis 

major, m.pectoralis minor, m.trapezius. 

Tā kā apskatāma kakla daļas muskuļu saistība ar elpošanas ciklu, tiks analizētas III – 

V ribas kustības sagitālajā plaknē. Jāatzīmē, ka paaugstināts elpošanas palīgmuskuļu (m. 

scalenus grupa, m. sternocleidomastoideus) tonuss izsauc augšējo ribu elevāciju, kas savukārt 

ierobežo augšējo ribu kustību apjomu sagitālajā plaknē. 

Literatūrā (Левит et. al., 1993) norādīts, ka ribas atiet no mugurkaula, atrodoties pret 

to slīpi – sākumā tās virzās uz sāniem un leju, bet, sākot ar ribu leņķi, paliecas uz priekšu un 

leju. Ribas skrimšļainā daļa atkal nedaudz paceļas uz augšu, piekļaujoties ar galu krūšu 

kaulam ( Hull, 2010). Kā jau iepriekš minēts, katrai ribai ( II – X) mugurpusē ir divi 
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savienojumi ar skriemeli: viens starp galviņu un skriemeļa ķermeni, otrs starp ribas pauguriņu 

un skriemeļa sānu izaugumu. Šie savienojumi veido slīdošas sinoviālas locītavas, kuras aktīvi 

iesaistās ribu pacelšanā un nolaišanā. Lai realizētos iepriekš aprakstītās darbības, svarīgs ir 

kustībās iesaistīto locītavu funkcionālais stāvoklis. Literatūrā ir norādes par situācijām, kad 

mugurkaula skriemelis nav anatomiski pareizā stāvoklī, šajā gadījumā runā par bloķētām 

locītavām segmentā (Schneider et.al.,1989; Schneider, Spring, Tritschler, 1992; Левит et.al., 

1993; Васильева, 1995). Šāds skriemeļu novietojums izsauc skriemeļu un ribu locītavu 

funkcionālās izmaiņas, kas savukārt saistītas ar starpribu muskuļu tonusa izmaiņām 

(Иваничев, 1998), tāpēc šādu ribu kustīgums būs ierobežots. Vēl vairāk, literatūrā ir norādes, 

ka krūšu daļas disfunkcijas ietekmē kakla kustību apjomu (Shephard, 1993; Murraya, 

McKenziea,Gandeviaa, Butler, 2012; Obayashi, Urabe, Yamanaka, Okuma, 2012; Wirth, 

Amstalden, Perk, Boutellier, Humphreys, 2014). Šāds kakla un krūšu daļas skriemeļu 

nepareizs anatomiskais stāvoklis bieži veidojas sportistiem, kuru sporta veids saistīts ar 

ilgstošām statiskām vai asimetriskām pozām. 

Analizējot literatūru par elpošanas frekvencēm, atklājas, ka mierīgas elpošanas laikā 

vidēji tiek izpildīti 16 – 20 cikli minūtē (Scott, Fong, 2009). Taču šis rādītājs, kā visbiežāk 

norāda autori, atkarībā no dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa un trenētības var mainīties 

(Scott, Fong, 2009; Mattson Porth, Matfin, 2009; Rhoades, Bell, 2013). Sportisti ar labi 

trenētu sirdi un ribāju izpilda 12-14 elpošanas ciklus minūtē, un tas nozīmē, ka sportistu krūšu 

kurvja ekskursijai katrā ciklā ir jābūt lielākai nekā vidēji normālam cilvēkam. Veicot lielas 

fiziskas slodzes, lai nodrošinātu palielinātu elpošanas minūtes tilpumu, elpošanas frekvence 

var palielināties vairāk nekā par 30 cikliem minūtē. Tas prasa sinhronu un efektīgu ribāja 

kustīgumu. Literatūrā ir norādes, ka ribu kustību apjoma ierobežojumi var būt par iemeslu 

nepietiekama elpošanas minūtes tilpuma nodrošinājumam (Saladin, 2012; Rhoades, Bell, 

2013; Yuan, Drost, Mclvor, 2013), kas attiecas arī uz sportistiem, izpildot lielas fiziskas 

slodzes. 

1.2.4. Elpošanas regulācija 

 Literatūrā, kas apskata cilvēka organisma fizioloģiskos mehānismus, ir norādes, ka 

elpošanu nodrošina koordinēta plaušu ventilācijas, asins un asinsrites sistēmas darbība. Plaušu 

ventilācijas uzdevums ir uzturēt optimālu O2 un CO2 spriegumu arteriālajās asinīs. Elpošanas 

regulējamie parametri ir elpošanas frekvence un dziļums (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 

2007; Scott, Fong, 2009; Mattson Porth, Matfin, 2009;  Saladin, 2012; Rhoades, Bell, 2013). 

Tabulā nr. 1 strukturāli atspoguļota atsevišķu autoru apkopotā un akadēmiskajā vidē 

pieņemtā informācija par elpošanas centrālās regulācijas centru lokalizāciju un raksturojumu 

(Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009; Mattson Porth, Matfin, 2009; 

Saladin, 2012; Rhoades, Bell, 2013). 

 

1. tabula 

Elpošanas centrālās regulācijas centru lokalizācija un raksturojums 

Centrs Lokalizācija   Raksturojums 

Pneimota

ktiskais centrs 

Smadzeņu tilta 

apvidus 

 

 

Saskaņo ieelpas un izelpas ilgumu un ir 

nozīmīgākais ieelpas ilguma regulētājs 

Izelpas 

kavēšanas centrs 

Smadzeņu tilts 

 

 

Kalpo par ieelpas pārtraukšanas slēdzi. Ja 

centrs ir inaktivēts, elpošana ir ritmiska, ar 

stipri pagarinātu ieelpu un īsu izelpas fāzi 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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Inspiratoriskā 

dorsālā neironu 

grupa 

 

 

Ekspiratoriskā 

ventrālā grupa 

 

Iegarenajās 

smadzenēs 

 

 

 

Iegarenajās 

smadzenēs 

 

 

 

 

 

Ar n. vagus starpniecību saņem 

impulsus no augšējo elpceļu 

hemoreceptoriem, kā arī no krūškurvja sienas 

proprioreceptoriem un elpošanas 

muskulatūras mehanoreceptoriem 

 

Tas ir respiratorisko refleksu apstrādes centrs 

un normālas, ritmiskas elpošanas pamats. 

Sastāv no ieelpas un izelpas neironiem un ar 

n. Phrenicus, nn. Intercostales un nn. 

Abdominales motorisko neironu starpniecību 

regulē respiratoriskos efektorus  

 

Abas neironu grupas, saskaņojot informāciju, 

pielāgo elpošanas fāzes elpceļu diametram 

Cortex  To ietekmē cilvēka rīcība (runāšana, 

dziedāšana, apzināta elpošanas pārtraukšana 

u.c.) 

 

Autori uzsver, ka elpošanas regulāciju nodrošina iepriekš minēto elpošanas centru 

daudzveidīgie sakari ar citām smadzeņu daļām (vidussmadzenēm, starpsmadzenēm, 

smadzenītēm, limbisko sistēmu, garozu) un bagātīga aferentā informācija no 

somatoviscerālajām un speciālajām maņām, kas nodrošina elpošanas interpretāciju ar citām 

organisma funkcijām (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009; Mattson 

Porth, Matfin, 2009; Saladin, 2012; Rhoades, Bell, 2013). 

Šīs CNS daļas, kas atbild par elpošanas kustību stereotipu, piedalās arī bezapziņas 

muskuļu darbības organizācijā un tādējādi var noteikt iesaistīto muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu iespējamību (Бернштейн, 1990). 

1.2.5. Elpošanas sistēmas funkcijas 

Literatūras avotos ir plašs elpošanas sistēmas funkciju skaidrojums, norādot, ka tās ir 

savstarpēji cieši saistītas un viena otru papildina (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; 

Scott, Fong, 2009; Mattson Porth, Matfin, 2009; Saladin, 2012; Rhoades, Bell, 2013). Ja kāda 

no elpošanas sistēmas funkcijām ir traucēta, arī pārējās funkcijās notiks izmaiņas (Yuan 

et.al.,2013). Promocijas darbā ir pētīti elpošanas kustību stereotipi un plaušu vitālās 

kapacitātes rādītāji, īsi aprakstot arī pārējās elpošanas sistēmas funkcijas. 

 Elpceļu funkcijas  

No anatomijas zināms, ka gaisa ceļus, t.i., gaisa vadīšanas zonu veido deguna 

dobums, aizdegune, balsene, traheja un bronhi. Bronhu koks sākas ar galvenajiem bronhiem, 

kas tālāk zarojas. Visiem bronhiem ir labi izveidots gļotādas muskuļslānis (Scott, Fong, 2009; 

Saladin, 2012).  

Elpceļi: 

- transportē svaigu gaisu uz plaušām un alveolāro gaisu no plaušām, jo to veicina gaisa ceļu 

zemā pretestība, kas galvenokārt atkarīga no elpceļu gludo miocītu funkcionālā stāvokļa; 

- attīra , sasilda un samitrina ieelpoto gaisu; 

-  veic aizsargfunkcija; 

- elpceļu receptori ierosina aizsargrefleksus; 

 Plaušu ventilācija 
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Plaušu ventilāciju veic šķērssvītrotie elpošanas muskuļi, nodrošinot ritmisku ieelpas 

un izelpas maiņu. Plaušu ventilācijai tiek izdalītas vairākas fāzes:  

- mierīgā ieelpā: saraujas diafragma un ārējie ribstarpu muskuļi, krūšu dobums paplašinās un 

samazinās spiediens pleiras dobumā par 7mm Hg attiecībā pret apkārtējo vidi. Plaušas 

izplešas, alveolārā gaisa spiediens plaušās samazinās par 3 līdz 6 mmHg un gaiss ieplūst, līdz 

starpība ar atmosfēras gaisa spiedienu izlīdzinās( atmosfēras gaisa spiediens normālos 

apstākļos pieņemts par 0 mmHg) (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009); 

- mierīgā izelpā (pasīvs process) muskuļi atslābst un krūšu kurvis saplok. To veicina arī 

krūškurvja elasticitāte un gravitācijas spēks. Spiediens pleiras dobumā kļūst mazāk negatīvs(-

2 -3mmHg), un plaušas saplok (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009); 

Jāatzīmē, ka šo iepriekš aprakstīto divu procesu izpildes laikā notiek būtiska plaušu 

aptverošās plēves pārvietošanās – slīdēšana attiecībā pret krūšu kurvja iekšējo pārklājošo 

plēvi (Saladin, 2012; Murraya et.al.,2012). Literatūrā norādīts, ka pie plaušu vai elpceļu 

iekaisumiem šī plēvju slīdēšana ir samazināta, kas saistaudos rada proprioreceptīvu 

kairinājumu, kura ietekmē var veidoties funkcionāli vāji muskuļi (Saladin, 2012; Kiblle, 

Halsey, 2009; McCance et.al.,2010); 

- plaušās alveolārā gaisa spiediens pieaug par 4 līdz 6 mmHg, un gaiss izplūst, līdz starpība 

ar atmosfēras gaisa spiedienu izlīdzinās; 

- dziļā ieelpā: papildus vēl saraujas kakla, pleca joslas un krūšu muskuļi, kas ceļ augšējās 

ribas un velk atpakaļ plecus, vēl vairāk paplašinot krūšu dobumu un  pleiras dobumā 

samazinoties gaisa spiedienam  par 15 līdz 20mmHg attiecībā pret apkārtējo vidi  (Aberberga-

Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009). 

- Dziļa izelpa: aktīvs process, jo, saraujoties iekšējiem ribstarpu muskuļiem, kas velk ribas 

lejup, un vēdera presei, palielinās spiediens no vēdera dobuma puses, kas  vairāk samazina 

krūšu dobumu (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Scott, Fong, 2009). 

Fizioloģijas literatūras avotos tiek izšķirti elpošanas tilpumi, kas veido plaušu 

kapacitātes.  

 Plaušu tilpumi un kapacitātes 

- Elpošanas gaisa tilpums(VT) – gaisa daudzums, kuru mierīgi ieelpo vai izelpo vienā reizē. 

- Ieelpas rezerves tilpums( IRV) – gaisa daudzums, kuru var papildus maksimāli ieelpot pēc 

mierīgas ieelpas. 

- Izelpas rezerves tilpums( ERV) – gaisa daudzums, kuru var papildus maksimāli izelpot pēc 

mierīgas izelpas. 

- Atlieku jeb reziduālais tilpums( RV) - gaisa daudzums, kas paliek plaušās pat pēc 

maksimālas izelpas. 

- Ieelpas kapacitāte- maksimālais gaisa daudzums, kuru var ieelpot mierīgas ieelpas beigās. 

- Funkcionālā reziduālā kapacitāte- gaisa daudzums plaušās pēc mierīgas izelpas beigām. 

- Vitālā kapacitāte – maksimālais gaisa daudzums, kuru var izelpot pēc maksimālas ieelpas. 

Plaušu vitālā kapacitāte atkarīga no plaušu totālās kapacitātes, elpošanas muskuļu spēka un 

elpošanas sistēmas pretestības, fiziskās trenētības. To ietekmē vecums, dzimums, ķermeņa 

stāvoklis (sēdus lielāka nekā guļus, stāvus lielāka nekā sēdus). 

- Totālā plaušu kapacitāte- maksimālais gaisa daudzums, kas var būt plaušās. 

- Padziļinātas izelpas tilpums- gaisa daudzums, kuru izelpo forsētas izelpas pirmajā sekundē 

pēc maksimālas ieelpas. Tas ir 80% no VC, atkarīgs no izelpas muskuļu spēka un elpceļu 

radītās pretestības. 

- Plaušu ventilācija- gaisa daudzums, kas apmainās plaušās minūtes laikā, ir atkarīgs no 

elpošanas frekvences un elpojamā gaisa daudzuma. Vīriešiem 4-15 l/min, sievietēm mazāk. 

- Maksimālā plaušu ventilācija- maksimālais gaisa daudzums, kas apmainās plaušās minūtes 

laikā( nosaka 15s). Vīriešiem 140 l/min, sievietēm 70-120 l/min. 
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- Alveolārā ventilācija- gaisa daudzums, kas mainās alveolās. 70% no plaušu ventilācijas ( 

Grants, 1973; Taivans,1997; Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Kiblle, Halsey, 2009; 

Saldina, 2012). 

Analizējot literatūru par elpošanas sistēmas pētījumu rezultātiem, redzams, ka autori 

ir apskatījuši dažādus ar elpošanas funkcijām saistītus gadījumus.  Ir pētījumi, kuros tiek 

aprakstītas elpošanas funkciju vērtēšanas metodes saistībā ar mugurkaula kakla daļas orgānu 

funkcionālajiem traucējumiem (Ucar, Ekizer, Uysalm, 2012).  

Ir atsevišķi pētījumi, kuros analizēta elpošana tikai caur degunu vai elpošana tikai 

caur muti, tiek pētīts elpošanas biežums. Pētījuma autori atklāj, ka krūšu kurvja un diafragmas 

kustības ir līdzīgas kā bērniem, kas elpo tikai caur muti un bērniem, kas elpo tikai caur 

degunu ( Brant, Parreira, Mancini, Becker,Reis, Britto, 2008). Jāatzīmē, ka šajā pētījumā 

krūšu kurvja kustības tiek vērtētas kā vienota kopēja tilpuma maiņa. Autori nevērtē ribu 

kustību asimetriju. 

Savukārt, ja subjekts elpo ar muti, kā atklāj cits pētījums, tad ieelpa caur degunu 

saistās ar muskuļa trapezius augšējās daļas un muskuļu sternocleidomastoideus lielāku 

elektrisko aktivitāti (Ribeiro, Marchiori, Silva, 2002). No šīs informācijas izriet, ka elpošanas 

stereotipās kustības traucējumi prasīs lielāku iesaistīto muskuļu aktivitāti. 

Vairāki autori pētījuši arī gāzu maiņas traucējumu ietekmi uz balsta kustību sistēmu, 

piemēram, plaušu hiperventilācijas ietekmi uz stāju un atsevišķi uz krūšu kurvja kustībām 

elpošanas ciklā (Sakellari, Bronstein, Corna, Hammon, Jones, Wolsley, 1997; Forbes, 

Kowalchuk, Thompson, Marsh, 2007). Sakellari V. ar līdzautoriem (1997) apskata 

hiperventilācijas ietekmi uz perifēro neirālo regulāciju. Pētījumā norādīts, ka šīs perifērās 

neirālās regulācijas izmaiņu ietekmē muskulī sternocleidomastoideus nav vērojamas 

elektromiogrāfiskās izmaiņas un ka hiperventilācija neietekmē vestibulo – okulāro refleksu, 

bet atstāj iespaidu uz ķermeņa šūpošanos. Autori secina, ka hiperventilācija var bremzēt 

līdzsvaru nodrošinošos mehānismus, tāpēc saskaņā ar šiem pētījuma rezultātiem var pieņemt, 

ka hiperventilācija neatstās iespaidu uz elpošanas palīgmuskulatūru. 

Savukārt S.C. Forbes un līdzautori ( 2007), pētot hiperventilācijas ietekmi uz 

fosfokreatīna aktivitāti un skābekļa transportu skeleta muskuļos, norāda, ka pie 

hiperventilācijas samazinās lokālā muskuļu oksigenācijas iespēja. 

Jāpiemin pētījumi arī par mierīgas elpošanas un palielinātas ieelpas pretestības 

saistību ar kakla daļas muskulatūras aktivitāti (Hug, Raux, Prella, Morelot-Panzini, Straus, 

Similowski, 2006; Chiti, Biondi, Morelot-Panzini, Raux, Similowski, Hug, 2008). Pētījumu 

autori norāda, ka, palielinot ieelpas pretestību, ticami pieaug muskuļa scalenus elektriskā 

aktivitāte, tai pat laikā autori atzīmē, ka šī muskuļa elektriskās aktivitātes noteikšana ar EMG 

ar virsmas elektrodu metodi ir stipri neprecīza, jo elpošanas cikls izraisa spēcīgu ‘’trokšņu’’ 

līmeni uz EMG pierakstu. 

Vairāki autori sniedz informāciju par ķermeņa masas sastāva ietekmi gan uz stāju, 

gan uz elpošanas funkcijām (Almeida, Guimarães, Moc, Menezes, Mafort, Lopes 2013). 

Pētījumā atklāts, ka astmas slimniekiem ir specifiskas stājas novirzes, kas korelē ar plaušu 

funkciju un ķermeņa sastāvu. Autori norāda, ka, ņemot vērā stājas izmaiņas, var efektīvāk 

lietot plaušu funkciju rehabilitāciju. Lai uzlabotu elpošanu, autori iesaka koriģēt stāju 

manuāli. Ņemot vērā šos pētījumus, jādomā, ka elpošanas funkciju izmaiņas var atspoguļoties 

stāju raksturojošajos parametros. 

Ir autori, kuri analizē elpošanas stereotipa traucējumu ietekmi uz motoro kontroli un 

muguras sāpēm (Chaitow, 2004). Motorās kontroles traucējumi ir saistāmi ar muskuļu 

darbības koordinācijas traucējumiem. Kakla daļas elpošanas muskuļu nepareiza darbība 

saistās arī ar torokālās daļas un pat iegurņa daļas novirzēm no normas statikā un dinamikā. 

Autori šo saistību skaidro arī ar gludās muskulatūras šūnu esamību saistaudos, kas var 

neiroloģiski izmainīt šo audu tonusu. 
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Būtiski atzīmēt, ka ir autori, kuri veikuši pētījumus par kakla daļas hronisku sāpju 

saistību ar elpošanas sistēmas disfunkcijām (Wirth et.al., 2014). Pētījumā ir atklāts, ka 

pacientiem ar hroniskām kakla sāpēm ir samazināta kakla fleksoru un muguras torokālās daļas 

muskuļu izturība un samazināta krūšu kurvja mobilitāte. Autori norāda, ka šādi pacienti gūs 

elpošanas funkcijas uzlabojumu, veicot elpošanas muskuļu izturības treniņu, kas vienlaikus 

palielinās krūšu kurvja mobilitāti. No tā izriet, ka kvalitatīvai elpošanas funkcijai krūšu kurvja 

mobilitāte ir būtisks faktors, bet to loģiski var saistīt ar atsevišķu ribu pāru mobilitāti. 

No iepriekš minētā jāatzīmē, ka elpošanas kustības krūšu kurvī ir cieši saistītas gan 

ar augšējo elpošanas ceļu problēmām, gan ar kakla un kakla krūšu daļas muskuļu funkcionālo 

stāvokli un no tā sekojošajām izmaiņām kakla un krūšu daļas skriemeļos. Tomēr jāņem vērā, 

ka elpošanas kustību regulācija nāk no smadzeņu tilta un iegareno smadzeņu līmeņa, kas, 

protams, ir saistīti arī ar perifēro nervu sistēmu.  

Pētītā literatūra atklāj, ka autori cenšas loģiski skaidrot tiešu funkcionālo ietekmi 

starp plaušu ventilāciju un atbilstošo gāzu maiņu, un balsta kustību sistēmas stāvokli statikā 

un dinamikā, tomēr autori nedod norādes parametru cēloņsakarībām un līdz ar to iztrūkst 

koriģējošo darbību fizioloģiskais pamatojums.  

1.2.6. Elpošanas sistēmas novērtēšanas metodes 

Analizējot literatūru par elpošanas sistēmas novērtēšanas metodēm, visbiežāk 

norādīts, ka elpošanas sistēmas izmeklēšanā lieto dažādas metodes - iztaujāšanu, apskati, 

perkursiju, auskultāciju, kā arī instrumentālās un funkcionālo testa metodi ( Grants,1973; 

Taivans, 1997; Kible, Halsey, 2009). 

Promocijas darbā uzmanība pievērsta krūšu kurvja kustībām elpošanas ciklā un no 

klasiskajām elpošanas sistēmas izmeklēšanas metodēm lietota spirometrija. 

Plaušu ventilācijas funkcijas, kā norādīts literatūras avotos, pēta ar izstrādātām 

mehāniskām metodēm. Plaušu ventilācijas funkciju raksturo kā ritmisku stereotipu kustību, 

kurā kontrolē plaušu un krūšu kurvja stāvokli ( Grants,1973; Taivans, 1997; Kible, Halsey, 

2009). 

 Publicētajos pētījumos no elpošanas funkciju raksturojošajiem parametriem nosaka 

izelpas maksimālo plūsmu (PEF) un forsētas izelpas tilpumu pirmajā sekundē (FEV1) 

(Grants, 1973; Taivans, 1997; Kible, Halsey, 2009). 

Šo parametru izmaiņas saistās ar gaisa plūsmas pretestību elpceļos, ko savukārt var 

ietekmēt ribu kustīgums un elpošanas muskuļu tonusa maiņa. 

Pētījuma (Grants, 1973; Taivans, 1997) autori norāda, ka FEV1 ir gāzes tilpums, 

kurš izpūsts no plaušām pirmās sekundes laikā maksimāli spēcīgas izelpas laikā, kas sākas 

pēc pilnas ieelpas. Šo rādītāju var reģistrēt ar spirtometru un tā priekšrocības ir laba 

atkārtojamība. 

Apkopojot ar spirometriju iegūtos datus, atklājas, ka vidējā starpība starp 

atkārtojumu mērījumiem vienai un tai pašai personai vidēji ir 183ml, kas uzskatāma par 

niecīgu. Līdz ar to pēc literatūrā pieejamās informācijas tiek uzskatīts, ka spirometrija kā 

mērīšanas metode ir pietiekami precīza un lietojama zinātniskos pētījumos. 

1.2.7. Krūšu kurvja izmeklēšana 

Promocijas darbā, pievēršoties krūšu kurvja izmeklēšanai, īpaša interese veltīta 

atsevišķu ribu pāru kustīguma un šo ribu kustību asimetrijas mērīšanas iespējām maksimālas 

ieelpas un izelpas cikla laikā. Līdz ar to, lai izvēlētos pētījumam piemērotāko metodi, 

literatūrā tika apskatītas vairākas krūšu kurvja izmeklēšanas metodes. 
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Analizējot literatūru (Kible, Halsey, 2009), redzams, ka, izmeklējot plaušu funkcijas 

ar dažādiem funkcionāliem testiem, autori iegūst rezultātus, kas norāda uz ierobežojumiem 

elpošanas ciklā. Šie ierobežojumi saistās ar locītavu iekaisumiem, tāpēc rodas krūšu kurvja 

mobilitātes samazināšanās ( Fisher, Cawley, Holgate, 1990; Lee-Chiong, 1998; Carter, 

Riantawan, Banham, Sturrock, 1999). 

Literatūrā daudzkārt norādīts, ka mērījumiem, lai noteiktu krūšu kurvja apkārtmēra 

izmaiņas centimetros, lieto vienkāršu mērlentu. Lai gan klīniskajā praksē tas ir ļoti lēts un 

viegls mērīšanas veids, tomēr ir publicēti pētījumi, kas norāda uz nepārliecinošu rezultātu 

precizitāti un atkārtojamību (Ducker, Gabriel, Gordon, Sharman, 1985; Roberts, Larson, 

Liang, Harrison, Barefoot, Clarke, 1989; Piele, Laurent, Salmond, Best, Pyle, Molony, 1991; 

Harris, Johansen, Pedersen, Kinney LaPier, 1997; Dalyan, Guner, Tuncer, Bilgic, Arasil, 

1999; Heikkila, Viitanen, Kautiainen, Kauppi, 2000; Viitanen, Heikkila, Kokko, Kautiainen, 

2000; Anderson, Baron, Van Der Heijde, Felson, 2001). 

Vēl viens šīs metodes trūkums, ir tas, ka mērījumu rezultāti, kas parāda samazinātu 

krūšu izplešanos, neatklāj, vai kustību zudums ir vienpusējs vai divpusējs; vai lielāks augšējā 

vai apakšējā krūšu daļā, turklāt mērījumi tiek veikti tikai vienā vietā. Tāpēc, lai novērtētu 

pacientu un noteiktu elpošanas sistēmas problēmas, ņemot vērā minētās metodes nepilnības, ir 

nepieciešami ticami, precīzi un atkārtojami mērījumi. 

Literatūrā ir norādes, ka padziļinātai elpošanas cikla analīzei var izmantot sistēmu 

Elite (Milāna, Itālija) jeb optoelektronisko pletismogrāfiju, kuras laikā, lietojot četras video 

kameras, mēra elpošanas kustības trijās dimensijās (Carnevali, Ferrigno, Pedotti, 1996). Tas 

nozīmē, ka informācija par krūšu kurvja kustībām katrā konkrētajā plaknē tiek iegūta no 

elektroniska attēla, un izmaiņas krūšu kurvī šajās plaknēs tiek analizētas ar marķētu 

anatomisko punktu pārvietojumu. Iegūtie rezultāti tiek apstrādāti automātiski. 

Kā atsevišķa pētniecības metode literatūrā ir apskatīta elpošanas induktīvā 

pletismogrāfija. Ar šo metodi var novērtēt plaušu tilpuma atkarību no krūšu kurvja kustībām 

(Mead, Peterson, Grimby, Mead, 1967; Konno, Mead, 1967; Chon, Watson, Weisshaut, Stott, 

Sackner, 1977). 

Elpošanas induktīvā pletismogrāfija tika lietota 1980. gados, lai novērtētu krūšu un 

vēdera kustību sinhronitāti elpošanas laikā, kā arī vairāku plaušu funkciju parametrus (Carter 

et.al.,1999; Lee-Chiong, 1998; Van der Linden, Van Der Heijde, 2000). 

Līdz ar to literatūrā parādās saistību novērtējums starp gaisa tilpumu plaušās un 

krūšu kurvja formas izmaiņām.  

Pagājušā gadsimta beigās pētniecībā parādījās aparatūra, kas izmanto atstarotā 

lāzerstara pārvietojuma mērījumus. Aparatūra RMMI ir jaunās paaudzes mērierīce, kas ar 

augstu precizitāti un mērījumu ticamību elpošanas ciklā nosaka atsevišķu krūšu kurvja 

anatomisko punktu pārvietošanos. Literatūrā ir publicēti šīs aparatūras mērījumu rezultāti, kas 

tika veikti krūšu kurvja augšējo ribu un apakšējo ribu kustības novērtēšanai elpošanas ciklā 

(Cahalin, Ragnarsdótti, 2002; Ragnarsdóttir, Kristjánsdóttir, Ingvarsdóttir, Hannesson, 

Torfason, Cahalin, 2004; Kristjánsdóttir, Ragnarsdóttir, Hannesson, Beck, Torfason, 2004(a); 

Kristjánsdóttir, Ragnarsdóttir, Hannesson, Beck, Torfason, 2004(b); Ragnarsdóttir, 

Kristinsdóttir, 2006). Šo pētījumu autoru raksturojumā augšējās torakālās kustības ir pirmo 

piecu ribu kustības, kuras notiek „sūkņa’’ kustības režīmā, bet zemākās torakālās kustības ir 

6.-11. ribas kustības, kuras notiek ‘’spaiņa-roktura’’ kustības režīmā. Lietojot arī šo metodi, 

pētījuma uzdevumi nerisina jautājumu par atsevišķu ribu un ribu pāru kustību asimetriju.  

Padziļinātai krūšu kurvja un plaušu darbībai gan klīniskā diagnostikā, gan 

biomehāniskiem pētījumiem lieto 3D mērīšanu in vivo. Taču 3D mērīšana in vivo, kurā tiek 

veikta krūšu kurvja rekonstrukcija no daudzplakņu rentgenogrammām, nav plaši pētīta, un 

literatūrā par to ir ļoti maz atsauksmju (Dansereau, Stokes, 1988; Closkey, Schultz, Luchies, 

1992; Lee, Kelly, Steven, 1995; Benameur, Mignotte, Destrempes, De Guise, 2005). Šīs 
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metodes realizācijā tiek lietota datortomogrāfija (CT), kura var nodrošināt precīzu krūšu 

kurvja telpisku rekonstrukciju. No iepriekš apskatītajām krūšu kurvja mērīšanas metodēm šī ir 

visprecīzākā. Tomēr, tā kā, izmantojot šo metodi, pārbaudāmie saņem augstu radiācijas devu, 

tad to nebūtu ieteicams lietot daudzkārtējos atkārtotos eksperimentos (Delorme, Violas, 

Dansereau, de Guise, Aubin, Labelle, 2001). 

No minētajām metodēm lielākā daļa krūšu kurvja kustības apskata kā vienotas 

biomehāniskas sistēmas kustības, neanalizējot krūšu kurvja atsevišķo kustību elementu 

ietekmi uz kopējo krūšu kurvja kustību. Atsevišķi kustību elementi var būt krūšu kaula, 

atslēgas kaula un katras atsevišķas ribas kustības, kā arī mugurkaula torakālās daļas skriemeļu 

kustības. Lai novērtētu ribu kustību asimetrijas, no minētajām metodēm varētu lietot 3D video 

attēlu analīzi ar konkrētu ribu loku marķieru fiksāciju. Diemžēl apskatītajā literatūrā šādas 

analīzes netika atrastas. 

Promocijas pētījuma uzdevumu veikšanai vislabāk atbilst optoelektroniskās 

pletizmogrāfijas metode, kas pēc literatūras informācijas ir pietiekoši precīza, atkārtojama un 

pielietojama neinvazīva bezradiācijas metode. Šajā pētījumā izmantots optoelektroniskais 

pletismogrāfijas princips krūšu kurvja anatomisko punktu pārvietojuma analīzei sagitālajā 

plaknē, mērot marķieru pārvietojuma koordinātes ar specializēti datorizētu programmu.  

Apkopojot informāciju, var teikt, ka elpošanas sistēmas darbība ir integrāls process, 

kas satur daudzus mainīgus parametrus, kuru savstarpēji koordinētā darbība realizē plaušu 

ventilāciju un gāzu apmaiņu starp ārējo telpu un asinīm. Analizējot literatūru, konstatējams, 

ka elpošanas funkcijas izmaiņas, mainot tikai atsevišķus tās mehānismus, piemēram, elpošana 

tikai caur degunu vai tikai caur muti, forsēta elpošana vai arī ribu kustību traucējumi, 

ietekmē ne tikai pašu elpošanas sistēmu, bet arī citas organisma sistēmas. 

Elpošanas sistēmas novērtēšanai kā pētniecības metodes apskatīti gan vienkārši 

funkcionālie testi, gan mūsdienīgi 3D datorizēti elpošanas funkciju modeļi. Šim pētījumam 

izraudzīts literatūrā aprakstītais optoelektroniskās pletismogrāfijas princips, kas vislabāk 

atbilst pētījuma uzdevumiem, t.i., reģistrē ribu ( 3.4.5.) pāru kustīgumu un kustību asimetrijas. 

1.3.  Locītavu stabilitāti ietekmējošie faktori 

Analizējot locītavu stabilizējošos faktorus, jāņem vērā, ka tie katrs pats par sevi vai 

kompleksā var būt par cēloni locītavas kustību ierobežojumam vai tās funkcionālai 

bloķēšanai. 

1.3.1. Muskuļu tonuss 

Literatūrā norādīts, ka muskuļa tonusu veido divas būtiski atšķirīgas sastāvdaļas: 

viskozi elastīgā komponente un neirāli regulētā komponente. Ja viskozi elastīgā komponente 

veidojas no audu un šķidrumu elastību un viskozitāti noteicošajiem parametriem, tad neirālā 

komponente ir saistīta ar reflektoras izcelsmes nervu impulsu aktivitāti (Aberberga-

Augškalne, Koroļova, 2007; Kiblle, Halsey 2009; Saladin, 2012). 

Šajā pētījumā liela uzmanība pievērsta galvenokārt neirālajai komponentei, tādēļ tā 

aplūkota detalizētāk. 

No fizioloģijas literatūras (Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007; Kiblle, Halsey, 

2009; Saladin, 2012) zināms, ka muskuļu tonuss ir patstāvīga neliela muskuļu kontrakcija ar 

niecīgu enerģijas patēriņu. Muskuļu tonuss ir reflektoriskas izcelsmes, un tā pamatā ir statisks 

iestiepuma reflekss, kuru izraisa gravitācijas spēks, kas pastāvīgi iestiepj muskuļus, locītavas 

mīkstos audus, uzbudina muskuļvārpstas un cīpslu receptorus. Rodas reti nervu impulsi (1– 
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5– 7 imp./s), secīgi mainot motoriskās vienības. Tonusa intensitāte dažādos muskuļos mainās 

ik brīdi līdz ar ķermeņa pozu un kustību (.Kiblle, Halsey, 2009; Saladin, 2012) 

Pēc analizētās literatūras, jāatzīmē, ka šķērssvītroto muskuļu kontraktīlās sistēmas 

regulāciju veic nervu sistēma. Šajā regulācijā izšķir muskuļu saraušanos realizējošo motoro 

neironu sistēmu, kas ir eferenta no vadāmības ceļu viedokļa (no muguras smadzenēm caur 

radziņiem uz muskuli) un muskuļa stāvokli analizējošā sistēma, kas no vadāmības viedokļa ir 

aferenta (no perifērijas uz centru). No abu šo nervu sistēmas aktivitāšu sadarbības ir tieši 

atkarīga muskuļa kontrakcijas pakāpe Aferento informāciju par muskuļa stāvokli dod divu 

veidu receptori – no muskuļu vārpstiņām un receptori no cīpslām. Jāņem vērā, ka centrālajā 

nervu sistēmā (CNS) starp muskuļu agonistu, sinerģistu, stabilizatoru, neitralizatoru un 

antagonistu kontrakciju pakāpēm notiek savstarpēja saskaņošana (Sherwood, 2012). 

Visu šo minēto sistēmu savstarpējās regulācijas ietekmē muskuļi pat relatīvā miera 

stāvoklī atrodas zināmā kontrakcijas pakāpē – tonusā (Ситель,1992; Васильева,1999(a); 

Aberberga-Augškalne, Koroļova, 2007).  

Literatūrā uzsvērts, ka muskuļu tonusa atšķirības nav nejaušas, un tām ir savas 

likumsakarības (Васильева,1998). Izmeklējot šķērssvītroto muskulatūru elektrofizioloģiski, 

funkcionāli no normas tai izšķir divu veidu novirzes: samazinātu tonusu, tas ir, elektriskā 

aktivitāte mazāka par normu, un paaugstinātu tonusu, ja elektriskā aktivitāte ir paaugstināta 

(Chiti et.al., 2008; Sherwood, 2012). 

Autori norāda, ka liela uzmanība jāpievērš nogurumam un sāpēm, kas var izsaukt 

muskuļu tonusa disbalansu. Vislabāk muskuļa tonusa disbalansu var novērot gan pozās, gan 

gaitas kustībās kā ķermeņu atsevišķu daļu stāvokli vai kustību (Cailet,1988; Ситель, 1992; 

Васильева,1996; Васильева,1998). 

Piemēram, raksturīgas pozas sportistiem, kad novēro krūšu muskuļu hipertonusu, kā 

kompensatora reakcija veidojas lāpstiņu fiksatoru muskuļu hipotonuss. Tas izsauc krūšu daļas 

palielinātu kifozi un kompensatori veidojas palielināta kakla daļas lordoze. Šādā stāvoklī 

kakla krūšu daļas pārejas skriemeļi var tikt bloķēti, kas savukārt izmainīs kakla un kakla krūšu 

daļas muskuļu tonusu (Cailliet, 1988; Cailliet, 1992(b); Васильева, 1999(b)). 

Klasiskajā fizioloģijā nav apskatītas situācijas, kad muskuļa tonuss tiek mainīts CNS 

subkotikālā līmenī citu organisma orgānu aferentācijas izmaiņu dēļ. Par šādu regulāciju runā 

pielietojamā kinezioloģijā (AK), izmantojot empīriski iegūtu sakarību analīzi (Энока, 1998; 

Walther, 2000; Frost, 2002). 

1.3.2. Muskuļu spēks 

Viens no locītavas stabilitāti nodrošinošiem faktoriem ir locītavas kustībā iesaistīto 

muskuļu spēks. Kā vienu no būtiskiem locītavu stabilizējošiem faktoriem min muskuļu 

agonistu un muskuļu antagonistu spēku sabalansētību (Cailliet,1988; Kendall, 1994). muskuļu 

spēku sabalansētība ir atkarīga gan no iesaistīto muskuļu spēka īpašībām, gan no šos muskuļu 

neiromuskulārās regulācijas kvalitātes (Frost, 2002).  

Sporta biomehānikā izšķir muskuļu maksimālo spēku, relatīvo spēku, spēka 

gradientu, spēka impulsu, spēka momentu (Enoka,1988; Zatsiorsky, Prilutsky, 2012). Šie 

parametri ir atkarīgi gan no paša muskuļa morfoloģiskās struktūras, gan no neiromuskulārās 

regulācijas īpatnībām (Shumway - Cook, Woollacott, 1995; Lundy – Ekman, 1998). 

Muskuļu spēka īpašību var ietekmē mehāniski, anatomiski, bioķīmiski, kā arī 

fizioloģiski un psiholoģiski parametri (Knudsons, 2007;  Lanka, 1997; Lanka, 2005.)  

Analizētajā literatūrā (Semmler, Enoka, 2000; Challis, 2000; Gollhofer, 2008; 

Zatsiorsky, Prilutsky, 2012) norādīts, ka muskuļu spēka īpašības atkarīgas no: 

 vienlaicīgi aktivēto motoro vienību skaita un frekvences (maksimālais spēks 

izpaužas tetāniskā kontrakcijā, kad frekvence ir augstāka); 
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 muskuļu fizioloģiskajiem šķērsgriezumu laukumiem; 

 regulējošiem faktoriem - inervācijas un asinsrites (ekstremālās situācijās 

inervācija saistās ar motivāciju); 

 muskuļu kontrakcijas ātruma un iestiepuma pakāpes - katram muskulim sava 

specifika; 

 muskuļu sinerģistu sinhronizācijas un muskuļu antagonistu savlaicīgas izslēgšanās 

no kustības; 

 konkrētas kustības,t.i., muskuļu spēks ir tieši atkarīgs no kustību biomehāniskās 

struktūras (iespējas kustībā iesaistīt lielās muskuļu grupas, spēka pleca lielums utt.); 

 muskuļu tipa (tā spalveida muskuļiem ir neliela amplitūda, bet tie attīsta lielāku 

spēku nekā muskuļi ar paralēlajām šķiedrām, jo spalveida muskuļiem ir lielāks fizioloģiskais 

šķērsgriezums);  

 bioritmiem (sevišķi tas izpaužas diennakts ciklā - maksimums  ir  dienas   pirmajā   

pusē,   samazinās pēcpusdienā,  bet viszemākie  rādītāji  ir  starp plkst. 2 - 4  naktī).   Tūlīt pēc 

pamošanās spēks ir samazinājies par 20 -30% un maksimumu sasniedz pēc 3 -5 stundām. 

Treniņu ietekmē šo izmaiņu amplitūda ir mazāka 

Literatūrā norādīts, ka atkarībā no tā, kā muskulis saraujoties izmaina savu garumu, 

nosaka tā saraušanās vai kontrakcijas tipu (darbības režīmu). Kontrakcijas tipu apzīmēšanai 

lieto attiecīgi kinezioloģiskus terminus. Ir koncentriski, ekcentriski un izometriski muskuļu 

kontrakcijas tipi ( Knudsons, 2007). 

Autori (Semmler, Enoka, 2000; Challis, 2000; Knudsons, 2007; Gollhofer, 2008; 

Zatsiorsky Prilutsky, 2012) norāda, ka muskuļu kontrakcijas tipu nosaka ārējās pretestības 

lielums, kas tiem jāpārvar. Ja ārējā pretestība ir mazāka par muskuļa saraušanās spēku, 

muskulis saīsinās. Tas ir koncentriskais kontrakcijas tips. Ja pieliktais ārējais spēks ir lielāks 

par paša muskuļa attīstīto vilkmes spēku, muskulis pagarinās. Tas ir ekscentriskais tips. 

Muskuļu kontrakcijas tipu, kad muskulis attīsta vilkmes spēku, bet neizmaina savu garumu, 

sauc par izometrisko. Nodrošināt absolūtu izometrisku muskuļu kontrakciju praktiski nav 

iespējams. Reālos apstākļos, pirmkārt, grūti panākt tādu locītavas fiksācijas pakāpi, kas 

izslēgtu jebkādu muskuļa garuma izmaiņas iespēju. Otrkārt, ja muskuļu gali stingri fiksēti, 

kontaktīlās komponentes saraušanās spēks, iedarbojoties uz muskuļa pasīvajiem elastīgajiem 

elementiem, izsauc to pagarināšanos, tāpēc notiek neliela (2-7% no miera garuma) kontaktīlās 

komponentes saīsināšanās ( Cailliet, 1992(a); Challis, 2000). 

Literatūrā (Colonna, Zanuso, Ricciardi, 1997; Brown, 2000) norādīts, ka 

eksperimentālos apstākļos ar speciālu ierīču palīdzību var panākt, ka muskulis saraujas 

koncentriski un pārvar ārējo pretestību, nemainot vilkmes spēka lielumu. Šādu muskuļa 

kontrakcijas tipu sauc par izokinētisku. Reālos apstākļos šāds muskuļa darbības režīms nav 

iespējams, jo muskuļa vilkmes spēks kustības izpildes laikā pastāvīgi mainās. Ar tehnisku 

ierīču palīdzību var nodrošināt arī tādus muskuļa darbības apstākļus, ka ārējā slodze 

(pretestība kustībai locītavā) mainās tādā veida, ka pieaugot muskuļa spēkam, par tikpat 

palielinās pretestība. Ja samazinās vilkmes spēks, attiecīgi samazinās arī pretestība (Brown, 

2000). Tas nozīmē, ka kustība (arī muskuļa garuma izmaiņa) notiek ar nemainīgu ātrumu. 

Šādu muskuļu kontrakcijas tipu sauc par izotonisku. Koncentriskas vai ekscentriskas 

kontrakcijas, t.i., kontrakcijas tipus, kuros muskulis izmaina savu garumu, pieskaita 

dinamiskai saraušanās formai. Izometrisko muskuļu kontrakciju bieži sauc par statisko. 

Literatūrā par spēka īpašības ietekmi uz locītavas stabilitāti apskatīta iepriekš minēto 

spēka īpašības izpausmes veidu savstarpēji sakārtotā muskuļu darbība, kas nodrošina kustību 

locītavā. Autori analizē muskuļu agonistu, antagonistu, sinerģistu, fiksatoru un neitralizatoru 

sakārtotu spēka īpašību realizāciju kustības laikā ( Васильева, 1996; Knudsons, 2007). 

Promocijas darbā pētīta muskuļu spēka realizācija maksimālā statiskās kontrakcijas 

režīmā ( pie dažādiem muskuļa garumiem), kā arī šo muskuļu realizētā spēka saistība ar 
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neiromuskulārās regulācijas traucējumiem. Pirmkārt tas saistīts ar pētījuma standartizāciju. 

Statiska poza ļauj to precīzi atkārtot. Otrkārt, lai atrisinātu jautājumu par muskuļa kontrakcijas 

spēka realizācijas izmaiņām, sistēmā mainot neirālās regulācijas stāvokli. Šādi iespējams 

novērtēt, vai maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā spēka realizācijas izmaiņas ir tieša 

funkcionāla atbilde uz C0 – C3 un C6– Th3 manuālo kairinājumu  un vai izmaiņas notiek 

reflektori visas sistēmas ietvaros. 

1.3.3. Saistaudu stāvoklis 

Klasiskajā fizioloģijā fasciju, cīpslu un saišu struktūras definētas kā pasīvie audi. No 

biomehānikas viedokļa tiem izšķir: mehānisko izturību, elastību, cietību, stingumu, viskozitāti 

un relaksāciju ( Knudsons, 2007). 

Pēdējos gados literatūrā atrodama informācija, ka cilvēka fascijā, arī spinālajos 

diskos ar elektronu fotomikroskopu ir atrastas gludās muskuļu šūnas, kas lielā daudzumā 

izvietojušās kolagēna šķiedru starpās. Tāpat konstatēta blīva intrafasciālās telpas 

kapilarizācija un veģetatīvo sensoro nervu galu veidojumi. Autori uzskata, ka veģetatīvā 

nervu sistēma var regulēt saistaudu ‘’priekšspriegumu’’, tādējādi mainot locītavas stabilitāti 

neatkarīgi no muskuļa tonusa (Meiss, 1993; Yahia, Pigeon, DesRosiers, 1993; Staubesand, Li, 

1996; Simons, Mense, 1998; Barker, Briggs, 1999; Ahluwalis, 2001; Hastreiter, Ozuna, 

Spector, 2001). Tas ļauj domāt, ka ar veģetatīvo nervu sistēmu regulētais saistaudu tonuss var 

būt kā informācijas pārnesējs uz augstāk vai zemāk esošām saistaudu struktūrām, neizmainot 

iesaistīto muskuļu tonusu. Tāpat šādas ‘’informācijas’’ aferenta plūsma var veidot 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus iesaistītajos muskuļos. 

Fizioloģiskos apstākļos kustība ķermeņa segmentā būs saistīta ar locītavu un tās 

saistīto kaulu struktūrām, muskuļiem un saistaudiem. Apskatot šādu kustību realizējošo 

kompleksu, vairāki autori (Cailliet, 1988; Schneider et.al., 1989; Schneider et.al., 1992; 

Энока, 1998;) saistaudu iestiepumu iedala vairākās zonās: 

 pirmā zona jeb pasīvā zona, kur kustības notiek locītavas spēles ietvaros; 

 otrā zona jeb elastīgā zonā saišu un fasciju šķiedras stiepšanās spēka ietekmē 

nonāk paralēlā stāvoklī. Tiek uzskatīts, ka šajā zonā parādās pirmās mikrotraumas. Šīs abas 

zonas ietilpst fizioloģisko kustību diapazonā, kur saites deformācija ir elastīga; 

 trešajā zonā – saišu un fasciju deformācija ir plastiska. Šeit sākas pirmie nopietnie 

saistaudu bojājumi un ir ievērojama saites pretestība; 

 ceturtā zona sākas ar strauju pretestības kritumu, jo saites galvenie elementi tiek 

pārrauti. 

Jāpiebilst, ka, saistaudiem ilgstoši atrodoties plastiskās deformācijas zonā, tie 

deformējas tā, ka pilnībā vairs nespēj atjaunot sākotnējo garumu neitrālajā locītavas stāvoklī.

  

Šajā apakšnodaļā analizēta literatūra par būtiskākajiem locītavu stabilizējošajiem 

faktoriem: muskuļu tonusa, muskuļu spēka un saistaudu funkcionālo stāvokli. Svarīgi atzīmēt, 

ka muskuļa tonusa veidošanos autori saista ar daudzu muskuļu kompleksu sadarbību kustību 

organizācijā. Šāda daudzu muskuļu sadarbība veido locītavu stabilizāciju. Ne mazāk svarīga 

pēdējo gadu literatūrā ir informācija par gludās muskulatūras šūnu izvietojumu saistaudu 

kolagēna šķiedru starpās. Tas dod jaunu skaidrojumu par saistaudu ‘’tonusa’’ izmaiņu 

iespējamību. 



 

 

29 

1.4. Neirālās regulācijas mehānismi 

Literatūrā (Solms, Turnbull, 2002) apskatīta neirālās regulācijas mehānismu norise. Ir 

norādes, ka smadzenes ir orgāns, kas ir saistīts ar visiem cilvēka ķermeņa iekšējiem orgāniem. 

Būtībā smadzenes ir saistītas ar divām pasaulēm, tas ir, ar iekšējo pasauli jeb organisma 

iekšējo vidi, un pasauli, kas mums ir apkārt jeb ārējo vidi. Smadzeņu pamatuzdevums ir būt 

par starpnieku šo divu pasauļu sasaistē, nodrošinot organisma dzīvībai svarīgākās funkcijas 

(veģetatīvās nervu sistēmas funkciju) mainīgās ārējās vides apstākļos (Solms, Turnbull, 2002).  

Autori norāda, ka veģetatīvās nervu sistēmas uzdevums ir uzturēt dzīvību, 

kontrolējot sirds ritmu, elpošanu, gremošanu, temperatūru, kā arī citas dzīvībai svarīgas 

funkcijas, kuras tiek uzturētas ar ārējās vides materiāliem. Cilvēks eksistē tik ilgi, kamēr tas 

spēj izmantot ārējo pasauli, lai apmierinātu iekšējās pasaules vajadzības. Kad cilvēks vairs 

nespēj to veikt, un smadzenes vairs nespēj regulēt iekšējās vides mijiedarbību ar ārējo pasauli, 

cilvēks iet bojā (bads, slāpes, elpas trūkums, pārkaršana) (Solms, Turnbull, 2002). 

Neirālo regulāciju var apskatīt kā somatisko un veģetatīvo nervu sistēmu regulāciju. 

Balstoties uz fizioloģiju, nervu sistēmu iedala somatiskajā (lat. soma – ķermenis) un 

veģetatīvajā nervu sistēmā. Somatiskā nervu sistēma ir cilvēka gribai pakļauta, inervē 

muskuļus, eksteroreceptorus un kustību aparāta receptorus. Tā atļauj veikt vēlamās kustības, 

kā arī eksteroreceptīvās (redzes, dzirdes, taktīlās u.c.) un proprioreceptīvās sajūtas. Veģetatīvā 

nervu sistēma - autonomā nervu sistēma - nav tieši pakļauta cilvēka gribai un darbojas bez 

apziņas kontroles ( Rogers, 2011).  

Veģetatīvā nervu sistēma regulē vielmaiņas procesus, kas saistīti ar normālu 

vielmaiņas norisi audos – gremošanu, asinsriti, izvadprocesus, iekšējo sekrēciju. Šī sistēma 

inervē visceroreceptorus un angioreceptorus. Jāatzīmē, ka veģetatīvā nervu sistēma regulē un 

kontrolē iekšējo orgānu un asinsvadu darbību un to aktivitātes pielāgošanos organisma 

tūlītējām vajadzībām. Tās aferentās šķiedras, veidojot receptorus iekšējos orgānos, nodrošina 

iekšējo kairinātāju uztveri ( Rogers, 2011). 

Būtiski atzīmēt, ka veģetatīvā nervu sistēma jeb autonomā nervu sistēma (viscerālā 

sistēma) ir nervu sistēmas daļa, kas kontrolē gludo muskulatūru, kas atrodas iekšējos orgānos. 

Pēc literatūras avotu ziņām gludās muskulatūras šķiedras atrodas arī saistaudu struktūrās 

(Meiss, 1993; Yahia et.al., 1993; Staubesand, Li, 1996; Simons, Mense, 1998; Barker, Briggs, 

1999; Ahluwali,s 2001; Hastreiter et.al.,2001). Līdz ar to tas ļauj domāt, ka veģetatīvā  nervu 

sistēma arī kontrolē saistaudu tonusa izmaiņas. 

Literatūrā (Lundy – Ekman, 1998; Kible, Halsey, 2009) norādīts, ka smadzeņu 

darbības mehānismi ir saistīti ar elektrisko impulsu pārvadi un arī ar humorāliem 

mehānismiem. Svarīga loma humorālajā informācijas pārvadē ir dažādu neirotransmiteru 

darbībai. Dopamīns tiek ražots vidussmadzenēs un tam ir tieša ietekme uz muskuļu tonusu. 

Dopamīna trūkums var izsaukt dažādus simptomus, kā, piemēram, spasticitāti, tremoru un 

samazināt muskuļu tonusu – stājas vājumu. Smadzenītes kontrolē koordinētas ķermeņa 

kustības un muskuļu tonusu. Smadzenītes informāciju saņem no muskuļu, cīpslu un locītavu 

receptoriem, kā arī no acīm, ādas un vestibulārā aparāta. Visa šī informācija par ķermeņa 

stāvokli tiek apstrādāta smadzenītēs un salīdzināta ar iepriekšējo pieredzi, un tad caur 

muguras smadzenēm nogādāta muskuļos, lai telpā mainītu ķermeņa stāvokli (Lundy – Ekman, 

1998; Solms, Turnbull, 2002). 

Autori (Solms, Turnbull, 2002; Squire, Berg, Bloom, du Lac, Ghosh, Spitzer, 2008) 

norāda, ka smadzeņu priekšējā daļa ir vislielākā un visaktīvākā. Tā sastāv no divām daļām – 

no vidussmadzenēm un smadzenēm. Vidussmadzenēs atrodas talāms, hipotalāms un 

čiekurveida dziedzeris, kuri savstarpēji ir savienoti ar smadzenēm. Smadzenes sastāv no 

divām lielām smadzeņu puslodēm, kuras ir savstarpēji saistītas ar lielo smadzeņu saikli jeb 

corpus callosum. Daļa no smadzenēm sastāv no pelēkās vielas, daļa no baltās. Psihiskie un 
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fiziskie aktivitāšu stereotipi ir saglabāti smadzenēs. Šo informāciju smadzenes saņem no 

maņu orgāniem. Tā kā smadzenes ir atmiņu centrs, tad apzinātās domas un sajūtas rodas šeit.  

Literatūrā (Solms, Turnbull, 2002; Rogers, 2011) ir norādes, ka vidussmadzenēs 

atrodas vissvarīgākie zemapziņas centri, talāms un hipotalāms, kas kontrolē ķermeņa 

funkcijas. Talāms saņem un nosūta nervu impulsus no ķermeņa uz dažādām smadzeņu daļām. 

Talāmā tiek arī apstrādāta informācija no smadzenītēm, kur tā tiek sagatavota, lai kļūtu 

apzināta, t. i., nogādāta smadzeņu puslodēs. Tāpēc talāms tiek dēvēts par durvīm uz apziņu, 

iekļaujot smadzeņu zemgarozas funkcijas, kuras ir saistītas ar emociju rašanos, personības 

veidošanos, sāpju uztveri un interpretāciju (Solms, Turnbull, 2002; Frost, 2002).  

Literatūrā ir norādes, ka hipotalāms ir galvenais veģetatīvās nervu sistēmas centrs, 

kas kontrolē visas dzīvībai svarīgākās funkcijas. Veģetatīvās nervu sistēmas galvenā funkcija 

ir kontrolēt un uzturēt pēc iespējas adekvātāku iekšējās vides stāvokli – homeostāzi. 

Veģetatīvā nervu sistēma nav vienīgais centrālās nervu sistēmas (CNS) rīks, ar kuru kontrolē 

homeostāzi. Arī endokrīnā sistēma, kuru kontrolē hipofīze, kalpo šim nolūkam. Turklāt 

homeostāze prasa atbilstošu somatisko motoro darbību, lai nodrošinātu, piemēram, ūdens 

piegādi un barības vielas, skābekli (Solms, Turnbull, 2002). 

Autori norāda, ka hipofīzes darbību kontrolē hipotalāms. Hipotalāms producē 

atbrīvošanās hormonu, kas stimulē trofisko hormonu ražošanu hipofīzes priekšējā daļā, kas 

regulē hormonu sekrēciju hipofīzē. Hormonus no hipotalāma caur mazajiem asinsvadiem pa 

hipofīzes kātiņu nogādā hipofīzes priekšējā daļā. Tajā stimulē hormonu ražošanu konkrētam 

endokrīnajam dziedzerim. Atbrīvošanās hormoni tiek producēti kā atbildes reakcija uz 

ienākošo CNS informāciju zemgarozas struktūrās (Kiblle, Halsey, 2009; Rhoades, Bell, 

2013). 

Literatūrā ir norādes, ka informācijas apmaiņa CNS notiek ne tikai ar 

neirotransmiteriem, bet arī ar bioelektrisko signālu palīdzību. Elektrisko signālu informācija 

no iekšējiem orgāniem, muskuļiem un dziedzeriem tiek nogādāta CNS,  kas  šo informāciju 

apstrādā un uz orgāniem sūta atbildes reakciju (Solms, Turnbull, 2002; Frost, 2002). 

Tā kā hipotalāma uzdevums ir organizēt veģetatīvo, endokrīno sistēmu un 

somatiskos motoros procesus, kas ir piemēroti organisma tūlītējām un ilgtermiņa vajadzībām, 

tad papildus var apskatīt veģetatīvās nervu sistēmas kodolu izvietojumu zemgarozas 

struktūrās (Solms, Turnbull,2002).  

Jāatzīmē, ka autonomo nervu sistēmu dala divās daļās – simpātiskā un 

parasimpātiskā. Šo divu sistēmu darbība ir savstarpēji saistīta. Parasimpātiskā daļa piedalās 

organisma reģenerēšanā, regulējot ilgstošus procesus, bet simpātiskā daļa pielāgo funkcijas 

orgānu sistēmu tūlītējām prasībām – ļaujot organismam pielāgoties spontāni (Richter, 

Hebgen, 2009). 

No šīs informācijas izriet, ka somatiskā un veģetatīvā nervu sistēma ir funkcionāli 

cieši saistītas. Galvenokārt tas attiecas uz CNS struktūru darbību zemgarozas līmenī – tātad 

neapzinātās darbības. Tā kā lielākā daļa kustību tiek vadītas kā bezapziņas kustības, tas ir, no 

zemgarozas struktūrām, tad vēl jo vairāk šo divu sistēmu mijiedarbība noteiks realizēto 

kustību kvalitāti. Tieši šajā līmenī, t.i., hipotalāma, talāma un smadzenīšu kodolos realizējas 

ārējās un iekšējās pasaules salāgošana, un, ja informācija neatbilst normai, galvenokārt no 

iekšējo orgānu struktūrām šajā zemgarozas līmenī var veidoties muskuļu neiromuskulārās 

regulācija traucējumi. Īpaša nozīme šādiem traucējumiem saistīta ar kustību dinamisko 

stereotipu. 

Apkopojot iepriekš minēto, jāatzīmē, ka literatūrā ir būtiska informācija par 

somatiskās un veģetatīvās nervu sistēmas ciešo funkcionālo saistību ar CNS zemgarozas 

līmenī, kurā tiek organizēta un vadīta neapzināta stereotipa kustība. 
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1.5. Funkcionāli vājš muskulis 

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var mainīt jebkuras kustības kvalitāti, ir laikus 

secīgi un ar noteiktu kontrakcijas spēku izpildītas muskuļu kontrakcijas (Левит et.al., 1993). 

Šādu secīgi koordinētu muskuļu kontrakciju kopumu literatūrā apraksta kā kustību 

stereotipu. Par optimālu kustību stereotipu tiek uzskatīta kustība, kuru veic konkrēts muskulis, 

kurš locītavā pēc dinamiskās anatomijas atziņām ir noteikts kā katras kustības vadošais, t.i., 

šo kustību realizējošais muskulis jeb agonists. Balstoties uz dinamiskās anatomijas 

informāciju par optimālu muskuļu funkciju sadalījumu konkrētā kustībā (kurš muskulis ir 

agonists, kurš muskulis izpilda antagonista lomu, kuri muskuļi ir sinerģisti un kuri muskuļi ir 

neitralizatori, un fiksatori, kas nodrošina kustības stabilitāti), formulē optimālu kustību 

stereotipu (Васильева, 1999(a); Васильева, 1999(b)). 

Par muskuli agonistu literatūrā ir šāds skaidrojums: lielākoties tie ir vienlocītavas 

fāziski muskuļi ar koncentrisku saraušanos, satuvinoties muskuļa piestiprinājuma vietām. 

Muskuļi sinerģisti galvenokārt ir divlocītavu fāziski muskuļi, kuri ieslēdzas kustībā pēc 

agonistiem ar līdzīgu koncentrisku saraušanos un nodrošina plūstošu kustības pāreju no 

vienas locītavas uz otru. Muskuļi neitralizatori ir tie muskuļi, kuri kustībā tiek iesaistīti 

izometriskā vai ekscentriskā režīmā un locītavā palīdz ierobežot liekās brīvības pakāpes. 

Muskuļi fiksatori aktivējas pirms agonistiem izometriskā saraušanās režīmā, locītavā 

nodrošinot lieko brīvības pakāpju samazināšanu. Muskuļi antagonisti ieslēdzas kustībā pēc 

agonistiem, nodrošinot nepārtrauktu plūstošu kustību (Ваин, 1990; Васильева, 1996; 

Васильева, 1999(a)). 

Novirzes no optimāla kustību stereotipa literatūrā tiek skaidrotas dažādi. Vienkāršotā 

izpratnē tiek runāts par muskuļu agonistu un antagonistu spēku disbalansu. Padziļinātāka šīs 

problēmas analīze parāda, ka konkrētās situācijās ir iespējama kustību veicošā muskuļa 

agonista aizvietošana ar kādu no muskuļiem sinerģistiem vai muskuļiem stabilizatoriem 

(Васильева, 1996). 

Šāda informācija liek domāt, ka kompensatori iesaistīto muskuļu aktivācija un 

galvenā kustību veicēja muskuļa nepilnvērtīga darbība veidojas un tiek regulēta centrālās 

nervu sistēmas līmenī. Līdz ar to kustības stereotipa izmaiņas nav vienkārši muskuļa agonista 

nepietiekamais spēks, bet gan šī muskuļa kontrakcijas vadīšanas problēma (Васильева, 1998; 

Paeglītis, Veseta, 2005). 

Analizējot šādas muskuļu rekrutācijas un koordinēšanas problēmas, literatūrā 

(Гранит, 1973) ir norādes uz muskuļu saraušanās režīma īpatnībām fāziskā vai toniskā 

kontrakcijas režīmā. Ja fāzisko kontrakcijas režīmu nodrošina apzināta kustības organizācija 

no centrālās nervu sistēmas kortikālajiem slāņiem, tad tas nozīmē, ka šāda kontrakcija notiek 

ar nepārtrauktu apziņas kontroli. Turpretī toniskās muskuļu kontrakcijas kustības tiek vadītas 

no zemgarozas (subkortikāliem) slāņiem un līdz ar to zināmā mērā  ir automātiskas un katrā 

gadījumā tiešai apziņai nepakļautas. Tieši šāda kustību organizācija ar muskuļu tonisku 

saraušanos tiek raksturota kā optimāls kustību stereotips. Automātisko muskuļu kontrakciju 

toniskajā režīmā nodrošina sarežģīta aferentās informācijas plūsmas analīze centrālajā nervu 

sistēmā. Jāatzīmē, ka analīzei pakļautā aferentācija nav tikai informācijas plūsma no kustību 

realizējošajām struktūrām, bet gan no visām organisma struktūrām, t.i., gan no somatiskajām, 

gan arī no viscerālajām struktūrām, gan arī atkarīga no cilvēka psihoemocionālā stāvokļa 

(Solms, Turnbull, 2002; Paeglītis, Veseta, 2005). 

Līdz ar to kā funkcionāli vāja muskuļa diagnostikas kritērijs varētu būt šā muskuļa 

kontrakcijas režīma nespēja pāriet no fāziskas kontrakcijas uz tonisku. 

Analizējot muskuļu kontrakcijas radīto griezes momentu pret attiecīgo rotācijas asi, 

svarīgi atrast specifiskus kritērijus, kas norāda uz konkrētā muskuļa kontrakcijas raksturu 

fāziskā vai toniskā režīmā. 
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Pagājušā gadsimta 60. gados R. Granits devis fizioloģisku skaidrojumu par muskuļu 

kontrakcijām fāziskā un toniskā režīmā (Гранит Р., 1973). Šīs atšķirības tiek analizētas  

motoneironu impulsu plūsmas elektrisko parametru izpratnē (Frost, 2002). R.Granits savos 

pētījumos ir konstatējis, ka ilgstoša, atkārtota muskuļu kontrakcija normāli realizējas toniskā 

režīmā (Гранит, 1973). 

Analizējot šādu muskuļu kontrakciju neirofizioloģiskās izpausmes, literatūrā ir 

formulēts miotātiskais reflekss, kurš nosaka, ka strauja ārējā spēka maiņa pretēji muskuļu 

kontrakcijas vilkmes spēka vektoram izraisa reflektoru konkrētā muskuļa kontrakcijas spēka 

palielināšanos (Энока, 1998; Paeglītis, Veseta, 2005; Sherwood L., 2012). Praksē zināms, ka 

locītavās iespējams veikt apzinātas, strauji mainīga spēka kustības, neizsaucot muskuļa 

neapzinātu pretdarbību ārējā spēka ietekmei, tas ir, miotātisko refleksu. Atšķirības muskuļu 

saraušanās neiroloģiskajā vadīšanā starp pirmo un otro gadījumu ir šādas: pirmajā gadījumā 

muskuļa kontrakcija kā neapzināta reakcija uz tā iestiepšanu bija bez apziņas kontroles – 

reflektora, bet otrajā gadījumā izmaiņas muskuļa kontrakcijas spēkā tika mainītas apzināti, un 

reflektorā muskuļa kontrakcija uz tā iestiepšanu izpalika. Tātad, viens no kritērijiem, kas 

varētu raksturot muskuļu kontrakcijas toniskā režīmā, ir miotātiskā refleksa esamība. 

Literatūrā (Васильева, 1999(b)) ir informācija arī 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 fāziska uz tonisku režīmu. Ņemot vērā šīs fizioloģiskās kontrakciju īpatnības, 

funkcionāli normāla muskuļa darbība raksturosies ar miotātiskā refleksa ieslēgšanos, ja 

muskulim statiskā kontrakcijas režīmā rada strauju, nelielu ārējā pretdarbības spēka 

pieaugumu. Turpretim, ja šī ārējā spēka iedarbības dēļ muskulī neparādās miotātiskais 

reflekss, tad šāds muskuli darbojas ar traucētu neiromuskulāro regulāciju. 

Balstoties uz šīm fizioloģiskajām īpatnībām, kas nosaka muskuļa saraušanās 

raksturu, ir izveidota muskuļu funkcionālā stāvokļa novērtēšanas metodika (Walther, 2000; 

Frost, 2002; Ramšak, Gerz, 2005). 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, literatūrā (Walther, 2000; 

Frost, 2002; Ramšak, Gerz, 2005; Cuthbert, Rosner, 2010; Cuthbert, Rosner,McDowall, 

2011;Rosner, Cuthbert, 2012) ir norādes šo testu veikšanai. Konkrētā muskuļa 

neiromuskulārās regulācijas kvalitātes pārbaudes testā locītavās ir jālieto tādas kustības, kurās 

pētāmais muskulis uzskatāms par muskuli agonistu. Locītavas darbībā iesaistīto muskuļu 

pārbaude jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī un atbilstošā leņķī. Pārbaudītāja pieliktais 

spēka vektors jāvērš precīzi noteiktā virzienā,t.i., pretēji pārbaudāmā muskuļa aktīvo šķiedru 

vilkmes spēka vektoram. 

Literatūrā (Walther, 2000; Frost, 2002; Rosner,Cuthbert, 2012) ir informācija par 

funkcionāli vājiem muskuļiem jeb citiem vārdiem muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu veidošanās cēloņiem. Šos cēloņus autore L.F. Vasiļjeva iedala trijos līmeņos: 

pirmajā līmenī, t.i., segmentārajā līmenī šie traucējumi izpaudīsies kā locītavu funkcionālie 

bloki, nervu saknīšu kompresija, muguras smadzeņu kanāla durālā torsija, venozā stāze, 

limfostāze. Otrajā līmenī - CNS zem talāma līmeņos- tas izpaudīsies kā viscerālo orgānu vai 

organisma sistēmu, vai tā segmentu funkcionālie traucējumi. Trešajā līmenī - CNS 

subkortikālā un kortikālā līmenī – tas izpaudīsies kā emocionālie, endokrīnās sistēmas, 

vielmaiņas un citi traucējumi (Васильева, 1998). 
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Šajā apakšnodaļā apkopota informācija par daudzu muskuļu sadarbību kustības 

organizācijā, par stereotipas kustības realizāciju bezapziņas līmenī, par muskuļu ieslēgšanos 

kontrakcijā fāziskā vai toniskā režīmā. Izveidots priekšstats par funkcionāli vāju muskuli jeb 

muskuli ar neiromuskulārās regulācijas traucējumiem, kura diagnostiskā pazīme ir nomākts 

miotātiskais reflekss. 

1.6. Kustību vadīšana un motorā kontrole 

Gan kustību vadīšana, gan motorā kontrole ir teorētiski jautājumi, kuri literatūrā 

atspoguļoti no dažādiem viedokļiem. Motorās kontroles teorijas ir attīstījušās jau vairāku 

tūkstošu gadu garumā (Shumway - Cook, Woollacott, 1995), bet tā kā šo teoriju būtībā ir 

atbilstošā laika priekšstatu modeļi par kustību organizāciju, tad šīs teorijas arī jāuztver kā 

modeļu apraksti. 

Literatūrā, modelējot kustību organizāciju, autori (Rosenbauers, 1991) analizē 

subjekta, vides un uzdevuma realizācijas mijiedarbību. Jāatzīmē, ka šajā modelī nešķirti tiek 

analizēta gan apzināta, gan bezapziņas kustību kontrole. Tā kā indivīds kā sistēma ir 

pielāgoties spējīgs, tad iesaistīto elementu izmaiņu dēļ motorā kontrole var strukturāli iekšēji 

mainīties, bet kopējais gala rezultāts var nemainīties. Modeļos neatspoguļotās iekšējās 

izmaiņas galvenokārt saistītas ar smadzeņu darbības ļoti aptuveniem aprakstiem. Atkarībā no 

modeļu sarežģītības pakāpes var minēt dažādas kustību kontroles teorijas. 

Refleksu teorija veidojās 19. gs. beigās. Sers Čārlzs Šeringtons aprakstīja nervu 

sistēmas integratīvās darbības, kuru pamatā bija neirofizioloģijā postulētais stimula – atbildes 

reakcijas reflekss (Sherrington, 1947). Šī teorija nespēja analizēt kustības, kuru realizāciju 

neizsauca tiešs ārējs kairinātājs. 

H. Džeksons izstrādāja hierarhijas teoriju, norādot, ka smadzenēm ir augstākais, 

vidējais un zemākais līmenis, kuros realizējas motorā kontrole (Foerster, 1977). Šai teorijai 

attīstoties, tika postulēts, ka katrs nervu sistēmas līmenis var iedarboties gan uz zemākiem, 

gan arī uz augstākiem līmeņiem, ko nosaka darbības uzdevums. Šī teorija neapskata faktus, ka 

zemāko līmeņu reakcijas ir neadaptīvas, iedzimtas, bet augstāko līmeņu reakcijas ir adaptīvas, 

attīstīties un mainīties spējīgas. 

Motorās programmēšanas teorijas izpētīja darbības fizioloģiju un atteicās no refleksu 

fizioloģijas. Šīs teorijas ietvaros parādās jēdziens par motoro 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 kustību vadīšanā tiek ignorēta motorās darbības atgriezeniskās 

saites loma (Forssberg, Grillner, Rossignol, 1975). 

20 gs. sākumā N.A. Bernšteins  attīstīja konceptuāli jaunu teoriju, mēģinot kompleksi 

sasaistīt nervu sistēmas darbību ar visa organisma kā biomehāniskas sistēmas darbību. Šī 

teorija ir pazīstama kā motorās kontroles sistēmas teorija. Autors skaidroja nervu sistēmas 

darbību kā kompleksu iedarbi uz organismu, kuru ietekmē pati kustīgā sistēma. Viņš kustības 

organizācijā ņem vērā organisma biomehāniskos raksturlielumus, kā arī ārējo spēku ietekmi 

uz kustīgo sistēmu. Būtiska šīs teorijas sadaļa ir kustības koordināciju un kustību brīvības 

pakāpju salāgošana (Bernstein, 1967). Tomēr arī šī teorija nedod pilnīgu motorās kontroles 

iespēju aprakstu. Minētā teorija neapskata ārējās vides un organisma plašās mijiedarbības 

iespējas un to ietekmi uz kustību organizāciju. N.A. Bernšteina teorija neatspoguļo  arī CNS 

kustību 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 (Thelen, Kelso, Fogel, 1987). Tika 
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formulēti pašorganizējošās sistēmas darbības principi. Šajā teorijā aprakstīti nosacījumi, kad 

sistēmas sastāvdaļa – piemēram, muskulis – spēj pašorganizējoši reaģēt uz ārējām izmaiņām. 

Šo izmaiņu veikšanai ne vienmēr ir nepieciešams CNS signāls. Tomēr šī teorija galvenokārt 

apskata autonomās pašorganizējošās likumsakarības, indivīdam mijiedarbojoties ar apkārtējo 

vidi, un nepievēršas nervu sistēmas darbībai motorās kontroles realizācijā. Kā redzams, 

nevienā no šīm teorijām nav apvienoti subjekts, apkārtējā vide un veicamā uzdevuma 

realizācija. 

Literatūrā (Rumelhart, McCelland, 1986) ir norādes, ka pētnieki cenšas apvienot 

mīksto audu pašorganizācijas teoriju ar N. A. Bernšteina kustības organizācijas teoriju. Viena 

no tādām teorijām ir paralēli sadalīto darbību teorija, kura pamatā nodarbojas ar informācijas 

apstrādes modeļu veidošanu. Autori ( Kandel, Shwartz, Jessell, 1991) smadzeņu darbībā 

izšķir virknes un paralēlos nervu impulsu ceļus. Šo impulsu pārvade un mijiedarbība neironu 

kodolos tiek matemātiski modelēta. Šāda informācija ļauj izprast emociju, jūtu un domu 

veidošanās principus, bet nedod atbildi, kā norit motorās darbības neirālā kontrole. Tomēr 

šāda informācija ļauj papildus konstatēt organisma iekšējos faktorus, kas var 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 skaidrošanai tika radīta uzdevuma risināšanai 

orientēta teorija (Newell 1991). Šī teorija mēģina sasaistīt klasisko kustības organizāciju ar 

uzdevuma formulēšanu un risināšanu CNS, kam attiecīgā kustība nepieciešama. Teorija 

neapskata mērķtiecīgas kustību programmas veidošanu un tās pāreju automātiskas kustības 

realizācijas režīmā, par ko savukārt runā teorijas, kas apskata kustību stereotipus. Šo teoriju 

praktiski varētu izmantot rehabilitācijas procesā kustību atjaunošanai un pārapmācībai, jo 

pārapmācības vingrinājumi tiek veidoti, mērķtiecīgi sasaistot uztveri, domāšanu un motoro 

aktivitāti. 

Atsevišķs novirziens uz uzdevuma risinājumu orientētā teorijā ir ekoloģiskā teorija, 

ko, sākot ar 1960.gadiem, attīsta J. Gibsons (Gibson, 1966). Viņš savos pētījumos analizē, kā 

notiek apkārtējās vides informācijas uztveršana, kas neatkarīgi iedarbojas uz cilvēka 

darbībām, un kā tiek izmantota šī informācija kustību kontrolei. Praktiski lietojot šīs teorijas 

principus kustību pārapmācībā, lai realizētu uzdevumu, iespējams attīstīt vairākus kustību 

organizācijas ceļus. Adaptācija vidē attīsta ne tikai kustību organizācijas mehānismus, 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  koriģēs 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, kā 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 (Singer, 1980; Solms, Turnbull, 2002; Siliņš, 2008). Arī šīs organisma 
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sistēmas iekšējo procesu izmaiņas noteikti atstās iespaidu un katrā konkrētajā brīdī izmainīs 

kustību organizācijas raksturojumu. 

Saistot šo informāciju kopā ar iepriekš apskatīto zemgarozas bezapziņas līmeņa 

centrālās nervu sistēmas struktūru mijiedarbību stereotipas kustības veidošanai, var sagaidīt, 

ka jebkuri traucējumi organisma struktūrās dos aferento signālu izmainītos lielumus, kas 

nojauks iepriekš apgūto kustību stereotipu. Ja sportistam, piemēram, traumas dēļ CNS 

veidojas izmainīta aferenta informācija, tad noteiktu tehniski apgūtu kustību vietā parādīsies 

atipiskas kustības. Ja šādā stāvoklī sportists turpina veikt kustības, tad, balstoties uz Fitta un 

Posnera motorās apmācības teoriju, izveidosies jauns atipisks kustību stereotipa modelis un 

tāds arī saglabāsies ilgstoši, kaut gan traumas radītie organiskie bojājumi būs novērsti. Šādā 

situācijā atjaunot tehniski pareizu stereotipu kustību var, izmantojot uz uzdevuma risinājumu  

orientēto teoriju (Fitts, Posner, 1967). 

Apkopojot iepriekš analizēto literatūru, redzams, ka kustību vadīšana un motorā 

kontrole jau vairāku gadsimtu garumā tiek risināta kā teorētiski jautājumi, veidojot zināšanu 

apjomam adekvātus  procesu modeļu aprakstus. Jāmin, ka līdz šim modeļa raksturojumos nav 

iekļauta indivīda kā sistēmas iekšējo procesu labilitāte, kas pēc neirofizioloģijas pēdējo gadu 

pētījumiem raksturojama kā nelineāra, nestabila, pašorganizējoša sistēma. 

1.7. Kustību organizācijas CNS vadības līmeņi 

Viena no klasiski pētītākajām fizioloģijas un arī sporta zinātnes problēmām 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 (Solms, Turnbull, 2002). 

Ņemot vērā dzīvo sistēmu darbību filozofisko skaidrojumu (Singer, 1980; Solms, 

Turnbull, 2002), ir pieņemts, ka organismā CNS ir regulējošas un koordinējošas sistēmas 

loma, kas salāgo 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 ir 

arī mūsu organisma vajadzību realizēšanas avots. Ārējā pasaule ir indiferenta pret mūsu 

iekšējām vajadzībām, un mainīgajā ārējā vidē cilvēka organisma adekvāto kustību realizācija 

ir  viens no iekšējās pasaules nodrošinātājiem (Solms, Turnbull, 2002). 

 Lielākoties neirofizioloģijā apskata sakarības starp CNS reakciju uz ārējās pasaules 

kairinājumu adaptējot iekšējo pasauli šīm izmaiņām. Daudz mazāk ir skatīti jautājumi par 

atsevišķas iekšējās pasaules orgāna izmaiņām un pārējo orgānu adaptāciju šīm izmaiņām, ko 

arī veic CNS (Solms, Turnbull, 2002). 

Ņemot vērā šādu konceptuālu CNS darbības jēgu, jāatzīmē, ka jebkuras kustības 

realizēšana ir saistīta gan ar ārējās vides nosacījumiem, gan arī atkarīga no katra konkrētā 

brīža organisma iekšējo sistēmu funkcionālā stāvokļa. Ārējo faktoru ietekme uz organisma 

dažādajām darbībām ir pētīta diezgan plaši; 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 pētīta mazāk. Kustību organizācijas atkarība no organisma 
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iekšējo struktūru funkcionālā stāvokļa literatūrā praktiski nav atspoguļota. Par šāda veida 

sakarībām var netieši spriest, iepazīstoties ar atsevišķu organisma sistēmu funkcijām un to 

traucējumu analīzi. Jāatzīmē, ka ir maz pētījumu par 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, 

kas pēc vairāku sekunžu darbības šajā režīmā pāriet toniskā muskuļu darbības režīmā 

(Иваничев, 1998; Василева, 1999(a)). Lai šīs muskuļu kontrakcijas atšķirības izprastu 

precīzāk, tika analizēta literatūra par neiropsiholoģiskajām un neirofizioloģiskajām attiecībām 

centrālajā nervu sistēmā, kur meklējams mehānisms šo divu dažādo kontrakcijas veidu 

realizācijas nepieciešamībai. 

Viens no ievērojamākajiem šo problēmu pagājušā gadsimta pētniekiem ir N. A. 

Bernšteins, kurš kustību organizācijā ir postulējis piecu neiroloģisko līmeņu iesaistīšanos 

(Bernstein, 1967; Бернштейн, 1990). 

Promocijas darbā kustību organizācijas analīzei lietots šis N.A. Bernšteina CNS 

līmeņu iedalījums. 

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 paleokinētisko kustību līmenis. 

B līmenis raksturīgs ar to, ka kustību organizācijā iesaistās muguras smadzenes un 

galvas smadzeņu stumbrs. Neirofizioloģiskajos pētījumos noskaidrots, ka B līmeņa kustību 

organizācija saistāma ar talāmo – palidāro līmeni (Rosenbauers, 1991). Šis ir sinerģiju 

organizāciju līmenis, kas nosaka kustības plastiku. Sinerģijas veidojas gan kā vienlaicīgi 

aktīvu muskuļu kopas, gan arī kā muskuļu aktivitātes laika organizācija, muskuļiem secīgi 

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 (Rosenbauers, 1991). Kā minēts iepriekš, šajā līmenī elpošanas muskuļu 

tonusa regulācija elpošanas cikla laikā saistās ar citu muskuļu tonusa regulāciju. 

D un E līmenis ir augstākie kortikālie kustības realizācijas līmeņi: deniņu 

premotorais līmenis un līmenis, kas saistīts ar apziņas veidošanos. Kustības, kuras veidojas, 

iesaistoties D un E līmenim, ir jāiemācās, jāapgūst. Tās ir, piemēram, rakstīšana, lasīšana, 

specifiskas profesionālas kustības. 

N. Bernšteins atzīmē, ka kustību organizāciju D un E līmenī ir grūti pētīt, jo nav 

precīzu metožu smadzeņu daļu aktivitātes lokalizācijai, bet tomēr norāda, ka arī A, B un C 

līmeņa kustībām ir jābūt sakaram ar garozas līmeni (Bernstein,1967; Бернштейн, 1990). 

Šajos pētījumos N. A. Bernšteins balstās uz sava laika informācijas apjomu par 

neiropsiholoģiskajiem un neirofizioloģiskajiem simptomiem smadzenēs. Šādu informācijas 

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 (Luria, 1966). 

 Pēdējās desmitgadēs strauji attīstītās CNS elektrofizioloģiskie pētījumi, kuros lieto 

smadzeņu funkciju dinamisko attēlu analīzi. To sāka izmantot tikai šā gadsimta sākumā. Tā 
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konkrētos smadzeņu reģionos ļauj meklēt sakarības starp atsevišķu psihoemocionālu darbību 

un neirofizioloģiskajiem procesiem. 

Vienā no pēdējā laikā publicētajiem M. Solmsa darbiem, ir mēģināts rast 

skaidrojumu psihoemocionālām izpausmēm, raksturojot tās ar fizioloģiskiem procesiem 

smadzeņu stumbrā, hipotalāmā, limbiskā sistēmā, zemgarozā, garozā (Solms, Turnbull, 2002). 

Raksturojot nervu darbības pamatprincipus, autors norāda, ka CNS eksistē 2 tipu informācijas 

pārvades:  

1. Kanāla tipa informācijas pārvade, kas raksturīga garozas struktūrām 

2. Neirotransmiteru izraisītu nervu kodolu funkcionālā stāvokļa izmaiņa kas kā informācija 

izplatās zemgarozas struktūrās(Solms, Turnbull, 2002).  

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 (Damasio, 1999). 

Kanāla tipa informāciju galvenokārt saņem no ārpasaules. Šis ir nervu impulsu 

pārvades ceļš CNS. Funkcionālā stāvokļa izmaiņas notiek, uztverot organisma iekšējās 

pasaules humorālas informācijas plūsmu, realizējot psihiskās un fiziskās aktivitātes. Autors 

(Damasio, 1999) 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, t.i., mazāk 

par 5% no smadzenēs nepārtraukti analizētā informācijas apjoma. Līdz ar to arī kustību 

organizācija pamatā notiek neapzinātā līmenī. 

Jāatzīmē, ka kustību apguvē svarīga loma ir atmiņai, pēc autora M. Solmsa 

terminoloģijas - specifiski procedurālajai atmiņai. Jaunu kustību apmācībā galvenā loma ir 

smadzeņu kortikālajām struktūrām, bet līdzko kustība ir apgūta jeb vairākkārt atkārtota, tā 

veidojas procedurālā atmiņa, kas realizējas zemgarozas struktūrās – bazālajā ganglijā un 

smadzenītēs (Solms M, Turnbull, 2002). Kustības izpilde ir iespējama automātiski – bez 

apziņas kontroles. Literatūrā ir pausts viedoklis, ka ar apziņu nekontrolētu kustību realizācija 

ir muskuļu kontrakcijas toniskā režīmā un ka ar apziņu kontrolētas kustības realizējas 

muskuļu fāzisku kontrakciju dēļ (Kleins, 2004). 

Kustību apguvē, veidojoties kustību dinamiskajam stereotipam, jāvērtē šī dinamiskā 

stereotipa kvalitāte. Deviņdesmitajos gados publicētajos L.F. Vasiļjevas darbos (Василева, 

1996; Василева, 1998) kā būtisks jautājums tiek apskatīta kustības organizācijas kvalitāte 

apskatīta saistībā ar “funkcionāli vāja muskuļa veidošanos”. Autore funkcionāli vāju muskuļu 

stāvokli saista ar neoptimālu kustību stereotipu veidošanos. Tā, piemēram,  tiek norādīts, ka 

funkcionāli vāja muskuļa veidošanās cēloņi var būt pašā muskulī, tos var izsaukt perifērās 

asins cirkulācijas, limfātiskās atteces, viscerālo orgānu darbības traucējumi vai novirzes no 

normas kādā no muguras kustību segmentiem, kā arī CNS stresa situācijas. Šajos pētījumos 

funkcionāli vājā muskuļa status tiek pieņemts kā fakts, nedodot tam precīzu neirofizioloģisko 

mehānismu skaidrojumu. 

Lai sasaistītu augstāk minētās problēmas ar muskuļu funkciju traucējumiem, no 

klasiskās neiroloģijas viedokļa jāņem 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 (Eniņa et.al., 1987; Lundy – 

Ekman, 1998). 
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Tā kā funkcionāli vāja muskuļa veidošanās fizioloģiskais pamatojums literatūrā nav 

apskatīts, apkopojot iepriekš minēto informāciju, ir izveidots tāds hipotētiskais modelis, 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 plūsmām. Šīs informācijas plūsmas 

sasaistās un koordinējas zemgarozas struktūru līmenī.Veidojot pamatu automātiskai kustības 

realizācijai, ja būs traucēta normāla aferentācija no organisma struktūrām – nebūs iespējama 

informāciju sasaiste. M. Solmsa aprakstītais procesuālās atmiņas veidošanās mehānisms 

varētu būt mezgla punkts normāla kustību stereotipa veidošanai (Solms, Turnbull, 2002). 

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 

ierakstītā ‘’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. Muskuļus, kas veic darbību tikai šādā režīmā tiek 

saukti par funkcionāli vājiem muskuļiem (Paeglītis, Veseta, 2005). 

Atgriežoties pie N. A. Bernšteina piecu līmeņu motorās kontroles sistēmas modeļa, 

jāatzīmē, ka būtiska ir motorās kontroles organizēšana D un E līmenī, bet tikpat svarīga 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 (Bernstein, 1967; Бернштейн, 1990). Tieši šīs 

iemācītās un līdz automātisma līmenim apgūtās kustības, kuras var saukt par stereotipām 

kustībām, ir tās, kas raksturo sportista kustību tehniku. Līdz ar to aferentās informācijas 

traucējumi no jebkura orgāna var nepareizi ietekmēt stereotipo  kustību organizāciju.  

Šajā apakšnodaļā analizēta N.A. Bernšteina formulētā kustību organizācija un  tās 

kontrole. Svarīgi atzīmēt, ka šo analīzes metodi izmanto arī 21. gs. un ka stereotipās kustības, 

kā arī muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir savstarpēji saistīti bezapziņas 

subkortikālajos līmeņos, ko N.A. Bernšteins atzīmējis kā C līmeni. 

1.8. Automātisku kustību stereotipa optimizēšana 

Praksē bieži sastopami dažādi organisma sistēmu funkcionālie traucējumi, kuri 

iespaido balsta un kustību sistēmu. Īpaši jāatzīmē izveidojušies un iestrādājušies neoptimāli 

automātiskie kustību stereotipi, tāpēc būtiska optimālu kustību stereotipa nodrošināšanas 

procesa sastāvdaļa ir šādu stereotipu kustību pārapmācība (Saliba, Johnson, Wardlaw, 1993; 

Prentice, Voight ,2001). 

Kustību apmācība un kustību pārapmācība principā balstās uz motorās kontroles 

teorijām. Līdz ar to gan motorajā rehabilitācijā, gan kustību apmācībā (pēc traumu 

kompensatorā kustību stereotipa izveidošana, pareiza kustību stereotipa atjaunošana) ir 

dažādas metodes un principi, pamatojoties uz atbilstošās motorās kontroles teoriju (Shumway 

- Cook, Woollacott, 1995).  
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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  

procesam var būt dažādi teorētiskie pamatojumi. Ja agrākajos pētījumos galvenā uzmanība 

tika veltīta indivīda apmācībai, tad literatūrā sastopamā informācija par apmācības procesu 

pēdējo gadu desmitos atklāj, ka pētījumu autori izvirza mērķi meklēt tādu uzdevumu un tā 

risinājumu, kas šī uzdevuma risināšanā konkrētā ārējā vidē iesaistītu arī indivīdu, tāpēc 

kustību apmācībai ir izstrādātas dažādas apmācības formas. Tradicionāli uzskatīja, ka 

vispirms jāapgūst vienkāršas kustību formas, uz kuru bāzes var veidot sarežģītākas kustības, 

tomēr pēdējo gadu desmitu literatūrā aprakstīto praktisko pētījumu rezultātos šāds kustību 

apgūšanas princips netiek uzskatīts par optimālu ( Kupferman, 1991). 

Pēdējos gadu desmitos kustību apmācībā izmanto metodikas, kas ietver gan 

neasociatīvās apmācības formas (pieradināšana un sajūtu attīstīšana), gan arī asociatīvās 

apmācības formas, kurās izmanto konkrētu priekšstatu veidošanos asociatīvajā apziņā. Lai 

noskaidrotu automātiska neoptimāla kustību stereotipa veidošanos un tā pārapmācības 

iespējas, tika  analizētas  dažādas literatūrā aprakstītās motoro iemaņu apmācības metodes 

(Schmidt ,1975; Schmidt, 1988; Winstein, 1991 ). 

Klasiskajā asociatīvajā apmācībā pētījumu autori iesaka lietot pamatstimulu, tā 

iedarbību asociatīvi pastiprinot ar otru pastiprinošu stimulu. Piemēram, kustības vizuāla 

demonstrēšana un verbāla vai taktila kustības apguves stimulācija no pedagoga puses. 

Papildus var būt instrumentāla apmācības metode, darbības vērtēšanā ņemot vērā informāciju 

par uzdevuma sekmīgu veikšanu konkrētā vidē. Vēl kā asociatīvas apmācības veidus var 

minēt proceduālo un deklaratīvo apmācības metodi  (Kupferman, 1991). 

Motoro iemaņu apmācībā pazīstamas ir J. A. Adamsa slēgto cilpu teorija (Adams, 

1971), R. A. Šmita shēmu teorija (Schmidt, 1975), P. M. Fita un M. I. Posnera  motorās 

apmācības secība (Fitts, Posner, 1967), kā arī K. M. Ņuvella teorija par apmācību kā izpēti 

(Newell, 1991). 

P. M. Fits un M. I. Posners norāda, ka kustību apmācības secībā uzmanības piesaiste 

sākumā ir cieši saistīta ar izziņas fāzi, bet pazeminās asociatīvajā kustības apguves fāzē un 

visbeidzot kļūst niecīga fāzē, kad kustība kļūst automātiska (Fitts, Posner, 1967). Pētot 

literatūru, atklājas, ka 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 (Newell, 1991) tieši kustības autonomās apguves 

fāzē. 

Jāatzīmē, ka literatūras dati par kustību apmācības vadības pētījumiem parāda, ka 

sinhrona iejaukšanās un tūlītēja kustības korekcija apmācības procesā var veicināt konkrētās 

kustības apguves precizitāti konkrētā 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 realizēt, izmantojot taktilo vai 

proprioreceptīvo jušanu, mazāk izsaucot tiešu apziņas kontroles aktivāciju. 

Analizētās literatūras informācija, kas saistās ar kustību organizāciju un to 

realizāciju, ir ļoti plaša un aptver daudzas un dažādas pētījumu nozares. To pašu var teikt par 

dažādu locītavu laikā un telpā sinhronizētu darbību kustību stereotipa analīzi. Skatoties uz 

problēmu kopumā, tā būs dziļāk izprotama, apkopojot dažādo pētījuma nozaru informāciju 

vienotā sistēmā. Šo sistēmu veido informācija: 

 par mīksto audu darbības biomehāniskajiem un fizioloģiskajiem raksturojumiem; 
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 par struktūras aktivējošo elementu neirālo regulāciju gan perifērā, gan centrālā 

līmenī; 

 par kustības organizāciju un šo kustību koriģēšanas iespējām.  

Šādu pētījumu par kustību organizācijas perifēro un centrālo mehānismu 

mijiedarbību un korekcijas iespējām literatūrā ir maz.  Lielāko tiesu literatūras avoti apskata 

muskuļu neiromuskulārās regulācijas jautājumus saistībā ar perifēro motoro nervu izsaukto 

muskuļu aktivāciju. Tas attiecas uz nervu saknīšu mehāniskajiem kairinājumiem, nervu 

pinumu kompresijām, nervu impulsu neiromuskulārās vadības traucējumiem u.c. (Eniņa et. 

al., 1987). 

Pētījumi par CNS traucējumiem galvenokārt tiek analizēti kā muskuļu paralīžu, 

parēžu un spastiku ietekme uz kustību realizāciju (Eniņa et.al. 1987; Shuway –Cook,1995;  

Bērziņs, Dukure, 2005  ). 

Promocijas darbā galvenā uzmanība pievērsta centrālo un perifēro regulācijas 

mehānismu koordinētai sadarbībai, lai nodrošinātu optimālu kustību stereotipu. Par šādiem 

jautājumiem runā vairāki autori (Shumway - Cook, Woollacott, 1995; Lundy – Ekman, 1998; 

Squire, Berg, Bloom, du Lac,Ghosh,Spitze,r 2008). Ņemot vērā kustību organizācijas 

fizioloģiskās likumsakarības, ir vairākkārtēji kustību dinamiskā stereotipa jēdziena 

formulējuma mēģinājumi. 

G. Ivaņičevs kustību dinamisko stereotipu formulē ļoti īsi un konkrēti, saprotot to kā 

koordinētu kustību (Иваничев,1998). Plašāk dinamiskā stereotipa jēdzienu skaidro K. Levits 

1985. gadā izdotajā manuālās terapijas rokasgrāmatā: “Kustību dinamiskais stereotips – 

nosacījuma refleksu savienojumu laika konstante, kas veidojas vienveidīgi atkārtojošos 

kairinājumu rezultātā. Šis ārējais kairinājuma stereotips noved pie iekšēja kustību stereotipa 

izveides” (Левит et.al., 1993). Analizējot literatūru par dinamiskā stereotipa veidošanos, 

atklājas, ka arī šis K. Levita skaidrojums nedod pilnu izpratni par tā veidošanos, jo izmantota 

tikai tādu kustību analīze, ko izsauc nosacījuma refleksi. 

Viens no lokomociju pētniekiem, kas padziļināti pētījis arī dinamisko stereotipu, ir 

N.A. Bernšteins (Bernstein, 1967; Бернштейн, 1990). Viņš kustību dinamisko stereotipu 

saista ar balsta kustību sistēmas biomehāniskajām īpašībām, kuras realizējas vairāku locītavu 

sistēmā. Šīs sistēmas darbības koordinēšana saistās ar iespējamām kustības brīvības pakāpēm. 

Katrā kustībā tiek izmantotas tikai nedaudzas brīvības pakāpes, taču, lai nodrošinātu stabilitāti 

uzdevuma izpildē, kustības koordinācijas mehānismiem nepārtraukti jāierobežo visas pārējās. 

Kustības gala rezultātu ietekmē ne tikai spēks, kuru attīsta muskuļi, bet arī kustībā esošo 

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 mainās darbojošies spēku 

momenti. Kustības organizāciju ietekmē ne tikai iekšēji, bet arī ārēji spēki, kas saistīti ar 

ķermeņa darbību: berzes spēks, svars, inerces un citi spēki. Līdz ar to, novērtējot kustību 

laikā, jāņem vērā sistēmas iekšējo un ārējo spēku momentu izmaiņas, kā arī to spēku 

momentu izmaiņas, kas var rasties, neitralizējot neparedzētus ārējus kavēkļus. N.A. 

Bernšteins rakstīja: „Kustību koordinācijas galvenais uzdevums ir pārveidot sistēmu par 

vadāmu, tas ir, ierobežot kustīgā orgāna „liekās” brīvības pakāpes” (Bernstein, 1967; 

Бернштейн, 1990). No iepriekš minētās analīzes var secināt, ka jēdziens kustību koordinācija 

pati par sevi ir sarežģītāka parādība nekā jēdziens dinamiskais stereotips. Literatūras izpētē 

atklājas, ka kustību fizioloģiju pētījumu autori vēl joprojām kustību vadīšanu principus 

skaidro, balstoties uz reflektoriem mehānismiem. Šajā skaidrojumā ar kustību dinamisko 

stereotipu saprot centrālās nervu sistēmas (CNS) izveidotu sarežģītu, līdzsvarotu sistēmu, 

kurā stabilā secībā mijas nosacījuma un beznosacījuma refleksi (Kibble, Halsey, 2009; 

Sherwood, 2012). No analizētās literatūras izriet, ka kustību organizācija un specifisks kustību 

veids – dinamiskais stereotips - veidojas ne tikai lokālos kustību segmentos, bet tā darbība 
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tiek neirāli organizēta un kontrolēta. Tāpēc, lai varētu spriest par kustību organizāciju un 

dinamisko stereotipu lomu elpošanas kustību stereotipa stabilitātes nodrošināšanā, jāapskata 

arī iespējamās izmaiņas muskuļu saraušanās organizācijā, ko nosaka CNS mehānismi. Šī 

atziņa ir saistāma ar literatūras avotiem, kas atklāj, ka, izmantojot dažādas iesaistīto muskuļu 

ieslēgšanās secības, atkarībā no šo muskuļu funkcionālā stāvokļa, gan arī no pārējo ķermeņa 

orgānu funkcionālā stāvokļa, ārēji iespējama viena un tā pati kustība (Васильева, 1996; 

Walther, 2000; Frost, 2002). Šīs atšķirības pēc augstāk minētajiem mehānismiem veidos 

pētāmās kustības stereotipu. 

Līdz ar to apskatītā literatūra ļauj izvirzīt hipotēzi, ka jebkuri ķermeņa orgānu 

funkcionālie traucējumi vai šo traucējumu izmaiņas ir jāsaista ar jauna vai koriģēta kustību 

stereotipa veidošanu. Šajā kustību stereotipa veidošanas procesā jāņem vērā iepriekš 

analizētās literatūras atziņas par kustības apguves principiem. 

Šajā apakšnodaļā turpināta motorās kontroles un motoro iemaņu apmācības modeļu 

analīze. Jāatzīmē, ka lielākoties informācija ir par apzinātu kustību iemaņu apmācību 

modeļiem, bet ļoti maz par neapzinātu stereotipu kustību iemaņu izveidošanu un 

pārapmācību. 

1.9.  Locītavu neiroloģija 

Manuālā terapija pēc būtības ir mehāniska neiroreflektora iedarbība uz mīkstajiem 

audiem, tai skaitā uz locītavu somiņām, muskuļu un cīpslu kompleksiem, starp kaulu šuvēm, 

iekšējiem orgāniem un to piekarēm (Левит et.al., 1993; Иваничев, 1998; Василевa, 

1999(a)). 

Dažādās manuālās terapijas metodes dažādās valstīs vēsturiski ir attīstījušās 

vienlaicīgi, iegūstot atšķirīgus nosaukumus. Klasiskā Eiropas manuālās terapijas skola kā 

pētniecības un iedarbības objektu apskata atsevišķu locītavu un ar to saistīto mīksto audu 

struktūras (Scheider. et.al., 1988). Amerikā, kur pētniecība un iedarbība galvenokārt tiek 

vērsta uz galvaskausa kaulu šuvju kairinājumu, izsaucot reflektoras reakcijas, attīstās 

osteopātijas skolas (Чикуров, 2004). 

Pēdējā laikā kā atsevišķs manuālās terapijas metožu kopums tiek izdalīta viscerālā 

manuālā terapija. Šī terapija normalizē iekšējo orgānu iekaru tonusu (Васильева, 1999(a)). 

Atsaucoties uz literatūru par saistaudu tonusa iespējamu regulāciju ar gludās 

muskulatūras elementu atrašanos saistaudos (Meiss,1993; Yahia et.al.,1993; Staubesand, Li, 

1996; Simons, Mense, 1998; Barker, Briggs, 1999; Ahluwalis, 2001; Hastreiter et. al., 2001) 

var saprast, ka manuāla reflektora ietekme uz saistaudiem var izmainīt saistaudu tonusu. Šajā 

sakarībā saistaudu tonusa neirogēnās izmaiņas var uzskatīt par faktoru, kas izraisa 

neiroreflektori saistītu muskuļu funkcionālo vājumu, tāpēc manuālai locītavu un mīksto audu 

diagnostikai var izmantot ne tikai klasiskās metodes – muskuļu spēka un garuma, locītavu 

kustību apjoma, kustības ‘’līdz galam’’ kvalitātes, locītavas ‘’spēles’’ kvalitatīvo vērtēšanu, 

bet arī pielietojamās kinezioloģijas diagnostikas metodes, lai noteiktu muskuļa 

neiromuskulārās regulācijas kvalitāti un iespējamos muskuļa funkcionālā vājuma veidošanās 

cēloņus. 

Promocijas darbā izmantotas manuālās terapijas un pielietojamās kinezioloģijas 

diagnostikas metodes, kā arī klasiskie Eiropas manuālās terapijas skolas manipulācijas 

paņēmieni. 

Tā kā locītavas manipulācija ir saistīta ar spēcīgu neiroreflektoru ietekmi uz locītavas 

somiņu, svarīgi izzināt literatūrā atrodamo informāciju par locītavas somiņas neiroloģiju, jo 

veicamais pētījums galvenokārt raisa interesi par locītavas somiņā esošajiem nervu 

receptoriem, kuri reaģē uz locītavas somiņas mehānisko kairinājumu. Literatūrā ir 
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informācija, ka locītavas somiņā var izšķirt četrus nervu receptoru tipus, kuri reaģē uz 

mehāniskiem kairinājumiem ( Freemann, Wyke,1967). 

Autori ( Freemann, Wyke, 1967) norāda, ka pirmā tipa receptori, kas izvietoti 

locītavas somiņas ārējā slānī un ir saistīti ar mielinētiem aferentiem nerviem, ir ar zemu 

kairinājuma slieksni, kas izsauc uzbudinājumu. Šā tipa receptori ir statiskas un dinamiskas 

iedarbības jūtīgi mehanoreceptori. Izsaucot atbildes reakciju, šie receptori dod informāciju 

CNS par stāvokli vai kustību locītavā. Šo receptoru adaptācija ir ļoti lēna. Bez tam jāatzīmē, 

ka šo receptoru karinājums izraisa apkārtējo muskuļu tonusa pieaugumu. Īpaši jāuzsver, ka šo 

receptoru informācijas aferentā plūsma no recepcijas lauka nomāc sāpju sajūtu uztveri 

(Mclain, 1994; Hogervorst, Brand,1998; Tomita, Berger, 2006). 

Otrā tipa receptori ir kā resnas globulāras galviņas, kuras izvietotas locītavas somiņas 

dziļākajos slāņos. Receptori ir saistīti ar vidēji resniem mielinētiem aferentiem nerviem. Pēc 

savas darbības šie receptori ir dinamiskie receptori, kas jūt locītavas somiņas mehāniskā 

karinājuma izmaiņas. Arī šiem receptoriem ir zems kairinājuma slieksnis, kas izsauc 

uzbudinājumu. Šie receptori ir ātri adaptīvi. Uzbudinājums šajos receptoros izsauc fāzisku 

refleksogēnu ietekmi uz apkārtējiem muskuļiem. Arī šo receptoru darbība recepcijas laukā 

nomāc sāpju sajūtu (Mclain, 1994; Hogervorst, Brand, 1998; Tomita, Berger, 2006). 

Trešā tipa receptori ir ļoti lielas korpuskulas, kas lielākoties izvietotas ap locītavu 

esošajās saitēs un cīpslās. Šie receptori savienoti ar relatīvi resniem mielinētiem aferentiem 

nerviem. Tāpat kā divi iepriekš minētie, arī šie receptori ir mehanoreceptori, kuri dod 

uzbudinājumu pie augsta kairinājuma sliekšņa. Receptori ir ļoti lēni adaptīvi. Šos receptorus 

neirofizioloģijā pazīst arī kā Goldži šķiedras (Mclain, 1994; Hogervorst, Brand, 1998;Tomita, 

Berger, 2006). 

Ceturtā tipa receptori veidojušies kā nemielinētu nervu galu trīsdimensiāls pinums. 

Šādus nervu galus var atrast visā locītavas somiņas tilpumā, locītavas asinsvadu sieniņās, 

locītavas bursās. Šie nervu gali ir savienoti ar tieviem nemielinētiem aferentiem nerviem. Šie 

receptori zināmi kā sāpju sajūtu veidojoši nociceptori. To uzbudinājums prasa augstu 

kairinājuma slieksni un šie receptori nav adaptīvi. Šo receptoru aferentā signāla plūsma 

apkārtējos muskuļos izraisa tonisku refleksogēnu efektu. Šī aferentā informācija CNS tiek 

identificēta kā sāpēs. Savukārt šāda aferentā inervācija izsauc refleksogēnas, respiratoras, 

kardiovaskulāras reakcijas (Mclain, 1994; Hogervorst, Brand, 1998; Tomita, Berger, 2006). 

Novērtējot locītavas kapsulas receptoru aktivitāti dažādos mugurkaula segmenta 

stāvokļos, var secināt, ka pie anatomiski pareiza mugurkaula stāvokļa būs fizioloģiski 

normāls starpskriemeļu locītavu somiņu spiediens un nospriegojums. Šādā stāvoklī locītavas 

somiņas mehanoreceptoruiun sāpju receptori ir pasīvi – neaktīvi. Ar locītavu saistītie muskuļi 

ir miera tonusā; var konstatēt līdzsvaru starp sinerģistu un antagonistu aktivitātēm. Šādā 

situācijā CNS sāpju sajūta neveidojas. Ja  mugurkaula segmenta stāvoklī  ir  novirzes no 

normas, kas izsauc šī segmenta disfunkcijas, veidojas starpskriemeļu locītavu somiņu 

kairinājums. Šis kairinājums stimulē pirmā tipa mehanoreceptorus, kuri savukārt rada toniski 

reflektoru ietekmi uz apkārtējo muskuļu motoneironiem. Šāda iespējami asimetrisku muskuļu 

tonusu veidošanās muguras segmentā vēl vairāk pastiprina šī segmenta disfunkcijas. Šo 

disfunkciju radītais kairinājums var būt pietiekami liels, lai aktivētu ceturtā tipa receptorus – 

nociceptorus. Šādai aferentai informācijai pa spinotalāmisko traktu nonākot CNS  rodas sāpju 

sajūta. Lietojot manuālās terapijas paņēmienu -  manipulāciju, terapeits veic mehānisku 

mugurkaula segmentārās disfunkcijas  korekciju. Šī manipulācija stimulē otrā tipa 

mehanoreceptorus, vienlaikus nomācot nociceptoru aferento inervāciju. Šādas manipulācijas 

ietekmē samazinās sāpju sajūta, segmenta stāvokļa korekcija normalizē mehanoreceptoru 

aktivitātes un normalizējas apkārtējo muskuļu tonuss, tāpēc mugurkaula segments nonāk 

anatomiski pareizās stāvoklī (Левит et.al,. 1993; Иваничев, 1998; Василева, 1999(a)). 
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Apkopojot literatūru, kas apskatīta šajā apakšnodaļā, redzams, ka Eiropā izmanto 

klasisko Eiropas manuālo terapijas skolu metodiku, kuru neiroreflektorā iedarbība balstās uz 

pagājušā gadsimta vidū izveidoto locītavu somiņu nervu receptoru klasifikāciju. 
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2. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI  UN 

ORGANIZĒŠANA 

2.1.  Pētījuma uzdevumi 

Lai rastu atbildi mūsu darbā izvirzītajam mērķim par saistības izvērtējumu starp 

sportistu kakla un krūšu daļas artrokinemātiku un muskuļu neiromuskulāro regulāciju pēc 

reflektora kairinājuma un lai izstrādātu ieteikumus pielietojamās kinezioloģijas un manuālās 

terapijas lietošanā, mēs izvirzījām sekojošus uzdevumus: 

1. Izveidot eksperimentālo grupu un novērtēt tās dalībnieku kakla daļas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus, funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu 

raksturojošos parametrus; 

2. Pēc reflektora kairinājuma novērtēt eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus, funkcionālo stāvokli un  elpošanas ciklu 

raksturojošos parametrus; 

3.  Novērtēt pārbaudīto parametru svērto relatīvo vērtību sadalījumu pēc reflektora 

kairinājuma radītajām izmaiņām  

4. Izpētīt izmaiņu raksturu, t.i., kādas sakarības - funkcionālas vai reflektoras -pastāv 

starp kakla daļas funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu raksturojošajiem 

parametriem un izstrādāt ieteikumus pielietojamās kinezioloģijas un manuālās 

terapijas lietošanā. 

2.2. Pētīšanas metodes 

Lai realizētu darbā izvirzītos uzdevumus, tika izmantotas sekojošas metodes: 

1. Zinātniskās informācijas avotu analīze  

2. Fotogrammetrija 

3. Spirometrija  

4. Goniometrija 

5. Dinamometrija  

6. Pielietojamās kinezioloģijas testi  

7. Konstatējošais eksperiments  

8. Matemātiskā statistika 

2.2.1. Zinātniskās informācijas avotu analīze 

Darba teorētiskais pamatojums balstās uz zinātniskās informācijas avotu analīzi.  

Zinātniskās informācijas avotu analīze tika veikta šados galvenajos virzienos: kakla un kakla 

krūšu daļas anatomiju saistībā ar iesaistīto muskuļu inervāciju; pielietojamā kinezioloģijā 

formulātajiem neiromuskulārās regulācijas traucējumiem un to novērtēšanu; muskuļu 

kontrakcijas organizācijas principiem; kustību organizāciju; elpošanas stereotipa 

disfunkcijām. Kopumā tika izmantoti 169 speciālās zinātniskās informācijas avoti, no tiem 

142 angļu valodā, 14 latviešu valodā un 13 krievu valodā. 
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2.2.2. Fotogrammetrija 

Fotogrammetrija ir mērīšanas metode, kuras mērķis ir iegūt precīzus mērījumus no 

atskaites punktiem, kas atrodas uz jebkura fiksēta vai kustībā esoša objekta. 

Fotogrammetrijā iegūst fotoattēlu, ko apstrādā ar datorprogrammas palīdzību, izmērot plaknes 

koordinātes un leņķi pret atskaites asīm, dažādiem punktiem (Спортивная метрология, 

1982). Promocijas darbā fotogrammetrijas metode tika izmantota konkrētu anatomisko 

punktu koordinātu noteikšanai. 

Fotogrammetrijai jānodrošina pēc iespējas augstāka mērījumu precizitāte, jo iegūto 

datu precizitāte ir svarīga atkārtotos mērījumos, piemēram, kad pēc manuālas kairinājuma 

iedarbības iegūtie rezultāti salīdzināmi ar sākotnējiem datiem. 

Lai paaugstinātu fotogrammetrisko mērījumu precizitāti, mērījumu iegūšanai 

jāievēro standartizētie noteikumi (Спортивная метрология, 1982). 

Mērījumu precizitātes nodrošinājumam būtiska loma ir marķieru izvēlei un to 

precīzai novietošanai uz anatomiskajiem punktiem. Promocijas darbā galvas – plecu joslas 

stāvokļa novērtēšanai izmantotas krāsainas apļveida uzlīmes ar 5 milimetru diametru. Ribu 

anatomisko punktu marķēšanai izmantoti lodveida marķieri ar 2 milimetru diametru. 

Fotogrammetrijas metode izmantota:  

 Galvas, kakla un plecu joslas novietojuma novērtēšanai attiecībā pret pareizo 

stājas modeli statikā  frontālajā un sagitālajā plaknē. 

Lai varētu veikt foto attēla uzņemšanu, vispirms veicām marķieru piestiprināšanu 

pārbaudāmajam subjektam atbilstoši anatomiskiem punktiem. Literatūrā autori formulē 

pareizu stājas modeli un norāda anatomiskos punktus, kuriem jāatrodas uz attiecīgajām 

horizontālajām un vertikālajām asīm (Kendall 1994; Васильева 1996)  

 

 
 

1.att. Stājas modelis frontālajā plaknē no mugurpuses 
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2.att. Stājas modelis sagitālajā plaknē 

 

Šajā pētījumā analizēts galvas, kakla un plecu joslas stāvoklis frontālajā plaknē no 

mugurpuses, tāpēc atzīmēti šādi  anatomisko punktu pāri: auss pauguri, plecu pauguri, 

lāpstiņu augšējie mediālie stūri un lāpstiņu apakšējie stūri. Sagitālajā plaknē atzīmēti šādi 

anatomiskie punkti: auss ārējā atvere, acs dobuma ārējais kaktiņš, jūga bedrīte un mugurkaula 

Th1 skriemeļa smailais izaugums. 

Pēc tam notika fotografēšana. Pārbaudāmais subjekts nostājās brīvā stājā aiz 

kalibrēta sieta (kuram rūtiņas izmērs ir 4x4 cm), pēdas plecu platumā. Digitālā fotokamera 

“Canon D5000” tika novietota uz statīva 5 m attālumā no fotografējamā objekta ar kameras 

objektīva optisko asi perpendikulāri fotografējamai plaknei. Kameras augstums tika pielāgots 

katram subjektam individuāli tā, lai kameras objektīva optiskā ass ietu caur fotografējamā 

subjekta ķermeņa masas smaguma centru. Lai izvairītos no perspektīvas kropļojuma, sporta 

metroloģijā fotoattēla iegūšanai jāievēro nosacījums, ka vienādu mērogu var lietot punktiem, 

kuru savstarpējais attālums uz fotokameras optiskās ass starp fotografējamo plakni un 

kameras objektīvu nepārsniedz desmitkārtīgu attālumu (Спортивная метрология, 1982). 

Uzņemti divi fotoattēli: 

1.Frontālajā plaknē (no mugurpuses) (1.attēls) 

2.Sagitālajā plaknē ( 2.attēls) 

 Fotogrammetrijas metodes pielietojums ribu ( 3.,4.,5.) pāra kustīguma 

novērtēšanai sagitālajā plaknē 

Pirms fotografēšanas pārbaudāmajam subjektam uz atbilstošiem anatomiskajiem 

punktiem, t.i., uz 3., 4., 5. ribu pāra 7 cm attālumā no krūšu kaula viduslīnijas tika 

piestiprināti marķieri, lai nodrošinātu visoptimālāko iespēju ribu kustību noteikšanai.  

Pēc tam notika ķermeņa fotografēšana sagitālajā plaknē – pārbaudāmais subjekts atradās uz 

kušetes, guļus uz muguras, aiz diviem 90
0 

leņķī novietotiem lineāliem, kas nosaka 

analizējamo plakni Dekarta ortogonālajā koordinātu sistēmā. Horizontālās ass ( X ass) 

stāvokli kontrolējām ar līmeņrāža palīdzību. 

Digitālā fotokamera “Canon D5000” tika  novietota uz statīva 5 m attālumā no 

fotografējamā objekta ar kameras objektīva optisko asi perpendikulāri fotografējamai plaknei. 

Kameras augstums tika pielāgots tā, lai fotografējamais ķermeņa segments atrastos kadra 

vidū. Lai izvairītos no perspektīvas kropļojuma, sporta metroloģijā fotoattēla iegūšanai 

jāievēro nosacījums, ka vienādu mērogu var lietot punktiem, kuru savstarpējais attālums uz 

fotokameras optiskās ass starp fotografējamo plakni un kameras objektīvu nepārsniedz 

desmitkārtīgu attālumu (Спортивная метрология, 1982). 
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Uzņemti divi fotoattēli:  

1. Pilnas ieelpas stāvoklī. 

2. Pilnas izelpas laikā. 

 

 
 

3. att. Ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgums un kustību asimetrija 

 

Pēc tam iegūtie fotoattēli apstrādāti ar datorprogrammu ArchiCAD.  Lai noteiktu 

galvas – plecu joslas funkcionālo stāvokli frontālajā un sagitālajā plaknē, tika mērītas attēlos 

redzamo marķieru koordinātes un novērtēta to atbilstība vai novirze no horizontālās ass 

(leņķiskie mērījumi). Savukārt trešā, ceturtā un piektā ribu pāra kustīguma novērtēšanai 

sagitālajā plaknē tika mērītas attēlos redzamo marķieru horizontālās (X ass) un vertikālās ass 

(Y ass) koordinātes ieelpā un izelpā. 

Metode tika lietota pirms un pēc manuālā kairinājuma iedarbības uz mugurkaula 

starpskriemeļu locītavu (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcijas. 

2.2.3. Spirometrija 

Spirometrija ir metode, kuru lieto gaisa daudzuma reģistrācijai, ko cilvēks var ieelpot 

vai izelpot, t.i., šo metodi izmanto antropometriskajiem mērījumiem. Spirometriju veic ar 

speciāli elektronisku ierīci spirometru. Izdarot mērījumu, respondents sākumā maksimāli dziļi 

ieelpo, bet pēc tam speciālā spirometra iemutī caur muti visu gaisu maksimāli izelpo. No 

spirometra nolasa plaušu vitālās kapacitātes lielumu, kas parāda respondenta maksimāli 

izelpotā gaisa daudzumu pēc maksimāli dziļās ieelpas. Vitālā kapacitāte (VK) – gaisa 

daudzums, ko var maksimāli izelpot pēc maksimāli dziļas ieelpas.  

Plaušu vitālās kapacitātes pārbaude tika veikta ar spirometru ‘’Clement Clarke One Flow 

FVC (UK)”. Lai paaugstinātu mērījumu precizitāti, veicot pētījumu, tika ievēroti 

ražotājfirmas spirometra ekspluatācijas norādījumi, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus: 

1) mērījumu raksturlielumu reģistrāciju un datu apstrādi veica viens un tas pats pētnieks ar 

šādu pētījumu pieredzi;  

2) mērīšanas apstākļi tika maksimāli standartizēti.  

Pētījuma dalībniekiem vienā pārbaudē notika trīs plaušu vitālās kapacitātes mērījumi, 

rezultātu tabulā fiksējot dalībnieka labāko rezultātu. No literatūras zināms (Grants, 1973), ka, 

veicot plaušu vitālās kapacitātes mērījumus dažādos ķermeņa stāvokļos, mainās plaušu vitālās 

kapacitātes tilpuma lielums. Pētījuma dalībnieki pārbaudes laikā atradās vertikālā stāvoklī, 
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brīvā stājā. Spirometrijas mērījumi tika veikti pirms un pēc manuālās  kairinājuma iedarbības 

uz mugurkaula starpskriemeļu locītavu (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcija. 

2.2.4. Goniometrija  

Šajā pētījumā tika novērtēti galvas un kakla daļas kustību apjomi. Kustībās iesaistītie 

kakla un krūšu daļas muskuļi var ietekmēt kustību apjomus C0- C1segmentā, kurš nodrošina 

galvas antefleksiju un retrofleksiju, C1 – Th3 segmentā, kurš nodrošina galvas – kakla 

fleksiju un ekstenziju, rotāciju un laterofleksiju ( Saladin, 2012).  

Metode tika lietota pirms un pēc manuālas  kairinājuma iedarbības uz mugurkaula 

starpskriemeļu locītavu (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcijas. 

Lai novērtētu kustību apjomu, tika izmantots kalibrēts svērteņtipa goniometrs 

Baselin AcuAngle Inclinometer ( Japāna) un standartizēts tests, jo iegūto datu precizitāte ir 

svarīga, lai atkārtotos mērījumos iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar sākotnējiem datiem. Lai 

paaugstinātu mērījumu precizitāti, tika ievēroti ražotājfirmas goniometra ekspluatācijas 

norādījumi, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus: 

1.Tika izmantoti standartizēti testi fiksējot pētāmo segmentu pēc vairāku autoru 

izstrādātām metodēm (Hoppenfeld,1976; Schneider, et.al., 1989; Левит, et.al., 19932. 

Mērīšanas testos tika lietots noteikts standartizēts galvas un kakla sākumstāvoklis – frontālajā 

plaknē līnija, kas savieno aizauss paugurus, veido 90 grādu leņķi ar ķermeņa centrālo asi, bet 

sagitālajā plaknē uz ķermeņa centrālās ass atrodas auss atvere un pleca viduslīnija, un 

trohanters (Kendall, 1994; Васильева, 1996). 

3. Mērījumu raksturlielumus reģistrēja un datu apstrādi veica viens un tas pats 

pētnieks ar šādu pētījumu pieredzi;  

Standartizēto testu apraksti:  

 Galvas antefleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva pāri kušetes malai ( C7 – 

Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva balstās uz testētāja rokas, galva 

un kakls atrodas sākumstāvoklī. Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri 

horizontālajai plaknei, un goniometra rādītājs tiek noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes.  

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas antefleksiju kustībā līdz galam un nolasa 

goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos.  

Galvas antefleksijas kustība realizējas C0- C1 segmentā, tāpēc no kustības 

realizācijas jāizslēdz citi kakla skriemeļu segmenti. To izdara šādi: pārbaudāmajam subjektam 

manuāli tiek fiksēti kakla skriemeļa C1 sānu izaugumi. Pārbaudītājs ar vienu roku fiksē C1 

skriemeļa sānu izaugumus un ar otru roku notur goniometru. Mērīšanas gaitā pārbaudītājs 

notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar pieri ( 4. att.). 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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4. att. Galvas antefleksija 

 Galvas retrofleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva pāri kušetes malai ( C7 – 

Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva balstās uz testētāja rokas, galva 

un kakls atrodas sākumstāvoklī.  Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri 

horizontālajai plaknei, un goniometra rādītājs tiek noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes. 

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas retrofleksiju kustībā līdz galam 

un nolasa goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos. 

Galvas retrofleksijas kustība tiek realizēta C0- C1 segmentā, tāpēc no kustības 

realizācijas jāizslēdz citi kakla skriemeļu segmenti. To iespējams izdarīt, pārbaudāmajam 

subjektam manuāli fiksējot kakla skriemeļa C1 sānu izaugumus. Pārbaudītājs ar vienu roku 

fiksē C1 skriemeļa sānu izaugumus un ar otru roku notur goniometru. Mērīšanas gaitā 

pārbaudītājs notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar pieri ( 5. att.). 

 

 
 

5 .att. Galvas retrofleksija  

 Galvas – kakla fleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva pāri kušetes malai ( C7 – 

Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva balstās uz testētāja rokas, galva 

un kakls atrodas sākumstāvoklī. Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri 

horizontālajai plaknei, un goniometra rādītājs tiek noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes. 



 

 

50 

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas – kakla fleksiju kustībā līdz 

galam un nolasa goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos. Veicot kustību apjoma 

mērījumu, jākontrolē, lai kustības realizācijā neieslēgtos krūšu skriemeļu segmenti ( Th4- 

Th12). Mērīšanas gaitā pārbaudītājs notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar 

bregmu ( 6. att.). 

 
 

6. att. Galvas kakla fleksija 

 Galvas – kakla ekstenzija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva pāri kušetes malai ( C7 – 

Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva balstās uz testētāja rokas, galva 

un kakls atrodas sākumstāvoklī. Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri 

horizontālajai plaknei, un goniometra rādītājs tiek noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes. 

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas – kakla ekstenziju kustībā līdz 

galam un  nolasa goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos. Veicot kustību apjoma 

mērījumu, jākontrolē, lai kustības realizācijā neieslēgtos krūšu skriemeļu segmenti Th4- 

Th12. Mērīšanas gaitā pārbaudītājs notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar 

bregmu ( 7. att.). 

 

 
 

7. att. Galvas kakla ekstenzija 
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 Galvas – kakla rotācija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva pāri kušetes malai ( C7 – 

Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva balstās uz testētāja rokas, galva 

un kakls atrodas sākumstāvoklī. Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri 

horizontālajai plaknei, un goniometra rādītājs tiek noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes. 

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas – kakla rotāciju ( pa labi un pa 

kreisi) kustībā līdz galam un  nolasa goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos. 

Veicot kustību apjoma mērījumu, jākontrolē, lai kustības realizācijā neieslēgtos krūšu 

skriemeļu segmenti Th4 - Th12 un plecu līmenis paliktu nemainīgs. Mērīšanas gaitā 

pārbaudītājs notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar pieri ( 8. att.). 

 

 
 

8. att.  Galvas kakla  rotācija 

 Galvas – kakla laterofleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas sēdus, mugura taisna, miera stāvoklī galva un kakls 

atrodas sākumstāvoklī.  

Goniometra svērteņa ass tiek novietota perpendikulāri horizontālajai plaknei, un 

goniometra rādītājs noregulēts uz grādu skalas 0 atzīmes. 

Pārbaudītājs pārbaudāmajam subjektam veic galvas – kakla rotāciju ( pa labi un pa 

kreisi) kustībā līdz galam un nolasa goniometrā uzrādīto kustību apjoma vērtību grādos. 

Veicot kustību apjoma mērījumu, jākontrolē, lai kustības realizācijā neieslēgtos krūšu 

skriemeļu segmenti Th4 - Th12 un plecu līmenis paliktu nemainīgs. Mērīšanas gaitā 

pārbaudītājs notur goniometru tā, lai būtu saglabāts stabils kontakts ar bregmu ( 9. att.). 
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9.att. Galvas kakla laterofleksija 

2.2.5. Dinamometrija 

Dinamometrija ir metode, ar kuru mēra fizikālo lielumu „spēku”. Praksē lieto gan 

mehāniskus, gan elektroniskus dinamometrus.  

Spēka realizācija ķermeņa darbībās var būt gan statiska, gan dinamiska, tāpēc dinamometri ir 

veidoti gan statiskai, gan dinamiskai spēka mērīšanai. Ar mehāniskiem dinamometriem 

pārsvarā mēra statisku spēka realizāciju, bet ar elektroniskajiem ir iespējams mērīt gan 

statisku, gan dinamisku spēka realizāciju.  

Metode tika lietota pirms un pēc manuālās kairinājuma iedarbības uz mugurkaula 

starpskriemeļu locītavu (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcijas. 

Lai realizētu pētījuma uzdevumu - novērtēt kakla un kakla krūšu daļas muskuļu 

spēku - tika izmantoti standartizēti testi un elektroniskais dinamometrs statiskā spēka 

mērīšanai Lafayette Instrument (Model: 01165 Manual Muscle Tester). 

Iegūto datu precizitāte ir svarīga, lai atkārtotos mērījumos iegūtie rezultāti būtu 

salīdzināmi ar sākotnējiem datiem. Lai paaugstinātu mērījumu precizitāti, pētījumā tika 

ievēroti  ražotājfirmas dinamometra ekspluatācijas norādījumi, papildus ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

1.Tika izmantoti standartizēti testi fiksējot pētāmo segmentu pēc vairāku autoru 

izstrādātām metodēm (Hoppenfeld,1976; Schneider, et.al., 1989; Левит, et.al., 1993;).  

2. Mērīšanas testos tika lietots noteikts standartizēts galvas un kakla sākumstāvoklis 

– frontālajā plaknē līnija, kas savieno aizauss paugurus, veido 90 grādu leņķi ar ķermeņa 

centrālo asi, bet sagitālajā plaknē uz ķermeņa centrālās ass atrodas auss atvere un pleca 

viduslīnija, un trohanters (Kendall, 1994; Васильева, 1996). 

3. Mērījumu raksturlielumus reģistrēja un datu apstrādi veica viens un tas pats 

pētnieks ar šādu pētījumu pieredzi;  

 

Standartizēto testu apraksti: 

 Galvas antefleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva un kakls pāri kušetes malai 

(mugurkaula skriemeļa Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī pārbaudītājs ar 

vienu roku balsta galvu un fiksē C1 skriemeļa sānu izaugumus, galva un kakls atrodas 

sākumstāvokli. Dinamometra balsts tiek novietots un fiksēts pārbaudāmā subjekta pieres vidū. 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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Pārbaudāmais šajā pozā  veic galvas antefleksiju kustībā līdz galam ar 3 sek. ilgu maksimālo 

spēku. Pēc tam tiek nolasīta dinamometrā uzrādītā spēka vērtība kilogramos ( 10. att.). 

Lai šajā pozā nodrošinātu statiski maksimālu kontrakciju, testētājs ar vienu roku 

fiksē C1 skriemeļa sānu izaugumus un ar otru roku dinamometru, mērīšanas gaitā noturot to 

tā, lai galvas poza netiktu mainīta.  

 

 
 

10. att.  Galvas antefleksija 

 Galvas – kakla fleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva un kakls pāri kušetes malai 

(mugurkaula skriemeļa Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva un kakls 

atrodas sākumstāvoklī un balstās uz pārbaudītāja rokas. Dinamometra balsts tiek novietots un 

fiksēts pārbaudāmā subjekta pieres vidū. Pārbaudāmais šajā pozā veic galvas un kakla fleksiju 

kustībā līdz galam ar 3 sek. ilgu maksimālo spēku. Pēc tam dinamometrā tiek nolasīta  

uzrādītā spēka vērtība kilogramos ( 11. att.). 

Lai šajā pozā nodrošinātu statiski maksimālu kontrakciju, pārbaudītājs ar abām 

rokām fiksē dinamometru. Mērīšanas gaitā pārbaudāmais notur dinamometru tā, lai galvas – 

kakla poza netiktu mainīta. 

 

 
 

11. att. Galvas kakla  fleksija 
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 Galvas – kakla ekstenzija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva un kakls pāri kušetes malai 

(mugurkaula skriemeļa Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva un kakls 

atrodas sākumstāvoklī un balstās uz pārbaudītāja rokas. Dinamometra balsts tiek novietots un 

fiksēts uz pārbaudāmā subjekta pakauša kaula pamatnes. Pārbaudāmais šajā pozā veic galvas - 

kakla ekstenziju kustībā līdz galam ar 3 sek. ilgu maksimālo spēku. Pēc tam pārbaudītājs 

nolasa dinamometrā uzrādīto spēka vērtību kilogramos ( 12. att.). 

Lai šajā pozā nodrošinātu statiski maksimālu kontrakciju, pārbaudītājs ar vienu roku 

fiksē dinamometru, mērīšanas gaitā noturot to tā, lai galvas un kakla poza netiktu mainīta. 

Veicot spēka mērījumu, jākontrolē, lai spēka realizācijā neieslēgtos krūšu skriemeļu segmenti 

Th4- Th12. 

 

 
 

12. att.  Galvas  kakla ekstenzija 

 Galvas – kakla laterofleksija 

Pārbaudāmais subjekts atrodas guļus uz muguras, galva un kakls pāri kušetes malai ( 

mugurkaula skriemeļa Th1 līmenis atrodas uz kušetes malas). Miera stāvoklī galva un kakls 

atrodas sākumstāvoklī un balstās uz pārbaudītāja rokas. 

Dinamometra balsts tiek novietots un fiksēts uz pārbaudāmā subjekta deniņkaula. 

Šajā pozā pārbaudāmais veic galvas un kakla laterofleksiju kustībā līdz galam ar 3 sek. ilgu 

maksimālo spēku. Pēc tam dinamometrā tiek nolasīta uzrādītā spēka vērtība kilogramos ( 13. 

att.). Lai šajā pozā nodrošinātu statiski maksimālu kontrakciju, pārbaudītājs ar vienu roku 

fiksē dinamometru. Mērīšanas gaitā pārbaudāmais notur dinamometru tā, lai galvas – kakla 

poza netiktu mainīta. 
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13 att. Galvas kakla laterofleksija 

Katrai mērāmajai muskuļu grupai veikti 3 mērījumi, datu apstrādei izmantojot 

pārbaudāmā subjekta labāko rezultātu. Dinamometrā uzrādītā spēka vērtība bija norādīta 

kilogramos, savukārt šajā darbā šie iegūtie rezultāti tika pārvērtēti starptautiski pieņemtā 

spēka vērtībā ņūtonos (N). 

2.2.6. Pielietojamās kinezioloģijas testi 

Pielietojamajā kinezioloģijā diagnostiskais tests ir manuāla muskuļu testēšana, kas ir 

zinātniski pamatota muskuļu testēšanas metode ( Ramšak, Gerz, 2005).  

Lai kontrolētu konkrēta muskuļa funkcionālo stāvokli, stingri jāievēro konkrētās 

locītavas kustību organizācija un dinamiskā anatomija. Locītavas darbībā iesaistīto muskuļu 

pārbaude jāveic precīzi fiksētā locītavas stāvoklī, t.i., atbilstošā leņķī, kurā konkrētais 

muskulis darbojas kā agonists. Pārbaudītāja pieliktais pretdarbības spēka vektors jāvērš 

precīzi noteiktā virzienā, lai pārbaudāmā muskuļa aktīvās šķiedras darbotos, radot optimālu 

spēka vektoru pārbaudāmajai kustībai atbilstošā fizioloģiskajā režīmā ( Ramšak, Gerz, 2005).  

Katram muskulim ir saiknes ar noteiktiem iekšējiem orgāniem, mugurkaula 

skriemeļiem un citām organisma struktūrām. Šī pētījuma uzdevums ir novērtēt kakla un kakla 

krūšu daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas stāvokli, izmantojot standartizētus 

pielietojamās kinezioloģijas testus. Šo testu vērtēšanā izmanto eksperta vērtējuma skalu: 1 

punkts, ja muskuļa kontrakcijā konstatē neiromuskulārās regulācijas traucējumus, pēc 

spiediena provokācijas neseko miotātiskais reflekss; 0 punktu, ja muskuļa kontrakciju 

nodrošina normāla neiromuskulārā regulācija( Ramšak, Gerz, 2005). 

Iegūto datu precizitāte ir svarīga, lai atkārtotos mērījumos iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar 

sākotnējiem datiem. Lai paaugstinātu mērījumu precizitāti, pētījumā ievēroti šādi nosacījumi: 

1) mērījumu raksturlielumus reģistrēja, datu apstrādi veica viens un tas pats pētnieks ar šādu 

pētījumu pieredzi;  

2) mērīšanas apstākļi tika maksimāli standartizēti.   

Metode tika lietota pirms un pēc manuālās kairinājuma iedarbības uz mugurkaula 

starpskriemeļu locītavu (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcijas. 
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 M. Scalenus testa apraksts. Sākumstāvoklis: pārbaudāmais subjekts atrodas 

sēdus stāvoklī, galva tiek fleksēta (noliekta uz priekšu) un rotēta (pagriezta) par 10° uz 

testējamā pusi, rokas gar sāniem. Pārbaudītājs veic galvas retrofleksiju, pārbaudāmais 

subjekts cenšas saglabāt testa sākumstāvokli. 

Par pareizu uzskatāma situācija, ja pārbaudītājs pārbaudes laikā ar plaukstas ulnāro 

virsmu iedarbojas uz pārbaudāmā subjekta pieres vidusdaļu ( 14.att.). 

Ja pārbaudāmais subjekts mēģina mainīt testa sākumstāvokli, testējamais muskulis 

tiek atzīts par funkcionāli vāju, līdz ar to tiek konstatēts, ka šī muskuļa kontrakcijā ir 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ( Ramšak, Gerz, 2005).  

 

 
 

14. att. M.scalenus tests  

 M.sternocleidomastoideus (SCM) testa apraksts. Sākumstāvoklis: 

pārbaudāmais subjekts atrodas sēdus, galva pilnā fleksijā rotē 45 grādu leņķī, rokas gar 

sāniem. Pārbaudītājs ar abām rokām satver pārbaudāmā subjekta pieri un ar lokveida kustību 

uz augšu velk pieri (galvu) atpakaļ, tajā pašā laikā pārbaudāmais subjekts veic kustību taisnā 

virzienā uz priekšu lejā ( 15. att).  

Ja pārbaudāmais subjekts veic papildu kustības ar pleciem vai rumpi, testējamais 

muskulis tiek atzīts par funkcionāli vāju, līdz ar to tiek konstatēts, ka šī muskuļa kontrakcijā ir 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ( Ramšak, Gerz, 2005).  
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15. att. M. sternocleidomastideus tests 

 Kakla dziļo muskuļu fleksoru testa apraksts. Galvenais muskulis: 

m.strenocleidomastoideus. Palīgmuskuļi.: (m. rectus capitis anterior, m. longus capitis, 

m.longus colli, m. scalenes anterior, m.scalenes medius, m. scalenes posterior, infrahyoid 

muskuļu grupa). 

Sākumstāvoklis: pārbaudāmais subjekts atrodas sēdus, galva maksimāli fleksēta un 

fiksēta (zods pie krūtīm), rokas gar sāniem. Pārbaudītājs ar abām rokām satver pārbaudāmā 

subjekta pieri un veic galvas ekstensiju. Pārbaudāmais subjekts tajā pat laikā veic pretdarbību. 

Spiediena vektors ir uz priekšu lejā starp ceļiem ( 16.att.). 

Ja testa laikā veic galvas kustības, piemēram, ekstensiju, rotāciju, tad muskulis tiek 

atzīts par funkcionāli vāju, līdz ar to konstatējams, ka šī muskuļa kontrakcijā ir 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ( Ramšak, Gerz, 2005). 

 

 
 

16. att. Kakla daļas dziļo fleksoru muskuļu tests 
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 Kakla daļas muskuļu ekstenzoru testa apraksts. Galvenie muskuļi: m. trapezius 

(superior), m. semispinalis capitis, m. splenius capitis, m.splenius cervicis. Palīgmuskuļi: 

multifidus, m. obliqus capitis superior et inferior, m. rectus capitis posterior major et minor, 

m. levator scapulae).  

Sākumstāvoklis: pārbaudāmais subjekts atrodas sēdus, galvas maksimālā ekstensijā, 

rokas gar sāniem. Pārbaudītājs ar vienu roku fiksē pārbaudāmā subjekta pakauša kaula 

pamatni un ar otru roku  - krūšu kaulu. 

Pārbaudītājs veic galvas fleksiju, bet pārbaudāmais subjekts tajā pat laikā veic 

pretdarbību (galvas ekstensiju) (17.att.). Testēšanas vektors iet lokveidā uz augšu, it kā 

zīmējot pusapli. 

Ja testa laikā pārbaudāmais subjekts veic neadekvātas galvas kustības, piemēram, 

fleksiju, rotāciju, tad muskulis tiek atzīts par funkcionāli vāju, līdz ar to konstatējams, ka šī 

muskuļa kontrakcijā ir neiromuskulārās regulācijas traucējumi ( Ramšak, Gerz, 2005).   

  

 
 

17. att. Kakla ekstenzoru tests 

 M. trapezius augšējās daļas testa apraksts.  

Sākumstāvoklis: pārbaudāmais subjekts atrodas sēdus, galva un kakls maksimālā 

laterofleksijā un 10 grādu rotācijā uz pretējo pusi. Plecs maksimāli pacelts uz augšu, lai 

satuvinātu muskuļu piestiprinājuma vietas, rokas gar sāniem ( 18.att.). 

Pārbaudītājs ar vienu roku pārbaudāmajam subjektam fiksē deniņkaulu un ar otru 

roku pacelto plecu uz tā vidus līnijas. Pārbaudītājs veic galvas atcelšanu taisni uz augšu, plecu 

spiežot uz leju, savukārt pārbaudāmais subjekts tajā pat laikā veic pretdarbību, galvu noliecot 

sānis un plecu ceļot uz augšu ( Ramšak, Gerz, 2005).  

Muskulis tiek atzīts par vāju, ja pacients veic kādas paralēlas kustības vai nespēj 

izdarīt pretestību, līdz ar to šī muskuļa kontrakcijā ir konstatējami neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi. 
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18. att. M. trapezius augšējās daļas tests 

Literatūrā ir norādes, ka muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumu cēloņi var 

būt gan nervu saknīšu, gan asociatīvo orgānu kairinājums. Lai novērtētu šāda nervu saknītes 

kairinājuma ietekmi uz muskuļu neiromuskulāro regulāciju, tika izmantoti vairāki provokatīvi 

paņēmieni: 

1. Kakla starpskriemeļu nervu saknītes kompresija. 

2. Kakla starpskriemeļu nervu saknītes dekompresija. 

3. Elpas aizture ieelpā.  

4. Elpas aizture izelpā. 

Līdzīgas provokācijas ir minētas arī literatūrā ( Ramšak, Gerz, 2005). 

 

2.2.7. Konstatējošais eksperiments 

Literatūras avotos ir definēts, ka konstatējošais eksperiments pamatojas uz rezultātu 

salīdzināšanu vienai un tai pašai pētāmajai grupai pirms un pēc iedarbības faktoru maiņas, t.i., 

jaunas metodes vai līdzekļu lietošanas.  

Promocijas darbā veikti mērījumi pētāmajai grupai pirms un pēc manuālās  kairinājuma 

iedarbības uz mugurkaula starpskriemeļu locītavām (C0- C3 un C7 – Th3 segmentu) trakcijā, 

kas izsauc reflektoru reakciju uz visu organismu kopumā. 

2.2.8. Matemātiskās statistiskas metodes 

Pētījuma eksperimentos iegūto datu apstrāde veikta ar “Microsoft Office Excel” 

programmu un “Microsoft Office Excel” pievienojumprogrammas “Statistika 3.1.” un SPSS 

statistiskās analīzes programmatūru. Pirmajā posmā datu apstrādei izmantota aprakstošā 

statistika, lai varētu konstatēt, vai grupas mērījumu dati atbilst  normālajam sadalījumam 

(būtiskuma līmenis α < 0.05), uz tā pamata datu turpmākai apstrādei izvēloties pārējās 

matemātiskās statistikas metodes.  

Analizējot parametrus ( maksimālais statiskais spēks; kustību apjomi; galvas, kakla 

un plecu joslas novietojums vertikālā stāvoklī attiecībā pret pareizo stājas modeli statikā 

frontālajā un sagitālajā plaknē; ribu ( 3., 4., 5.) pāru kustīgums; plaušu vitālās kapacitātes 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistisk%C4%81_anal%C4%ABze&action=edit&redlink=1


 

 

60 

rādītājs), iegūto kvantitatīvo datu apstrādei tika izmantots Stjudenta t- tests saistītām kopām 

(dati atbilst  normālam sadalījumam). Rezultātu starpības būtiskuma līmenis (α) izvēlēts         

α ≤ 0,05. 

Analizējot parametrus ( muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumus), iegūto 

kvalitatīvo datu apstrādei izmantots McNemar tests. Rezultātu starpības būtiskuma līmenis (α) 

izvēlēts  α ≤ 0,05. 

Savstarpējai parametru (kvantitatīvie dati) pāru sakarības, ticamības, ciešuma un 

virziena  noteikšanai izmantota Pīrsona lineāro pāru korelācijas matrica, būtiskuma līmenis 

(α) izvēlēts  α ≤ 0,05. 

2.3.  Pētījuma materiāli un organizēšana 

Pētījama eksperimentālās daļas realizācija notika 2 posmos, t.i., no 2011. gada 

septembra līdz 2013. gada decembrim. Visi eksperimenti tika saskaņoti ar Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas Ētikas komisiju. Lēmuma Nr.1. 

Pirmais posms notika no 2011. gada septembra līdz 2012. gada novembrim. Šajā 

laikā tika uzsākts pilotpētījums, lai realizētu promocijas darbā izvirzīto uzdevumu – novērtēt 

kakla un kakla daļas funkcionālā stāvokļa raksturojošos parametrus. Eksperimentos tika 

iesaistīti 50 LSPA studentu (30 vīrieši un 20 sievietes) vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kuri 

nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem. Šiem dalībniekiem dažādās pozās novērtēja galvas un 

kakla daļas kustību apjomus, kakla  daļas muskuļu spēka realizāciju statiskas maksimālas 

kontrakcijas režīmā, kā arī  šo muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitāti. 

Visi šie eksperimenti notika LSPA Fizioterapijas zinātniskajā laboratorijā. Veicot 

eksperimentus, tika nodrošināti telpas higiēniskie apstākļi, t.i., telpas temperatūra 18–20
0
C un  

dabīgs apgaismojums.  

Eksperimenta dalībnieku vērtēšana notika tajās dienās, kad dalībniekam nebija 

plānots treniņš. Vienā pārbaudes dienā tika vērtēti 3 – 4 dalībnieki.  

Vienā pārbaudes dienā dalībniekam veica: 

1. Galvas un kakla daļas kustību apjoma vērtēšanu, izmantojot goniometrijas 

metodi. 

2. Kakla un kakla krūšu daļas muskuļu statiskā maksimālā spēka vērtēšanu, 

izmantojot dinamometrijas metodi. 

3. Kakla un kakla krūšu daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes 

vērtēšanu. 

Lai visus iepriekš minētos parametrus novērtētu precīzi un kvalitatīvi, tika ievērota 

katrai metodei izstrādātā metodika. Lai novērtētu kustību apjomus, muskuļu statisko 

maksimālo spēku, kā arī muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitāti, dalībniekiem bija 

ērts, viegls apģērbs, kas netraucēja un neietekmēja mērījumu kvalitāti. 

Otrs posms norisinājās no 2012. gada decembra līdz 2013. gada decembrim. Šajā 

laikā notika eksperimentālās grupas vērtēšana, lai realizētu promocijas darbā izvirzītos 

uzdevumus: 1. novērtēt kakla un kakla krūšu daļas funkcionālā stāvokļa parametrus; 2. 

novērtēt elpošanas kustību stereotipa izmaiņas. 

Eksperimentālajā grupā tika iekļauti 20 dalībnieki (vīrieši), kuri jau bija piedalījušies 

pilotpētījumā un kuriem, novērtējot kakla daļas muskuļu neiromuskulāro regulācijas kvalitāti, 

tika konstatēts, ka kakla dziļajos fleksoru muskuļos ir funkcionālais vājums jeb 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi.  Eksperimentālajā grupā tika iekļauti tikai vīrieši, jo, 

vērtējot ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgumu un kustību asimetriju, marķierus uz izvēlētajām ribām 

ir iespējams novietot precīzāk nekā sievietēm ( attīstīti krūšu – piena  dziedzeri ir anatomiski 

atdalīti no starpribu un krūšu muskulatūras un dziedzeru virsma neatspoguļo ribu kustības). 
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Eksperimenta dalībnieku vērtēšana notika tajās dienās, kad dalībniekam nebija 

plānots treniņš. Vienā pārbaudes dienā tika novērtēti 2 – 3 dalībnieki. 

Vienā pārbaudē dalībniekam veica: 

1. Galvas un kakla daļas kustību apjoma vērtēšanu, izmantojot goniometrijas 

metodi. 

2. Kakla daļas muskuļu statiskā maksimālā spēka vērtēšanu, izmantojot 

dinamometrijas metodi. 

3. Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes vērtēšanu. 

4. Galvas, kakla un plecu joslas funkcionālā stāvokļa vērtēšanu statikā attiecībā pret 

pareizo stājas modeli frontālajā un sagitālajā plaknē, izmantojot fotogrammetrijas 

metodi. 

5. Ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu sagitālajā plaknē, izmantojot fotogrammetrijas 

metodi. 

Lai precīzi un kvalitatīvi novērtētu visus iepriekš minētos parametrus, tika ievērota 

katrai metodei izstrādātā metodika. Vērtējot galvas, kakla un plecu joslu, un ribu ( 3.,4.,5.) 

pāru kustīgumu, eksperimenta dalībnieku ķermeņa augšdaļai bija jābūt kailai, jo uz 

konkrētiem anatomiskajiem punktiem tika novietoti marķieri.  

Visas šīs iepriekš minētās darbības tika atkārtotas pēc mugurkaula skriemeļu C0 – 

C3 un C6 – Th3 segmenta locītavu neirālā kairinājuma ar manipulācijām trakcijā. Izvēlētās 

manipulācijas šī pētījuma ietvaros katram subjektam tika veiktas  vienu reizi. Par pamatu 

manipulācijas veikšanai izmantota K. Levita izstrādātā metodika (Левит et.al., 1993). 

 

 
 

19. att. Mugurkaula skriemeļu C0-C3 (A) un C6 – Th3 (B) segmentu manipulācijas 
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3. KAKLA – KRŪŠU DAĻAS MUSKUĻU UN LOCĪTAVU 

FUNKCIONĀLO STĀVOKLI RAKSTUROJOŠO 

PARAMETRU NOVĒRTĒJUMS UN SAVSTARPĒJO 

SAKARĪBU ANALĪZE 

3.1. Kakla daļas funkcionālo stāvokli un elpošanas ciklu 

raksturojošo parametru novērtējums 

Viens no pētījuma uzdevumiem - novērtēt sportistu kakla un krūšu daļas funkcionālo 

stāvokli raksturojošos parametrus – tika realizēts, nosakot kakla muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumus, lietojot pielietojamās kinezioloģijas testus; muskuļu spēka realizāciju 

maksimālās statiskas kontrakcijas režīmā dažādos galvas un kakla stāvokļos, izmantojot 

dinamometrijas metodi; kustību apjomu galvas un kakla locītavās, lietojot goniometrijas 

metodi; galvas, kakla un plecu joslas novietojumu statikā vertikālā stāvoklī attiecībā pret 

pareizo stājas modeli frontālajā un sagitālajā plaknē, izmantojot fotogrammetrijas metodi. 

Elpošanas ciklu raksturojošo parametru novērtēšanai tika mērīts ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgums 

un kustību asimetrija, izmantojot fotogrammetrijas metodi, bet plaušu vitālā kapacitāte tika 

vērtēta, izmantojot spirometrijas metodi. 

3.1.1 Kakla funkcionālā stāvokļa novērtējums gadījumu paraugkopai 

Pētījuma pirmajā posmā kakla daļas funkcionālā stāvokļa raksturojošo parametru 

mērījumi tika veikti 50 gadījuma rakstura dalībnieku grupai. No šīs grupas dalībniekiem tika 

izveidota eksperimentālā grupa.  

3.1.1.1. Kakla muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums 

Izmantojot pielietojamās kinezioloģijas testus, neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi tika novērtēti šādos muskuļos: kakla dziļie fleksori, kakla ekstenzori, m. scalenus, 

m. sternocleidomastoideus, m. trapezius (augšējā daļa). 

Literatūrā (Васильев, 1998) norādīts, ka muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumiem var būt dažādi cēloņi, piemēram, nervu saknīšu kompresija, organisma 

atsevišķu sistēmu darbības traucējumi un piesaistītā viscerālā orgāna funkciju traucējumi. 

Visbiežāk no minētajiem neiromuskulārās regulācijas traucējumu cēloņiem autori min 

perifēro nervu vai saknīšu mehānisko kompresiju, tāpēc, lai novērtētu, kā mainās muskuļa 

neiromuskulārā regulācija, šajā pētījumā izmantoti dažādi mehāniskie organisma kairinājumi. 

Sportistiem dažādās sportiskās aktivitātes pozās bieži sastopama nervu saknītes 

mehāniska deformācija. Piemēram, riteņbraucēju poza, t.i., kakla un kakla krūšu daļas 

palielinātie izliekumi var izsaukt mehānisku nervu saknīšu deformāciju. 

Apstrādājot 50 dalībnieku kakla ekstenzoru muskuļu mērījumu datus, tika konstatēts, 

ka neiromuskulārās regulācijas traucējumu nav nevienam grupas dalībniekam.  

Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes atšķirības kakla 

dziļajos fleksoru muskuļos mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu biežumu ( 20. att.). 
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20. att.  Kakla dziļo fleksoru muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi  

Analizējot kakla dziļo fleksoru muskuļu pārbaudē iegūto mērījumu rezultātus, grafikā 

redzams, ka 42 % šīs grupas dalībnieku ir kakla dziļo fleksoro muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi (20.att.). 

Diagrammā redzams, ka, pārbaudot kakla dziļo fleksoro muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas izmaiņas pēc dažādu mehānisko kairinājumu iedarbības, proti, pēc nervu saknīšu 

kompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī ar kompresijas provokācijas testu 66% 

dalībnieku šinī muskuļu grupā tika konstatēti neiromuskulārās regulācijas traucējumi. Pēc 

nervu saknīšu dekompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi tika konstatēti 30 % grupas dalībnieku. Izmantojot ieelpu kā mehānisku 

kairinājumu, konstatēts, ka kakla dziļo fleksoro muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi ir 30% dalībnieku, bet, izmantojot izelpu kā mehānisku kairinājumu, 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi konstatēti 40 % grupas dalībnieku. Pēc sedācijas 

punkta mehāniskas kairināšanas (Васильева, 1998) kakla dziļo fleksoro muskuļu 

neiromuskulārās  regulācijas traucējumi  atklājās 80% dalībnieku ( 20.att.). 

Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes atšķirības muskulī 

scalenus mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās regulācijas traucējumu 

biežumu ( 21. att.). 

 

 
 

21. att.  M. scalenus neiromuskulārās regulācijas traucējumi  
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Diagrammā redzams, ka m. scalenus pārbaudē iegūto mērījumu rezultāti atklāj, ka 

32% dalībnieku ir ķermeņa labās puses muskuļa neiromuskulārās regulācijas traucējumi, bet 

38% dalībnieku ķermeņa kreisās puses muskuļa neiromuskulārās regulācijas traucējumi ( 21. 

att.). 

Pārbaudot m. scalenus neiromuskulārās regulācijas izmaiņas dažādu mehānisko 

kairinājumu ietekmē, atklājās, ka 60% dalībnieku pēc nervu saknīšu kompresijas kakla 

skriemeļu segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir ķermeņa labās puses 

muskulim, bet 64% dalībnieku - ķermeņa kreisās puses muskulim. Pēc nervu saknīšu 

dekompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas traucējumi 

ķermeņa labās puses muskulī ir 34 % dalībnieku un ķermeņa kreisās puses muskulī 38 % 

dalībnieku no visas grupas. Izmantojot ieelpu kā mehānisku kairinājumu, atklājās, ka 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses muskulī ir 44% dalībnieku, 

ķermeņa kreisās puses muskulī 46 % dalībnieku no visas grupas. Izmantojot izelpu kā 

mehānisku kairinātāju, no iegūtajiem rezultātiem konstatēts, ka neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi ķermeņa labās puses muskulim ir 32% dalībnieku, ķermeņa kreisās puses 

muskulim 42 % dalībnieku. Pēc sedācijas punkta mehāniskas kairināšanas neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses muskulim ir 62 % dalībnieku, ķermeņa kreisās 

puses muskulim 80% dalībnieku ( 21. att.). 

Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes atšķirības muskulī 

sternocleidomastoideus mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu biežumu ( 22. att.). 

 

 
 

22. att.  M. sternocleidomastoideus neiromuskulārās regulācijas traucējumi  

Apstrādājot m. sternocleidomastoideus pārbaudē iegūto mērījumu rezultātus, 

diagrammā redzams, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses 

muskulim ir 54% dalībnieku, bet ķermeņa kreisās puses muskulim 40% dalībnieku no visas 

grupas ( 22.att). 

Pārbaudot m. sternocleidomastoideus neiromuskulārās regulācijas izmaiņas dažādu 

mehānisko kairinājumu ietekmē, atklājās, ka pēc nervu saknīšu kompresijas kakla skriemeļu 

segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses muskulim ir 

76% dalībnieku, bet ķermeņa kreisās puses muskulim - 62% dalībnieku. Pēc nervu saknīšu 

dekompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas traucējumi 

ķermeņa labās puses muskulim konstatēts 40% dalībnieku, ķermeņa kreisās puses muskulim 
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50 % dalībnieku no visas grupas. Izmantojot ieelpu kā mehānisku kairinājumu, atklājās, ka šī 

kairinājuma ietekmē ķermeņa labās puses muskulim neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir 

60% dalībnieku, ķermeņa kreisās puses muskulim 54 % dalībnieku. Izmantojot izelpu kā 

mehānisku kairinātāju, no iegūtajiem rezultātiem konstatēts, ka ķermeņa labās puses 

muskulim neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir 54% dalībnieku, bet ķermeņa kreisās 

puses muskulim 42 % dalībnieku. Pēc sedācijas punkta mehāniskas kairināšanas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses sternocleidomastoideus 

muskulim ir 88% dalībnieku, savukārt ķermeņa kreisās puses muskulim 86% dalībnieku no 

visas grupas( 22.att.). 

Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes atšķirības muskulī 

trapezius  mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu biežumu ( 23. att.). 

 

 

 
 

23. att.  M. trapezius ( augšējās daļas) neiromuskulārās regulācijas traucējumi  

Apstrādājot m. trapezius (augšējā daļa) pārbaudē iegūto mērījumu rezultātus, 

konstatēts, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses muskulim ir 8% 

dalībnieku, bet ķermeņa kreisās puses muskulim 12% dalībnieku no visas grupas. 

Diagrammā redzams (23. att.), ka, pārbaudot m. trapezius augšējās daļas 

neiromuskulārās regulācijas izmaiņas dažādu mehānisko kairinājumu ietekmē, pēc nervu 

saknīšu kompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī neiromuskulārās regulācijas traucējumi 

ķermeņa labās puses muskulim ir 40% dalībnieku, bet ķermeņa kreisās puses muskulim ir 

vērojami 38% dalībnieku. Pēc nervu saknīšu dekompresijas kakla skriemeļu segmentu līmenī 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus ķermeņa labās puses muskulim konstatēts 12% 

dalībnieku, ķermeņa kreisās puses muskulim - 38 % dalībnieku no visas grupas. Izmantojot 

ieelpu kā mehānisku kairinājumu, atklājās, ka šī kairinājuma ietekmē ķermeņa labās puses 

muskulim neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir 14% dalībnieku, ķermeņa kreisās puses 

muskulim 24% dalībnieku. Izmantojot izelpu kā mehānisku kairinātāju, no iegūtajiem 

rezultātiem konstatēts, ka ķermeņa labās puses trapezius (augšējā daļa) muskulim 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir 14% dalībnieku un ķermeņa kreisās puses 

muskulim 28 % dalībnieku. Pēc sedācijas punkta mehāniskas kairināšanas, neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses trapezius (augšējā daļa) muskulim ir 48% 

dalībnieku, savukārt ķermeņa kreisās puses muskulim 56% dalībnieku no visas grupas( 23. 

att.). 
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Vērtējot rezultātus, redzams, ka vislielākās muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu atšķirības parādās m. trapezius un pie nervu saknīšu dekompresijas, bet 

eiromuskulārās regulācijas traucējumu izmaiņas vairāk notiek ķermeņa labās puses muskuļos. 

3.1.1.2. Kakla daļas kustību apjoma novērtējums 

Lietojot goniometrijas metodi, tika vērtēti šādi kustību apjomi: galvas antefleksija, 

galvas retrofleksija, galvas – kakla fleksija, galvas – kakla ekstensija, galva kakla rotācija un 

laterofleksija. Kustību apjomi mērīti, kakla un kakla krūšu daļai atrodoties neitrālā stāvoklī, 

t.i.,pēc modeļa nosacījumiem (Kendall, 1994; Васильева, 1996). 

Kustību apjoms ir atkarīgs no iesaistīto muskuļu funkcionālā stāvokļa (Schneider 

et.al.,1989; Schneider et.al.,1992; Левит et.al.,1993; Иваничев, 1998). 

Lai vizuāli atspoguļotu kustību apjomus pētāmajos kustību segmentos mēs 

izveidojām diagrammu, kura atspoguļo pilnu kustību apjomu leņķiskās vērtības ( 24. att.). 

 

 
 

24. att. Kustību apjoms kakla daļā 

Apstrādājot pārbaudēs iegūto mērījumu rezultātus, diagrammā redzams ( 24.att.), ka 

50 dalībnieku grupā galvas antefleksijas kustības apjoma vidējais rādītājs ir 13
0
 ± 0,7

0
 , bet 

galvas retrofleksijas kustības apjoma grupas vidējais rādītājs ir 17
0
 ± 1,1

0
. Analizējot iegūtos 

rezultātus, galvas kakla fleksijas kustības apjoma pārbaudē konstatēts, ka grupas vidējais 

rādītājs ir 55
0
 ± 2,8

0
 un galvas kakla ekstenzijas kustības apjoma pārbaudē grupas vidējais 

rādītājs ir 69
0
 ± 2

0
. Veicot datu apstrādi, kuri iegūti galvas kakla rotācijas kustības apjoma 

pārbaudē, atklājās, ka galvas kakla rotācijas kustības apjoma grupas vidējais rādītājs pa labi ir 

82
0
 ± 1

0
, bet pa kreisi tie ir 81

0
±1,3

0
. Apstrādājot galvas kakla laterofleksijas kustības apjoma 

pārbaudē iegūtos rezultātus, diagrammā redzams, ka galvas kakla laterofleksijas kustības 

apjoma grupas vidējais rādītājs pa labi ir 46
0
 ± 1,2

0
,  bet pa kreisi grupas vidējais rādītājs ir 

48
0
±1,2

0
 ( 2.pielikums). 

Salīdzinot iegūtos rezultātus ar kustību apjoma normas vērtējumiem, redzams, ka 

lielākās ir galvas kakla rotācijas atšķirības pa labi un pa kreisi. 

3.1.1.3. Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums 

Lietojot dinamometrijas metodi, tika vērtēta kakla daļas muskuļu spēka realizācija 

maksimālā statiskās kontrakcijas režīmā. Spēka realizācijas mērījumi pēc modeļa 

nosacījumiem notika, kakla daļai atrodoties neitrālā stāvoklī (Kendall, 1994; Васильева, 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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1996). Tika vērtēti šādi muskuļi: galvas antefleksori, galvas – kakla fleksori, galvas – kakla 

ekstenzori un muskuļi, kuri veic galvas kakla laterofleksiju. 

Lai vizuāli atspoguļotu kakla muskuļu spēka realizāciju maksimālas statiskas 

kontrakcijas režīmā  dažādos virzienos mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo realizēto 

spēku vērtības ( 25. att.). 

 

 

 
 

25. att.  Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums 

Apstrādājot neitrāla galvas un kakla stāvokļa spēka realizācijas mērījumu rezultātus 

maksimālā statiskās kontrakcijas režīmā, diagrammā redzams, ka 50 dalībnieku grupas vidējie 

rādītāji ir šādi ( 25. att):  

1. Galvas flesoru grupas vidējais spēka rādītājs ir 84 ± 5 N. 

2. Galvas – kakla fleksoru grupas vidējais spēka rādītājs ir 80 ± 5 N. 

3. Galvas – kakla ekstenzoru grupas vidējais spēka rādītājs ir 130 ± 7 N. 

4. Galvas - kakla laterofleksijas grupas vidējais spēka rādītājs pa labi ir 97 ± 5 N, bet pa kreisi 

- 99 ± 4 N ( 1.pielikums). 

Apstrādājot kakla daļas muskuļu funkcionālā stāvokļa rezultātus, ar matemātiskās 

statistikas metodēm konstatēts, ka šīs 50 dalībnieku grupas rezultāti ir izkliedēti, tāpēc 

turpmākiem mērījumiem pēc pielietojamās kinezioloģijas testos iegūtajiem rezultātiem 

eksperimentālajai grupai atlasīti 20 dalībnieki. Grupā tika iekļauti dalībnieki, kuriem 

konstatēti kakla dziļo fleksoru muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi, un tikai 

vīrieši, jo, novērtējot ribu ( 3.,4.,5.) pāra kustīgumu un kustību asimetriju, marķierus uz 

izvēlētajām ribām ir iespējams novietot precīzāk nekā sievietēm ( attīstīti krūšu – piena  

dziedzeri ir anatomiski atdalīti no starpribu un krūšu muskulatūras un dziedzeru virsma 

neatspoguļo ribu kustības).  

Visās pētīto muskuļu grupās: kakla dziļie fleksori, kakla esktenzori, kreisās un labās 

puses muskuļi - scalenus, sternocleidomastoideus un trapezius ( augšējā daļa) - uzrādīja 

atšķirīgu muskuļu neiromuskularās regulācijas kvalitāti. Salīdzinot kakla daļas priekšējos un 

mugurējos muskuļus, redzams, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi daudz biežāk ir 

sastopami šīs ķermeņa daļas priekšējos muskuļos.  

Izvērtējot rezultātus,redzams arī tas, ka pārbaudīto muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu biežums ir atkarīgs no mehāniskajiem kairinājumiem. Visos 

gadījumos kakla daļas skriemeļu segmentu kompresija, kas iespaido starpskriemeļu locītavu 
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deformācijas un tādējādi var izsaukt kairinājumu uz atbilstošajām nervu saknītēm, palielina 

arī pārbaudāmo muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumus. Turpretī šo skriemeļu 

segmentu dekompresijas rezultātā pētāmajos muskuļos neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi samazinās.  

Līdzīgi rezultāti tika iegūti, izsaucot arī skriemeļu kompresiju un dekompresiju ar 

ieelpas un izelpas palīdzību.Pēc informācijas literatūrā ir zināms, ka neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu cēloņi nav tikai nervu saknīšu kompresija. Tas nozīmē, ka 

neiromuskulārās regulācijas traucējumu gadījumu skaitu un tā izmaiņas nedrīkst reducēt tikai 

ar mehānisku kompresijas – dekompresijas kairinājumu (Ramšak, Gerz, 2005). 

Šajā pētījumā pārbaudītajiem muskuļiem sedācijas punkta karinājums visos 

gadījumos izsauc neiromuskulārās regulācijas traucējumu pieaugumu, kas visbūtiskāk 

izpaužas m. sternocleidomastoideus labajā un kreisajā ķermeņa pusē. 

Kakla daļas funkcionālā stāvokļa novērtēšanai tika noteikts galvas antefleksijas, 

retrofleksijas un galvas un kakla fleksijas, ekstensijas, laterofleksijas un rotācijas kustību 

iespējamais apjoms ‘’kustībā līdz galam’’. Iegūtie rezultāti norāda, ka pētāmās grupas 50 

dalībnieku kustību apjomi ir nedaudz mazāki vai atbilst literatūrā norādītajām kustību 

apjomu normām (Schneider et.al.,1989; Schneider et.al.,1992; Левит et.al.,1993; Иваничев, 

1998). Visbūtiskākās atšķirības no kustību apjoma normām - 90
0
, atklājās, analizējot iegūtos 

galvas kakla rotācijas kustības rezultātus pa labi ( 82±1
0
) un pa kreisi( 81±1,3

0
). 

Vērtējot kakla daļas muskuļu spēka realizāciju maksimālā statiskā kontrakcijā galvas 

kakla fleksijas, ekstensijas, laterofleksijas ‘’gala stāvokļos’’, atklājās, ka laterofleksijas 

mērījumu rezultāti pa labi un pa kreisi bija līdzvērtīgi, bet, novērtējot kakla fleksoru un 

ekstenzoru muskuļu spēku šo kustību ‘’ gala stāvokļos’’, redzams, ka kakla ekstenzori ( pilnā 

galvas kakla ekstensijā) ir ievērojami spēcīgāki par galvas kakla fleksoriem ( pilnā galvas 

kakla fleksijā). Šādai spēka asimetrijai literatūrā minēti vairāki cēloņi (elpošanas 

disfunkcijas, kakla daļas nestabilitāte, asimetriska kakla muskuļu trenētība u.c.) (Cagnie, 

Danneels, Cools, Dickx, Cambier, 2008). 

3.1.2.  Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā 

stāvokļa un elpošanas ciklu raksturojošo parametru novērtējums 

3.1.2.1. Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums 

Pēc pielietojamās kinezioloģijas testos iegūto rezultātu apstrādes ar matemātiskās 

statistikas metodēm, tika konstatēts, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir visiem 

vērtētajiem kakla daļas priekšējiem muskuļiem, bet mugurējos muskuļos neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi ir tikai atsevišķos gadījumos. 

Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas kvalitātes atšķirības pētāmajos 

muskuļos mēs izveidojām diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu biežumu ( 26. att.). 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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26. att. Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi  

  

Diagrammā ir redzams ( 26. att.), ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi kakla 

dziļajos fleksoru muskuļos ir 100% eksperimentālās grupas dalībnieku. Apstrādājot kakla 

ekstenzoru muskuļu pārbaudēs iegūtos datus, tika konstatēts, ka nevienam eksperimentālās 

grupas dalībniekam šinī muskuļu grupā nav neiromuskulārās regulācijas traucējumu.  

Muskuļa scalenus neiromuskulārās regulācijas traucējumi konstatēti 50 % dalībnieku 

ķermeņa labās puses muskulī un 45% dalībnieku ķermeņa kreisās puses muskulī. Apstrādājot 

muskuļa sternocleidomastoideus mērījumos iegūtos rezultātus, neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi konstatēti 70% dalībnieku ķermeņa labās puses muskulī un 60% dalībnieku 

ķermeņa kreisās puses muskulī. Analizējot muskuļa trapezius (augšējās daļas) mērījumos 

iegūtos rezultātus, neiromuskulārās regulācijas traucējumi konstatēti 5% dalībnieku ķermeņa 

labās puses muskulī un 10% dalībnieku ķermeņa kreisās puses muskulī. 

3.1.2.2. Kakla daļas kustību apjomu novērtējums 

Lietojot goniometrijas metodi, tika vērtēti šādi kustību apjomi: galvas antefleksija, 

galvas retrofleksija, galvas – kakla fleksija, galvas – kakla ekstensija, galvas - kakla rotācija 

un laterofleksija. Kustību apjoma mērījumi notika, kakla un kakla krūšu daļai atrodoties 

neitrālā stāvoklī, t.i., pēc modeļa nosacījumiem (Kendall, 1994; Васильева, 1996). Lai vizuāli 

atspoguļotu kustību apjomus pētāmajos kustību segmentos mēs izveidojām diagrammu, kura 

redzamas pilnu kustību apjomu leņķiskās vērtības ( 27. att.). 
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27. att. Kakla daļas kustību apjoms 

 

Diagrammā ir redzams ( 27. att), ka galvas antefleksijas kustības apjoma grupas 

vidējais rādītājs ir 13
0
 ± 1

0
 un galvas retrofleksijas kustības apjoma grupas vidējais rādītājs ir 

19
0
 ± 1,2

0
. Analizējot galvas kakla fleksijas kustību  apjoma mērījumu datus, tika konstatēts, 

ka grupas vidējais rādītājs ir 50
0
 ± 2

0
 un galvas kakla ekstensijas kustību apjoma vidējais 

rādītājs  - 70
0
 ± 2,3

0
. 

Apstrādājot galvas kakla rotācijas kustības apjoma mērījumu datus, tika konstatēts, 

ka šīs kustības apjoms uz labo pusi grupā vidēji ir 81
0
 ±1,4

0
, bet uz kreiso pusi 80

0
 ± 2

0
, līdz 

ar to kustību apjoma atšķirība ir 1 grāds. Lietojot matemātisko statistiku, tika  novērtēta 

rezultātu atšķirību ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju saistītajām paraugkopām. Iegūto rezultātu 

atšķirības nav statistiski ticamas ( α  ≥0,05) ( 4.pielikums). 

Analizējot galvas - kakla laterofleksijas kustību apjomu, pēc iegūtajiem rezultātiem 

tika konstatēts, ka grupas galvas kakla laterofleksijas kustību apjoma vidējais rādītājs pa labi 

ir 44
0
 ± 1,3

0
, bet uz kreiso pusi grupas vidējais rādītājs ir 48

0
± 0,7

0
. Kustību apjoma atšķirība 

starp labās puses un kreisās puses laterofleksiju ir 4 grādi. Lietojot matemātisko statistiku, tika 

vērtēta rezultātu atšķirību ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju saistītajām paraugkopām, kas 

liecina, ka iegūto rezultātu atšķirības ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4. pielikums). 

3.1.2.3. Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums 

Lietojot dinamometrijas metodi, tika vērtēta kakla daļas muskuļu spēka realizācija 

maksimāli statiskā kontrakcijas režīmā. Spēka realizācijas mērījumi notika, kakla daļai 

atrodoties neitrālā stāvoklī,t.i., pēc modeļa nosacījumiem (Kendall, 1994; Васильева, 1996). 

Tika vērtēti šādi muskuļi: galvas antefleksori, galvas – kakla fleksori, galvas – kakla 

ekstenzori un muskuļi, kuri veic galvas kakla laterofleksiju. 

Lai vizuāli atspoguļotu kakla muskuļu spēka realizāciju maksimālas statiskas 

kontrakcijas režīmā  dažādos virzienos mēs izveidojām diagrammu, kura redzamas realizēto 

spēku vērtības ( 28. att.). 
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28. att Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums  
 

Diagrammā ir redzams ( 28. att.), ka, apstrādājot galvas antefleksoru muskuļu spēka 

realizācijas pārbaudes mērījumus, grupas vidējais spēka realizācijas rādītājs ir 94 ± 8 N.  

Analizējot galvas kakla fleksoru un ekstenzoru muskuļu spēka realizāciju, tika 

konstatēts, ka grupas vidējais galvas kakla fleksoru muskuļu spēka realizācijas rādītājs ir 68± 

6 N, bet galvas kakla ekstenzoru muskuļu spēka realizācijas rādītājs -138 ± 12 N.  

Apstrādājot galvas kakla laterofleksijā iesaistīto muskuļu spēka realizācijas pārbaudē 

iegūtos rezultātus, tika konstatēts, ka grupas vidējais spēka realizācijas rādītājs, veicot galvas 

kakla laterofleksiju, pa labi ir 107 ± 8 N un pa kreisi 105 ± 6 N (28. att). Analizējot grupas 

vidējos spēka realizācijas rezultātus, muskuļiem, kuri iesaistīti galvas - kakla laterofleksijā, 

redzama rezultātu atšķirība par 2 N. Lietojot matemātisko statistiku, tika vērtēta rezultātu 

atšķirību ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju saistītajām paraugkopām, kas liecina, ka iegūto 

rezultātu atšķirības nav statistiski ticamas ( α  ≥0,05) (3. pielikums). 

3.1.2.4. Galvas - plecu joslas analīze statikā attiecībā pret pareizo stājas modeli 

Analizējot galvas, kakla un plecu joslas stāvokli statikā, tika izmantota 

fotogrammetrijas metode. Iegūtie fotoattēli apstrādāti ar ArchiCAD datorprogrammu, kas 

deva kontrolējamo marķieru koordinātes. Mērīti leņķi starp taisnēm, kas savieno attiecīgos 

punktus un horizontālo asi. Iegūto mērījumu rezultātu ticamība pārbaudīta ar matemātiskās 

statistikas metodēm. 

Analizējot galvas – plecu joslas stāvokli, apskatītas anatomisko punktu atrašanās 

vietas attiecībā pret pareizo stājas modeli frontālajā plaknē (Kendall, 1994; Васильева,1996).  

Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo parametru ( novirzes no normas attiecībā pret pareizo stājas 

modeli) leņķiskās vērtības, mēs izveidojām diagrammu ( 29. att.). 

 



 

 

72 

 
 

29. att. Galvas - plecu joslas novietojums statikā attiecībā pret pareizo stājas 

modeli frontālajā plaknē 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, kas raksturo galvas - plecu joslas stāvokli frontālajā 

plaknē, tika konstatēts, ka 25% grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur galvas labo un kreiso 

aizauss pauguru, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa normai un 75% dalībnieku šī 

taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa normas.  

Diagrammā ir redzams (29. att.), ka grupas vidējais rādītājs galvas laterofleksijas 

stāvokļa noliekumam no horizontālā līmeņa ir 1,8 ± 0,5
0
. Apstrādājot plecu novietojuma 

rezultātus un salīdzinot ar pareizo stājas modeli, tika konstatēts, ka 30% grupas dalībnieku 

taisne, kas vilkta caur labā un kreisā pleca izaugumu, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst 

modeļa normai un 70% dalībnieku šī taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz 

novirzi no modeļa normas. Diagrammā redzams (29. att.), ka plecu stāvokļa noliekuma grupas 

vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa ir  1,1 ± 0,2
0
.  

Apskatot lāpstiņu novietojumu, tika analizēts lāpstiņas augšējā stūra un lāpstiņas 

apakšējā stūra novietojums attiecībā pret pareizo stājas modeli. 

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo lāpstiņas augšējā stūra  novietojumu 

attiecībā pret pareizo stājas  modeli, konstatēts, ka 30 % grupas dalībnieku taisne, kas vilkta 

caur labās un kreisās  lāpstiņas augšējo stūri, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa 

normai. 70% dalībnieku šī taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no 

modeļa normas. Diagrammā ir redzams (29. att.), ka lāpstiņu augšējā stūra grupas vidējais 

rādītājs no horizontālā līmeņa ir 1,7 ± 0,3
0
.  

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo lāpstiņas apakšējā stūra novietojumu 

attiecībā pret pareizo stājas modeli, tika konstatēts, ka 20 % grupas dalībnieku taisne, kas 

vilkta caur labās un kreisās lāpstiņas apakšējo stūri, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst 

modeļa normai. 80% dalībnieku šī taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz 

novirzi no modeļa normas. Diagrammā ir redzams (29. att.), ka lāpstiņu apakšējo stūru grupas 

vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa ir 2,2 ± 0,4
0
.  

Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo parametru ( novirzes no normas attiecībā pret pareizo 

stājas modeli) leņķiskās vērtības, mēs izveidojām diagrammu ( 30. att.). 
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30. att. Galvas – plecu joslas novietojums attiecībā pret pareizo stājas modeli sagitālajā 

plaknē 

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo galvas stāvokli un mugurkaula Th1 

skriemeļa un krūšu kaula bedrītes novietojumu attiecībā pret pareizo stājas modeli sagitālajā 

plaknē, tika konstatēts, ka 100% grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur acs ārējo kaktiņu un 

auss ārējo atveri, ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa normas. 

Diagrammā ir redzams (30. att.), ka galvas stāvokļa grupas vidējais rādītājs no horizontālā 

līmeņa ir 15,1± 1
0
. 

Apskatot rezultātus, kuri raksturo mugurkaula Th1 skriemeļa un krūšu kaula bedrītes 

novietojumu attiecībā pret pareizo stājas modeli, tika konstatēts, ka 100% grupas dalībnieku 

taisne, kas vilkta caur mugurkaula Th1 skriemeli un krūšu kaula bedrīti, ar horizontālo līmeni 

veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa normas. Diagrammā ir redzams (30. att.), ka šī 

parametra grupas vidējais rādītājs ir 19,9 ± 1
0
. 

3.1.2.5. Ribu ( 3.,4.,5.,) pāru kustīguma un kustību asimetrijas analīze elpošanas 

ciklā 

Lai novērtētu ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgumu un kustību asimetriju starp ķermeņa 

labās un kreisās puses ribām, tika izmantota fotogrammetrijas metode. Iegūtie fotoattēli 

apstrādāti ar ArchiCAD datorprogrammu, kas noteica kontrolējamo marķieru koordinātes 

frontālajā plaknē. Tika mērīts punkta pārvietojums vienā ieelpas un izelpas ciklā attiecībā pa 

horizontālo  ( X ass) un vertikālo asi ( Y ass). Iegūto mērījumu rezultātu ticamība pārbaudīta 

ar matemātiskās statistikas metodēm. 

Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo ribu (3.,4.,5.) pāru atsevišķo ribu kustīgumu un 

kustību asimetriju  mēs izveidojām diagrammu, kurā redzamas šo mērījumu vērtības ( 31. 

att.). 
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31. att. Ribu (3.4.5.) pāru kustīgums pa X asi  un Y asi  

 

Analizējot iegūtos rezultātus un atspoguļojot tos diagrammā, ir redzams (31. att.), ka 

vienā ieelpas un izelpas ciklā 3. labās ribas kustība pa X asi grupā vidēji ir 2,95 ± 0,13 cm, bet 

3. kreisās ribas kustība grupā vidēji ir 2,88 ± 0,14 cm.  Analizējot kustības pa Y asi vienā 

elpošanas ciklā pēc iegūtajiem rezultātiem, redzams, ka 3. labās ribas kustība grupā vidēji ir 

1,83 ±0,07 cm, bet 3. kreisās ribas kustība grupā vidēji ir 1,80 ±0,06 cm.  

Apskatot 4. ribu pāra rezultātus, redzams, ka vienā elpošanas ciklā 4.labās ribas 

kustība pa X asi grupā vidēji ir 3,01 ± 0,67 cm, bet 4. kreisās ribas kustība grupā vidēji ir 2,94 

± 0,15 cm. Analizējot 4. ribu pāra kustību apjomu pa Y asi vienā elpošanas ciklā, ir redzams, 

ka 4. labās ribas kustības apjoms grupā vidēji ir 2,15 ±0,07 cm, bet 4. kreisās ribas kustības 

apjoms grupā vidēji ir 2,29 ±0,08 cm (31. att.). 

Apskatot 5. ribu pāra rezultātus, redzams, ka vienā elpošanas ciklā 5. labās ribas 

kustība pa X asi grupā vidēji ir 3,25 ± 0,14 cm, bet 5. kreisās ribas kustība grupā vidēji  - 3,04 

± 0,16 cm. Diagrammā ir redzams (31. att.), ka 5. labās ribas kustība pa Y asi vienā elpošanas 

ciklā grupā vidēji ir 2,44 ±0,09 cm, bet 5. kreisās ribas kustība grupā vidēji  - 2,54 ±0,09 cm. 

Analizējot X un Y ass rezultātus, redzams, ka katrā vērtētajā ribu pārī ir vērojama 

kustību asimetrija, kura pēc Stjūdenta t – testa vērtējuma statistiski ticama ir tikai 4. ribu pārī 

(kustību asimetrija pa Y asi),( 7.,10. pielikums). Kustību asimetrija 4. ribu pārī vienā ieelpas 

un izelpas ciklā pa Y asi ir 0,14 cm. Lietojot matemātisko statistiku, tika vērtēta rezultātu 

atšķirību ticamība ar Stjūdenta t- testu saistītajām paraugkopām un konstatēts, ka šajā ribu 

pārī kustību asimetrija ir statistiski ticama ( α ≤ 0,05) (10. pielikums). 

3.1.2.6. Plaušu vitālās kapacitātes novērtējums 

Lai vērtētu eksperimentālās grupas dalībnieku plaušu vitālo kapacitāti, izmantota 

spirometrijas metode. Apkopojot iegūtos rezultātus par plaušu vitālās kapacitātes stāvokli 

eksperimentālajā grupā, redzams, ka grupas vidējais rādītājs ir 5,55 ± 0,09 litri. Pēc Harisa 

Benedikta plaušu vitālās kapacitātes vērtējuma izstrādātājām tabulām šis iegūtais rezultāts 

atbilst vidēji trenēta jauna vīrieša rādītājiem. 

No rezultātiem izriet, ka eksperimentālās grupas dalībniekiem, kam ir kopīga pazīme, 

t.i., kakla priekšējo dziļo fleksoru muskuļu funkcionālais vājums, ļoti bieži parādās 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi arī m. sternocleidomastoideus un m. scalenus.  
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Vērtējot eksperimentālās grupas dalībnieku galvas un kakla daļas kustību apjomu, 

atklājās, ka, līdzīgi kā 50 dalībnieku grupā, arī šīs grupas dalībniekiem kustību apjomi 

praktiski ir normas robežās, izņemot galvas - kakla rotāciju, kas attiecībā pret normu ir 

samazinājusies vidēji par 10
0 

gan pa labi, gan pa kreisi. Asimetrijas nav.  

Vērtējot kakla daļas muskuļu spēka realizāciju maksimālā statiskā kontrakcijā, tāpat 

kā 50 dalībnieku grupas paraugkopai, arī eksperimentālajā grupā atklājās, ka galvas kakla 

fleksoru spēks ir divas reizes mazāks nekā galvas kakla ekstenzoru muskuļu spēks.  

Ņemot vērā laterofleksijas kustības asimetrisko ierobežojumu, spēks galvas kakla 

laterofleksijā pa labi un pa kreisi uzrāda statistiski ticamu vienādu rezultātu. 

Vērtējot galvas kakla un plecu joslas atipisko stāvokli attiecībā pret pareizo stājas 

modeli frontālajā plaknē, redzams, ka galvas laterofleksija vērojama 75% gadījumu un vidēji 

sastāda 1,8± 0,5
0
. Plecu līmeņu asimetrija konstatēta 70% ar novirzi no horizontālā līmeņa  

1,1±0,2
0
. 

Rezultāti uzrāda, ka lāpstiņu augšējo un apakšējo stūru līmeņi labajai un kreisajai 

lāpstiņai nav vienādi.  

Apskatot galvas, kakla un plecu joslas novietojumu vertikālajā stāvoklī statikā 

attiecībā pret stājas modeli sagitālajā plaknē, eksperimentālajā grupā konstatēts, ka 100% 

grupas dalībnieku galva atrodas 15,1±1,4
0
 retrofleksijā, tai pat laikā visiem pārbaudāmajiem 

konstatēta krūškurvja augšējās atveres atrašanās 19,85 ±1,2
0
 fleksijā.  

Eksperimentālajā grupā tika noteikts ribu ( 3.,4,.5.) pāru kustīgums un to savstarpējā 

asimetrija. Vērtējot ribu pāru kustības pa vertikāli un pa horizontāli sagitālajā plaknē, 

redzams, ka ribu ( 3.,4.,5. ) pāru kustīgums pa horizontālo asi ( X ass) ir ļoti līdzīgs un starp 

labo un kreiso ribu izteiktu kustību asimetriju neveido.  

Kustības pa vertikālo asi ( Y ass) ribu pāriem atšķiras, un mazākā kustību apjoms ir 

3. ribu pārim. Ceturtajam ribu pārim kustību apjoms pa Y asi ir lielāks, un vērojama 

statistiski ticama kustību asimetrija ( α ≤ 0,05) (10. pielikumā),t.i., kreisā 4. riba kustas ar 

lielāku apjomu nekā labā 4. riba. Piektais ribu pāris savukārt kustas ar lielāku kustību 

apjomu pa Y asi nekā ceturtais ribu pāris. 

Apkopojot iegūtos rezultātus par plaušu vitālās kapacitātes stāvokli eksperimentālajā 

grupa, redzams, ka grupas vidējais rādītājs ir 5,55±0,09  litri. 

3.2. Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā 

stāvokļa un elpošanas ciklu raksturojošo parametru novērtējums 

pēc reflektora kairinājuma 

Par reflektoru kairinājumu šajā darbā tika izmantotas mugurkaula skriemeļu C0 – C3 

un C6 – Th 3 segmentu manipulācijas.  Pēc šīm manipulācijām notika atkārtoti parametru 

mērījumi, kuri raksturo eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālo stāvokli 

un elpošanas cikla kvalitāti. 

3.2.1.Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas novērtējums pēc 

reflektora kairinājuma 

Apstrādājot rezultātus, kuri iegūti, izmantojot pielietojamās kinezioloģijas testus, 

eksperimentālajā grupā tika konstatēts, ka pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 

segmentu manipulācijām kakla un kakla krūšu daļas muskuļos notikušas neiromuskulārās 

regulācijas traucējumu izmaiņas. Lai vizuāli atspoguļotu neiromuskulārās regulācijas 

kvalitātes atšķirības pētāmajos muskuļos pēc reflektora kairinājuma mēs izveidojām 

diagrammu, kura atspoguļo neiromuskulārās regulācijas traucējumu biežumu ( 32.att.). 
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32. att. Kakla muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi pirms un pēc reflektorā 

kairinājuma 

Diagrammā redzams (32. att.), ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi kakla 

dziļajos fleksoru muskuļos pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu 

manipulācijām ir 10% eksperimentālās grupas dalībnieku. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka kakla 

dziļo fleksoru muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi samazinājušies par 90%. 

Lietojot matemātisko statistiku, tika vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar McNemar testu un 

konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - 

Th3 segmentu manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (13. pielikums). 

Apstrādājot kakla ekstenzoru muskuļu pārbaudēs iegūtos datus, konstatēts, ka šinī 

muskuļu grupā pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām 

izmaiņu nav, jo ne pirms, ne pēc manipulācijām nevienam grupas dalībniekam netika 

konstatēti neiromuskulārās regulācijas traucējumi.  

Muskuļa scalenus neiromuskulārās regulācijas traucējumi pēc mugurkaula skriemeļu 

C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām konstatēti 10 % dalībnieku ķermeņa labās un 

kreisās puses muskulī. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc manipulācijām, redzams, ka 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses m. scalenus samazinājušies par 

40% un ķermeņa kreisās puses m. scalenis tie samazinājušies par 35%. Lietojot matemātisko 

statistiku, tika vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar McNemar testu un konstatēts, ka iegūto 

rezultātu izmaiņas pirms un pēc manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (13. 

pielikums). 

Apstrādājot muskuļa sternocleidomastoideus mērījumu rezultātus, neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi konstatēti 30% dalībnieku ķermeņa labās puses muskulī un 15% 

dalībnieku ķermeņa kreisās puses muskulī. Analizējot rezultātu izmaiņas manipulācijas 

ietekmē, redzams, ka  neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses m. 

sternocleidomastoideus samazinājušies par 40% un ķermeņa kreisās puses m. 

sternocleidomastoideus tie samazinājušies par 45%. Lietojot matemātisko statistiku, tika 

vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar McNemar testu un konstatēts, ka iegūto rezultātu 

izmaiņas pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām 

ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (13. pielikums). 
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Apstrādājot muskuļa trapezius (augšējās daļas) mērījumos iegūtos rezultātus, pēc 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi konstatēti 5% dalībnieku ķermeņa kreisās puses muskulī, bet ķermeņa 

labās puses muskulī netika konstatēti. Analizējot rezultātu izmaiņas manipulācijas ietekmē, 

redzams, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses m. trapezius 

(augšējā daļā) samazinājušies par 5, bet ķermeņa kreisās puses m. trapezius (augšējā daļā) par 

5%. Lietojot matemātisko statistiku, tika  vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar McNemar 

testu un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 

un C6 - Th3 segmentu manipulācijām nav statistiski ticamas ( α  ≥0,05) (13.pielikums).  

3.2.2. Kakla daļas kustību apjoma novērtējums pēc reflektora kairinājuma 

Vērtējot eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas kustību apjomu, atkārtoti tika 

pārbaudīta: galvas antefleksija, galvas retrofleksija, galvas – kakla fleksija, galvas – kakla 

ekstensija, galvas - kakla rotācija un laterofleksija. Kustību apjoma mērījumi notika, kakla un 

kakla krūšu daļai atrodoties neitrālā stāvoklī,t.i., pēc modeļa nosacījumiem (Kendall, 1994; 

Васильева,1996).  Lai vizuāli atspoguļotu kustību apjomus pētāmajos kustību segmentos pēc 

reflektora kairinājuma mēs izveidojām diagrammu, kurā redzamas pilnu kustību apjomu 

leņķiskās vērtības ( 33. att.). 

 

 

33. att. Kakla daļas kustību apjoms pirms un pēc reflektora kairinājuma 

 

Diagrammā ir redzams (33. att.), ka galvas antefleksijas pārbaudē grupas vidējais 

rādītājs ir 17 ± 0,9
0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 

- Th3 segmentu manipulācijām, atklājās, ka kustību apjoms pieaudzis par 4
0
. Lietojot 

matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu 

saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc 

manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4. pielikums). 

Apstrādājot atkārtotā pārbaudē iegūtos rezultātus, konstatēts, ka galvas retrofleksijas 

kustību apjoma grupas vidējais rādītājs ir 22 ± 0,9
0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 
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mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka kustību 

apjoms pieaudzis par 3
0
. Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar 

Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas 

pirms un pēc manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4. pielikums). 

Analizējot mērījumos iegūtos datus par galvas kakla fleksijas kustību apjomu, 

konstatēts, ka grupas vidējais rādītājs ir 58 ± 1,4
0
, bet pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un 

C6 - Th3 segmentu manipulācijām šis rezultāts palielinājies par 8
0
. Lietojot matemātisko 

statistiku, tika vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām 

paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc manipulācijām ir 

statistiski ticamas (α ≤ 0,05) (4. pielikums).  

Veicot atkārtotus galvas kakla ekstensijas kustību apjoma mērījumus, tika konstatēts, 

ka grupas vidējais rādītājs ir 75 ± 2,3
0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc manipulācijām, 

redzams, ka kustību apjoms pieaudzis par 5
0
. Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu 

izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto 

rezultātu izmaiņas pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu 

manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4.pielikums). 

Apstrādājot galvas kakla rotācijas kustību apjoma mērījumos iegūtos rezultātus, 

konstatēts, ka šīs kustības apjoms uz labo pusi grupā vidēji ir 84 ±1,3
0
, bet uz kreiso pusi 85 ± 

1,2
0
, kas parāda, ka arī pēc manipulācijas ir rezultātu atšķirība, jo kustību apjoms uz kreiso 

pusi ir par 1
0
 lielāks. Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu atsķirības ticamība ar 

Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu atšķirības 

nav statistiski ticamas ( α  ≥ 0,05) . Salīdzinot rezultātus pirms un pēc manipulācijām, galvas 

kakla rotācijas kustību apjoms pa labi pieaudzis par 3
0  

, bet pa kreisi  - par 5
0
. Lietojot 

matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu 

saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc mugurkaula 

skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4. 

pielikums). 

Analizējot kustību apjomu izmaiņas galvas kakla laterofleksijā, pēc iegūtajiem 

rezultātiem konstatēts, ka grupas galvas kakla laterofleksijas vidējais rādītājs pa labi ir 51 ± 

1,2
0
, bet uz kreiso pusi grupas vidējais rādītājs ir 51± 0,8

0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, galvas kakla 

laterofleksijas kustību apjoms pa labi pieaudzis par 7
0
 ,bet pa kreisi  - par 3

0
. Lietojot 

matemātisko statistiku, tika vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu 

saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc 

manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (4.pielikums). 

3.2.3. Kakla daļas muskuļu spēka realizācijas novērtējums pēc reflektora 

kairinājuma 

Eksperimentālajā grupā pēc  mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu 

manipulācijām tika  veikti  atkārtoti kakla daļas muskuļu spēka realizācijas mērījumi 

maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā.  Mērījumi notika, kakla daļai atrodoties neitrālā 

stāvoklī, t.i., pēc modeļa nosacījumiem (Kendall, 1994; Васильева,1996). Atkārtoti spēka 

realizācija mērīta šādos muskuļos: galvas antefleksoros, galvas – kakla fleksoros, galvas – 

kakla ekstenzoros un  muskuļos, kuri veic galvas kakla laterofleksiju. Lai vizuāli atspoguļotu 

kakla muskuļu spēka realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā  dažādos virzienos, 

pēc reflektora karinājuma,  mēs izveidojām diagrammu, kurā redzamas realizēto spēku 

vērtības ( 34. att.). 

 

 



 

 

79 

 

 34. att. Kakla daļas muskuļu spēka realizācija pirms un pēc reflektora kairinājuma  

Diagrammā ir redzams (34. att.), ka galvas antefleksoru muskuļiem grupas vidējais 

spēka realizācijas rādītājs ir 122 ± 8 N. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc mugurkaula 

skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka grupas vidējais spēka 

realizācijas rādītājs pieaudzis par 28 N. Lietojot matemātisko statistiku, tika vērtēta rezultātu 

izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t - kritēriju testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka 

iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) 

(3.pielikums). 

Analizējot galvas kakla fleksoru muskuļu spēka realizācijas pārbaudē iegūtos 

rezultātus, konstatēts, ka pārbaudāmo muskuļu spēka realizācijas rādītājs grupā palielinājies 

par 30N.  Grupas vidējais galvas kakla fleksoru muskuļu spēka realizācijas rādītājs  ir  98± 6 

N.  Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju 

testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc 

manipulācijām ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (3.pielikums). 

Apstrādājot galvas- kakla ekstenzoru muskuļu spēka realizācijas mērījumu 

rezultātus, konstatēts, ka grupas spēka realizācijas rādītājs ir 183 ± 13 N. Salīdzinot rezultātus 

pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, redzams, 

ka grupas vidējais spēka realizācijas rādītājs pieaudzis par 45 N. Lietojot matemātisko 

statistiku, tika vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām 

paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc manipulācijām ir 

statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (3. pielikums). 

Analizējot galvas kakla laterofleksijas izpildē iesaistīto muskuļu spēka realizācijas 

mērījumu rezultātus, diagrammā redzams (34. att.), ka grupas vidējais spēka realizācijas  

rādītājs, veicot galvas kakla laterofleksiju pa labi ir 147 ± 8N un pa kreisi 143 ± 8 N. Spēka 

realizācijas rādītāju rezultātu atšķirība ķermeņa labās un kreisās puses muskuļiem galvas 

kakla laterofleksijas kustībā ir 4 N. Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu atšķirību 

ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka iegūto 

rezultātu atšķirības ir statistiski ticamas ( α  ≤ 0,05) (3. pielikums). 

Salīdzinot rezultātus pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 

segmentu manipulācijām, galvas kakla laterofleksijā iesaistīto muskuļu spēka realizācijas 

rādītājs pieaudzis par 40N, veicot laterofleksiju pa labi un pa kreisi. Lietojot matemātisko 

statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- kritēriju testu saistītām 

paraugkopām un konstatēts, ka iegūto rezultātu izmaiņas pirms un pēc manipulācijām ir 

statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) (3.pielikums). 
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3.2.4. Galvas – plecu joslas analīze pēc reflektora kairinājuma 

Atkārtoti analizējot galvas – plecu joslas stāvokli statikā, izmantota fotogrammetrijas 

metode. Iegūtie fotoattēli apstrādāti ar ArchiCAD datorprogrammu, lai konstatētu 

kontrolējamo marķieru koordinātes. Mērīti leņķi starp taisnēm, kas savieno attiecīgos punktus 

un horizontālo asi. Iegūto mērīju rezultātu ticamība pārbaudīta ar matemātiskās statistikas 

metodēm. Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo parametru ( novirzes no normas attiecībā pret 

pareizo stājas modeli) leņķiskās vērtības, pēc reflektora kairinājuma, mēs izveidojām 

diagrammu ( 35. att.). 

 

 

35. att. Galvas –plecu joslas novietojums attiecībā pret pareizo stājas modeli 

frontālajā plaknē pirms un pēc reflektora kairinājuma 

 

Analizējot galvas – plecu joslas stāvokli statikā pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 

un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, diagrammā redzams (35. att.), ka frontālajā plaknē 

40% grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur galvas labo un kreiso aizauss pauguru, atrodas 

horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa normai, un 60% dalībnieku šī taisne ar horizontālo 

līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa normas. Galvas stāvokļa noliekuma 

(laterofleksijas stāvoklis) grupas vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa ir 1,1 ± 0,3
0
, 

manipulācijas ietekmē tas samazinājies par 0,75
0
. Veicot rezultātu apstrādi, lietots 

matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un konstatēts, ka 

rezultātu izmaiņas manipulāciju ietekmē ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 5. pielikums). 

Apstrādājot iegūtos rezultātus, kas raksturo plecu novietojumu attiecībā pret pareizo 

stājas modeli, konstatēts, ka 45% grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur labā un kreisā pleca 

izaugumu, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa normai un 55% dalībnieku šī taisne 

ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa normas. Diagrammā 

redzams ( 35. att.), ka plecu stāvokļa noliekuma grupas vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa 

ir 0,9± 0,2
0
, manipulācijas ietekmē tas samazinājies par 0,2

0
. Veicot rezultātu apstrādi, lietots 

matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un konstatēts, ka 

rezultātu izmaiņas nav statistiski ticamas ( α ≥ 0,05) ( 5.pielikums). 

Apskatot lāpstiņu novietojumu, analizēts lāpstiņas augšējā stūra un lāpstiņas apakšējā 

stūra novietojums attiecībā pret pareizo stājas modeli. 

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo lāpstiņas augšējā stūra novietojumu 

attiecībā pret pareizo stājas modeli, konstatēts, ka procentuālais grupas dalībnieku sadalījums 

palicis tāds pats kā pirms manipulācijas - 30 % grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur labās 
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un kreisās  lāpstiņas augšējo stūri, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa normai, bet 

70% dalībnieku šī taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa 

normas. Diagrammā ir redzams ( 35. att.), ka lāpstiņu augšējo stūru grupas vidējais rādītājs no 

horizontālā līmeņa ir 1,3± 0,2
0
, proti, tas samazinājies par 0,4

0
. Veicot rezultātu apstrādi, 

lietots matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un 

konstatēts, ka rezultātu izmaiņas nav statistiski ticamas ( 5.pielikums).  

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo lāpstiņas apakšējā stūra  novietojumu 

attiecībā pret pareizo stājas  modeli, konstatēts, ka 15 % grupas dalībnieku taisne, kas vilkta 

caur labās un kreisās  lāpstiņas apakšējo stūri, atrodas horizontālā līmenī, kas atbilst modeļa 

normai, bet 85% dalībnieku šī taisne ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi 

no modeļa normas. Diagrammā ir redzams (35. att.), ka lāpstiņu apakšējo stūru grupas 

vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa ir 1,9 ± 0,3
0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka tas 

samazinājies par 0,25
0
. Notikušas izmaiņas arī šī parametra procentuālajā sadalījumā, t.i., ja 

pirms manipulācijas pareizas stājas modeļa parametram atbilda 20 % dalībnieku, tad pēc 

manipulācijas tikai 15% dalībnieku. Rezultātu apstrādē lietots matemātiskās statistikas 

Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un konstatēts, ka rezultātu izmaiņas 

manipulāciju ietekmē nav statistiski ticamas ( 5.pielikums). 

Lai vizuāli atspoguļotu sagitālā plaknē pētāmo parametru ( novirzes no normas 

attiecībā pret pareizo stājas modeli) leņķiskās vērtības, pēc reflektora kairinājuma, mēs 

izveidojām diagrammu ( 36. att.). 

 

 

36. att.Galvas –plecu joslas novietojums attiecībā pret pareizo stājas modeli 

sagitālajā plaknē pirms un pēc reflektora kairinājuma 

 

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo galvas stāvokli un mugurkaula Th1 

skriemeļa un krūšu kaula bedrītes novietojumu attiecībā pret pareizo stājas modeli sagitālajā 

plaknē, konstatēts, ka, tāpat kā pirms manipulācijas, arī pēc tās 100% grupas dalībnieku 

taisne, kas vilkta caur acs ārējo kaktiņu un auss ārējo atveri ar horizontālo līmeni, veido leņķi, 

kas norāda uz novirzi no modeļa normas. Diagrammā ir redzams ( 36. att.), ka galvas stāvokļa 

grupas vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa ir 12± 1
0
. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

manipulācijām, redzams, ka tas samazinājies par 3,05
0
. Veicot rezultātu apstrādi, lietota 

matemātiskā statistika Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un konstatēts, ka 

rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 5. pielikums). 
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Apskatot rezultātus, kuri raksturo mugurkaula Th1 skriemeļa  un krūšu kaula bedrītes 

novietojumu attiecībā pret pareizo stājas modeli, konstatēts, ka, tāpat kā pirms manipulācijas, 

arī pēc tās, 100% grupas dalībnieku taisne, kas vilkta caur mugurkaula Th1 skriemeli  un 

krūšu kaula bedrīti, ar horizontālo līmeni veido leņķi, kas norāda uz novirzi no modeļa 

normas. Diagrammā ir  redzams (36. att.), ka šī parametra grupas vidējais rādītājs ir 18,7 ± 1
0
, 

un manipulācijas ietekmē tas samazinājies par 1,15
0
.Veicot rezultātu apstrādi, lietots 

matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija tests saistītām paraugkopām un konstatēts, ka 

rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 5. pielikums). 

3.2.5. Ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgums un kustību asimetrija pēc  reflektora 

kairinājuma 

Pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām veikta 

atkārtota ribu (3.,4.,5.) pāra kustīguma un kustību asimetrijas pārbaude, izmantojot 

fotogrammetrijas metodi. Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo ribu (3.,4.,5.) pāru atsevišķo ribu 

kustīgumu un kustību asimetriju pa X asi, pēc reflektora karinājuma,  mēs izveidojām 

diagrammu, kurā redzamas šo mērījumu vērtības ( 37. att.). 

 

 

 

37. att. Ribu (3.4.5.) pāra kustīgums pa X asi pirms un pēc mugurkaula skriemeļu 

C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu reflektora kairinājuma 

 

Analizējot iegūtos rezultātus uz X ass, konstatēts, ka vienā elpošanas ciklā 3. labās 

ribas kustība pa X asi grupā vidēji ir 3,55 ± 0,15 cm. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, diagrammā ir  redzams 

( 37. att.), ka grupas vidējais rādītājs pieaudzis par 0,61 cm. Vienā elpošanas ciklā 3. kreisās 

ribas kustības vidējais grupas rādītājs ir 3,51 ± 0,14 cm, t.i., pēc manipulācijām grupas 

vidējais rādītājs pieaudzis par 0,63 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas 

Stjūdenta t – kritērija testu saistītām paraugkopām, konstatēts, ka rezultātu izmaiņas 

manipulāciju ietekmē  ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 6. pielikums). 

Apskatot 4. ribu pāra rezultātus, grafikā redzams, ka vienā elpošanas ciklā 4. labās 

ribas kustība pa X asi grupai vidēji ir 3,59 ± 0,70 cm. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc 

manipulācijām, diagrammā ir redzams ( 37. att.), ka grupas vidējais rādītājs pieaudzis par 0,58 

cm. 4. kreisās ribas kustības vidējais grupas rādītājs ir 3,69 ± 0,14 cm. Pēc mugurkaula 
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skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, grupas vidējais rādītājs pieaudzis 

par 0,75 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija testu 

saistītām paraugkopām, konstatēts, ka rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 6. 

pielikums). 

Apskatot 5. ribu pāra rezultātus diagrammā, ir redzams ( 37. att.), ka vienā elpošanas 

ciklā5. labās ribas kustība pa X asi grupā vidēji ir 3,74 ± 0,14 cm, un 5. kreisās ribas kustības 

grupas vidējais rādītājs ir 3,66 ± 0,15 cm. Salīdzinot rezultātus pirms un pēc manipulācijām, 

redzams, ka 5. labās ribas grupas vidējais rādītājs pieaudzis par 0,49 cm, bet 5. kreisās ribas 

kustības apjoms pieaudzis par 0,62 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas 

Stjūdenta t – kritērija testu saistītām paraugkopām, konstatēts, ka rezultātu izmaiņas ir 

statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 6. pielikums). 

Lai vizuāli atspoguļotu pētāmo ribu (3.,4.,5.) pāru atsevišķo ribu kustīgumu un 

kustību asimetriju pa Y asi, pēc reflektora karinājuma,  mēs izveidojām diagrammu, kurā 

redzamas šo mērījumu vērtības ( 38. att.). 

 

 

38. att. Ribu (3.4.5.) pāra kustīgums pa Y asi pirms un pēc reflektora 

kairinājuma 

 

Analizējot uz Y ass iegūtos rezultātus, konstatēts, ka pēc mugurkaula skriemeļu C0 – 

C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām 3. labās ribas kustības grupas vidējais rādītājs pa Y 

asi vienā elpošanas ciklā ir 2,2 ±0,08 cm, t.i., kustības apjoms pieaudzis par 0,39 cm, un 3. 

kreisās ribas kustības grupas vidējais rādītājs ir 2,19 ±0,07 cm, t.i.,  kustības apjoms pieaudzis 

par 0,39 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas metodēm, rezultātu pieaugums 

ir statistiski ticams ( α ≤ 0,05) ( 9.pielikums). 

Diagrammā redzams ( 38. att.), ka pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 

segmentu manipulācijām 4. labās ribas kustības grupas vidējas rādītājs paY asi vienā 

elpošanas ciklā ir 2,56 ±0,07 cm, t.i., kustības apjoms pieaudzis par 0,41cm, bet 4. kreisās 

ribas kustības vidējais grupas rādītājs ir 2,64 ±0,07 cm, t.i., kustības apjoms pieaudzis par 

0,35 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas Stjūdenta t – kritērija testu 

saistītām paraugkopām, konstatēts, ka rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) 

(9.pielikums). 

Diagrammā ir redzams ( 38. att.), ka pēc manipulācijām uz Y ass viena elpošanas 

cikla 5. labās ribas kustības vidējais grupas radītājs ir 2,93 ±0,10 cm, t.i., kustības apjoms 

pieaudzis par 0,49 cm, bet 5. kreisās ribas kustības vidējais grupas rādītājs ir 2,92 ±0,08 cm, 
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t.i.,  kustības apjoms pieaudzis par 0,38 cm. Apstrādājot rezultātus ar matemātiskās statistikas 

Stjūdenta t – kritērija testu saistītām paraugkopām, konstatēts, ka rezultātu izmaiņas ir 

statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 9.pielikums).  

Analizējot rezultātus pa X un Y ass, redzams, ka katram ribu pārim, kas vērtēts 

atkārtoti pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām, ir 

vērojamas kustību asimetrijas, kuras pēc Stjūdenta t – kritērija kā statistiski ticamas ir 

vērtējumas tikai 5. ribu pārim ( kustību asimetriju pa X asi) ( 8.,11.pielikums).  

5. ribu pārim vienā ieelpas un izelpas ciklā pa X asi kustību asimetrija ir 0,09 cm. 

Lietojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu atšķirību ticamība ar Stjūdenta t – kritēriju 

testu saistītām paraugkopām un konstatēts, ka šajā ribu pārī kustību asimetrija ir statistiski 

ticama ( α ≤ 0,05) ( 8. pielikums). 

3.2.6. Plaušu vitālās kapacitātes novērtējums pēc reflektora kairinājuma 

Lai vērtētu eksperimentālās grupas dalībnieku plaušu vitālo kapacitāti, izmantota 

spirometrijas metode. Apkopojot rezultātus par plaušu vitālo kapacitāti  eksperimentālajā 

grupā, redzams, ka grupas vidējais rādītājs pirms  mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 

segmentu manipulācijām  ir 5,55±0,09  litri, bet pēc manipulācijām  šis grupas vidējais 

rādītājs  palielinājies par 0,28 litriem un sastāda 5,83± 0,09 litri. Izmantojot matemātiskās 

statistikas metodes, vērtēta šo rezultātu ticamība. Lietojot matemātiskās statistikas metodes, 

konkrēti Stjūdenta t – kritēriju testu saistītām paraugkopām, konstatēts, ka šo rādītāju 

izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 12. pielikums). 

Novērtējot kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumus pēc 

mugurkaula skriemeļu segmentu C0-C3 un C6 -Th3 manipulācijas, var secināt, ka pētāmajās 

muskuļu grupās neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir krasi samazinājies. Vislielākās 

izmaiņas saistās ar kakla dziļajiem fleksoru muskuļiem, kur neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi samazinājies par 90%. Arī m. scalenus  un m. sternocleidomastoideus labajā un 

kreisajā pusē neiromuskulārās regulācijas traucējumi samazinājies par 35 -45%, un šīs 

izmaiņas ir statistiski ticamas (α ≤ 0,05 ). Kakla mugurējās daļas muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi konstatēti atsevišķos gadījumos un to samazinājums pēc 

manipulācijām nav statistiski ticams.   

Pārbaudot galvas un kakla kustību apjoma izmaiņas pēc mugurkaula skriemeļu C0 - 

C3 un C6 – Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka visu pārbaudāmo galvas un galvas- 

kakla kustību apjomi palielinājušies. Manipulāciju ietekmē iegūti nelieli, bet statistiski ticami 

pētāmo kustību apjomu palielinājumi.  

Mugurkaula skriemeļu C0 - C3 un C6 – Th3 segmentu manipulāciju ietekme uz kakla 

daļas muskuļu spēka realizāciju izpaužas kā statistiski ticams spēka pieaugums pārbaudītajos 

muskuļos.Jāatzīmē, ka starp galvas kakla fleksoriem un galvas- kakla ekstenzoru muskuļiem 

saglabājies iepriekšējais maksimālo statisko spēku sadalījums. Arī galvas kakla labās puses 

un kreisās puses laterofleksoriem saglabājas iepriekšējais maksimālo statisko spēku 

sadalījums.  

Analizējot galvas - kakla un plecu joslas novietojumu vertikālajā stāvoklī statikā 

attiecībā pret stājas modeli frontālajā plaknē pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 

segmentu manipulācijām, redzams, ka galvas latrofleksijas stāvoklis izzudis 15% dalībnieku 

un galvas asimetriskais stāvoklis grupā samazinājies par 0,75
0
. Plecu asimetrija attiecībā 

pret horizontālo asi normalizējusies 15% dalībnieku un asimetrijas lielums grupā 

samazinājies par 0,2
0
. Lāpstiņu asimetriskais novietojums pēc manipulācijas nav 
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normalizējies nevienam grupas dalībniekam, tai pat laikā vērojama lāpstiņas asimetriskā 

stāvokļa samazināšanās. Lāpstiņas augšējā stūra asimetrija grupā samazinājusies par 0,4
0 

un 

lāpstiņas apakšējā stūra asimetrija grupā samazinājusies par 0,25
0
, kas nav statistiski ticama. 

Analizējot galvas kakla un plecu joslas novietojumu vertikālajā stāvoklī statikā 

attiecībā pret stājas modeli sagitālajā plaknē pēc mugurkaula skriemeļu segmentu C0 – C3 

un C6 – Th3 manipulācijas, redzams, ka galvas novietojums arī pēc manipulācijas visiem 

grupas dalībniekiem saglabājies retrofleksijā, taču  samazinoties par 3,05
0
, kas ir statistiski 

ticami. Krūškurvja augšējās atveres novietojums,t.i.,krūškurvja augšējās atveres fleksija 

grupā ir samazinājusies par 1,15
0
, kas ir statistiski ticama.  

Vērtējot manipulācijas neiroreflektoro ietekmi, tika pārbaudīts, kā izvēlēto 

mugurkaula skriemeļu manipulācijas izmainīs atsevišķu ribu ( 3., 4., 5.) pāru kustīgumu un 

kustību asimetriju, kas atrodas attālināti no manipulējamajiem segmentiem. Jāatzīmē, ka 

manipulācija visos gadījumos izsauc ribu kustību apjomu pieaugumu pa X ass. Vislielāko 

manipulācijas efektu guvis ķermeņa kreisās puses trešais un ceturtais ribu pāris,par ko 

liecina 3. ribas kustīguma pieaugums par 0,63 cm un 4. ribai par 0,75cm pa X asi. Arī pa Y 

ass redzamie rezultāti liecina, ka manipulācijas visās apskatītajās ribās ir devušas statistiski 

ticamu kustību apjoma pieaugumu. Vislielāko efektu no manipulācijām guvušas ķermeņa 

labās puses 4. un 5. riba, par ko liecina 4. ribas kustīguma pieaugums par 0,41 cm, bet 5. 

ribai par 0,35cm pa Y asi. 

 Analizējot ribu kustību asimetriju, t.i., attiecīgā ribu pāra labās un kreisās ribas 

kustību apjomu, redzams, ka pirms un arī pēc manipulācijām šīs konstatētās nelielās 

atšķirības nav statistiski ticamas. 

Plaušu vitālās kapacitātes mērījumi pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un 

C6 – Th3 segmentu manipulācijām uzrāda statistiski ticamu pieaugumu par 0,28 litriem. 

3.3. Eksperimentālās grupas dalībnieku kakla daļas funkcionālā stāvokļa 

un elpošanas cikla raksturojošo parametru izmaiņas un relatīvo 

svērto vērtību sadalījums pēc reflektora kairinājuma  

Analizējot literatūru, atklājās, ka daudzi autori norāda uz kakla daļas funkcionālo un 

patoloģisko izmaiņu sakarībām ar elpošanas funkciju raksturojošiem parametriem (Murraya 

et.al,. 2012; Obayashi et.al., 2012; Wirth et.al., 2014). Šie autori nedod pētāmo saistīto 

parametru funkcionālā ciešuma, virziena un ticamības analīzi, tāpēc šajā darbā veikta pētāmo 

parametru, reflektorā kairinājuma izraisītu rezultātu izmaiņu ticamības analīze. Lai novērtētu 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu manipulāciju  ietekmi uz pētāmajiem 

parametriem, veikts šo parametru izmaiņu vērtējums attiecībā pret dotā parametra vidējo 

vērtību izteiktu procentos. Šāds vērtējums tika nosaukts par relatīvo svērto vērtību. 

3.3.1. Kakla daļas funkcionālā stāvokļa raksturojošo parametru izmaiņas 

reflektora kairinājuma ietekmē 

Apstrādājot rezultātus, kuri iegūti, izmantojot pielietojamās kinezioloģijas testus, 

eksperimentālās grupas dalībniekiem tika konstatēts, ka mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 

- Th3 segmentu manipulāciju ietekmē kakla un kakla krūšu daļas muskuļos notikušas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumu izmaiņas (39. att.). Šo izmaiņu ticamība tika 

pārbaudīta ar matemātiskās statistikas metodēm, t.i., ar McNemar testu. 
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39. att. Neiromuskulārās regulācijas traucējumu izmaiņas kakla muskuļos 

reflektora kairinājuma ietekmē 

 

Diagrammā redzams ( 39. att.), ka kakla dziļo fleksoru muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi samazinājušies par 90%. Analizējot kakla ekstenzoru muskuļu 

pārbaudēs iegūtos rezultātus, konstatēts, ka šajā muskuļu grupā pēc mugurkaula skriemeļu C0 

– C3 un C6 - Th3 segmentu manipulācijām nav notikušas izmaiņas.  

Muskuļa scalenus neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labajā pusē 

samazinājušies par 40%, bet ķermeņa kreisajā pusē tie samazinājušies par 35%.  

Muskuļa sternocleidomastoideus neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa 

labās puses muskulī samazinājušies par 40%, bet ķermeņa kreisās puses muskulī par 45%. 

Izmantojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar McNemar testu. 

Iegūto rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas (  α ≤ 0,05) ( 13. pielikums).  

Savukārt analizējot m. trapezius(augšējās daļas) pārbaudē iegūtos rezultātus, 

redzams, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi ķermeņa labās puses m. trapezius 

(augšējā daļā) samazinājušies par 5% un ķermeņa kreisās puses m. trapezius (augšējā daļā) tie 

samazinājušies par 5%. Izmantojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība 

ar McNemar testu. Iegūto rezultātu izmaiņas nav statistiski ticamas (α ≥ 0,05) ( 13. 

pielikums). 

Nosakot eksperimentālās grupas dalībnieku kustību apjomu izmaiņas manipulācijas 

ietekmē kakla daļā, konstatētas visu vērtēto kustību rezultātu izmaiņas ( 40. att.). 
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40. att. Kakla daļas kustību apjoma izmaiņas reflektora kairinājuma ietekmē 

 

Diagrammā ir redzams (40. att.), ka galvas antefleksijas pārbaudē kustību apjoms 

pieaudzis par 4
0
, un šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība sastāda 23,5% no vidējās vērtības. 

Galvas retrofleksijā kustību apjoms pieaudzis par 3
0
, un šīs izmaiņas svērtā relatīvā vērtība 

sastāda 13,6% no vidējās vērtības.  

Galvas kakla fleksijas kustību apjoms pieaudzis par 8
0
, un šīs izmaiņas relatīvā svērtā 

vērtība sastāda 13,7% no vidējās vērtības. Galvas kakla ekstenzijas kustību apjoms pieaudzis 

par 5
0
, un šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība sastāda 6,6% no vidējās vērtības. 

 Diagrammā ir redzams(40. att.), ka galvas kakla rotācijas kustību apjoms pa labi 

pieaudzis par 3
0
 un pa kreisi par 5

0
. Vērtējot šīs izmaiņas, konstatēts, ka galvas kakla rotācijā 

pa labi relatīvā svērtā vērtība sastāda 3,6% no vidējās vērtības un galvas kakla rotācijā pa 

kreisi izmaiņu relatīvā svērtā vērtība sastāda 5,8% no vidējās vērtības. 

Galvas kakla laterofleksijā kustību apjoms pa labi pieaudzis par 7
0
 un pa kreisi par 

3
0
. Vērtējot šīs izmaiņas, relatīvā svērta vērtība galvas kakla laterofleksijā pa labi sastāda 

13,7% no vidējās vērtības un galvas kakla laterofleksijā pa kreisi izmaiņu relatīvā svērtā 

vērtība sastāda 5,8% no vidējās vērtības.  

Izmantojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- 

kritēriju saistītām paraugkopām. Iegūto rezultātu izmaiņas novērtētajos kustību apjomos ir 

statistiski ticamas (  α ≤ 0,05) ( 4. pielikums). 

Vērtējot kakla daļas muskuļu spēku realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas 

režīmā reflektora kairinājuma ietekmē, tika konstatētas rezultātu izmaiņas visos mērītajos 

parametros (41. att.). 
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41. att.Kakla daļas muskuļu spēku realizācijas izmaiņas reflektora kairinājuma 

ietekmē 

 

Diagrammā ir redzams (41. att.), ka galvas antefleksoru muskuļu spēka realizācijas 

rādītājs pieaudzis par 28 N. Novērtējot šīs izmaiņas relatīvo svērto vērtību. tā sastāda 23,3% 

no vidējās vērtības. Galvas kakla fleksoru muskuļu spēka realizācijas radītājs grupā 

palielinājies par 30N. Novērtējot šīs izmaiņas relatīvo svērto vērtību tā sastāda 30,6% no 

vidējās vērtības. 

Galvas kakla ekstenzoru muskuļiem spēka pārbaudēs grupas vidējais spēka 

realizācijas rādītājs pieaudzis par 45 N. Novērtējot šīs izmaiņas relatīvo svērto vērtību, tā 

sastāda 25,1% no vidējās vērtības. 

Galvas kakla laterofleksijas izpildē iesaistīto muskuļu spēka realizācijas rādītājs 

pieaudzis par 40 N veicot laterofleksiju pa labi un pa kreisi. Novērtējot šīs izmaiņas relatīvo 

svērto vērtību, tā sastāda 27,2% no vidējās vērtības. 

Izmantojot matemātisko statistiku novērtējām rezultātu izmaiņu ticamību ar 

Stjūdenta t- kritēriju saistītām paraugkopām. Iegūto rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas     

( α ≤ 0,05) (3. pielikums). 

Novērtējot galvas, kakla plecu joslas stāvokļa izmaiņas attiecībā pret pareizo stājas 

modeli frontālā un sagitālā plaknē (grādos) mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 

segmentu manipulācijām ietekmē, konstatējamām, ka vērtētajos parametros notikušas 

izmaiņas ( 42 .att.). 
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42. att. Galvas, kakla un plecu joslas stāvokļa izmaiņas attiecībā pret pareizo 

stājas modeli frontālajā plaknē reflektora kairinājuma ietekmē 

 

Diagrammā ir redzams (42. att.), ka galvas stāvokļa noliekuma(frontālajā plaknē) 

vidējais grupas rādītājs (no horizontālā līmeņa) manipulācijas ietekmē samazinājies par 0,75
0
, 

un šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība sastāda 71,4% no vidējās vērtības. Izmantojot 

matemātisko statistiku novērtējām rezultātu izmaiņu ticamību ar Stjūdenta t- kritēriju 

saistītām paraugkopām. Iegūto rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas (  α ≤ 0,05) (5. 

pielikums). 

Plecu stāvokļa noliekuma vidējais grupas rādītājs (frontālajā plaknē) no horizontālā 

līmeņa manipulācijas ietekmē samazinājies par 0,2
0
. Vērtējot šīs izmaiņas, relatīvā svērtā 

vērtība sastāda 23,5% no vidējās vērtības. 

 Lāpstiņu augšējo mediālo stūru grupas vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa 

manipulācijas ietekmē samazinājies par 0,4
0
. Vērtējot šīs izmaiņas, relatīvā svērtā vērtība 

sastāda 32% no vidējās vērtības.  

Lāpstiņu apakšējo stūru grupas vidējais rādītājs no horizontālā līmeņa manipulācijas 

ietekmē samazinājies par 0,25
0
. Vērtējot šīs izmaiņas, relatīvā svērtā vērtība sastāda 13,1% no 

vidējās vērtības.  

Izmantojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t- 

kritēriju saistītām paraugkopām. Plecu stāvokļa noliekuma iegūto rezultātu izmaiņas 

(frontālajā plaknē) lāpstiņu augšējiem mediālajiem stūriem un  lāpstiņu apakšējiem stūriem 

nav statistiski ticamas (α ≥ 0,05) ( 5. pielikums). 

Analizējot iegūtos rezultātus, kuri raksturo galvas stāvokli un mugurkaula Th1 

skriemeļa un krūšu kaula bedrītes novietojumu attiecībā pret pareizo stājas modeli sagitālajā 

plaknē, tika konstatēts, ka manipulācijas ietekmē notikušas rezultātu izmaiņas ( 43. att.).  
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43. att. Galvas – plecu joslas stāvokļa izmaiņas attiecībā pret pareizo stājas modeli 

sagitālajā plaknē reflektora kairinājuma ietekmē 

 

Diagrammā ir redzams (43. att.), ka galvas stāvokļa grupas vidējais rādītājs no 

horizontālā līmeņa mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulāciju 

ietekmē samazinājies par 3,05
0
, un šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība  sastāda 25,3% no 

vidējās vērtības. Raksturojot mugurkaula Th1 skriemeļa un krūšu kaula bedrītes novietojumu 

attiecībā pret pareizo stājas modeli, konstatēts, ka manipulācijas ietekmē tas samazinājies par 

1,15
0
, un šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība sastāda 6,1% no vidējās vērtības. Izmantojot 

matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t – kritēriju saistītām 

paraugkopām. Iegūto rezultātu izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 5. pielikums). 

3.3.2. Elpošanas ciklu raksturojošo parametru izmaiņas reflektora 

kairinājuma ietekmē 

Apskatot ribu (3.4.5.) pāra kustīguma un kustību asimetrijas izmaiņas mugurkaula 

skriemeļu C0 – C3 un C6 - Th3 segmentu manipulāciju ietekmē, tika konstatētas rezultātu 

izmaiņas ( 44. att.). 

 

44. att. Ribu (3.4.5.) pāra kustīguma izmaiņas pa X un Y asi reflektora 

kairinājuma ietekmē 
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Diagrammā ir redzams (44. att.), ka 3. labās ribas kustība pa X asi vienā elpošanas 

ciklā palielinājusies par 0,61 cm. Šīs izmaiņas relatīvā svērtā vērtība sastāda 17,2% no vidējās 

vērtības. 3. kreisajā ribā kustība vienā elpošanas ciklā palielinājusies par 0,63 cm. Novērtējot 

šīs izmaiņas relatīvo svērto vērtību, konstatēts, ka tā sastāda 17,9% no vidējās vērtības. 3. 

labās  un kreisās ribas kustība pa Y asi vienā elpošanas ciklā palielinājusies par 0,39. 

Novērtējot 3. labās puses ribas kustību izmaiņas relatīvo svērto vērtību, konstatēts, ka tā 

sastāda 17,6% no vidējās vērtības.  3. kreisās puses ribas kustību izmaiņu relatīvā svērtā  

vērtība sastāda 17,8% no vidējās vērtības. 

Vienā elpošanas ciklā 4. labās ribas kustība pa X asi palielinājusies par 0,58 cm, bet 

4. kreisās ribas kustība palielinājusies par 0,75 cm. Novērtējot 4. labās puses ribas kustību 

izmaiņas relatīvo svērto vērtību, konstatēts, ka tā sastāda 16,2% no vidējās vērtības. 4. kreisās 

puses ribas kustību izmaiņu relatīvā svērtā  vērtība sastāda 20,3% no vidējās vērtības. 4. labās 

ribas kustība pa Y asi vienā elpošanas ciklā palielinājusies par 0,41cm, bet 4. kreisās ribas 

kustība par 0,35 cm. Novērtējot 4. labās puses ribas kustību izmaiņas relatīvo svērto vērtību, 

konstatēts, ka tā sastāda 16,% no vidējās vērtības. 4. kreisās puses ribas kustību izmaiņu 

relatīvā svērtā vērtība sastāda 13,3% no vidējās vērtības 

Vienā elpošanas ciklā 5. labās ribas kustība pa X asi palielinājusies par 0,49 cm, bet 

5. kreisās ribas kustības apjoms palielinājies par 0,62 cm. Novērtējot 5. labās puses ribas 

kustību izmaiņas relatīvo svērto vērtību, konstatēts, ka tā sastāda 13,1% no vidējās vērtības. 5. 

kreisās puses ribas kustību izmaiņu relatīvā svērtā vērtība sastāda 16,9% no vidējās vērtības. 

5. labās ribas kustība pa Y asi vienā elpošanas ciklā palielinājusies par 0,49 cm, bet 5. kreisās 

ribas kustība palielinājusies par 0,38 cm. Novērtējot 5. labās puses ribas kustību izmaiņas 

relatīvo svērto vērtību, konstatēts, ka tā sastāda 16,7% no vidējās vērtības. 5. kreisās puses 

ribas kustību izmaiņu relatīvā svērtā vērtība sastāda 13% no vidējās vērtības. 

Izmantojot matemātisko statistiku, vērtēta rezultātu izmaiņu ticamība ar Stjūdenta t – 

kritēriju saistītām paraugkopām. Novērtēto ribu ( 3.,4.,5.) pāru rezultātu izmaiņas ir statistiski 

ticamas ( α ≤ 0,05) ( 6.,9.pielikums). 

Novērtējot plaušu vitālās kapacitātes rezultātu izmaiņas relatīvo svērto vērtību, 

konstatēts, ka tā sastāda 4,8% no vidējās vērtības un iegūto rezultātu izmaiņas ir statistiski 

ticamas ( α ≤ 0,05) ( 12. pielikums). 

Lai novērtētu mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu manipulāciju 

ietekmi uz pētāmajiem parametriem attiecībā pret dotā parametra vidējo vērtību procentos, 

veikts šo parametru izmaiņu vērtējums, to nosaucot par relatīvo svērto vērtību.  

Vislielākās relatīvās izmaiņas manipulācijas neiroreflektorā ietekmē ir notikušas 

kakla daļas priekšējos muskuļus, jo samazinājies muskuļu NRT biežums. 

Nākamā būtiskākā ietekme vērojama galvas-kakla un plecu joslas novietojumu 

vertikālajā stāvoklī statikā attiecībā pret pareizo stājas modeli. Šīs izmaiņas galvenokārt 

realizējušās frontālajā plaknē, un no stājas viedokļa tas nozīmē, ka ir samazinājusies pētāmo 

ķermeņa segmentu asimetrija. 

Nedaudz mazākas relatīvo svērto vērtību izmaiņas manipulāciju ietekmē verojamas 

pētāmo muskuļu maksimālā statistiskā spēka vērtībām. 

manipulācijas  neiroreflektorā ietekmē vismazākās relatīvās svērto vērtību izmaiņas 

ir vērojamas pētāmo galvas un galvas- kakla daļas kustību apjomiem un ribu ( 3,4,5. ) pāru 

kustībām forsētas elpošanas ciklā. 
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3.4. Korelatīvās sakarības starp kakla daļas funkcionālā stāvokļa 

un elpošanas cikla raksturojošajiem parametriem reflektora kairinājuma 

ietekmē 

Funkcionāli pamatotu saistību starp atsevišķām parametru grupām var novērtēt pēc 

to ciešuma, virziena un ticamības. Šādu sakarību novērtēšanai izmanto korelācijas 

koeficientus.  Ja pieļauj kā funkcionāla sakarība pastāv tikai starp diviem parametriem un 

pieļauj, ka šī sakarība varētu būt lineāra tad var  izmantot lineārās pāru korelācijas matricas.  

Pieļaujot iespējamo funkcionālo saistību, sakarības tika aprēķinātas starp ribu (3,4,5,) pāru 

kustīgumu un galvas – kakla kustībām;  kakla muskuļu spēka realizāciju maksimāli statiskas 

kontrakcijas režīmā; plaušu vitālās kapacitātes mērījumiem. Lai novērtētu šo sakarību 

ticamību un ciešumu izmantojām Pīrsona lineārās pāru korelācijas matricu.  

Apskatot funkcionālo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu pa X asi un kakla 

daļas kustību apjomiem, tika konstatēts, ka starp: 

 3. labo ribu un galvas antefleksiju, galvas retrofleksiju, galvas kakla fleksiju, galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi; 

 3. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi 

 4. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi 

 4. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi 

 5. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi 

 5. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi.  

Starp iepriekš minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski 

ticama ( 14. pielikums).  Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības 

starp apskatītajiem parametru pāriem. 

Apskatot funkcionālo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru  kustīgumu uz Y ass un kakla 

daļas kustību apjomiem, tika konstatēts, ka starp: 

 3. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi 
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 3. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi  

 4. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi 

 4. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi 

 5. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla 

ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa labi un 

pa kreisi 

 5. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas retrofleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas 

kakla ekstenziju; galvas kakla rotāciju pa labi un pa kreisi; galvas kakla laterofleksiju pa 

labi un pa kreisi. 

Starp minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski ticama       

(15. pielikums).  Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības starp 

apskatītajiem parametru pāriem 

Analizējot rezultātus kurus ieguvām pēc Pīrsona lineārās pāru korelācijas matricas 

pielietošanas, konstatējām, ka  statistiski ticama pāru lineāra korelatīva sakarība veidojās 

starp: 

 3.kreiso ribu un galvas kakla fleksijas, galvas kakla ekstenzijas kustību apjomiem. 

 4. labo ribu un galvas kakla ekstenzijas kustību apjomiem (  15. pieliekumu). 

Apskatot funkcionālo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu ( uz X ass) un 

kakla daļas muskuļu spēka realizāciju maksimālās statiskas kontrakcijas režīmā, konstatējām, 

ka starp: 

 3. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 3. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 4. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 4. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 5. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 5. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi  
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Starp minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski ticama        

(16. pielikums).  Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības starp 

apskatītajiem parametru pāriem 

Analizējot rezultātus kurus ieguvām pēc Pīrsona lineārās pāru korelācijas matricas 

pielietošanas, konstatējām, ka  statistiski ticama pāru lineāra korelatīva sakarība veidojās 

starp: 

 3. labo ribu un muskuļu spēka rādītājiem, kuri veic galvas kakla laterofleksiju pa labi         

( 16. pielikums). 

Apskatot funkcionālo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu ( uz Y ass) un 

kakla daļas muskuļu spēka realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā, konstatēts, ka 

starp:  

 3. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 3. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 4. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 4. kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 5. labo ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

 5.kreiso ribu un galvas antefleksiju; galvas kakla fleksiju; galvas kakla ekstenziju; galvas 

kakla laterofleksiju pa labi un pa kreisi 

Starp  minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski ticama (17. 

pielikums). Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības starp 

apskatītajiem parametru pāriem 

Apskatot funkcionālo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu ( uz X ass) un 

plaušu vitālās kapacitātes mērījumu, konstatēts, ka starp:  

 plaušu vitālās kapacitātes mērījumu  un 3. labo ribu; 3. kreiso ribu; 4. labo ribu; 4. kreiso 

ribu, 5. labo ribu, 5. kreiso ribu.  

Starp iepriekš minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski 

ticama  (18. pielikums).  Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības 

starp apskatītajiem parametru pāriem  

Apskatot korelatīvo sakarību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu ( uz Y ass) un 

spirometrijas rādītājiem, konstatēts, ka starp:  

 plaušu vitālās kapacitātes mērījumu  un 4. kreiso ribu; 5. labo ribu; 5. kreiso ribu.  

Starp iepriekš minētajiem parametru pāriem lineāra pāru korelācija nav statistiski 

ticama (19. pielikums).  Iegūtie rezultāti norāda, ka nav pamatotas funkcionālas saistības starp 

apskatītajiem parametru pāriem 

Analizējot rezultātus kurus ieguvām pēc Pīrsona lineārās pāru korelācijas matricas 

pielietošanas, konstatējām, ka  statistiski ticama pāru lineāra korelatīva sakarība veidojās 

starp: 
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 plaušu vitālās kapacitātes mērījumu  un 3. labās ribas; 3. kreisās ribas; 4. labās ribas 

kustību (19. pielikums). Šī sakarība apstiprina parametru ciešo savstarpējo saistību, jo 

plaušu vitālā kapacitāte ir tieši telpiski saistīta ar ribu kustīgumu. 

Pamatojoties uz promocijas darbā iegūtajiem rezultātiem un literatūrā izklāstītās 

informācijas izstrādājām ieteikumus sporta ārstiem un  sporta fizioterapeitiem pielietojamās 

kinezioloģijas un manuālās terapijas lietošanā ( ieteikumi 105. lpp.) 

No pārbaudītajām 170 korelatīvajām pāru sakarībām lineārais pāru korelācijas koeficients 

nav statistiski ticams 163 gadījumos, bet tikai 7 gadījumos pāru sakarības ir statistiski 

ticamas. Acīmredzot nav arī jēgas meklēt divu apskatīto parametru lineāras sakarības 

fizioloģisku skaidrojumu. 
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DISKUSIJA 

 

Promocijas darbā izpētot un novērtējot sportistu kakla daļas un elpošanas ciklu 

raksturojošos parametrus  mēs iegūvām rezultātus, kas raksturo sportistu kakla daļas 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus, funkcionālo stāvokli un elpošanas cikla funkcionālo 

stāvokli. Šie rezultāti analizēti pa parametru grupām, kas kopumā raksturo kakla un kakla 

krūšu daļu, bet, apskatot rezultātus, kas raksturo kakla un kakla krūšu daļas muskuļu 

neiromuskulārās regulācijas kvalitāti, uzmanība tika pievērsta pielietojamās kinezioloģijas 

testu rezultātiem, kas dod atbildi uz jautājumu: vai pārbaudāmais muskulis statiskas 

kontrakcijas laikā saglabā miotātiskā refleksa komponenti. Literatūrā ir norādes, ka muskuļa 

kontrakcijas regulāciju var nodrošināt smadzeņu garozas motorie centri, kad muskuļu 

kontrakcijā ir konstatējama fāziska darbība ar nomāktu miotātisko refleksu. Muskuļu 

kontrakcijas vadība iespējama arī no zemgarozas līmeņiem, kas nodrošina muskuļu darbību ar 

saglabātu tonisku reakciju,  kas izpaužas kā miotātiskā refleksa klātbūtne. Šis otrais muskuļu 

vadības veids literatūrā tiek apskatīts kā kustību stereotipa darbība (Paeglītis, Veseta, 2005). 

Vērtējot brīvi komplektētās grupas (50 dalībnieku) pētāmo muskuļu neiromuskulārās 

regulācijas kvalitāti procentuāli, ir iegūti rezultāti, kas raksturo, cik daudzos gadījumos 

muskuļu kontrakcija atbilda vai neatbilda stereotipas kontrakcijas raksturojumam. 

Visās pētīto muskuļu grupās: kakla dziļie fleksori, kakla esktensori, kreisās un labās 

puses muskuļi: scalenus, sternocleidomastoideus un trapezius ( augšējā daļa) uzrādīja 

atšķirīgu muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitāti. Salīdzinot kakla daļas priekšējos un 

mugurējos muskuļus, redzams, ka neiromuskulārās regulācijas traucējumi daudz biežāk ir 

sastopami šīs ķermeņa daļas priekšējos muskuļos. Ja šādu informāciju sasaista ar galvas - 

plecu joslas stāvokli statikā sagitālā plaknē, gan mūsu iegūtie rezultāti, gan literatūrā 

aprakstīto pētījumu rezultāti (Watson, Trott ,1993; Jull et.al., 1999; Placzek et.al., 1999; Ucar 

et.al., 2012; Almeida et.al.,2013) norāda uz palielinātu kakla krūšu daļas pārejas skriemeļu     

( C6 – Th3) atrašanos fleksijas stāvoklī un kompensētu kakla daļas skriemeļu ( C3- C4) 

atrašanos ekstenzijas stāvoklī. Šāds skriemeļu stāvoklis ir iespējams, ja ilgstoši saglabājas 

kakla un kakla krūšu daļas muskuļu paaugstināts tonuss. Acīmredzot šāds stāvoklis muskuļos 

var izsaukt neiromuskulārās regulācijas traucējumus. 

Iegūtie rezultāti liecina, ka pārbaudīto muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi ir atkarīgi arī no mehāniskiem kairinājumiem. Visos gadījumos kakla daļas 

skriemeļu segmentu kompresija, kas iespaido starpskriemeļu deformācijas un tādējādi var 

izsaukt kairinājumu uz atbilstošajām nervu saknītēm, palielina arī pārbaudāmo muskuļu 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus. Turpretī šo skriemeļu segmentu dekompresija 

samazina neiromuskulārās regulācijas traucējumus pētāmajos muskuļos. Šie rezultāti atbilst 

literatūrā minētajiem neiromuskulārās regulācijas traucējumu cēloņiem, kur norādīts, ka 

muskuļu funkcionālais vājums var tikt saistīts arī ar nervu saknīšu kairinājumu (Cuthbert, 

Rosner, 2010; Conable, 2010; Rosner, Cuthbert, 2012). Līdzīgi rezultāti  iegūti arī šajā 

pētījumā, izsaucot skriemeļu kompresiju un dekompresiju ar ieelpas un izelpas palīdzību. No 

informācijas literatūrā  zināms, ka ieelpas un izelpas fāzēs mainās posturālo muskuļu tonuss 

(De Troyer, Kirkwood, Wilson,2005; Cagnie et.al., 2008; Shomacher, Falla, 2013;), līdz ar to 

arī skriemeļu segmentu nospriegojums. Promocijas darbā iegūtie rezultāti saskan ar šo 

informāciju literatūrā, jo pētījuma gaitā tika novērots, ka ieelpas izelpas fāzēs pētāmajos 

muskuļos mainās neiromuskulārās regulācijas traucējumu gadījumu skaits. Šeit jāņem vērā 

iesaistīto muskuļu piestiprinājuma vietas un tonusa maiņa ieelpas – izelpas laikā. Interesi 

pievērš m. scalenus ķermeņa labās un kreisas puses neiromuskulārās regulācijas traucējumu 

atšķirības. Šīs atšķirības varētu saistīt, pirmkārt, ar to, ka m. scalenus ir tiešs elpošanas 
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palīgmuskulis un piedalās elpošanas ciklā,  otrkārt, ir norādes literatūrā, ka pleiru kustīgumu 

ierobežojumi biežāk sastopami ķermeņa kreisajā pusē nekā labajā (Murraya et.al., 2012). 

Jāatzīmē, ka ieelpas – izelpas izsauktās muskuļa tonusa izmaiņas regulējas nevis 

perifērās nervu sistēmas reflektorajā līmenī, bet saskaņā ar CNS zemgarozas struktūrām, kur 

izmaiņas saistās arī ar veģetatīvās nervu sistēmas aktivitātes maiņu. Tas nozīmē, ka šīs 

sakarības nevar interpretēt kā divu faktoru korelatīvu saistību. 

Pielietojamās kinezioloģijas literatūrā norādīts, ja normālas neiromuskulārās 

regulācijas muskulim kairina atbilstošu sedācijas punktu (Ramšak, Gerz, 2005; Frost, 2002), 

tas kļūs funkcionāli vājš, bet, ja sedācijas punkta karinājums neizsauc neiromuskulārās 

regulācijas traucējumus, tad vērojami jau muskuļa specifiskie neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi, kas saistīti ar organisma integrālās regulācijas traucējumiem (Ramšak, Gerz, 

2005, Frost, 2002). Promocijas darba pētījumā pārbaudītajiem muskuļiem sedācijas punkta 

karinājums visos gadījumos izsaucis neiromuskulārās regulācijas traucējumu pieaugumu, kas 

visbūtiskāk izpaužas ķermeņa labās un kreisās puses m. sternocleidomastoideus, kas varētu 

būt saistīts ar to, ka šī muskuļa motorā inervācija nāk no n. accessory. 

Lai noteiktu kakla daļas funkcionālo stāvokli, tika vērtēti galvas antefleksijas, 

retrofleksijas un galvas un kakla fleksijas, ekstenzijas, laterofleksijas un rotācijas kustību 

iespējamie apjomi ‘’kustībā līdz galam’’. 

Šie kustību apjomi ir atkarīgi arī no iesaistīto muskuļu funkcionālā stāvokļa  (Kumar 

et.al., 2007). Iegūtie rezultāti norāda, ka kustību apjomi pētāmajā brīvi komplektētajā 50 

dalībnieku grupā ir nedaudz mazāki vai atbilst literatūrā norādītajām kustību apjomu normām 

(Schneider et.al., 1989; Schneider et.al., 1992; Левит et.al., 1993; Иваничев, 1998). 

Visbūtiskākās atšķirības no literatūrā norādītajām kustību apjoma normām -  90
0
, uzrāda 

galvas kakla rotācijas kustību rezultāti pa labi ( 82±1
0
) un pa kreisi( 81±1,3

0
). No dinamiskās 

anatomijas zināms, ka viens no svarīgākajiem galvas kakla rotācijas kustības muskuļiem ir m. 

sternocleidomastoideus, kuram arī promocijas darba veiktajos pielietojamās kinezioloģijas 

testos visbiežāk vērojami neiromuskulārās regulācijas traucējumi, t.i., labās puses muskulim 

54% un kreisās puses muskulim 40% gadījumu. 

Lai novērtētu kakla daļas funkcionālo stāvokli, noteikta arī šo muskuļu spēka 

realizācija maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā. Spēka realizācija tika mērīta galvas 

antefleksijas un galvas kakla fleksijas, ekstensijas, laterofleksijas ‘’ gala stāvokļos’’. 

Pētāmajā 50 dalībnieku grupā laterofleksijas mērījumu rezultāti pa labi un pa kreisi 

bija līdzvērtīgi, bet, novērtējot galvas kakla fleksoru un ekstenzoru muskuļu spēku šo kustību 

‘’ gala stāvokļos’’, redzams, ka galvas kakla ekstenzori ( pilnā galvas kakla ekstensijā) ir 

ievērojami spēcīgāki par galvas kakla fleksorim ( pilnā galvas kakla fleksijā). Literatūrā ir 

norādes, ka samazināts galvas kakla fleksoru muskuļu spēks izraisa galvas kakla atipisku 

novietojumu sagitālajā plaknē attiecībā pret vertikālo asi. Visbiežāk literatūrā runā par galvas 

kakla fleksoru neadekvātu ieslēgšanos kustību realizācijā, norādot uz kakla daļas priekšējo 

dziļo muskuļu vājumu un vienlaicīgu m. sternocleidomastoideus pārslodzi (Frost, 2002). 

Novērtējot 50 dalībnieku pārbaužu rezultātus, tika izveidota eksperimentālā grupa 20 

vīriešu sastāvā ar kopēju pazīmi,t.i., kakla dziļo fleksoru muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi. Šajā grupā bez kakla dziļo fleksoru neiromuskulārās regulācijas traucējumiem tika 

novēroti neiromuskulārās regulācijas traucējumi arī  citos pētāmajos muskuļos. Kā būtiskākos 

neiromuskulārās regulācijas traucējumus jāatzīmē m. sternocleidomastoideus gan ķermeņa 

labajā pusē 70 % gadījumu, gan ķermeņa kreisajā pusē 60% gadījumu,  kā arī m. scalenus gan 

ķermeņa labajā pusē 50% gadījumu, gan ķermeņa kreisajā pusē 45% gadījumu. Turpretī kakla 

un kakla krūšu daļas mugurējos muskuļos - kakla ekstenzoru muskuļos, m. trapezius (augšējā 

daļa) neiromuskulārās regulācijas traucējumi tika konstatēti tikai atsevišķos gadījumos. No 

rezultātiem izriet, ka eksperimentālās grupas dalībniekiem ar kopējo pazīmi – kakla priekšējo 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Werner+Schneider&search-alias=books-uk&text=Werner+Schneider&sort=relevancerank
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dziļo fleksoru muskuļu funkcionālais vājums, raksturīgi ļoti bieži neiromuskulārās regulācijas 

traucējumi arī m. sternocleidomastoideus un m. scalenus. 

Literatūrā ir informācija: ja elpošanas funkciju cilvēki izpilda ierastā veidā, bet 

maina elpošanas tipu, piemēram, mutes elpošanas pret deguna elpošanu, tad būtiski palielinās 

elektromiogrāfiskā aktivitāte m. sternocleidomastoideus un m. scalenii ( Ribeiro et.al., 2002). 

Jāņem vērā, ka ilgstošā palielinātā elektriskā aktivitātē no neiromuskulārās 

regulācijas viedokļa muskuļi var kļūt funkcionāli vāji (Walther, 2000; Frost, 2002), tad varētu 

domāt, ka minēto muskuļu funkcionālo vājumu var izsaukt ribu kustību traucējumi elpošanas 

ciklā. Šāds pieņēmums prasa padziļinātu ribu kustīguma izmaiņu ietekmes novērtēšanu uz 

kakla un kakla krūšu daļas priekšējo muskuļu funkcionālo stāvokli. 

Kā jau iepriekš norādīts, šāda sakarība jāskata kā multifaktorāla, ņemot vērā to, ka 

regulējošie mehānismi ir CNS struktūrās, kas realizē izmaiņas kā kompleksa kairinājuma 

kopuma ietekmi. 

Vērtējot eksperimentālās grupas dalībnieku galvas un galvas kakla daļas kustību 

apjomus, līdzīgi kā 50 dalībnieku grupā, arī šajā grupā dalībnieku  kustību apjomi praktiski 

bija normas robežās, izņemot galvas kakla rotāciju attiecībā pret normu, kas samazinājusies 

vidēji par 10
0 

gan pa labi, gan pa kreisi un šo kustību apjoms neuzrāda asimetriju. Tāpat kā 

iepriekš ir saistāmi ar kakla daļas priekšējo muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumiem. Jāatzīmē, ka šajā grupā vērojamas statistiski ticamas kustību apjomu atšķirības 

laterofleksijā pa labi un pa kreisi. Šī atšķirība ir konstatēta 4
0
 apjomā, pie tam lielāks kustību 

ierobežojums ir laterofleksijā pa labi, tas savukārt var būt saistīts arī ar m. scalenus 

funkcionālā garuma ierobežojumiem. 

Vērtējot kakla daļas muskuļu spēka realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas 

režīmā, tāpat kā 50 dalībnieku paraugkopai, arī eksperimentālajā grupā vērojams, ka galvas 

kakla fleksoru spēks ir divas reizes mazāks nekā galvas kakla ekstenzoru muskuļu spēks. Arī 

šajā gadījumā kā skaidrojumu var minēt literatūrā minēto kakla priekšējo dziļo muskuļu 

vājumu, kuru novēro cilvēkiem ar atipisku galvas kakla un plecu daļas novietojumu sagitālajā 

plaknē attiecībā pret vertikālo asi (Watson, Trott ,1993; Jull et.al., 1999; Placzek et.al.,1999). 

Šī kakla daļas priekšējo muskuļu samazinātā spēka vērtība saistās arī ar 

eksperimentālās grupas kopējo pazīmi, t.i.,visiem grupas dalībniekiem kakla dziļie fleksoru 

muskuļi ir funkcionāli vāji. 

Jāatzīmē, ka, neskatoties uz laterofleksijas kustības asimetrisko ierobežojumu, spēks 

galvas kakla latrofleksijā pa labi un pa kreisi uzrāda statistiski ticami vienādu rezultātu. 

Galvas - kakla un plecu joslas funkcionālā stāvokļa raksturošanai un atbilstošo 

muskuļu funkcionālā stāvokļa izmaiņu pamatojumam šī josla vērtēta ķermeņa vertikālajā 

stāvoklī statikā attiecībā pret pareizā stājas modeļa parametriem frontālajā un sagitālajā 

plaknēs. 

Novērtējot galvas - kakla un plecu joslas atipisko stāvokli attiecībā pret pareizo stājas 

modeli frontālajā plaknē, redzams, ka galvas laterofleksija vērojama 75% gadījumu un vidēji 

sastāda 1,8± 0,5
0
. Plecu līmeņu asimetrija konstatēta 70%, novirze no horizontālā līmeņa  

1,1±0,2
0
. No šiem rezultātiem izriet, ka galvas asimetrija attiecībā pret plecu līmeni varētu būt 

saistīta ar galvas, galva kakla daļas izliekumu frontālajā plaknē, kas savukārt var būt kā 

rezultāts kakla labās puses un kreisās puses muskuļu nelīdzsvarotam nospriegojumam.No 

rezultātiem var konstatēt, ka labās un kreisās lāpstiņas augšējo un apakšējo stūru līmeņi nav 

vienādi. Šāda lāpstiņu novietojuma asimetrija var rasties, ja viena no lāpstiņām ir rotēta. No 

darbā pētāmajiem muskuļiem to var ietekmēt m. trapezius augšējās daļas tonuss. 

Apskatot galvas, kakla un plecu joslas novietojumu vertikālā stāvoklī statikā attiecībā 

pret stājas modeli sagitālajā plaknē, tika vērtēts galvas stāvoklis antifleksijā vai retrofleksijā. 

Eksperimentālajā grupā konstatēts, ka 100% grupas dalībnieku galva atrodas 15,1±1,4
0
 

retrofleksijā. Tai pat laikā visiem pārbaudāmajiem konstatēta krūškurvja augšējās atveres 
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atrašanās 19,85 ±1,2
0
 fleksijā. Šāds galvas, kakla un plecu joslas stāvoklis iespējams, ja ir vāji 

kakla daļas priekšējie dziļie muskuļi un hipertonizēti m. sternocleidomastoideus un m. 

scalenus, un vāji mugurējie plecu krūšu daļas muskuļi. Šādu informāciju par stājas 

asimetrijām dod literatūras avoti (Watson, Trott, 1993; Jull et.al.,1999; Placzek et.al., 1999; 

Almeida et.al., 2013). 

Eksperimentālajā grupā tika vērtēts ribu ( 3.,4,.5.) pāru kustīgums un to savstarpējās 

asimetrijas. Literatūrā ir aprakstīti  atsevišķu ribu kustīguma asimetriju cēloņi: 

 ribu  kustību selektīvos ierobežojumus  var izsaukt mugurkaula krūšu daļas 

skriemeļu funkcionālā novietojuma izmaiņas un otrādi (Иваничев, 1998); 

 ribu skriemeļu locītavu kustību ierobežojumi  un ribu krūšu kaula locītavu 

ierobežojumi (Иваничев, 1998) ; 

 elpošanas muskuļu un elpošanas palīgmuskuļu tonusa izmaiņas un funkcionālā 

garuma ierobežojumi (Ratnovsky, Zaretsky, Shiner, Elad, 2003); 

 lokāli slīdamības ierobežojumi starp plaušu aptverošās plēves un krūškurvja  

iekšējo virsmu pārklājošo plēvi. Šādi plēvju savstarpēji lokālie slīdamības traucējumi var 

veidoties iekaisuma ietekmē gan plaušu daivās, gan bronhos un pat augšējos elpceļos 

(Murraya et.al., 2012). 

Vērtējot ribu pāru kustības pa vertikāli un pa horizontāli sagitālajā plaknē, redzams, 

ka ribu ( 3.,4.,5. ) pāru kustības pa horizontālo asi ( X ass) ir ļoti līdzīgas un neveido izteiktu 

kustību asimetriju starp labo un kreiso ribu. 

Kustības pa vertikālo asi ( Y ass) ribu pāriem atšķiras un mazākais kustību apjoms ir 

3. ribu pārim. Ceturtajam ribu pārim kustību apjoms pa Y asi ir lielāks un vērojama statistiski 

ticama ( α ≤ 0,05) ( 9. pielikums).  

Kustība asimetrija – ķermeņa kreisās puses 4. riba kustas ar lielāku apjomu nekā 

labās puses 4. riba. Piektais ribu pāris savukārt kustas ar lielāku kustību apjomu pa Y asi nekā 

ceturtais ribu pāris. 

Šajā pētījumā pārbaudīta mehāniskās un neiroreflektorās iedarbības ietekme uz kakla 

un krūšu daļas funkcionālā stāvokļa raksturojošajiem parametriem. 

Ir pētnieki, kas literatūrā publicējuši informāciju par organisma sistēmu funkcionālo 

stāvokļu sakarībām, pievēršot uzmanību organismam kā vienotam veselumam, kura atsevišķo 

sistēmu parametru izmaiņas ir saistītas ar  visu pārējo sistēmu parametru adaptēšanos  

pārmaiņām (Frost, 2002). No tā izriet, ka sakarības nevar vērtēt ar Pīrsona pāru kolācijas 

koeficientu. 

Lai gan lielākoties literatūrā apskatīta neirālās regulācijas ietekme uz orgānu 

funkcionālo stāvokli, ir arī literatūras avoti, kas analizē neiroflektoro ietekmi uz organisma 

sistēmu funkcionālo stāvokli (Walther, 2000; Frost, 2002).  

Promocijas darbā ar izvēlēto manipulācijas tehniku tika vērtētas neiroreflektorās 

iedarbības gan uz manipulējamo segmentu saistītajām struktūrām, nosakot  kakla un kakla 

krūšu daļas segmentu kustību apjomu,  muskuļu spēku un to neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu biežumu, gan neiroreflektorās regulācijas izmaiņas no manipulējamo segmentu 

attālinātās struktūrās, t.i.,  reflektori izsauktās ribu (3.,4.,5.) pāru kustīguma izmaiņas. 

Vērtējot kakla  daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumus pēc manuālās 

mugurkaula skriemeļu segmentu C0-C3 un C6 -Th3 manipulācijas, var secināt, ka 

neiromuskulārās regulācijas traucējumi pētāmajās muskuļu grupās ir krasi samazinājies. 

Vislielākās izmaiņas ir saistītas ar kakla dziļajiem fleksoru muskuļiem, kur neiromuskulārās 

regulācijas traucējumi samazinājies par 90%. Arī ķermeņa labās un kreisās puses m. scalenus 
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un m. sternocleidomastoideus neiromuskulārās regulācijas traucējumi samazinājies par 35 -

45% un šīs izmaiņas ir statistiski ticamas ( α ≤ 0,05) ( 13. pielikums)  

 Kakla mugurējās daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi vērojami 

atsevišķos gadījumos un to biežuma samazinājums pēc manipulāciju lietojuma nav statistiski 

ticams. Var uzskatīt, ka kakla un kakla krūšu daļas skriemeļu segmentu manipulācijas, šo 

segmentu locītavu somiņās izraisot neirālu kairinājumu, reflektori statistiski ticami 

ietekmējušas kakla priekšējo muskuļu neiromuskulārās regulācijas efektivitāti. Tātad 

manipulācijas uz skriemeļu segmentiem kā neiroreflektoras terapijas līdzeklis pozitīvi ietekmē 

pētāmo muskuļu neiromuskulārās regulācijas kvalitāti, tāpēc, lai samazinātu kakla daļas 

muskuļu  funkcionālo vājumu, šāda metode būtu lietojama sportistiem. 

Pārbaudot galvas un galvas kakla kustību apjoma izmaiņas pēc mugurkaula 

skriemeļu C0 - C3 un C6 – Th3 segmentu manipulācijām, redzams, ka šīs manipulācijas 

neiroreflektori iedarbojušās uz kustībās iesaistītajiem muskuļiem, par ko liecina palielinātie 

kustību apjomi pārbaudāmajos segmentos. Šie rezultāti apstiprina literatūrā aprakstīto 

locītavas manipulācijas neiroreflektoro ietekmi uz apkārtējo muskuļu tonusu (Freeman, Wyke, 

1967). Manipulāciju ietekmē iegūti nelieli, bet statistiski ticami pētāmo kustību apjomu 

palielinājumi. Tas norāda, ka kustību apjoma palielināšanai sportistu rehabilitācijā ir 

jāizmanto citas terapijas metodes.  

Mugurkaula skriemeļu segmentu C0 - C3 un C6 – Th3 manipulāciju ietekme uz 

kakla daļas muskuļu spēku realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā izpaužas kā 

statistiski ticams spēka pieaugums pārbaudītajos muskuļos. Jāatzīmē, ka starp galvas kakla 

fleksoriem un galvas kakla ekstenzoru muskuļiem spēku realizācija  maksimālas statiskas 

kontrakcijas režīmā sadalījums saglabājies iepriekšējais, galvas kakla fleskori vājāki nekā 

galvas kakla ekstenzoru muskuļi. Tāpat galvas kakla labās puses un kreisās puses 

laterofleksoriem saglabājas iepriekšējais maksimālo statisko spēku sadalījums. Tas norāda, ka 

manipulācijas neiroreflektorā ietekme uzlabo muskuļa funkcionālo stāvokli, bet nekoriģē 

muskuļu agonistu – antogonistu spēku attiecības. Līdz ar to sportistiem kustību stabilitātes 

uzlabošanai pētāmajā kustību segmentā bez manipulācijas korekcijas, ko plaši lieto kā 

terapijas metodi iesaistīto muskuļu funkcionālā stāvokļa normalizēšanai,  būtu jāveic arī 

attiecīgo muskuļu spēka īpašību adekvāta attīstīšana. 

Analizējot galvas kakla un plecu joslas novietojumu vertikālajā stāvoklī statikā 

attiecībā pret stājas modeli frontālajā plaknē pēc mugurkaula skriemeļu segmentu C0 – C3 un 

C6 – Th3 manipulācijas, redzams, ka atsevišķos ķermeņa augšdaļas segmentos ir vērojams 

statistiski ticams uzlabojums.  

Frontālājā plaknē galvas latrofleksijas stāvoklis izzudis 15% dalībnieku un galvas 

asimetriskais stāvoklis grupā samazinājies par 0,75
0
. Plecu asimetrija attiecībā pret 

horizontālo asi normalizējusies 15% dalībnieku un asimetrijas lielums grupā samazinājies par 

0,2
0
. 

Lāpstiņu asimetriskais novietojums pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 

segmentu manipulācijas nav normalizējies nevienam grupas dalībniekam, tai pat laikā 

vērojama lāpstiņas asimetriskā stāvokļa samazināšanās. Lāpstiņas augšējā mediālā stūra 

asimetrija grupā samazinājusies par 0,4
0 

 un  lāpstiņas  apakšējā stūra asimetrija grupā 

samazinājusies par 0,25
0 

, kas nav statistiski ticamas. No iegūtajiem rezultātiem var secināt, 

ka lietoto manipulāciju neirālā ietekme tieši neiespaido lāpstiņu fiksējošos muskuļus. 

Analizējot galvas kakla un plecu joslas novietojumu vertikālā stāvoklī statikā 

attiecībā pret stājas modeli sagitālajā plaknē pēc mugurkaula skriemeļu segmentu C0 – C3 un 

C6 – Th3 manipulācijas, redzams, ka visiem grupas dalībniekiem galvas novietojums arī pēc 

manipulācijas saglabājies retrofleksijā. Manipulāciju ietekmē šī galvas retrofleksija ir 

samazinājusies par 3,05
0
, kas ir statistiski ticama.  
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Vērtējot mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu manipulāciju ietekmi 

uz krūškurvja augšējās atveres novietojumu, redzams, ka tā nevienam grupas dalībniekam nav 

normalizējusies, bet krūškurvja augšējās atveres fleksija grupā ir samazinājusies par 1,15
0
, kas 

ir statistiski ticama. Arī stājas korekciju gan frontālajā, gan sagitālājā plaknē galvas kakla 

plecu joslā nevar pilnvērtīgi panākt ar manipulācijas izsauktām neirālās regulācijas ietekmēm 

un neiromuskulārās regulācijas traucējumu samazināšanu. Apskatītajos gadījumos 

manipulācija kā locītavas neirāla kairinājuma metode izraisa reflektoras izmaiņas iesaistītajos 

muskuļos un rada priekšnoteikumus to efektīvai spēka un funkcionālā garuma koriģēšanai ar 

fizisku slodžu palīdzību. 

Vērtējot manipulācijas neiroreflektoro ietekmi, tika pārbaudīts, kā izvēlēto 

mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu manipulācijas varētu mainīt atsevišķu 

ribu (3., 4., 5.) pāru kustīgumu un kustību asimetriju, kas pēc neirālās regulācijas no 

manipulējamajiem segmentiem atrodas attālināti. Jāatzīmē, ka manipulācijas visos gadījumos 

pa X asi izsauca ribu kustību apjomu pieaugumu. No pārbaudītajām ribām vislielāko efektu 

no manipulācijas ieguvusi ķermeņa kreisās puses  trešā un ceturtā riba, par ko liecina  kustību 

apjoma pieaugums 3. ribai par 0,63 cm un 4. ribai par 0,75cm uz X asi.  

Pēc  mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu manipulācijām  kustību 

apjoma pieaugums vērojams visām pārbaudītajām ribām arī pa Y asi. Vislielāko efektu 

ieguvusi ķermeņa labās puses 4. un 5. riba, par ko liecina kustīguma pieaugums 4. ribai par  

0,41 cm un 5. ribai par 0,35cm uz Y asi. 

Ja analizē ribu kustību asimetriju, t. i., attiecīgā ribu pāra labās un kreisās ribas 

kustību apjomu, tad redzams, ka šīs konstatētās nelielās atšķirības gan pirms, gan pēc 

manipulācijām nav statistiski ticamas. Tātad pēc rezultātiem redzams, ka mugurkaula 

skriemeļu segmentu C0 – C3 un C6 – Th3 manipulācijas reflektori ietekmē ribu kustību 

apjomu gan horizontālajā, gan vertikālajā virzienā sagitālajā plaknē, bet neizmaina ribu pāra 

kustību asimetriju. Līdz ar to mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un C6 – Th3 segmentu 

manipulācijas var tikt izmantotas kā reflektors terapijas paņēmiens krūškurvja kustīguma 

palielināšanai, bet konkrēta ribu pāra kustību asimetrija būtu jānovērš, likvidējot attiecīgās 

ribas kustību ierobežojošo faktoru. 

Plaušu vitālās kapacitātes mērījumi pirms un pēc mugurkaula skriemeļu C0 – C3 un 

C6 – Th3 segmentu manipulācijām uzrāda statistiski ticamu pieaugumu par 0,28 litriem. Arī 

šis rezultāts apstiprina iepriekš minēto, ka manipulācijas reflektori ietekmē krūškurvja 

kustīgumu.  

Lai novērtētu mugurkaula skriemeļu segmentu C0 – C3 un C7 – Th3 ietekmi uz 

pētāmajiem parametriem, tika noteiktas šo parametru izmaiņas attiecībā pret dotā parametra 

vidējo vērtību, kas izteikta procentos. Šāds vērtējums tika nosaukts par relatīvo svērto vērtību.  

Neiromuskulārās regulācijas traucējumu biežuma procentuālās izmaiņas 

pārbaudītajos muskuļos, norādot svērtās vērtības dilstošā secībā, ir šādas: 

 kakla dziļie fleksori 90%, 

 m. sternocleidomastoideus kreisajā pusē 45% un labajā pusē 40%,  

 m. scalenus labajā pusē 40 %, kreisajā pusē 35%,  

 m. trapezius ( augšējā daļa) labajā un kreisajā pusē 5%, 

 kakla ekstenzoru muskuļi – bez izmaiņām 0 %. 

Pārbaudīto galvas un galvas kakla kustību apjomu izmaiņu relatīvās svērtās vērtības dilstošā 

secībā ir šādas: 

 galvas antefleksijas 23,5%, 

 galvas kakla fleksijas  13,7%, 

 galvas kakla laterofleksijas pa labi  13,7%, 

 galvas retrofleksija 13,6%, 

 galvas kakla ekstenzija 6,6%, 
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 galvas kakla laterofleksijas pa kreisi 5,8%, 

 galvas kakla rotācija pa kreisi 5,8%, 

 galvas kakla rotācija pa labi 3,6%. 

Pārbaudīto muskuļu maksimālā statistikā spēka relatīvās svērtās vērtības dilstošās secībā: 

 galvas kakla fleksoru muskuļiem 36,6%, 

 galvas kakla latrofleksoriem pa labi un pa kreisi 27,2%, 

 galvas kakla ektensoriem muskuļiem 25,1%, 

 galvas antefleksoriem 23,3%. 

Vērtējot galvas kakla un plecu joslas novietojumu vertikālā stāvoklī statikā attiecībā pret 

pareizo stājas modeli, frontālajā plaknē vērtēto parametru izmaiņu relatīvās svērtās vērtības 

dilstošā secībā: 

 galvas latrofleksijas stāvoklis 71,4%, 

 lāpstiņu augšējie stūri attiecībā pret horizontālo asi 32%, 

 plecu asimetrija attiecībā pret horizontālo asi 23,5%, 

 lāpstiņu apakšējie stūri attiecībā pret horizontālo asi 13,1%. 

Sagitālajā plaknē vērtēto parametru izmaiņu relatīvās svērtās vērtības dilstošā secībā: 

  galvas antefleksijas stāvoklis – 25,3%, 

 krūškurvja augšējās atveres fleksijas stāvoklis 6,1%. 

Ribu pāru kustīguma izmaiņu relatīvās svērtās vērtības dilstošā secībā pa X un Y asi: 

X ass Y ass 

 4. kreisā riba - 20,3% 

 3. kreisā riba– 17,9% 

 3. labā riba– 17,2% 

 5. kreisā riba – 16,9% 

 4. labā riba -16,2% 

 5. labā riba 13,1% 

 3. kreisā riba– 17,8%  

 3. labā riba– 17,6% 

 5. labā riba 16,7% 

 4. labā riba  - 16% 

 4. kreisā riba 13,3% 

 5. kreisā riba – 13% 

 

Neiroreflektoro manipulāciju ietekmē samazinājies kakla un kakla krūšu daļas 

priekšējo muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumu biežums.  

Neiroreflektoro manipulāciju ietekmē būtiski mainījies galvas kakla un plecu joslas 

novietojums vertikālajā stāvoklī statikā attiecībā pret pareizo stājas modeli. Izmaiņas 

galvenokārt realizējušās frontālajā plaknē un no stājas viedokļa tas nozīmē, ka ir 

samazinājusies pētāmo ķermeņa segmentu asimetrija. 

Nedaudz mazāku relatīvo svērto izmaiņu ietekmi pēc  manipulācijām var vērot pētāmo 

muskuļu maksimālā statistiskā spēka vērtībām. 

Neiroreflektoro manipulāciju ietekmē vismazākās relatīvās svērto vērtību izmaiņas ir 

vērojamas galvas un galvas kakla daļas pētāmo kustību apjomiem, kā  arī ribu ( 3,4,5. ) pāru 

kustībām forsētas elpošanas ciklā. 

Šo manipulāciju neiroreflektorā ietekme vismazāk ir uzlabojusi ķermeņa segmentu 

kustīgumu, kuru būtībā fizioloģiski nosaka mīksto audu elastīgās deformācijas zona. 

Acīmredzot elastīgās deformācijas zona ir maz atkarīga no apkārtējo audu neiroreflektorās 

ietekmes.  

Daudz lielāku iespaidu manipulācijas dod muskuļu kontrakciju nodrošinošo 

mehānismu efektīvākai darbībai. Tas attiecas gan uz kustību organizāciju ar efektīvāku 

iesaistīto muskuļu neiromuskulāro regulāciju, gan uz spēka realizāciju pārbaudāmajās kustību 

plaknēs. 

 Funkcionāli pamatotu saistību starp atsevišķām parametru grupām var novērtēt pēc to 

ciešuma, virziena un ticamības, izmantojot lineārās pāru korelācijas matricas.  Pieļaujot 

iespējamo funkcionālo saistību starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu un galvas – kakla 
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kustībām, un kakla muskuļu spēka realizāciju maksimāli statiskas kontrakcijas režīmā, šīs 

sakarības tika vērtētas, izmantojot lineārās pāru korelācijas matricu. Lielākā daļa sakarību 

starp pētāmajiem parametriem neuzrādīja ticamu korelāciju, tāpēc, neanalizējot šo parametru 

iespējamās vai neiespējamas funkcionālās sakarības, funkcionālās sakarības  tika skaidrotas 

tikai tiem pāriem,  kuri izrādīja ticamas korelatīvās sakarības.  

No iegūtajām ticamajām sakarībām jāmin 3. kreisās ribas kustīguma apgriezta ticama 

korelatīva sakarība ar galvas kakla fleksiju un ekstensiju. Ņemot vērā to, ka eksperimentālās 

grupas dalībniekus raksturoja kakla priekšējo dziļo fleksoru muskuļu funkcionālais vājums, 

tad šāds stāvoklis ir saistīts ar atipisku galvas un kakla novietojumu sagitālajā plaknē attiecībā 

pret vertikālo asi un mugurkaula krūšu daļas skriemeļu ( Th1 – Th3) atrašanos fleksijā. Šāds 

mugurkaula krūšu daļas skriemeļu stāvoklis savukārt izsauks augšējo ribu depresiju. 

Neiroreflektori šāds stāvoklis izsaukts m. scalenus  paaugstinātu tonusu un  var radīt šī 

muskuļa  neiromuskulārās regulācijas traucējumus. No šīs korelatīvās sakarības izriet, ka, 

iedarbojoties ar manipulāciju uz mugurkaula skriemeļu segmentiem ( C0- C3 un C6 – Th3) un 

panākot m. scalenus neiromuskulārās regulācijas normalizēšanos, iespējams mainīt kakla 

krūšu daļas pārejas skriemeļu (C6 – Th3) stāvokli, kā ietekmē var mainīties arī 3. ribas 

kustīgums. 

Vērtējot pārbaudīto muskuļu spēka sakarības ar ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu, 

redzams, ka pastāv ticama korelatīva sakarība starp 4. labās ribas kustīgumu un galvas kakla 

labās puses laterofleksoro muskuļu spēku. Galvas kakla laterofleksorie muskuļi, t.i., m. 

scalenus, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius ( augšējā daļa)  un m. longus colli, šo spēku 

realizē, kustībā vienpusēji saraujoties (Kalnbergs 1971; Van de Graff, Fox 1998; Clemente 

2007; Kiblle, Halsey 2009; Pārkers 2009; Saladin 2012). Ja ar manipulāciju šajos muskuļos   

( C0 – C3 un C6-Th3) panākts spēka realizācijas pieaugums, tad var sagaidīt arī 4. labās ribas 

kustību pieaugumu.  

Vērtējot sakarības starp ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgumu un plaušu vitālo kapacitāti, 

redzams, ka plaušu vitālās kapacitātes pieaugums saistīts ar 3.labās un kreisās ribas  un 4. 

labās ribas kustību apjomu pieaugumu pa Y asi, tātad vispārējā gadījumā plaušu tilpuma 

izmaiņas vairāk saistās ar ribu ‘’pumpjveida’’ kustībām. 

Pētījumā iegūtie rezultāti kopumā ļauj analizēt kustību organizācijas neirālās vadības 

traucējumu kvalitatīvos vērtējumus saistībā ar somātiskās sistēmas raksturojošo parametru 

kvantitatīvajiem vērtējumiem. Šāda vērtējuma analīze pieejamā literatūrā nebija atrodama. 

Analizējot funkcionāli vāja muskuļa vērtēšanas principus (Васильева, 1996; 

Walther, 2000; Frost, 20002), var secināt, ka funkcionāli vājam muskulim statistiskas 

kontrakcijas laikā miotātiskais reflekss ir nomākts. Šī refleksa bremzēšanas vieta, analizējot 

kustību organizācijas principus (Бернштейн 1990; Solms, Turnbull 2002), varētu būt 

smadzeņu zemgarozas struktūras, kuras  atbild par visām neapzinātām stereotipa kustībām 

(Solms, Turnbull 2002). Tai pat laikā no literatūras ir zināms (Васильева 1998), ka  muskuļa 

funkcionālo vājumu no dažāda līmeņa organisma struktūrām var izsaukt  ‘’nepareiza’’ 

aferenta informācija. Par koriģējamo aferento informāciju šajā pētījumā tika izvēlēti 

funkcionālie traucējumi mugurkaula skriemeļu ( C0-C3 un C6-Th3) segmentos. 

Manipulācijas šajos segmentos izsauc locītavu funkcionālā stāvokļa normalizāciju ar 

aferentās neirālās regulācijas korekciju. Veicot manipulācijas izvēlētajos segmentos (C0-C3 

un C6-Th3), ar kvalitatīvām metodēm tika konstatēta statistiski ticama pētāmo muskuļu 

neiromuskulārās regulācijas traucējumu biežuma samazināšanās, t.i., 90% kakla priekšējos 

dziļajos fleksoru muskuļos un 15 -25% m.stercoleidomastoideus un m. scalenus. Acīm redzot 

neatjaunotais funkcionālais vājums šajos muskuļos ir saistīts ar citu organismu struktūru 

‘’nepareizu’’ aferentu informāciju.  

Vērtējot kakla un kakla krūšu daļas funkcionālo stāvokli raksturojošos parametrus, kā 

arī ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgumu raksturojošos parametrus, ar kvantitatīvās mērīšanas 
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metodēm tika iegūtas statistiski ticamas pētāmo parametru izmaiņas, kuras mugurkaula 

skriemeļu ( C0-C3 un C6-Th3) segmentos izraisīja  lietotās manipulācijas. Līdz ar to jāatzīmē, 

ka promocijas darbā izvirzītā hipotēze par to, ka pastāv sakarība starp kakla un kakla krūšu 

daļas muskuļu neiromuskulāro regulācijas kvalitāti un ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustīgumu forsētas 

elpošanas ciklā, ir apstiprinājusies. Lai pārliecinātos, vai ir meklējamas kādas funkcionāli 

nosacītas sakarības starp ribu (3.,4.,5.) pāru kustīgumu un kakla un kakla krūšu daļas 

funkcionālo stāvokli raksturojošajiem parametriem, tika veikta šo parametru lineāro pāru 

korelācijas analīze. Šie korelācijas pāru analīžu rezultāti norāda, ka matemātiski ticama 

pētāmo parametru pāru korelatīvā sakarība nepastāv. No šīs analīzes izriet, ka lietoto 

manipulāciju ietekmē izsauktās kvantitatīvās un kvalitatīvās pētāmo parametru izmaiņas nav 

jāuzskata par savstarpēji funkcionāli saistītām, bet saistība ir jāmeklē neirālās kustību 

organizācijas līmenī.   
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SECINĀJUMI 
 

1. Brīvi komplektētai 50 dalībnieku grupai kakla daļas muskuļu funkcionālā 

stāvokļa ( galvas, kakla kustību apjoms, kakla muskuļu spēka realizācija maksimālas statiskas 

kontrakcijas režīmā, kakla muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi) pārbaudēs  

konstatējām, ka rezultāti ir stipri izkliedēti – variācijas koeficients ≥10% un parametru vērtību 

sadalījums neatbilst normālsadalījumam.  

2. Eksperimentālajā grupā visbiežāk neiromuskulārās regulācijas traucējumus 

konstatējām m. sternocleidomastoideus ( labā pusē 70%, kreisā pusē 60%) un m. scalenus 

(labā pusē 50%, kreisā pusē 45%). Galvas kakla rotācijas kustību apjoms attiecībā pret normu 

bija samazināts vidēji par 10
0  

gan pa labi(81
0
 ±1,4

0
), gan pa kreisi(80

0
 ± 2

0
) . Galvas kakla 

fleksoru spēks (68± 6 N) ir divas reizes mazāks nekā galvas kakla ekstenzoru muskuļu spēks 

(138 ± 12 N). Galvas laterofleksijas stāvoklis bija 75% gadījumu un vidēji sastāda 1,8
0
± 0,5

0
. 

Sagitālā plaknē, 100% grupas dalībnieku galva atrodas 15,1
0
±1,4

0
 retrofleksijā un krūšu 

kurvja augšējās atvere bija 19,85
0
 ±1,2

0
 fleksijā. Ribu ( 3.,4.,5.) pāru kustības: ceturtajam ribu 

pārim kustību apjoms pa Y asi ir lielākais un vērojama statistiski ticama ( α ≤ 0,05) kustību 

asimetrija. Plaušu vitālās kapacitātes grupas vidējais rādītājs ir 5,55 ± 0,09  litri, tas atbilst 

vidēji trenēta jauna vīrieša vitālajai kapacitātei. 

3. Reflektora kairinājuma ietekmē: 

 neiromuskulārās regulācijas traucējumi ir samazinājušies pētāmajās muskuļu grupās, un 

šīs izmaiņas ir statistiski ticamas (α ≤ 0,05). 

 Galvas un galvas kakla kustībās iegūstam statistiski ticamus ( α ≤ 0,05) kustību apjomu 

palielinājumus. 

 Kakla daļas muskuļos ir statistiski ticams ( α ≤ 0,05) spēka pieaugums.  

 Noviržu no normas samazinājums attiecība pret pareizo stājas modeli ir statistiski ticams 

(α ≤ 0,05).  

 iegūstam statistiski ticamu ribu kustību apjomu pieaugumu gan pa X asi, gan pa Y asi      

(α ≤ 0,05).  

 plaušu vitālās kapacitātes mērījumi uzrāda statistiski ticamu ( α ≤ 0,05) pieaugumu. 

 

4. 37 novērtētajos parametros reflektora kairinājuma ietekmē notikušas statistiski 

ticamas rezultātu izmaiņas. Šo izmaiņu svērto relatīvo vērtību sadalījums ir sekojošs: 

neiromuskulārās regulācijas traucējumu samazinājums - kakla dziļo fleksoru muskuļiem - 

90%; statikā galvas latrofleksijai 71,4%; galvas kakla fleksoru muskuļu spēkam 36,6%; 

statikā - galvas antifleksijai 25,3%; galvas antifleksijas kustībai 23,5%; 4. Kreisās ribas 

kustīgumam pa X asi  20,3% un 3. Kreisās ribas kustīgumam pa Y asi  17,8% . 

5. No izpētītajām 170 korelatīvajām pāru sakarībām lineārais pāru korelācijas 

koeficients nav statistiski ticams 163 gadījumos, bet 7 gadījumos tas uzrādīja statistiski 

ticamu vērtību. Acīmredzot šāda atsevišķa ticama lineārā pāru korelācija var tik skaidrota kā 

tīri matemātiski  iegūts maldīgs rezultāts. Tas norāda, ka nepastāv matemātiski ticama pētāmo 

parametru pāru korelatīva sakarība. No šīs analīzes izriet, ka pielietoto manipulāciju rezultātā 

izsauktās statistiski ticamās kvantitatīvās un kvalitatīvās pētāmo parametru izmaiņas nav 

savstarpēji funkcionāli saistītas starp atsevišķiem parametru pāriem, bet saistība ir meklējama 

neirālās kustību organizācijas līmenī. 
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IETEIKUMI 

SPORTA ĀRSTIEM UN SPORTA FIZIOTERAPEITIEM 

Pamatojoties uz literatūrā iegūtajām atziņām un pētījumā iegūtajiem rezultātiem, tiek 

izstrādati ieteikumi sporta ārstiem un  sporta fizioterapeitiem: 

1. Veicot pielietojamās kinezioloģijas testus muskuļu neiromuskulārās regulācijas 

traucējumu konstatēšanai jāaizstāj muskuļu spēka realizācijas vērtējums ar 

informatīvāku kritēriju - muskuļa toniskas kontrakcijas kvalitātes vērtējums. 

2. Pielietojot pielietojamās kinezioloģijas testu pārbaudāmajam muskulim, jāvērtē visi 

iespējamie neiromuskulārās regulācijas traucējumus izraisošie faktori. 

3. Kustības organizācijas patterna uzlabošanai jālieto komplekss metožu kopums - 

pielietojamās kinezioloģijas testi, manuālās terapijas paņēmieni un muskuļu fizisko 

īpašību attīstošas metodes. 

4. Izmantojot manuālās terapijas paņēmienus kā atbildes reakcija  jāvērtē visa organisma 

pielāgošanās kairinājuma izraisītajam stāvoklim. 

5. Pievērst uzmanību muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumiem, jo tas būtiski 

iespaido somatiskās sistēmas kustību organizāciju, līdz ar to traucējot optimāla kustību 

stereotipa realizāciju. 
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1.pielikums. 

Kakla daļas muskuļu spēka realizācija maksimālas statiskas kontrakcijas 

režīmā 50 dalībnieku grupai 

 

Apzīmējumi tabulā: L – labā puse, Kr – kreisā puse 

 

Aprakstošā statistika 

galvas  

antefleksija 

galva kakla 

fleksija  

galvas 

kakla 

ekstenzija  

galvas kakla 

laterofleksija 

(L)  

galvas kakla 

laterofleksija 

(Kr) 

Vidējais aritmētiskais 8,4 8,0 13,5 9,7 9,9 

Standartnovirze 3,4 3,7 5,1 3,2 3,0 

Variācijas koeficients 40,2% 46,8% 37,4% 33,6% 30,4% 

Standartkļūda 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 

Kopas apjoms 50 50 50 50 50 

Ticamības intervāls (kļūdas 

varbūtība < 0,05) 7,5 ÷ 9,4 6,9 ÷ 9,1 12,1 ÷ 15 8,7 ÷ 10,6 9 ÷ 10,7 

Asimetrijas rādītājs 0,940 0,849 0,951 0,336 0,005 

Ekscesa rādītājs 1,190 0,427 1,264 -0,004 -0,117 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 2,792 2,523 2,826 0,997 0,016 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 1,797 0,645 1,909 0,006 0,177 

Atbilstība normālajam 

sadalījumam ir ir ir ir ir 
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2.pielikums 

Kustību apjomi kakla daļā 50 dalībnieku grupai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apzīmējumi tabulā: L – labā puse, Kr – kreisā puse 

 

  Aprakstošā statistika 

galvas 

antefleksija 

galvas 

retrofleksija 

galvas kakla 

fleksija 

galvas 

kakla 

ekstenzija 

galvas kakla 

rotācija (L) 

galvas kakla 

rotācija (Kr) 

galvas kakla 

laterofleksija 

(L) 

galvas kakla 

laterfleksija 

(Kr) 

Vidējais aritmētiskais 13 17 52 67 82 81 46 48 

Standartnovirze 6 8 15 15 7 9 9 10 

Variācijas koeficients 43,5% 43,3% 28,9% 22,4% 8,6% 11,5% 20,5% 20,3% 

Standartkļūda 0,8 1 2 2 1,0 1 1 1 

Kopas apjoms 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 12 ÷ 15 15 ÷ 20 48 ÷ 56 63 ÷ 72 80 ÷ 84 79 ÷ 84 43 ÷ 48 45 ÷ 50 

Asimetrijas rādītājs 0,777 0,475 0,246 -1,237 -0,702 -0,743 -0,162 -0,508 

Ekscesa rādītājs -0,427 0,069 0,312 2,938 0,302 0,776 1,337 2,228 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 2,309 1,412 0,731 3,674 2,085 2,206 0,482 1,510 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,645 0,104 0,472 4,438 0,456 1,172 2,020 3,366 

Atbilstība normālajam sadalījumam ir ir ir nav ir ir ir nav 
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3. pielikums 

Kakla daļas muskuļu spēka realizācija maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā 

eksperimentālajai grupai pirms / pēc reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

galvas 

antefleksija A 

galvas 

antefleksija B 

Vidējais aritmētiskais 9,37 12,21 

Standartnovirze 3,39 4,02 

Variācijas koeficients 36,2% 33,0% 

Standartkļūda 0,76 0,90 

Vidējais pieaugums 2,84 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,795 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
 

Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

fleksija A 

galvas kakla 

fleksija B 

Vidējais aritmētiskais 6,80 9,8 

Standartnovirze 2,85 3 

Variācijas koeficients 41,9% 27,9% 

Standartkļūda 0,64 0,6 

Vidējais pieaugums 2,99 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 9,920 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

ekstenzija A 

galvas kakla 

ekstenzija B 

Vidējais aritmētiskais 13,75 18,29 

Standartnovirze 5,15 5,88 

Variācijas koeficients 37,4% 32,1% 

Standartkļūda 1,15 1,31 

Vidējais pieaugums 4,54 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,047 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija 

(Kr) A 

galvas kakla 

laterofleksija 

(Kr) B 

Vidējais aritmētiskais 10,54 14,27 

Standartnovirze 2,69 3,56 

Variācijas koeficients 25,6% 24,9% 

Standartkļūda 0,60 0,79 

Vidējais pieaugums 3,74 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,999 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
 

Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija (L) 

A 

galvas kakla 

laterofleksija 

(Kr) A 

Vidējais aritmētiskais 10,73 10,54 

Standartnovirze 3,37 2,69 

Variācijas koeficients 31,4% 25,6% 

Standartkļūda 0,75 0,60 

Vidējais pieaugums -0,19 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,436 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Atšķirības ir ticamas     

 

Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija  

(L) A 

galvas kakla 

laterofleksija 

(L) B 

Vidējais aritmētiskais 10,73 14,70 

Standartnovirze 3,37 3,38 

Variācijas koeficients 31,4% 23,0% 

Standartkļūda 0,75 0,76 

Vidējais pieaugums 3,97 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 6,334 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija (L) 

B 

galvas kakla 

laterofleksija (Kr) 

B 

Vidējais aritmētiskais 14,70 14,27 

Standartnovirze 3,38 3,56 

Variācijas koeficients 23,0% 24,9% 

Standartkļūda 0,76 0,79 

Vidējais pieaugums -0,43 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,560 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Atšķirības ir ticamas     

 

Apzīmējumi: A – pirms reflektora kairinājuma, B – pēc reflektora kairinājuma, L – labā puse, Kr – 

kreisā puse 
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4. pielikums 

 

Kakla daļas kustību apjomu novērtējums pirms un pēc reflektora kairinājuma 

eksperimentālā grupā 

 Statistiskie rādītāji 

galvas  

antefleksija A 

galvas 

antefleksija B 

Vidējais aritmētiskais 13 17 

Standartnovirze 5 4 

Variācijas koeficients 34,6% 26,1% 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,071 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    

 

 Statistiskie rādītāji 

galvas  

retrofleksija A 

galvas 

 retrofleksija B 

Vidējais aritmētiskais 19 22 

Standartnovirze 5 4 

Variācijas koeficients 28,3% 19,4% 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,376 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    

   

 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

fleksija A 

galvas kakla 

fleksija B 

Vidējais aritmētiskais 50 58 

Standartnovirze 9 6 

Variācijas koeficients 18,1% 10,8% 

Standartkļūda 2 1 

Vidējais pieaugums 8 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,459 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    
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 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

ekstenzija A 

galvas kakla 

ekstenzija B 

Vidējais aritmētiskais 70 75 

Standartnovirze 10 10 

Variācijas koeficients 14,9% 14,0% 

Standartkļūda 2 2 

Vidējais pieaugums 5 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 8,227 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    

 

 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

rotācija (L) A 

galvas kakla 

rotācija (L) B 

Vidējais aritmētiskais 81 84 

Standartnovirze 7 6 

Variācijas koeficients 8,2% 7,4% 

Standartkļūda 1 1 

Vidējais pieaugums 3 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,698 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    

   

 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

rotācija (Kr)  A 

galvas kakla 

rotācija (Kr)  B 

Vidējais aritmētiskais 80 85 

Standartnovirze 9 6 

Variācijas koeficients 11,3% 6,4% 

Standartkļūda 2,0 1,2 

Vidējais pieaugums 5 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 3,442 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    
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 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija (L) A 

galvas kakla 

laterofleksija (L) B 

Vidējais aritmētiskais 44 51 

Standartnovirze 6 6 

Variācijas koeficients 13,5% 11,4% 

Standartkļūda 1 1 

Vidējais pieaugums 7 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,973 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    

 

   

 Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija (Kr) 

A 

galvas kakla 

laterofleksija (Kr) 

B 

Vidējais aritmētiskais 48 51 

Standartnovirze 3 4 

Variācijas koeficients 6,4% 7,1% 

Standartkļūda 0,7 0,8 

Vidējais pieaugums 3 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,846 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

        Pieaugums ir ticams 

Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

 rotācija (L) A 

galvas kakla  

rotācija (Kr) A 

Vidējais aritmētiskais 81 80 

Standartnovirze 7 9 

Variācijas koeficients 8,2% 11,3% 

Standartkļūda 1 2 

Vidējais pieaugums -1 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,706 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Atšķirības nav ticamas    
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Statistiskie rādītāji 

galvas kakla 

laterofleksija (L) 

A 

galvas kakla 

laterofleksija (Kr) 

A 

Vidējais aritmētiskais 44 48 

Standartnovirze 6 3 

Variācijas koeficients 13,5% 6,4% 

Standartkļūda 1 0,7 

Vidējais pieaugums 4 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 3,152 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Atšķirības ir ticamas    

 

Apzīmējumi: A – pirms reflektora kairinājuma, B – pēc reflektora kairinājuma, L – labā puse, Kr – 

kreisā puse 
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 5. pielikums 

Galvas  - plecu joslas novērtējums statikā attiecībā pret pareizo stājas modeli 

pirms un pēc reflektora kairinājuma 

Frontālajā plaknē  

                                                           Galvas stāvoklis uz horizontālās ass 

Statistiskie rādītāji pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais 1,8  1,1 

Standartnovirze 2,042 1,234 

Variācijas koeficients 113,4% 117,6% 

Standartkļūda 0,5 0,3 

Vidējais pieaugums -0,750 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,445 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

                                                                        Plecu līmeņi 

Statistiskie rādītāji pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais  1,1 0,9 

Standartnovirze 0,887 0,933 

Variācijas koeficients 0,845 1,098 

Standartkļūda 0,198 0,209 

Vidējais pieaugums -0,200 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,777 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas nav ticamas    

   

                                                                          Lāpstiņu augšējo mediālo stūrīšu līmeņi 

Statistiskie rādītāji Pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais 1,7 1,3 

Standartnovirze 1,35 1,07 

Variācijas koeficients 81,7% 85,6% 

Standartkļūda 0,3 0,2 

Vidējais pieaugums -0,400 

Studenta t-testa empīriskā vērtība  1,13 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas nav ticamas    
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                                                                    Lāpstiņu apakšējo stūrīši līmeņi 

Statistiskie rādītāji pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais 2,2 1,9 

Standartnovirze 2 1 

Variācijas koeficients 83,0% 68,1% 

Standartkļūda 0,4 0,3 

Vidējais pieaugums -0,250 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,601 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas nav ticamas    

 

 

Sagitālajā plaknē  

                                                         Galvas stāvoklis pret horizontālo asi 

Statistiskie rādītāji pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais 15,1 12,0 

Standartnovirze 7 6 

Variācijas koeficients 43,2% 47,7% 

Standartkļūda 1 1 

Vidējais pieaugums -3,05 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,037 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

 

                                                                            Astlēgas kaula un Th1 līmenis 

Statistiskie rādītāji pirms pēc 

Vidējais aritmētiskais 19,9 18,7 

Standartnovirze 5 6 

Variācijas koeficients 26,7% 30,4% 

Standartkļūda 1 1 

Vidējais pieaugums -1,15 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,981 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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6. pielikums 

Ribu ( 3.4.5. pāra) kustīgums pa X asi pirms / pēc reflektora kairinājuma 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība A 

3 labā riba  

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,95 3,55 

Standartnovirze 0,7 0,66 

Variācijas koeficients 22,9% 18,6% 

Standartkļūda 0,15 0,15 

Vidējais pieaugums 0,607 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,971 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,101 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,734 

Izmaiņas ir ticamas    

   

Statistiskie rādītāji 

3 kreisā riba 

starpība A 

3 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,88 3,51 

Standartnovirze 0,61 0,64 

Variācijas koeficients 21,3% 18,3% 

Standartkļūda 0,14 0,14 

Vidējais pieaugums 0,63 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,514 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

 

 Statistiskie rādītāji 

4  labā riba 

starpība A 

4  labā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,01 3,59 

Standartnovirze 0,7 0,70 

Variācijas koeficients 22,4% 19,6% 

Standartkļūda 0,2 0,16 

Vidējais pieaugums 0,58 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,413 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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Statistiskie rādītāji 

5 kreisā riba 

starpība A 

5 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,04 3,66 

Standartnovirze 0,72 0,67 

Variācijas koeficients 23,6% 18,4% 

Standartkļūda 0,16 0,15 

Vidējais pieaugums 0,62 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,747 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

 

 

 

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība A 

5 labā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,25 3,74 

Standartnovirze 0,60 0,68 

Variācijas koeficients 18,6% 18,2% 

Standartkļūda 0,14 0,15 

Vidējais pieaugums 0,498 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,845 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

   

Statistiskie rādītāji 

4 kreisā riba 

starpība A 

4  kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,94 3,69 

Standartnovirze 0,7 0,61 

Variācijas koeficients 22,9% 16,6% 

Standartkļūda 0,15 0,14 

Vidējais pieaugums 0,75 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,377 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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7. pielikums 

Ribu ( 3. 4. 5.) pāru  kustību asimetrija pa X ass 

pirms reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība A 

3 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 2,93 2,88 

Standartnovirze 0,66 0,61 

Variācijas koeficients 22,5% 21,3% 

Standartkļūda 0,15 0,14 

Vidējais pieaugums -0,05 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,815 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    

   

Statistiskie rādītāji 

4 labā riba 

starpība A 

4 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 3,0 2,9 

Standartnovirze 0,7 0,7 

Variācijas koeficients 22,4% 22,9% 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,029 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    
 

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība A 

5 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 3,25 3,04 

Standartnovirze 0,60 0,72 

Variācijas koeficients 18,6% 23,6% 

Standartkļūda 0,14 0,16 

Vidējais pieaugums -0,21 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 1,770 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    
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 8. pielikums 

Ribu ( 3. 4. 5.) pāru  kustību asimetrija pa  X ass 

pēc reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība B 

3 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,55 3,51 

Standartnovirze 0,64 0,64 

Variācijas koeficients 18,1% 18,3% 

Standartkļūda 0,14 0,14 

Vidējais pieaugums -0,04 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,726 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

 Asimetrija nav ticama    
 

Statistiskie rādītāji 

4 labā riba 

starpība B 

4 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,59 3,69 

Standartnovirze 0,70 0,61 

Variācijas koeficients 19,6% 16,6% 

Standartkļūda 0,16 0,14 

Vidējais pieaugums 0,10 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 1,233 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    
 

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība B 

5 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 3,74 3,66 

Standartnovirze 0,68 0,67 

Variācijas koeficients 18,2% 18,4% 

Standartkļūda 0,15 0,15 

Vidējais pieaugums -0,09 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 2,497 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija ir ticama.    
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9. pielikums 

Ribu ( 3.4.5. pāra) kustīgums pa Y asi pirms / pēc 

reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība A 

3 labā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 1,83 2,22 

Standartnovirze 0,33 0,36 

Variācijas koeficients 18,3% 16,1% 

Standartkļūda 0,07 0,08 

Vidējais pieaugums 0,39 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 3,998 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

   

Statistiskie rādītāji 

3 kreisā riba 

starpība A 

3 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 1,80 2,19 

Standartnovirze 0,27 0,30 

Variācijas koeficients 15,2% 13,5% 

Standartkļūda 0,06 0,07 

Vidējais pieaugums 0,39 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,957 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

   

Statistiskie rādītāji 

4 labā riba 

starpība A 

4 labā riba 

 starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,15 2,56 

Standartnovirze 0,3 0,3 

Variācijas koeficients 13,6% 12,9% 

Standartkļūda 0,07 0,07 

Vidējais pieaugums 0,41 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,366 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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Statistiskie rādītāji 

4 kreisā riba 

starpība A 

4 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,29 2,64 

Standartnovirze 0,3 0,3 

Variācijas koeficients 15,1% 11,4% 

Standartkļūda 0,08 0,07 

Vidējais pieaugums 0,35 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,551 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

   

   

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība A 

5 labā riba  

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,44 2,93 

Standartnovirze 0,4 0,4 

Variācijas koeficients 17,4% 15,2% 

Standartkļūda 0,095 0,100 

Vidējais pieaugums 0,49 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 5,540 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    

   

Statistiskie rādītāji 

5 kreisā riba 

starpība B 

5 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,54 2,92 

Standartnovirze 0,42 0,4 

Variācijas koeficients 16,7% 12,2% 

Standartkļūda 0,09 0,08 

Vidējais pieaugums 0,38 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,461 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Izmaiņas ir ticamas    
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10. pielikums 

 

Ribu ( 3. 4. 5.) pāru  kustību asimetrija pa Y ass 

pirms reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība A 

3 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 1,83 1,80 

Standartnovirze 0,33 0,27 

Variācijas koeficients 18,3% 15,2% 

Standartkļūda 0,07 0,06 

Vidējais pieaugums -0,03 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,338 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    

 

Statistiskie rādītāji 

4 labā riba 

starpība A 

4 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 2,15 2,29 

Standartnovirze 0,3 0,3 

Variācijas koeficients 13,6% 15,1% 

Standartkļūda 0,1 0,1 

Vidējais pieaugums 0,14 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 3,352 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija ir ticama    

 

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība A 

5 kreisā riba 

starpība A 

Vidējais aritmētiskais 2,44 2,54 

Standartnovirze 0,4 0,42 

Variācijas koeficients 17,4% 16,7% 

Standartkļūda 0,1 0,09 

Vidējais pieaugums 0,09 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,946 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    
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11. pielikums 

Ribu ( 3. 4. 5.) pāru  kustību asimetrija pa Y ass 

pēc reflektora kairinājuma 

 

Statistiskie rādītāji 

3 labā riba 

starpība B 

3 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,22 2,19 

Standartnovirze 0,36 0,30 

Variācijas koeficients 16,1% 13,5% 

Standartkļūda 0,08 0,07 

Vidējais pieaugums -0,03 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,377 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    

 

Statistiskie rādītāji 

4 labā riba 

starpība B 

4 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,56 2,64 

Standartnovirze 0,3 0,3 

Variācijas koeficients 12,9% 11,4% 

Standartkļūda 0,1 0,1 

Vidējais pieaugums 0,07 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 1,546 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    

 

Statistiskie rādītāji 

5 labā riba 

starpība B 

5 kreisā riba 

starpība B 

Vidējais aritmētiskais 2,93 2,92 

Standartnovirze 0,4 0,4 

Variācijas koeficients 15,2% 12,2% 

Standartkļūda 0,1 0,1 

Vidējais pieaugums -0,01 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 0,159 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Asimetrija nav ticama    
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12. pielikums 

Plaušu vitālās kapacitātes mērījumi pirms / pēc 

reflektora kairinājuma 

 Statistiskie rādītāji  pirms 

 

pēc 

Vidējais aritmētiskais 5,55 5,83 

Standartnovirze 0,39 0,39 

Variācijas koeficients 7,1% 6,8% 

Standartkļūda 0,09 0,09 

Vidējais pieaugums 0,28 

Studenta t-testa empīriskā vērtība 4,537 

t-teorētiskā vērtība abpusējam sadalījumam 2,093 

t-teorētiskā vērtība vienpusējam sadalījumam 1,729 

Pieaugums ir ticams    
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13. pielikums 

Kakla daļas muskuļu neiromuskulārās regulācijas traucējumi 

pirms un pēc reflektora kairinājuma 

 

Apzīmējumi 13. Pielikumā 
N- paraugkopa 

Flex F tes – kakla dziļo fleksoru muskuļu funkcionālais tests 

Flekso B - kakla dziļo fleksoru muskuļu funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

SCA d f t – ķermeņa labās puses muskuļa scalenus funkcionālais tests  

ScalD B - ķermeņa labās puses muskuļa scalenus funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

SCA s f t -  ķermeņa kreisās puses muskuļa scalenus funkcionālais tests  

Scal S B – ķermeņa kreisās puses muskuļa scalenus funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

ST d f t - ķermeņa labās puses muskuļa sternocleidomastoideus funkcionālais tests   

SterD B - ķermeņa labās puses muskuļa sternocleidomastoideus funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

ST s f t -  ķermeņa kreisās puses muskuļa sternocleidomastoideus funkcionālais tests   

Stern S B - ķermeņa kreisās puses muskuļa sternocleidomastoideus funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

Tr d f t -  ķermeņa labās puses muskuļa trapezius funkcionālais tests   

Trap D B  - ķermeņa labās puses muskuļa trapezius funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

Tr s f t  - ķermeņa kreisās puses muskuļa trapezius funkcionālais tests   

Trap S B - ķermeņa kreisās puses muskuļa trapezius funkcionālais tests pēc reflektora kairinājuma 

 

 

 

  

  

 

Test Statisticsa 

 Flex F tes & 

Flekso B 

SCA d f t & 

ScalD B 

SCA s f t & Scal 

S B 

ST d f t & SterD 

B 

ST s f t & Stern S 

B 

Tr d f t & Trap D 

B 

Tr s f t  & Trap S 

B 

N 
20 20 20 20 20 20 20 

Exact Sig. (2-tailed) 
,000b ,021b ,039b ,039b ,012b 1,000b 1,000b 

a. McNemar Test 

b. Binomial distribution used. 
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14. pielikums 

 

Sakarības starp ribu (3.4.5. pāra) kustīgumu pa X asi  

un kakla daļas kustību apjomu 

( Pīrsona pāru korelācija) 

 

galvas 

antifleksija

galvas 

retrofleksija

galva 

kakla 

fleksija

galvas 

kakla 

ekstenzija

galvas 

kakla 

rotācija 

pa labi

galva 

kakla 

rotācija 

pa kreisi

galvas kakla 

laterofleksij

a pa labi

galvas 

kakla 

laterofleksi

ja pa kreisi

3. labā riba -0,032 -0,256 -0,003 0,329 -0,099 -0,281 -0,083 0,185

3. kreisā riba -0,052 -0,290 0,019 0,357 -0,156 -0,357 -0,003 0,180

4. labā riba 0,057 -0,207 0,050 0,305 -0,003 -0,260 -0,161 0,115

4. kreisā riba 0,023 -0,301 0,126 0,315 -0,180 -0,367 0,068 0,169

5. labā riba -0,056 -0,228 0,033 0,411 -0,129 -0,343 0,089 0,244

5. kreisā riba -0,069 -0,282 0,046 0,392 -0,063 -0,308 0,113 0,267

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  

 

Pīrsona pāra korelācijas koeficients tika izmantots nosakot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 
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15. pielikums 

Sakarības starp ribu (3.4.5. pāra) kustīgumu pa Y asi  

un kakla  daļas kustību apjomu  

( Pīrsona pāru korelācija) 

 

galvas 

antifleksija

galvas 

retrofleksija

galva 

kakla 

fleksija

galvas 

kakla 

ekstenzija

galvas 

kakla 

rotācija 

pa labi

galva 

kakla 

rotācija 

pa kreisi

galvas 

kakla 

laterofle

ksija pa 

labi

galvas 

kakla 

laterofle

ksija pa 

kreisi

3. labā riba -0,355 -0,044 -0,247 -0,219 -0,289 -0,301 -0,022 0,036

3. kreisā riba -0,207 0,035 -0,588 -0,460 -0,073 -0,295 -0,300 0,340

4. labā riba -0,017 -0,365 -0,211 -0,481 0,179 -0,079 -0,235 0,217

4. kreisā riba -0,052 -0,332 -0,162 -0,370 0,207 0,041 -0,255 0,223

5. labā riba 0,168 -0,430 -0,218 -0,218 0,227 0,171 0,158 0,100

5. kreisā riba 0,162 -0,394 -0,258 -0,142 0,389 0,084 -0,070 0,313

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  

Pīrsona pāra korelācijas koeficients tika izmantots nosakot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 
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 16. pielikums 

Sakarība starp ribu (3.4.5. pāra) kustīgumu pa X asi un kakla daļas muskuļu spēka 

realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā 

 

galvas 

antifleksija

galva kakla 

fleksija

galvas kakla 

ekstenzija

galvas 

kakla 

laterofleks

ija pa labi

galvas 

kakla 

laterofle

ksija pa 

kreisi

3. labā riba 0,107 0,120 0,112 0,389 -0,136

3. kreisā riba 0,123 0,141 0,151 0,386 -0,018

4. labā riba -0,028 0,026 0,039 0,450 -0,108

4. kreisā riba 0,130 0,166 0,105 0,318 -0,142

5. labā riba 0,110 0,171 0,092 0,326 -0,191

5. kreisā riba 0,135 0,170 0,063 0,341 -0,108

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  

Pīrsona pāra korelācijas koeficients tika izmantots nosakot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 
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17. pielikums 

         Sakarību starp ribu (3.4.5. pāra) kustīgumu pa Y asi un kakla daļas muskuļu 

spēka realizāciju maksimālas statiskas kontrakcijas režīmā  

 

galvas 

antifleksija

galva kakla 

fleksija

galvas kakla 

ekstenzija

galvas 

kakla 

laterofle

ksija pa 

labi

galvas 

kakla 

laterofle

ksija pa 

kreisi

3. labā riba -0,228 -0,303 -0,145 0,005 0,209

3. kreisā riba -0,007 -0,275 0,142 -0,040 -0,096

4. labā riba -0,168 -0,278 -0,026 -0,044 -0,062

4. kreisā riba -0,044 -0,309 -0,146 -0,154 -0,211

5. labā riba -0,266 -0,111 -0,020 -0,072 -0,187

5. kreisā riba -0,070 -0,041 -0,003 -0,088 -0,400

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  
 

Pīrsona pāra korelācijas koeficients tika izmantots nosakot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 
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18. pielikums 

Sakarība starp ribu (3.4.5. pāru) kustīgumu pa X asi  

un spirometrijas rādītājiem 

 

3. labā 

riba

3. kreisā 

riba

4. labā 

riba

4. kreisā 

riba

5. labā 

riba

5. kreisā 

riba

Spirometrija 1 0,164 0,044 0,231 0,132 0,135 0,157

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  

Pīrsonu pāra korelācijas koeficients tika izmantots meklējot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 
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19. pielikums 

Sakarība starp ribu (3.4.5. pāru) kustīgumu pa Y asi  

un spirometrijas rādītājiem 

3. labā 

riba

3. kreisā 

riba

4. labā 

riba

4. kreisā 

riba

5. labā 

riba

5. kreisā 

riba

Spirometrija 1 0,816 0,562 0,559 0,329 0,329 0,100

Kopas apjoms = 20

Kritiskā vērtība = 0,443

< 0,05  

Pīrsonu pāra korelācijas koeficients tika izmantots meklējot sakarības starp norādītajiem 

parametriem pēc reflektora kairinājuma 

 

 


