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Anotācija 
 

Ievads. Pēdējos gados ir palielinājies valkājamo tehnoloģiju (wearable technologies), 

kā viedā tekstila apģērbi, lietojums personalizētajā medicīnā. Augšējās ekstremitātes 

rehabilitācijas procesā, kur ir būtisks kustību monitorings, viedā tekstilmateriāla apģērbu 

lietošana sākta pavisam nesen. Lai gan literatūrā ir aprakstīts viedā apģērba lietojums 

rehabilitācijā, trūkst informācijas par tā ietekmi uz klīniskajiem rezultātiem pacientiem ar 

subakromiālo sāpju sindromu. 

Mērķis. Izpētīt DAid viedā krekla prototipa nodrošinātās objektīvās atgriezeniskās 

saites ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijas funkcionālajiem un 

pašziņotajiem rezultātiem. 

Metodes. Promocijas darbs iekļauj divus tehnoloģijas pārneses vadības procesa 

posmus. Pirmajā posmā “Analizēt tehnoloģijas attīstības iespējas un pamatotību” veikts DAid 

viedā krekla prototipa eksperimentāls lietojums fizioterapijā – viena gadījuma analīze – un 

noteikts DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība. Otrajā posmā 

“Attīstīt un demonstrēt DAid viedā krekla prototipu” veikts nejaušināts kontrolēts pētījums, lai 

noteiktu DAid viedā krekla prototipa kā atgriezeniskās saites ietekmi uz pacientu ar 

subakromiālo sāpju sindromu funkcionālajiem rādītājiem, izmantojot funkcionālo testu un 

pašziņota mērījuma rezultātus. 

Rezultāti. Pirmā posma rezultāti: DAid viedā krekla prototips ir objektīvs un ērti 

lietojams rīks, lai sniegtu atgriezenisko saiti par pleca joslas stabilitāti fizioterapijas vingrojumu 

laikā. DAid viedā krekla tehnoloģijas prototipa mērījumu rezultāti ir noturīgi: kreisās puses 

mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,92) līdz 0,99 (95 % TI 0,99–0,99) (p ˂ 0,0001). 

Labās puses mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,91) līdz 0,99 (95 % TI 0,99–0,99) 

(p ˂ 0,0001). DAid viedā krekla prototipa mērījumi ir pamatoti plecu joslas elevācijas 

novērtēšanai. Otrā posma rezultāti: DAid viedā krekla grupas pacienti ar subakromiālo sāpju 

sindromu uzrādīja statistiski ticami labākus rezultātus funkcionālo testu (ER/IR attiecība, 

CKCUEST tests) un pašziņota DASH mērījuma moduļos, salīdzinot ar kontroles grupu 

(p < 0,001), kur tika izmantotas konvencionālās metodes. 

Secinājumi. Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijā, lietojot DAid 

viedā krekla tehnoloģijas prototipa nodrošinātu objektīvu atgriezenisko saiti, tiek sasniegti 

labāki funkcionālo testu un labāki pašziņota DASH mērījuma rezultāti, salīdzinot ar 

konvencionālām metodēm. 

Atslēgvārdi: subakromiālais sāpju sindroms, rehabilitācija, fizioterapija, viedā tekstila 

sensori, bioloģiskā atgriezeniskā saite. 
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Abstract 
 

Application of DAid Smart Shirt Technology in Therapy for Patients  

with Subacromial Pain Syndrome 

Background. In recent years, the use of wearable technologies as smart textiles in 

personalized medicine has increased. In the process of physiotherapy of the upper limb, where 

there must be movement monitoring, in which the use of textile clothing has only recently 

begun. Although the use of smart clothing in physiotherapy or rehabilitation overall has been 

described in the literature, there is a lack of information on its impact on clinical outcomes 

inpatient population with subacromial pain syndrome. 

Aim and objectives. To investigate the effect of objective feedback provided by the 

DAid smart shirt system prototype on the functional and self-reported results of physiotherapy 

in patients with subacromial pain syndrome. 

Materials and methods. The doctoral thesis includes two stages of the Technology 

Transfer Management process. In the first stage: To analyze the possibilities and justification 

of technology development, the experimental application of the DAid smart shirt system in 

physiotherapy is performed – one case analysis and the reliability and validity of DAid smart 

shirt technology measurements are determined. Phase 2: To develop and demonstrate a DAid 

smart shirt prototype, a randomized controlled trial was conducted to determine the effect of 

the DAid smart shirt prototype system as feedback on the functional performance of patients 

with subacromial pain syndrome using functional tests and self-reported measurement results. 

Results. Results of the first stage: The prototype of the DAid smart shirt is an objective 

and easy-to-use tool to provide feedback on the stability of the shoulder girdle during 

physiotherapy exercises. DAid smart shirt technology prototype measurement results are stable: 

left-hand ICC values: 0.91 (95 % CI 0.9–0.92) to 0.99 (95 % CI 0.99–0.99) (p ˂ 0.0001). ICC 

values for right-hand measurements: 0.91 (95 % CI 0.9–0.91) to 0.99 (95 % CI 0.99–0.99) 

(p ˂ 0.0001). Measurements of the DAid smart shirt prototype are based on estimating shoulder 

girdle elevation. Phase 2 results: Patients in the DAid smart shirt group with subacromial pain 

syndrome showed statistically significantly better results in the functional test (ER/IR ratio, 

CKCUEST test) and self-reported DASH measurement modules compared to the control group 

(p < 0.001), where conventional methods were used. 

Conclusion. The use of DAid smart shirt technology prototype in physiotherapy of 

patients with subachromial pain syndrome provides better functional tests and better self-

reported DASH measurement results compared to conventional methods. 

Keywords: subacromial pain syndrome, rehabilitation, physiotherapy, smart textile 

sensors, biofeedback.  
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Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

Abd abdukcija 

Add adukcija 

AROM aktīvi veikts locītavas kustības apjoms (Active Range of Motion) 

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

CKCUEST  slēgtas kinētiskās ķēdes augšējās ekstremitātes stabilitātes tests  

(Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test) 

cm centimetrs(-i) 

D dominantā roka 

DASH rokas, pleca un plaukstas nespēja  

(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 

DAid Double Aid. Zīmola nosaukums. Latv. val. “Dubultā palīdzība”  

DT datortomogrāfija 

ER ārējā rotācija (External Rotation) 

ER/IR attiecība ārējās un iekšējās rotācijas attiecība 

Ext ekstensija (Extension) 

FES funkcionāla elektrostimulācija (Functional Electrical Stimulation) 

GND Ground elektronikā lietots apzīmējums zemei vai iezemēšanai 

Flex fleksija (flexion) 

IMU inerces mērījumu vienība (Innertial Measurement Unit) 

IR iekšējā rotācija (Internal Rotation) 

kg/m2 kilogrami kvadrātmetrā 

mm musculii 

MRI magnētiskās rezonanses attēlveidošana 

N Ņūtons 

n skaits 

ND nedominantā roka 

NSPL nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi 

p 5 % statistiskās kļūdas varbūtība 

PASTA daļējs virsšķautnes muskuļa cīpslas atrāvums  

(Partial Articular Supraspinatus Tendon Avulsion) 

PROM pasīvi veikts locītavas kustības apjoms (Passive Range of Motion) 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

RM maksimālā spēka atkārtojums (Repetitium Maximum) 

Rtg  rentgenogramma / rentgena izmeklējums 

s sekunde 

SASS subakromiālais sāpju sindroms 
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Sc plakne skapulārā plakne 

SN  standartnovirze 

tAROM kopējais (pilns) aktīvs locītavas kustības apjoms  

(Total Active Range of Motion) 

TI  ticamības intervāls (Cconfidence Interval) 

USG ultrasonogrāfija 

V volti 

VAS vizuāla analogu skala 

% procenti 
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Darbā biežāk lietoto terminu skaidrojums 
 

1. Fizioterapija – pakalpojumi indivīdiem, lai attīstītu, uzturētu un atjaunotu 

maksimāli iespējamas kustības un funkcionālās spējas visā dzīves laikā (Pasaules 

Fizioterapijas konfederācijas definīcija). 

2. Funkcionālā testēšana – ietver darbību (performance) mērīšanu, izmantojot 

funkcionālos testus, lai iegūtu normatīvos datus, ar kuriem salīdzinātu klienta / 

pacienta / sportista veiktspēju un noteiktu terapijas / darbības progresu 

(Ellenbecker, T. S., Wilk, K. E., 2016). 

3. Prototips – prototips ir produkta agrīns paraugs, modelis vai izlaišana, kas 

izveidots, lai pārbaudītu koncepciju vai procesu. Tas ir termins, ko lieto dažādos 

kontekstos, ieskaitot semantiku, dizainu, elektroniku un programmatūras 

programmēšanu. Prototipu veidošana ir ideju pārveidošana praktiski izmantojamās 

koncepcijās, kuras var koplietot, pārskatīt un apstiprināt. Prototipiem nav jābūt 

ideāliem, un tos pilnveido un uzlabo, līdz tie var demonstrēt vērtību no lietotāja 

perspektīvas (Stenfordas universitātes dizaina skolas definīcija (Diderich, Claude, 

2020)). 

4. Rehabilitācija – medicīniskā rehabilitācija – medicīnas nozare, kas nodarbojas ar 

cilvēka fiziskā, psiholoģiskā, sociālā, aroda un izglītības potenciāla attīstīšanu vai 

atgūšanu atbilstoši viņa fizioloģiskajiem vai anatomiskajiem ierobežojumiem vai – 

stabilu veselības traucējumu gadījumā – ar pacienta dzīves pielāgošanu videi un 

sabiedrībai (LR Ārstniecības likuma 1. pants. Likumā lietoto terminu skaidrojums). 

5. Tehnoloģija – visi tie līdzekļi (prasmes, atziņas, darbarīki, ierīces, resursi), ar 

kuriem cilvēki ražošanas procesā iedarbojas uz savu vidi (Svešvārdu vārdnīca. 

Apgāds “Jumava”, 1999). Ar tehnoloģiju plašā nozīmē saprot materiālas lietas – 

darbarīkus, mašīnas, iekārtas, aparātus, dažādas konstrukcijas –, kā arī to lietošanas 

iemaņas, paņēmienus un metodes sadzīves, saimniecisku, militāru vai citu mērķu 

sasniegšanai. Ar jēdzienu “tehnoloģija” var apzīmēt vienkāršus priekšmetus, 

piemēram, koka ritenis, svira, āmurs, kontekstā ar to izmantošanas paņēmieniem. 

Tehnoloģija var ietvert arī ļoti sarežģītas mūsdienu tehniskas sistēmas. Piemēram, 

informācijas tehnoloģiju komponentes parasti ir datori, telesakaru iekārtas, datu 

pārraides kanāli utt. (Informācijas zinātnes un tehnoloģiju enciklopēdijas 

definīcija). 
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Ievads 
 

Ar pleca sāpēm sastopas 7 % līdz 34 % cilvēku ekonomiski aktīvā vecumā, 67 % 

cilvēku kādā no dzīves posmiem ir sastapušies ar pleca sāpju radītu nespēju (Luime et al., 2004; 

Reilingh et al., 2008). Subakromiālais sāpju sindroms (SASS) ir viena no biežāk sastopamajām 

diagnozēm, kuru 40 % gadījumu novēro ģimenes ārsta praksē (Luime et al., 2004; Juel et al., 

2014; Watts et al., 2017). 

Subakromiālais sāpju sindroms ir ar funkciju saistīts jeb dinamisks stāvoklis, nevis 

statisks, anatomisks fenomens, kā tas tika definēts kādreiz. Tas kalpo kā “lietussarga jēdziens” 

pleca locītavas patoloģijām, kurām ir saistīts simptomu kopums, tādām kā rotatoru manšetes 

muskuļu cīpslu deģeneratīvas izmaiņas, pleca locītavas nestabilitāte, lāpstiņas disfunkcija, 

mugurējās kapsulas elasticitātes mazināšanās (Diercs et al., 2014). 

Spēja kontrolēt lāpstiņas kustības un novietojumu ir būtiski ietekmēta šo patoloģiju 

gadījumā, taču lāpstiņas kontrole pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu ir ļoti svarīga 

(Steuri et al., 2017). Fizioterapija, kuras laikā tiek apgūta arī spēja kontrolēt lāpstiņu, sniedzot 

subjektīvu vai objektīvu atgriezenisko saiti, ir viena no galvenajām ārstēšanas iespējām 

pacientiem ar SASS (Ellenbecker et al., 2010; Diercs et al., 2014; Cools et al., 2014). 

Subjektīvās atgriezeniskās saites, piemēram, ko pacientam sniedz fizioterapeits, 

lielākais trūkums ir tās subjektīvisms un atkarība no fizioterapeita klīniskās pieredzes un 

teorētiskajām zināšanām, kā arī spējas informāciju pasniegt pacientam skaidrā un saprotamā 

veidā (Lauber and Keller, 2014; O’Keeffe et al., 2016). Objektīvās atgriezeniskās saites, 

piemēram, optiskās kinemātiskās sistēmas, ir komplicētas un nepiemērotas lietošanai klīniskajā 

praksē, jo nepieciešama papildu izglītošana par sistēmas lietošanu un tā aizņem telpu (Wang  

et al., 2017). 

Pēdējos gados ir palielinājies izmēros nelielo valkājamo tehnoloģiju (wearable 

technologies) lietojums personalizētajā medicīnā un klīniskajā vidē (Casselman et al., 2017). 

Šīs tehnoloģijas ļauj klīnicistiem sekot līdzi atveseļošanās procesam un terapijas piemērotībai 

reāllaikā (Dijkstra et al., 2020). Viedā tekstila apģērbi ir viens no aktuālajiem jaunumiem 

valkājamo tehnoloģiju laukā tā priekšrocību, piemēram, lietošanas ērtuma un rentabilitātes, dēļ, 

salīdzinot ar citām valkājamām tehnoloģijām (Eizentals et al., 2020). 

Double Aid jeb DAid viedā tekstila krekla sistēma augšējās ekstremitātes kustības 

monitoringam ir daļa no DAid viedā tekstila apģērbu kolekcijas, kura ietver arī viedā tekstila 

zeķes gaitas analizēšanai, viedos kreklus krūškurvja ekskursiju monitoringam. Kolekcija 

izstrādāta Rīgas Tehniskajā universitātē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Smart 

textile systems for medicine and sports ietvaros (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/153). 
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Promocijas darbā izstrādāts DAid viedā krekla prototips, pārbaudīts tā mērījumu 

noturīgums un pamatotība un pētīta fizioterapijas procesā lietotās DAid viedā krekla prototipa 

kā atgriezeniskās saites izmantošanas ietekme uz funkcionālo testu un pašziņota mērījuma 

rezultātiem pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu. Darbs dalīts divos tehnoloģijas 

pārneses vadības procesa posmos. Pirmais posms – analizēt tehnoloģijas attīstības iespējas un 

pamatotību, otrais posms – attīstīt un demonstrēt DAid viedā krekla prototipu. 

Promocijas darbā ir iespēja iepazīt DAid viedā krekla prototipa sistēmu, tās izveides 

procesu un lietojumu fizioterapijā pacientiem ar SASS, kādus rezultātus bija iespējams iegūt, 

to izmantojot, un kādus secinājumus bija iespējams izvirzīt, šo darbu paveicot. 

 

Pētījuma aktualitāte, novitāte un praktiskā nozīme  

Viedo tehnoloģiju lietojums fizioterapijas procesā rada iespēju sniegt kvalitatīvu 

attālinātu ārstēšanas pakalpojumu, panākot pozitīvu klīnisko efektu bez fizioterapeita fiziskas 

klātbūtnes terapijas procesā un veicinot pacienta jeb pakalpojuma saņēmēja neatkarību, aktīvu 

iesaisti un līdzatbildību terapijas laikā. 

Savukārt fizioterapeits, izmantojot viedo tehnoloģiju sniegtās iespējas, nevis nodrošina 

subjektīvu atgriezenisko saiti terapeitisko uzdevumu veikšanas laikā, bet gan vada fizioterapijas 

procesu un izglīto pacientu, kļūstot par pacienta mentoru. 

Par viedā tekstila apģērba tehnoloģijas lietošanu fizioterapijā joprojām trūkst pētījumu 

ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kas ietekmē tā ieviešanu uz zinātniskiem pierādījumiem balstītā 

ārstēšanas procesā. 

Pētījumā klīniskajā praksē tiek praktiski izmantots promocijas darba ietvaros izstrādāts 

DAid viedā tekstila krekla prototips, vērtēta tā ietekme uz klīnisko rezultātu, kā arī pamatota 

DAid viedā krekla prototipa izmantošana, ārstējot pacientus ar subakromiālo sāpju sindromu. 

Fizioterapeitisko intervenču arsenāls ir papildināts ar jaunu tehnoloģiju, kas ļauj efektīvi 

īstenot atgriezeniskās saites ārstniecisko potenciālu pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu 

ārstēšanā. 

Balstoties lietotāja pieredzē, pētījumā izstrādāti DAid viedā krekla prototipa tehniskās 

pilnveides ieteikumi Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta un BINI 

(Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts) pētniekiem, lai veicinātu 

tehnoloģijas virzību tehnoloģijas pārneses vadības procesā un viedo tehnoloģiju 

inženiertehnisko attīstību un ieviešanu klīniskā vidē. 
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Personīgais ieguldījums 

2016. gada martā sākta sadarbība ar RTU pētniekiem pēc viņu aicinājuma sadarboties 

ar praktizējošiem fizioterapeitiem. 

Sadarbībā apgūtas viedā tekstila sensoru īpašības, izstrādāti prototipi, kas paredz 

elektronisko mērierīču, piemēram, multimetra, atbilstošu apguvi. Atjaunotas šūšanas prasmes 

un prototipu izstrādei pielāgota autores personīgā šujmašīna. 

Komunikācijas uzlabošanai starpnozaru pētnieciskajā komandā apgūti tehniskā vidē 

biežāk lietotie termini, kā arī lasīta atbilstoša literatūra, veidojot izpratni. 

Katra prototipa izstrādei, kas ir roku darbs, veltītas 8 –10 stundas. Kopumā izveidoti 3 S 

izmēra prototipi, 3 M izmēra prototipi, 2 L izmēra prototipi un 1 XL izmēra prototips (kopā 9). 

Prototipus izstrādāja darba autore pašrocīgi. 

Pirms pētījumu uzsākšanas veikti eksperimentālie mērījumi, nepieciešamie uzlabojumi, 

meklētas atbilstošākās vietas sensoru optimālam novietojumam uz apģērba. Meklējumi veikti 

gan zinātniskajā literatūrā, gan kļūdas / mēģinājuma ceļā. Notika regulāras sanāksmes ar RTU 

pētniekiem, lai uzlabotu arī datora programmatūras iespējas un darbību. 

Visatbilstošākais prototips plecu joslas kustību monitoringam izvēlēts turpmākai 

pētnieciskajai darbībai. Pirmā posmā iegūtie dati manuāli tika apstrādāti MSExcel 

programmatūras vidē, piemēram, lai noteiktu mērījumu noturīgumu un pamatotību, dati, pirms 

sākt darbu SPSS programmatūrā, bija jāinterpolē, kas paredz manuāli apstrādāt 252 failus. 

Autore to darīja pati, konsultējoties ar RTU pētniekiem. 

Pētījuma otrajā posmā, kur notika nejaušināts kontrolēts pētījums, pētījumā tika aicināti 

pacienti. Kopumā iesaistīti 34 dalībnieki. Katrs dalībnieks saņēma intervenci: 8 nedēļas, 

2 reizes nedēļā 30 minūšu individuālas nodarbības autores (fizioterapeites) uzraudzībā (kopā 

340 stundas). Katram dalībniekam veltīta viena stunda pirmreizējā konsultācijā un viena stunda 

gala vērtējumā / konsultācijā. Visas nodarbības notika ārpus oficiālā darba laika. Oficiālais 

darbs: pilnas darba slodzes fizioterapeite. 

Visus pētījuma datus, kuri iegūti laika posmā no 2016. gada līdz 2020. gada martam, 

apkopoja un apstrādāja darba autore, konsultējoties ar RTU un RSU pētniekiem, docētājiem, 

kuri ir kompetenti datu statistiskajā apstrādē. 

Promocijas darbu uzrakstīja un izstrādāja darba autore. Visa pētnieciskā darbība veikta 

no pilnas slodzes darba brīvajā laikā, ieskaitot nakts stundas. 
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Darba mērķis  

Izpētīt DAid viedā krekla prototipa nodrošinātās objektivizētās atgriezeniskās saites 

ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijas funkcionālajiem un 

pašziņotajiem rezultātiem. 

 

Darba uzdevumi 

1. Izveidot DAid viedā krekla prototipu, kurš spētu reģistrēt pleca joslas pozīciju un 

kuru iespējams izmantot fizioterapeitiskās intervences laikā kā objektīvu 

atgriezenisko saiti. 

2. Izvērtēt DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgumu un pamatotību plecu 

joslas pārvietojuma reģistrēšanai kā objektīvas atgriezeniskās saites lietošanas 

pamatojumu pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu. 

3. Lietojot DAid viedā krekla prototipu, izpētīt fizioterapeitiskās intervences ietekmi 

uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu funkcionālajiem rādītājiem, izmantojot 

funkcionālo testu un pašziņota mērījuma rezultātus.  

 

Darba hipotēze 

Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, lietojot fizioterapeitisko intervenci ar 

DAid viedā krekla prototipa izmantošanu kā objektīvu atgriezenisko saiti, tiks sasniegti 

līdzvērtīgi vai labāki terapijas funkcionālie un pašziņotie rezultāti, salīdzinot ar 

konvencionālajām metodēm. 
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1. Literatūras apskats 
 

1.1. Subakromiālais sāpju sindroms 

 

Subakromiālais sāpju sindroms tiek definēts kā netraumatisks, biežāk unilaterāls 

patoloģisks pleca stāvoklis, kas izraisa sāpes. Sāpes lokalizējas pleca paugura (acromion) 

apvidū, deltveida muskuļa (m. deltoideus) distālās stiprināšanās vietā un pastiprinās rokas 

elevācijas aktivitātes laikā vai arī neilgi pēc aktivitātes. Subakromiālais sāpju sindroms raksturo 

sāpju esamību plecā un pasliktinātu pleca locītavas funkciju pleca elevācijas un ārējās rotācijas 

brīdī (Pieters et al., 2020). 

Pirmais šo sindromu 1972. gadā aprakstīja Dr. Čārlzs Nīrs II (Dr. Charles Neer II) 

(Neer, 1972), to nodēvējot par iespieduma sindromu (impingement syndrome). Latviski 

sastopami arī nosaukumi “pleca atsitiena sindroms” (M75.4) un “pleca atdures sindroms” 

(SSK-10 klasifikācija; Jumtiņš et al., 2016; Rosenthal et al., 2018). Mūsdienās pleca 

patoloģiskā stāvokļa simptomātikas raksturošanai izmanto šādus terminus: subakromiālais 

sāpju sindroms, rotatoru manšetes muskuļu tendinopātija vai ar rotatoru manšeti saistītās pleca 

sāpes (Diercs et al., 2014; Lewis et al., 2015). 

Subakromiālais sāpju sindroms ietver vairākas klīniskās un radioloģiskās diagnozes, kā 

pleca subakromiālais bursīts, kalcinozs pleca tendinīts, virsšķautnes muskuļa 

(m. supraspinatus) cīpslas tendinopātija, augšdelma divgalvu muskuļa (m. biceps brachii) 

tendinīts, rotatoru manšetes daļējs plīsums, ja tas nav traumatisks, vai rotatoru manšetes 

muskuļu cīpslu deģeneratīvas pārmaiņas (Diercs et al., 2014). 

 

1.1.1. Subakromiālā sāpju sindroma epidemioloģija  

 

Pleca problēmas ir būtisks darbnespējas un pazeminātas dzīves kvalitātes iemesls 

vispārējā populācijā (Luime et al., 2004). Pleca sāpes ir trešais biežākais iemesls primārās 

aprūpes muskuloskeletālo speciālistu apmeklējumam, un to esamība ir saistīta ar ievērojamām 

veselības aprūpes izmaksām (Holtermann et al., 2010; Virta et al., 2012). Ar pleca sāpēm kādā 

no dzīves posmiem saskaras 30–67 % populācijas, un 50 % gadījumu pleca sāpju epizode tiek 

pieredzēta katru gadu (Pribicevic, 2012). 

Subakromiālais sāpju sindroms ir biežāk sastopamā diagnoze pleca sāpju pacientu 

populācijā – ar to saistītas 44–65 % no visām sūdzībām par pleca problēmām (Consigliere  

et al., 2018). Lielbritānijā 20–50 % cilvēku no kopējās populācijas apmeklē primārās aprūpes 

speciālistus saistībā ar pleca problēmām, un 25 % gadījumu pacientam ir subakromiālā sāpju 

sindroma diagnoze (Bodin et al., 2012; Watts et al., 2017). Savukārt Dānijā veiktā pētījumā tika 
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norādīts, ka 3,2–4,2 subakromiālā sāpju sindroma diagnozes gadījumi 1000 persongados ir 

jauni (Consigliere et al., 2018). 

Subakromiālās pleca sāpes nelabvēlīgi ietekmē miega kvalitāti, funkcijas, piedalīšanos 

aktivitātēs un nodarbinātību, būtiski samazinot dzīves kvalitātes rādītājus (Luime et al., 2004; 

Virta et al., 2012; Meehan et al., 2020). Subakromiālā sāpju sindroma prevalence ir jo sevišķi 

augsta sporta veidos, kur jāveic ilgstošas un atkārtotas kustības virs plecu joslas līmeņa 

(peldēšana, volejbols, rokasbumba), un nodarbinātības jomās, kur jāveic ilgstošs darbs ar 

paceltām rokām (celtniecības nozarē strādājošie, elektriķi, frizieri) (Wanivenhaus et al., 2012; 

Consigliere et al., 2018), tā nelabvēlīgi ietekmējot subakromiālās telpas struktūras (Escamilla 

et al., 2014; Garving et al., 2017). 

 

1.1.2. Subakromiālā telpa 

 

Subakromiālo telpu veido pleca paugura gala (extremitas acromialis), knābjveida 

izauguma (processus coracoideus), lāpstiņas un atslēgas kaula locītavas (art. 

acromioclavicularis) un knābjveida izauguma un pleca paugura saites (lig. coracoacromiale), 

kas veido velvi virs augšdelma kaula galvas (caput humeri) (Paulsen & Waschke, 2018). 

Subakromiālās telpas anatomija skatāma promocijas darba autores zīmējumā (1.1. att.). 

 

 

1.1. attēls. Subakromiālās telpas anatomija 

 

Subakromiālās telpas augstumu definē attālums no augšdelma kaula galvas (caput 

humeri) un pleca paugura (acromion), un tā augstums ir no 0,6 cm līdz 1,5 cm, to mēra 

radioloģiskajos izmeklējumos (anterior posterior pozīcijā) (Ellenbecker, Bailie, 2010; 
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Consigliere et al., 2018). Subakromiālās telpas augstums tiek dēvēts par atdures jeb iespieduma 

intervālu (impingement interval) (Waldman, 2020). 

Veicot augšdelma abdukciju un / vai rotāciju, subakromiālās telpas augstums tiek 

mainīts, samazinot atdures intervālu. Vistuvāk augšdelma kauls (humerus) pleca paugura 

(acromion) apakšējai virsmai pietuvinās 90° pleca locītavas abdukcijā ar 45° iekšējo rotāciju 

un 85–136° augšdelma elevācijā / abdukcijā (Ellenbecker, Bailie, 2010). 

 

1.1.3. Subakromiālā sāpju sindroma etioloģija 

 

Pēc etioloģiskajiem faktoriem, kā patoloģiskie procesi veidojas pleca locītavā, 

subakromiālais sāpju sindroms tiek dalīts primārā, sekundārā un iekšējā (Garving et al., 2017; 

Rosenthal et al., 2018). 

 

Primārs subakromiālais sāpju sindroms 

Primāro subakromiālo struktūru atduri izraisa struktūru izmaiņas subakromiālajā telpā, 

to sašaurinot. Strukturāli faktori, kuri ietekmē subakromiālās telpas izmēru, tādējādi veicinot 

primāra subakromiālā sāpju sindroma attīstību: 1) gļotsomiņas (bursae) iekaisums, 

sabiezējums; 2) rotatoru manšetes cīpslu tendinīts, sabiezējums, tendinopātija, daļēji plīsumi; 

3) augšdelma kaula galvas (caput humeri) iedzimtas deformācijas, nesaauguši lūzumi; 

4) lāpstiņas un atslēgas kaula locītavas (art. acromioclavicularis) mežģījumi, deģeneratīvas 

izmaiņas; 5) pleca paugura (acromion) forma (III tipa jeb āķveida acromion forma), 

deģeneratīvas izmaiņas, papildu kauli (os acromiale), nesaauguši lūzumi (Escamilla et al., 

2014). Primāri izraisītu subakromiālo sāpju sindromu visbiežāk novēro pacientu populācijai 

virs 35 gadu vecuma, kuru galvenās sūdzības saistās ar pleca vājumu, sāpēm pleca 

anterolaterālajā virsmā, nespēju gulēt uz skartā pleca, sāpēm, veicot aktivitātes virs pleca 

locītavas līmeņa vai pleca joslas līmenī, kā arī apgrūtinātas funkcijas, kurām nepieciešama pleca 

locītavas iekšēja rotācija (muguras aprūpe) (Murphy, Davis, 2016). 

 

Primāra subakromiālā sāpju sindroma fāzes 

Primārā subakromiālās telpas struktūru atdures dinamiku raksturojošās fāzes (Rosenthal 

et al., 2018): 

1) tūskas un iekaisuma fāze, kurā novēro sāpes, palpējot augšdelma kaula lielā 

paugura (tuberculum majus humeri) apvidu un pleca pauguru (acromion); sāpju 

arku, veicot aktīvu abdukciju pleca locītavā no 60° līdz 120° kustības apjomā; 

subakromiālās telpas iekaisuma būtiski ietekmētu aktīvu kustību; pozitīvu 

iespieduma pazīmi (impingement sign) un iekaisuma pazīmes virsšķautnes muskuļa 
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(m. supraspinatus) un augšdelma divgalvainā muskuļa (m. biceps brachii) cīpslā. 

Tūskas un iekaisuma fāzes izraisītie bojājumi ir atgriezeniski, samazinot aktivitātes 

virs pleciem vai plecu joslas līmenī. Biežāk novēro indivīdiem līdz 25 gadu 

vecumam; 

2) fibrozā fāze, kurā novēro visas pirmās fāzes pazīmes; vairāk dzirdamu mīksto audu 

krepitāciju pleca locītavas apvidū (subakromiālajā telpā), veicot aktīvas kustības; 

“ķeršanās” sajūtu 100° fleksijas brīdī, roku nolaižot; sāpju izraisītu samazinātu 

aktīvu un pasīvu (AROM un PROM) locītavas kustības apjomu; fibrozas izmaiņas 

virsšķautnes muskuļa (m. supraspinatus) cīpslā un subakromiālajā gļotsomiņā 

(bursae). Fibrozās fāzes simptomātiku neietekmē aktivitātes modifikācija. Fibrozo 

fāzi biežāk novēro vecumposmā no 25 līdz 40 gadiem, veicot ilgstošas un atkārtotas 

kustības virs pleciem vai plecu joslas līmenī; 

3) deģeneratīvu izmaiņu fāze, kurā veidojas kaulu izaugumi un cīpslu plīsumi. 

Attiecīgās fāzes laikā novēro pirmās un otrās fāzes simptomātiku, kā arī būtiski 

ierobežotu aktīvo kustības apjomu, zemšķautnes muskuļa (m. infraspinatus) 

atrofiju, pleca abdukcijas un ārējās rotācijas virziena spēka samazināšanos, 

augšdelma divgalvainā muskuļa (m. biceps brachii) cīpslas izmaiņas un jutīgu 

lāpstiņas un atslēgas kaula locītavu (art. acromioclavicularis). Deģeneratīvās fāzes 

izraisītie bojājumi ir neatgriezeniski. Novēro indivīdiem virs 40 gadu vecuma, ja 

tiek veikta ilgstoša subakromiālās telpas struktūru kompresija. 

 

Sekundārs subakromiālais sāpju sindroms 

Sekundāru subakromiālo struktūru atduri izraisa pleca jeb glenohumerālās locītavas 

(art. humeri) nestabilitāte ar sekojošu subakromiālās telpas relatīvu sašaurināšanos aktivitāšu 

laikā. Pacienti ar sekundāru subakromiālu atduri nereti ir vecumā līdz 25 gadiem, nodarbojas 

ar aktivitātēm, kuru laikā ir ilgstošas un atkārtotas kustības virs pleciem vai plecu joslas līmenī, 

piemēram, beisbolu, peldēšanu, volejbolu, tenisu vai svarcelšanu. Sāpes un nespēks plecā šo 

aktivitāšu laikā ir bieža sūdzība, un pacienti pleca locītavas sajūtu raksturo kā “mirušu roku” 

(Rosenthal et al., 2018). 

Sekundāra sāpju sindroma etioloģija cieši saistīta ar rotatoru manšetes muskulatūru un 

tās funkcionālo stāvokli, jo tā dinamiski stabilizē pleca locītavu aktivitāšu laikā (Cools, 2020). 
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Sekundāru subakromiālo sāpju sindromu izraisošie funkcionālie faktori 

Funkcionāli faktori, kuri ietekmē subakromiālās telpas izmēru, tā veicinot subakromiālā 

sāpju sindroma attīstību (1.2. att.):  

1) rotatoru manšetes muskuļu vājums, iekaisums, rekrutācijas izmaiņas, samazināta 

dinamiskā stabilizācija; 

2) kapsulas hipomobilitāte, hipermobilitāte; 

3) ar lāpstiņu saistītie faktori, kā posturālās jeb stāvokļa adaptācijas, novietojums, 

lāpstiņas diskinēzija, samazināts kustības apjoms, ietekmēta neiromuskulārā 

kontrole, lāpstiņas muskuļu paralīze (Escamilla et al., 2014). 

Shematiskā attēlā (1.2. att.) norādīti funkcionālo faktoru secīgi izraisīti struktūru 

darbības traucējumi, kuru rezultātā veidojas sekundārs subakromiālais sāpju sindroms 

(Escamilla et al., 2014). 

 

 

1.2. attēls. Sekundāru subakromiālo sāpju sindromu izraisošie funkcionālie faktori 

(Escamilla et al., 2014) 
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Ilgstošu un atkārtotu aktivitāšu laikā, kuras risinās pleca joslas līmenī vai virs pleca 

locītavas līmeņa (peldēšana, mešana u. c.), novēro pleca muskulatūras nogurumu. Rotatoru 

manšetes muskuļu noguruma rezultātā zūd dinamiskās stabilizācijas komponente pleca 

locītavā, kas izraisa augšdelma kaula galvas (caput humeri) translāciju virzienā uz augšu 

(superior), mehāniski iespiežot rotatoru manšetes muskulatūru cīpslas pret coracoacromialo 

arku (Rosenthal et al., 2018). Palielinās noslodze pasīvai stabilizējošai sistēmai, piemēram, 

locītavas kapsulas saitēm un skrimšļa lūpai (labrum glenoidale) (Ellenbecker et al., 2010). 

 

Mugurējo pleca struktūru subakromiāla kompresija 

Gados jaunu pleca sāpju pacientu populācijā viens no iemesliem pleca rotatoru manšetes 

muskuļu cīpslu apakšējās virsmas bojājumiem ir pleca struktūru atdures mehānisms, kas tiek 

dēvēts par mugurējo (posterior), iekšējo (internal) vai apakšējās virsmas (undersurface) atduri 

(Ellenbecker et al., 2010). Šo fenomenu identificēja Žils Valks (Gilles Walch), veicot pleca 

artroskopiju, kad plecs tika novietots 90/90 pozīcijā (Walch et al., 1992). Novietojot pleca  

(m. infraspinatus) cīpslas rotē mugurējā (posterior) virzienā. Sāpes pleca locītavas mugurējā 

daļā rodas no šo cīpslu saspiešanas starp augšdelma kaula lielo pauguru (tuberculum majus 

humeri) un mugurējās augšējās daļas skrimšļa lūpas šķautni (labrum glenoidale) (Gold et al., 

2007; Rosenthal et al., 2018). 

Pleca locītavas priekšējā nestabilitāte un nepiemērota neiromuskulāra kontrole, pleca 

locītavas kapsulas mugurējās daļas pārmērīga stingrība, kas ierobežo pleca locītavas rotācijas 

kustību, ir vieni no būtiskākajiem iemesliem mugurējā subakromiālā sāpju sindroma attīstībā 

(Ellenbecker et al., 2010). 

Pacientu sūdzības bieži iekļauj sāpes pleca mugurējā daļā un muskuļu vājumu, kā arī 

samazinātu izpildījuma kvalitāti, piemēram, metiena ātruma un kustības kontroles / precizitātes 

samazināšanos (Manske et al., 2013; Rosenthal et al., 2018). 

 

1.1.4. Subakromiālā sāpju sindroma diagnostika 

 

Subakromiālā sāpju sindroma diagnostika ietver detalizētu pacienta anamnēzi un 

klīnisko izmeklēšanu (Cools, 2020). Sindroma klīniskā izpausme: pleca sāpes, vājums, 

atstarojošas sāpes vai citāda jušana deltveida muskuļa (m. deltoideus) stiprināšanās vietā un 

augšdelma ārējā malā. Sāpes un pārējā simptomātika pieaug aktivitātēs, kurās jāveic atkārtota 

pleca locītavas abdukcija un fleksija, iekšējā rotācija, piemēram, ikdienā sniedzoties pēc 

priekšmetiem virs galvas (Rosenthal et al., 2018). 
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Klīniskā izmeklēšana ietver radioloģiskā izmeklējuma slēdzienu un klīnisko testu 

rezultātus (Vind et al., 2011; Diercs et al., 2014; Garving et al., 2017). 

 

Radioloģiskā diagnostika 

Ultraskaņas izmeklējums subakromiālā sāpju sindroma diagnostikai tiek rekomendēts 

kā lētākais, pieejamākais, ātrākais izmeklējums ar lielāko klīnisko vērtību (Diercs et al., 2014). 

Ultrasonogrāfijas izmeklējums ir piemērots tādu mīksto audu patoloģisko stāvokļu diagnostikā 

kā rotatoru manšetes muskulatūras cīpslu izmaiņas, subakromiālais bursīts, augšdelma 

divgalvainā muskuļa (m. biceps brachii) cīpslas plīsumi un kalcinējošas cīpslas (Ottenheijm  

et al., 2010). Optimālai pleca mīksto audu ultrasonogrāfijas attēla analīzei nepieciešama 

standartizēta izmeklēšana, eksperta pieredze muskuloskeletālo izmeklējumu veikšanā un 

augstas kvalitātes aprīkojums (7,5–20 MHz lineārās zondes) (Diercs et al., 2014). 

Magnētiskās rezonanses attēlveidošana ir radioloģisks izmeklējums, izmanto papildus 

US izmeklējumiem intraartikulāru patoloģiju, piemēram, skrimšļa lūpu (labrum glenoidale) 

plīsumu vai skrimšļa bojājumu, diagnosticēšanā. Ziņotā MRI jutība un specifiskums bez 

kontrastvielas ir attiecīgi 92 % un 93 % (Garving et al., 2017). MRI sniedz būtisku informāciju 

(bojājuma plašums, dziļums, garums, retrakcija, atrofija un tauku infiltrācija) rotatoru manšetes 

muskulatūras cīpslu izmaiņu gadījumos. MR artrogrāfiju augstās jutības un specifiskuma dēļ 

var apsvērt arī PASTA (partial articular supraspinatus tendon avulsion – daļējs virsšķautnes 

muskuļa cīpslas atrāvums) bojājumu diagnosticēšanai. MR izmeklējums indicēts, ja nav 

pieejams ticams un pamatots USG izmeklējums (Diercs et al., 2014). 

Rentgenoloģisko izmeklējumu veic, tikai lai diagnosticētu pleca locītavas osteoartrītu, 

kaulu patoloģijas, kalcinātu depozītu esamību / neesamību (Diercs et al., 2014). 

 

Klīniskā diagnostika 

Klīniskā izmeklēšana ietver arī manuālus diagnostiskos pleca testus. Radioloģiskajos 

attēlos redzamas strukturālās izmaiņas sniedz lielu skaitu viltus pozitīvu un viltus negatīvu 

rezultātu, jo strukturālas izmaiņas var būt arī bez klīniskiem simptomiem (Diercs et al., 2014). 

Nav viena diagnostikas testa, ar ko var noteikt subakromiālo sāpju sindromu, tāpēc 

nepieciešams veikt testu kopu (Cools et al., 2008; Michener et al., 2009; Diercs et al., 2014). 

Testu kopa iekļauj piecus testus (Hawkins–Kennedy, Neer, Painful arc, Jobe (Empty can), 

ārējās rotācijas pretestības tests), trim no pieciem testiem jābūt pozitīviem, lai diagnosticētu 

subakromiālo sāpju sindromu (Michener et al., 2009; Diercs et al., 2014; Rosenthal et al., 2018). 
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Klīniskie testi 

1. Hokinsa–Kenedija (Hawkins–Kennedy) testa jutība 0,63 (95 % TI 0,39–0,86) un 

specifiskums 0,62 (95 % TI 0,46–0,77). Testa veikšanas laikā pacients atrodas 

sēdus pozīcijā. Pleca locītava ir 90 grādu fleksijā ar pasīvu maksimālo iekšējo 

rotāciju, elkoņa locītava ir 90 grādu fleksijā. Testētājs atrodas iepretim pacientam, 

viena roka novietota pacientam uz pleca, ar otru pacienta pleca locītavā veic pasīvi 

maksimālu iekšējo rotāciju. Tests ir pozitīvs, ja pacients atzīmē sāpes testa pleca 

locītavā (Magee 2007; Michener et al., 2009; Vind et al., 2011). 

2. Nīra (Neer, full can test) testa jutība 0,81 (95 % TI 0,62–1,0) un specifiskums 0,54 

(95 % TI 0,38–0,69). Testa veikšanas laikā pacients atrodas sēdus pozīcijā. Lāpstiņa 

tiek pasīvi stabilizēta un novietota depresijā, kamēr pleca locītava (art. humeri) 

pasīvi novietota maksimālā fleksijā. Testētājs stabilizē lāpstiņu ar vienu roku, ar 

otru roku veic pleca locītavas maksimālu fleksiju, satverot pacienta apakšdelmu. 

Tests ir pozitīvs, ja pacients atzīmē sāpes testa pleca locītavā (Magee, 2007; 

Michener et al., 2009; Vind et al., 2011). 

3. Sāpju arkas (Painful arc) testa jutība 0,75 (95 % TI 0,54–0,96) un specifiskums 

0,67 (95 % TI 0,52–0,81). Testa laikā pacients aktīvi veic pleca locītavas abdukciju. 

Tests ir pozitīvs, ja testa laikā pacients norāda uz sāpēm kustības apjomā no 60 līdz 

120 grādiem (Magee, 2007; Vind et al., 2011). 

4. Džobsa (Jobe, empty can test) testa jutība 0,50 (95 % TI 0,26–0,75) un specifiskums 

0,87 (95 % TI 0,77–0,98). Testa veikšanas laikā pacients atrodas stāvus pozīcijā. 

Tiek izometriski noturēta pleca locītavas 90 grādu abdukcija un maksimāla iekšējā 

rotācija lāpstiņas jeb skapulārajā plaknē. Testētājs notur pretestību virzienā uz 

augšu (testētājs spiež uz leju pacienta roku). Tests ir pozitīvs, ja pacients atzīmē 

sāpes testa pleca locītavā (Magee, 2007; Michener et al., 2009; Vind et al., 2011). 

5. Ārējās rotācijas pretestības testa jutība 0,56 (95 % TI 0,32–0,81) un specifiskums 

0,87 (95 % TI 0,77–0,98). Tiek veikta aktīva ārējā rotācija pleca locītavā, 

augšdelmam sānos atbalstoties pret ķermeni. Testētājs dod pretestību pacienta 

veiktajai ārējai rotācijai. Tests ir pozitīvs, ja vienas rokas muskulatūra ir vājāka, 

salīdzinot ar otras rokas muskulatūru (Magee, 2007; Vind et al., 2011). 
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1.1.5. Pacienta pašziņoti mērījumi pleca patoloģiju gadījumā 

 

Lai izvērtētu augšējās ekstremitātes, tostarp pleca un tā joslas, aktuālo funkcionālo 

stāvokli no pacienta perspektīvas, ir vairāki pacienta pašziņoti mērījumi / instrumenti (Cools  

et al., 2020). Konkrēta instrumenta izvēli nosaka vairāki kritēriji (Cools et al., 2020): 

• izvērtējamais klīniskais rezultāts par izmaiņām struktūrā, funkcijā, aktivitātē, 

dalībā; 

• specifiskai diagnozei atbilstošs; 

• patoloģijas skartajam reģionam specifisks. 

Līdz šim radītie pašziņotie instrumenti, kuri izvērtē patoloģijas skarto augšējo 

ekstremitāti: DASH (Disability of arm, shoulder and hand questionnaire), SST (Simple shoulder 

test), SPADI (Shoulder pain and disability index), CMS (Constant Murley score). Pleca 

patoloģijai specifisks instruments: WORC (Western Ontario rotator cuff index), WOSI (Western 

Ontario shoulder instablity index). Kā arī GROC (global rating of change) (Cools et al., 2020). 

 

DASH raksturojums un lietojums SASS gadījumā 

Viens no biežāk lietotiem pašziņotiem mērījumiem, lai izvērtētu augšējās ekstremitātes 

funkciju subakromiālā sāpju sindroma gadījumā, ir rokas, pleca un plaukstas nespējas anketa 

jeb DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand score) (Hunsaker et al., 2002; Cools 

et al., 2020). 

DASH mērķis ir izvērtēt simptomātiku un funkcijas pacientiem ar muskuloskeletālās 

sistēmas ierobežojumiem augšējā ekstremitātē (Institute for Work & Health, Canada, 2006). 

Tāpat DASH izmanto, lai pacients izvērtētu terapijas dinamiku. DASH anketa nav patoloģijai 

vai patoloģiskā stāvokļa komplikācijām specifiska. Anketā tiek ņemta vērā visas rokas funkcija 

gan vispārēju, gan specifisku ikdienas aktivitāšu laikā (Hunsaker et al., 2002). 

Anketa ietver 30 jautājumus par indivīda veselības stāvokli un funkcionēšanas 

apstākļiem iepriekšējās nedēļas laikā. 21 jautājums attiecas uz grūtības pakāpi, ar kuru pacients 

saskaras ikdienas aktivitāšu laikā, 5 jautājumi attiecas uz simptomu, piemēram, sāpju, tirpšanas, 

vājuma un stīvuma, smaguma pakāpi, un 4 jautājumi ir par veselības stāvokļa, kas ietekmējis 

rokas funkciju, ietekmi uz sociālo, darba aktivitāti, miegu un pašapziņu. Tāpat ir divi izvēles 

moduļi, katrā pa 4 jautājumiem, kuri attiecas uz specifisku aktivitāšu veikšanu – smagu fizisku 

darbu, sportu un mūzikas instrumenta spēli (Franchignoni et al., 2014). 

DASH instrumenta punktu vidējās vērtības populācijā: pamata modulī ir 10,1 (SN 

14,68); darba modulī ir 8,81 (SN 18,37); sporta / izpildītājmākslu modulī 9,75 (SN 22,72) 

(Hunsaker et al., 2002). Mērījuma minimālā klīniski nozīmīgā atšķirība ir 12,2 punkti un 
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minimālās nosakāmās izmaiņas ir 10,2 punkti (SN 4, 95 % TI), mērījuma standartkļūda 

4,6 punkti (Beaton et al., 2001). 

DASH anketa ir vienīgais augšējās ekstremitātes patoloģiju izvērtējošais pacienta 

pašziņotais instruments, kas tulkots arī latviešu valodā (tulkošanas procesu vadīja Inita Rolava, 

Agnese Studere, Guna Semjonova 2017. gadā) un ir brīvi pieejams Darba un veselības institūta 

oficiālajā mājaslapā (Institute for Work & Health, Canada, 2019). 

 

1.1.6. Subakromiālā sāpju sindroma ārstēšana 

 

Subakromiālā sindroma ārstēšanas taktika ir atkarīga no izraisošā cēloņa – primārs, 

sekundārs cēlonis vai mugurējo struktūru patoloģisks bojājums. Primārā cēloņa identificēšana 

ir būtiska, kad konservatīva terapija ir nerezultatīva un tiek lemts par ķirurģisku ārstēšanu. 

Primāras atdures bojājuma gadījumā operatīva iejaukšanās ir vērsta uz strukturālā cēloņa 

likvidēšanu. Sekundāra atdures cēloņa un mugurējo struktūru bojājuma gadījumā tiek lemts par 

stabilizējošu operāciju (Rosenthal et al., 2018). 

Kopš 1972. gada, kad Dr. Čārlzs Nīrs II (Dr. Charles Neer II, 1972) sindromu aprakstīja, 

operatīvas ārstēšanas “zelta standarts” bija akromioplastika un bursektomija tiem pacientiem, 

kuriem nebija uzlabojumu pēc konservatīvas terapijas (Rosenthal et al., 2018). Mūsdienu 

diagnostikas un ārstēšanas iespēju rezultātā operatīvas ārstēšanas iespējas subakromiālā sāpju 

sindroma gadījumā kļūst sekundāras (Beard et al., 2018). Plašāka izpratne sindroma patoģenēzē 

ir veicinājusi konservatīvas pieejas izvirzīšanu priekšplānā (Consigliere et al., 2018). 

 

1.1.7. Subakromiālā sāpju sindroma konservatīva ārstēšana 

 

Konservatīva ārstēšanas taktika subakromiālā sāpju sindroma gadījumā ir primāra 

izvēle, ietverot pretiekaisuma medikamentozo terapiju un strukturētas rehabilitācijas 

programmas (Rosenthal et al., 2018). Subakromiālā sāpju sindroma rehabilitācijai 

nepieciešama pilnīga izpratne par iesaistītajām bojātajām struktūrām un pastāvošajiem 

mehānismiem, kuri veicina simptomātikas izpausmi (Ellenbecker et al., 2010). 

Fizioterapija ir pirmās izvēles konservatīvā pieeja pacientiem ar plecu sāpēm (Page  

et al., 2016; Cools, 2020). Terapijas mērķis ir samazināt sāpju simptomus, veicināt dzīšanu, 

palielināt kustības apjomu, nostiprināt un veicināt spēku muskulatūrā, novērst un ārstēt 

funkcionālu bojājumu (Page et al., 2016). 
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Fizioterapija ietver manuālās terapijas tehnikas: pasīva locītavu mobilizācija ar mērķi 

mobilizēt un iestiept mīkstos audus, pārraudzīti un plānoti aktīvu uzdevumu kopumi, lai 

veicinātu aktīvas kustības apjomu un muskulatūras veiktspēju, atjaunojot pleca locītavas 

mobilitāti un stabilitāti (Frémont et al., 2015; Page et al., 2016). 

Pleca struktūru izmeklēšanā lieto algoritmu (1.3. att.), kurš nosaka funkcionālās 

ārstēšanas taktiku pacientiem ar pleca sāpēm un nespēju (Klintberg et al., 2015). 
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1.3. attēls. Pleca struktūru funkcionālas ārstēšanas algoritms (Klintberg et al., 2015) 
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Vadība algoritma secībā un terapijas mērķu definēšanā tiek sasniegta, izvirzot aktīvus 

terapeitiskus uzdevumus kā primāro izvēli terapijas procesā. Papildus aktīviem uzdevumiem 

klīniskais fizioterapeits var izvēlēties intervences atkarībā no klīniskajām pazīmēm, piemēram, 

pasīvu mobilizāciju (Klintberg et al., 2015). 

Terapeitisko uzdevumu izvēle ir atkarīga no primārās funkcionālās atrades un klīniskās 

izmeklēšanas, nevis strukturālās patoloģijas. Secīgo terapeitisko izvēli algoritmā veic, 

pamatojoties uz atradi, piemēram, ja atrade ir muskulatūras funkciju deficīts, tad jāseko “Jā” 

laukam, kurš atbilst aktīviem uzdevumiem muskulatūras darbības deficīta gadījumā (Klintberg 

et al., 2015). 

 

Aktīvi uzdevumi 

Aktīvu terapeitisko uzdevumu izmantošana subakromiālā sāpju sindroma pacientiem ir 

efektīva, lai samazinātu sāpes un atjaunotu pleca locītavas funkcijas (Lombardi et al., 2008; 

Diercs et al., 2014). Specifiski fokusēti terapeitiskie uzdevumi pleca locītavas rotatoru manšetes 

muskulatūrai un lāpstiņas stabilizējošai muskulatūrai ir daudz efektīvāki par vispārīgiem 

uzdevumiem (Holmgren et al., 2012). 

Pleca locītavas anatomijas izpratne un strukturēta anatomisko struktūru izmeklēšana ir 

būtiska terapijas taktikas plānošanā (Cools, 2020). Statisko vai dinamisko stabilitāti un 

mobilitāti nodrošinošo struktūru, kā arī to bojājumu diferencēšana ir būtiska pleca 

rehabilitācijas virzībai, uzdevumu izvēles pamatošanai un iznākuma prognozēšanai (Murphy & 

Davis 2016; Page et al., 2016). 

 

Lāpstiņas dinamiskās stabilitātes atjaunošanas progresija 

Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu fizioloģiski normālas augšējās 

ekstremitātes funkcija ir mainīta, veidojot patoloģiskus kustības šablonus: samazinātu lāpstiņas 

augšupvērsto rotāciju, samazinātu tilt posterior un samazinātu ārējo rotāciju lāpstiņai (Comford 

& Mottram, 2010; Cools et al., 2014; Cools, 2020). Ņemot vērā lāpstiņas funkcijas lomu pleca 

patoloģisku kustības šablonu attīstībā, uzsvars uz lāpstiņas muskulatūras aktivizāciju un 

dinamiskās stabilitātes atjaunošanas progresiju (1.4. att.) ir būtisks subakromiālā sāpju 

sindroma skarta pleca rehabilitācijā (Diercs et al., 2014; Cools, 2020). 
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1.4. attēls. Lāpstiņas dinamiskās stabilitātes atjaunošanas progresija 

 

Lāpstiņas dinamiskās stabilitātes atjaunošanas progresiju veido trīs fāzes: 

1. Lāpstiņas muskulatūras treniņprocesa pirmā fāze. 

Šajā fāzē nepieciešama apzināta muskulatūras darbības kontrole, lai veicinātu 

propriocepciju un normalizētu lāpstiņas miera pozīciju (Cools et al., 2014). Lāpstiņas apzināta 

pozīcijas kontrole ir būtiskāka par selektīvu apakšējā trapecveida muskuļa aktivizāciju, tāpēc 

literatūrā aprakstīti uzdevumi, kuru laikā augšējā ekstremitāte ir novietota gar sāniem, savukārt 

lāpstiņa apzināti ir jānovieto vidus pozīcijā starp augšupvērsto / lejupvērsto rotāciju, iekšējo / 

ārējo rotāciju un tilt anterior / posterior (Mottram et al., 2009; Cools et al., 2014). 

Pacientu var apmācīt apzināti reproducēt lāpstiņas tilt posterior un augšupvērsto 

rotāciju. Papildus šie uzdevumi veicina ievērojamu lāpstiņas muskulatūras aktivitātes 

pieaugumu (Roy et al., 2009). Apzināta kustības apmācība ar atgriezeniskās saites 

nodrošinājumu rada tūlītējas, bet paliekošas motorās stratēģijas augšējās ekstremitātes 

kinemātikā (Cools et al., 2014). Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu kustības kontroles 

uzdevumi samazina sāpes un uzlabo funkciju pēc četru nedēļu terapijas kursa (Struyf et al., 

2013; Cools et al., 2014). 

2. Lāpstiņas muskulatūras treniņprocesa otrā fāze. 

Pacientiem ar spēka deficītu un lāpstiņas muskulatūras disbalansu izolēta vājāko 

muskuļu daļu, kurām ir novērojama minimāla aktivitāte, aktivizācija ir būtiska komponente 

lāpstiņas muskulatūras treniņprocesa otrajā stadijā (Cools et al., 2014). Piemēram, samazināta 

aktivitāte trapecveida muskuļa apakšējā daļā un priekšējā zobainajā muskulī (m. serratus 

anterior) bieži kombinējas ar pārmērīgu trapecveida muskuļa augšējās daļas aktivitāti. Tāpēc 

lāpstiņai paredzēto aktīvu uzdevumu laikā būtiski ievērot savstarpēji saskaņotu muskulatūras 

aktivitātes darbību gan vaļējās ķēdes, gan slēgtās ķēdes uzdevumos (De Mey et al., 2009; Cools 

et al., 2020). 

Apzināta lāpstiņas 
pozīcijas kontrole.

Izolēti uzdevumi vājāko 
lāpstiņas muskuļu daļu 

aktivizācijai.

Augstas funkcionālās 
pakāpes lāpstiņas 

muskulatūras spēka 
uzdevumi.
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Aktīvos uzdevumos, ievērojot optimālu trapecveida muskuļa augšējās daļas / vidusdaļas 

un augšējās daļas / apakšējās daļas spēka attiecību, panāk trapecveida muskuļa agrīnu 

aktivizāciju un augšējās daļas latentās darbības inhibīciju (De Mey et al., 2009). 

Papildu veids, kā palielināt lāpstiņas vājāko muskuļu aktivizāciju, ir kinētiskās ķēdes 

komponentes integrēšana aktīvajos uzdevumos, piemēram, priekšējā zobainā muskuļa 

aktivitātes pieaugums novērojams roku balstā, veicot tās pašas puses gūžas ekstensiju, savukārt, 

veicot pretējās puses gūžas ekstensiju, novēro pretējās puses trapecveida muskuļa apakšējās 

daļas aktivitātes pieaugumu (Maenhout et al., 2010). 

Vaļējās ķēdes uzdevumos, piemēram, vilkšanas uzdevumu laikā, atrodoties vienas kājas 

balstā, pieaug pretējās puses lāpstiņas muskulatūras aktivitāte un uzlabojas trapecveida muskuļa 

augšējās daļas / apakšējās daļas spēka attiecība (De Mey et al., 2013; Cools et al., 2014; Cools, 

2020). 

3. Lāpstiņas muskulatūras treniņprocesa trešā fāze. 

Kad ir atjaunotas lāpstiņas muskulatūras savstarpējā spēka attiecības, izmanto 

vispārējus lāpstiņas muskulatūras spēku veicinošus uzdevumus, kā arī augstākas pakāpes 

kustības kontroles un funkcionālai aktivitātei specifiskus uzdevumus, īpašu vērību veltot 

augšējās ekstremitātes integrēšanai kinemātiskajā ķēdē (Cools et al., 2007; Reinold et al., 2009; 

Ellenbecker et al., 2010). 

Sporta un citās augstāka līmeņa aktivitātēs, kam nepieciešama atbilstoša augšējās 

ekstremitātes funkcija, tiek integrēti pliometriskie uzdevumi, kā arī ekscentriskas muskulatūras 

slodzes uzdevumi (Carter et al., 2007; Cools et al., 2020). 

 

Pleca lokālā stabilizācija – rotatoru manšetes spēka treniņš 

Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu un rotatoru manšetes muskuļu cīpslu 

patoloģijām novēro gan vājumu, gan savstarpējā spēka attiecības izmaiņas muskulatūrā, kura 

veic pleca locītavas iekšējo un ārējo rotāciju (Erol et al., 2008). 

Veicot elektromiogrāfisko izmeklējumu rotatoru manšetes un deltveida (m. deltoideus) 

muskulī pacientiem ar pleca locītavas subakromiālo atduri un sāpēm, konstatēja, ka 

elektromiogrāfiskā aktivitāte virsšķautnes (m. supraspinatus) un zemšķautnes 

(m. infraspinatus) muskulī ir statistiski ticami samazināta, salīdzinot ar veseliem indivīdiem 

(Reddy et al., 2000). 

Veicot pleca rotatoru manšetes spēka vērtējumu ar objektīvām mērierīcēm, piemēram, 

izokinētisko dinamometru, koncentriskā spēka attiecība iekšējiem un ārējiem rotatoriem veselu 

cilvēku populācijā ir 60–70 %, testējot vairākās izejas pozīcijās un iekļaujot arī 0° un 90° 

abdukciju skapulārajā plaknē (Ackland et al., 2008; Ellenbecker et al., 2010). 
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Vērtējot relatīvo spēka attiecību un / vai unilaterālo spēka attiecību, tiek mērķtiecīgāk 

izstrādāts rehabilitācijas plāns pretestības treniņa programmai pleca subakromiālā sāpju 

sindroma pacientu populācijā (Ellenbecker et al., 2010). 

Pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu īpaši nepieciešams līdzsvarot ārējās un 

iekšējās pleca manšetes spēka attiecību un rehabilitācijas rezultātā jāpanāk progress bilaterālā 

ekstremitāšu muskulatūras spēka samērojamībā, izveidojot līdzsvarotu pleca joslas 

muskulatūras spēka attiecību (Kuhn et al., 2009; Ellenbecker et al., 2010). 

 

Uzdevumu veikšanas pozīcijas progresija 

Primārais mērķis pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu rehabilitācijā ir panākt 

augsta līmeņa rotatoru manšetes muskuļu un lāpstiņas muskulatūras aktivizāciju, izmantojot 

kustību šablonus un pozīcijas, kuras nerada pārmērīgu subakromiālo struktūru kontaktu vai 

samazina mehānisko spriegumu pleca locītavas statiskajos stabilizatoros. Būtiska ir uzdevumu 

veikšanas pozīcija un tās progresija (1.5. att.) (Ellenbecker et al., 2010). 

 

 

1.5. attēls. Uzdevumu veikšanas pozīcijas progresija 

 

Izejas pozīciju progresija: 

1. Pirmajā fāzē primāri izmanto divas pozīcijas: pacients pozīcijā guļus uz sāniem veic 

pleca ārējo rotāciju un pacients pozīcijā guļus uz vēdera veic pleca locītavas 

ekstensiju ar pleca locītavas ārējo rotāciju (roku īkšķi vērsti uz āru) (Ellenbecker  

et al., 2010). 

2. Otrajā fāzē primāri izmanto divus uzdevumus: pacients pozīcijā guļus uz vēdera 

veic horizontālu abdukciju un pacients pozīcijā guļus uz vēdera veic pleca locītavas 

ekstensiju ar lāpstiņas retrakciju. Horizontāla abdukcija pozīcijā guļus uz vēdera 

tiek veikta 90°, samazinot subakromiālo struktūru kompresiju (Ellenbecker et al., 

2010; Cools et al., 2020). Šajā pozīcijā virsšķautnes muskuļa (m. supraspinatus) 

aktivizācija ir visaugstākā, tādēļ šis uzdevums ir alternatīva plaši lietotajam “empty 

Guļus uz sāniem un guļus 
uz vēdera. Pleca ārējās 
rotācijas komponente.

Guļus uz vēdera 
horizontāla abdukcija ar 

lāpstiņas retrakciju.

Vertikāli — ārējā rotācija 
stāvus/sēdus pozīcijā. 
Abdukcijas progresija.
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can” uzdevumam, kurā tiek veikta pleca iekšējā rotācija un elevācija (Reinold  

et al., 2004; Cools et al., 2020). “Empty can” uzdevums pacientiem ar subakromiālo 

sāpju sindromu un rotatoru manšetes muskuļu patoloģijām vairs netiek 

rekomendēts (Ellenbecker et al., 2010). 

3. Trešajā fāzē veic uzdevumus stāvus pozīcijā, zem augšdelma novietojot 

paaugstinājumu, lai izolēti palielinātu muskuļu aktivitāti un kontrolētu 

nekontrolētas kustības. Šī pozīcija ar nelielu abdukciju par 10 % palielina 

zemšķautnes muskuļa (m. infraspinatus) aktivitāti, salīdzinot ar adukcijas pozīcijā 

veiktu pleca rotācijas uzdevumu (Reinold et al., 2004; Ellenbecker et al., 2010). 

Papildu paaugstinājums zem apakšdelma, kas pozicionē pleca locītavu 20–30° 

abdukcijā, preventīvi novērš samazinātu asins pieplūdi virsšķautnes muskuļa cīpslā 

un palielina subakromiālo telpu (Graichen et al., 2005; Ellenbecker et al., 2010). 

Katrā pozīcijā rekomendē veikt trīs posmus ar 15 līdz 20 atkārtojumiem, lai radītu 

noguruma atbildes reakciju muskulatūrā un mērķtiecīgi palielinātu lokālo muskuļu izturību 

(Allen et al., 2014). 

 

Rotatoru manšetes spēka progresija 

Būtiskākais aspekts rotatoru manšetes muskulatūras spēka progresijas programmā ir 

uzdevumā panāktā noslodze jeb intensitāte (Ellenbecker et al., 2010; Cools et al., 2020). 

1. Pirmajā fāzē veic uzdevumus, kuru laikā vairāk aktivizē pleca locītavas rotatoru 

manšeti (1.6. att.). Primāri jāizvēlas zemas pretestības uzdevumi, kur izmanto 40 % 

no maksimālās iespējamās izometriskās kontrakcijas, jo augstas intensitātes slodzē 

rotatoru manšetes muskuļu (piemēram, m. infraspinatus) darbību nomāc deltveida 

muskuļa vidusdaļas aktivizācija uzdevumu izpildes laikā. Lai pārietu no zemākas 

slodzes uz augstāku, nepieciešama pirmās fāzes uzdevumu slodzes tolerance 

(Ellenbecker et al., 2010). 
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1.6. attēls. Pirmās fāzes uzdevums rotatoru manšetei 

 

2. Vidus fāzes rehabilitācijā piemērojams uzdevums, kura laikā tiek veikta pleca 

locītavas 90° abdukcija skapulārajā plaknē (1.7. att.). Šis uzdevums sagatavo 

pārejai uz funkcionālām aktivitātēm, piemēram, mešanu. Papildus ārējās rotācijas 

uzdevumam skapulārajā plaknē ar pleca locītavas 90° abdukciju var piemērot 

ritmiskās stabilizācijas un perturbācijas komponentes, kā arī palielināt uzdevuma 

izpildes atkārtojumu skaitu, lai nodrošinātu lielāku slodzi uzdevuma izpildes laikā 

(Reddy et al., 2000; Ellenbecker et al., 2010). 

 

 

1.7. attēls. Vidus fāzes uzdevums: pleca locītavas 90° abdukcija  

skapulārajā plaknē 
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3. Izmantojot izokinētiskos uzdevumus pamata izejas pozīcijās, pakāpeniski panāk 

pāreju uz modificētu izejas pozīciju – 90° abdukciju pleca locītavā (1.8. att.). Ar 

šādu abdukciju pieaug vairāki muskulatūras funkcijas attēlojoši parametri 

aktivitātes laikā, piemēram, funkcionālais kontraktilais ātrums, kā arī uzlabojas 

uzdevuma izpildes kvalitāte (Ellenbecker et al., 2010). 

 

 

1.8. attēls. Trešās fāzes uzdevums: pleca locītavas 90° abdukcija un ER  

 

4. Pliometriskos uzdevumus (1.9. att.) rotatoru manšetes muskulatūrai 90/90 pozīcijā 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu piemēro vēlīnajās rehabilitācijas fāzēs. 

Pēc astoņu nedēļu treniņu perioda ar mērķi veicināt pliometrisko un kustību apjomu 

beisbola spēlētājiem, lai attīstītu spēku un uzlabotu lokālo pleca muskuļu attīstību, 

uzdevumos izmantojot 0,5 kg līdz 1 kg smagu medicīnas pildbumbu, pieaug gan 

koncentriskais, gan ekscentriskais spēks rotatoru manšetes muskulatūrā (Kuhn  

et al., 2009; Ellenbecker et al., 2010). 
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1.9. attēls. Vēlīnās fāzes uzdevums: pliometriskais uzdevums  

pleca locītavai 

 

Pamatprincipi muskulatūras specifisku uzdevumu piemērošanā  

Atbilstoši autores Ingrīdas Klintbergas (Klintberg et al., 2015) norādēm: 

• uzdevumu izpildes laikā neprovocēt subakromiālās sāpes; 

• uzdevumu izpildes laikā ir iespējamas nelielas līdz vidējas (≤ 4/10 VAS) sāpes, 

bet tām ir jāpāriet 12 stundu laikā; 

• uzdevuma izpildes kvalitāte ir būtiska, un uzdevumu izpildes laikā ir jānodrošina 

multimodāla atgriezeniskā saite, piemēram, vizuālā atgriezeniskā saite, 

biofeedback, kinezioloģiskā teipošana; 

• ieteicamā uzdevumu progresija:  

o uzdevumi bez slodzes progresē uz uzdevumiem ar slodzi;  

o vienkārši uzdevumi, kuru laikā tiek nodarbināts tikai viens muskuļu spēka 

pāris, progresē uz kompleksākiem uzdevumiem, kuru laikā tiek vienlaikus 

iesaistīti vairāki muskuļu spēka pāri;  

o lēna izpilde progresē uz ātrāk izpildāmiem uzdevumiem;  

o uzdevumi, kuri izpildīti apzināti un vērīgi, progresē uz uzdevumiem, kurus 

izpilda automātiskāk, pakāpeniski samazinot atgriezenisko saiti uzdevuma 

izpildes laikā; 
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o uzdevumu daudzums tiek ierobežots līdz četriem uzdevumiem; 

o dozācija un progresija atbilst uzdevuma mērķim un ir pielāgota katram 

pacientam individuāli. 

 

Medikamentoza terapija 

Kortikosteroīdu injekcijas efektīvāk mazina sāpes un uzlabo pleca locītavas funkciju 

īstermiņā (tūlīt pēc intervences), salīdzinot ar negatīvu kontroles grupu (bez terapijas) un 

fizikālās terapijas modalitātēm, kuras lieto, lai mazinātu sāpes un uzlabotu pleca funkciju 

(Buchbinder et al., 2003; Arroll and Goodyear-Smith, 2005; Diercs et al., 2014). Ultraskaņas 

kontrolē veiktas kortikosteroīdu injekcijas ir efektīvākas par akli veiktām injekcijām, uzlabojot 

gan sāpju rādītāju intensitātes mazināšanos, gan arī pleca funkcionālos rādītājus. Injekcijas ir 

ieteicams lietot kombinācijā ar aktīviem fizioterapijas uzdevumiem pirmajās astoņās nedēļās 

(Buchbinder et al., 2003). Salīdzinot ar nesteroīdajiem pretiekaisuma medikamentiem, 

kortikosteroīdu injekcijas sniedz līdzīgu ārstēšanas ietekmi uz sāpju un funkciju rādītājiem 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, tomēr ilgtermiņa ietekme (pēc vairāk nekā trim 

mēnešiem) ir neskaidra (Buchbinder et al., 2003; Arroll and Goodyear-Smith, 2005; Gaujoux-

Viala et al., 2009; Diercs et al., 2014). 

Subakromiālā sāpju sindroma simptomātikas mazināšanā pirmajās 1–2 nedēļās 

perorālie nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NSPL) ir daudz efektīvāki, salīdzinot ar placebo, 

un tie nodrošina atsāpinošo efektu pacientiem ar akūtu pleca locītavas tendinītu un 

subakromiālo bursītu jeb gļotsomiņas iekaisumu (Petri et al., 2004). 

 

Fizikālās procedūras 

Fizikālās procedūras, kuras mūsdienās lieto pacientiem ar pleca sāpēm: lāzerterapija, 

ultraskaņa, triecienviļņu terapija un elektromagnētiskā lauka terapija (Diercs et al., 2014). Kā 

liecina Pītersa et al. (Pieters et al., 2020) veiktais sistemātiskais pārskats par konservatīvo 

terapiju efektivitāti pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, lāzerterapija, 

elektromagnētiskā lauka un ultraskaņas procedūra nenodrošina uz pierādījumiem balstītu 

terapeitisku uzlabojumu šajā pacientu populācijā. Tāpat Pīterss norāda, ka zinātniskie 

pierādījumi neatbalsta lāzerterapijas, elektromagnētiskā lauka un ultraskaņas lietojumu 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu (Pieters et al., 2020). 

Triecienviļņu terapijas pielietojums subakromiālā sāpju sindroma pacientu populācijā 

netiek rekomendēts, jo to neatbalsta zinātniskie pierādījumi vai tie ir zemas kvalitātes. 

Izņēmuma gadījumi – ja pacientam subakromiālā sāpju sindroma simptomātiku rada kalcija 

depozīts muskuļu cīpslā jeb veidojas kalcinozs pleca tendinīts. Sāpju samazināšanā un pleca 
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funkcijas uzlabošanā pacientiem ar kalcificējošu tendinopātiju augstas enerģijas triecienviļņi ir 

daudz efektīvāki par zemas enerģijas triecienviļņiem vai placebo (Diercs et al., 2014; Pieters  

et al., 2020). 

 

1.1.8. Subakromiālā sāpju sindroma fizioterapijas progresija 

 

Subakromiālā sāpju sindroma fizioterapija ir sistemātisks process, kas sastāv no 

vairākām fāzēm, vērstām uz atgriešanos iepriekšējā funkcionēšanas līmenī. Katrā fizioterapijas 

fāzē tiek pakāpeniski palielināta slodze un tās tolerance, lai piemērotos aktivitātes 

funkcionālajām prasībām (Escamilla et al., 2014). 

Fizioterapijas progresija konservatīvas ārstēšanas pieejas gadījumā ir balstīta uz 

funkcionālā līmeņa uzlabošanos un sāpju samazināšanos neatkarīgi no laika rāmja (Escamilla 

et al., 2014). Pacienta izglītošana par pildāmo uzdevumu intensitāti un sāpju atbildes reakcijām 

to izpildes laikā, aktivitāšu un pozīciju modificēšanu, sāpju izraisošiem mehānismiem un 

kognitīvām atbildes reakcijām uz sāpēm, kā arī diagnozes patoloģiskiem aspektiem ir būtiska, 

lai atjaunotu optimālu pleca neiromuskulāro kontroli un veiktspēju aktivitātēs (Escamilla et al., 

2014; Meehan et al., 2020). 

Fizioterapija subakromiālā sāpju sindroma gadījumā tiek iedalīta trijās fāzēs 

(1.10. att.) – sākuma, vidus un vēlīnā fāze –, kurās ir noteikti fizioterapijas mērķi un uzdevumi, 

kas jāsasniedz, lai atgrieztos iepriekšējā funkcionēšanas līmenī, aktivitātē un dalībā (Rosenthal 

et al., 2018). 

 

 

1.10. attēls. Fizioterapijas fāzes un terapijas mērķi konservatīvas ārstēšanas pieejā 

  

sākuma 
fāze

vidus 
fāze

vēlīnā 
fāze

• mazināti 

simptomi 

• AROM bez 

sāpēm 

• samērota mm 

spēka attiecība 

 

• konc./eksc. 

kustības 

kontrole tAROM 

• funkcionālie 

testi atbilst 

normatīviem 

• sporta veidam 

specifiskas 

aktivitātes 

• individualizētas 

programmas 
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Visu fāžu apraksts sniegts pēc Rozentāla et al. (Rosenthal et al., 2018). 

 

Sākuma fāze 

Mērķi: 

1) mazināt / atbrīvot no sāpēm un iekaisuma; 

2) veicināt kustības apjoma atjaunošanos; 

3) atjaunot saskaņotas un atbilstošas muskulatūras spēka attiecības; 

4) uzlabot plecu joslas novietojumu statiskās pozīcijās: plecu joslas retrakcija, 

lāpstiņas tilt posterior; 

5) izglītot pacientu par izvairīšanos no simptomus izraisošām aktivitātēm: sniegšanās 

virs plecu joslas līmenim, smagumu celšana; 

6) stāju koriģējošo mehānisko ierīču lietojums. 

Progresijas mērķi: 

1) samazinātas sāpes un / vai simptomi; 

2) normalizēts locītavas kustības apjoms, likvidēta sāpju arkas esamība kustības laikā; 

3) līdzsvarotas muskulatūras spēka attiecības. 

Aktīvi uzdevumi: 

1) lāpstiņas novietojuma neiromuskulāra kontrole; 

2) slēgtas kinemātiskās ķēdes uzdevumi; 

3) pleca rotatoru manšetes muskulatūras izometriski uzdevumi; progresija: mainot 

pleca locītavas kustības apjoma leņķi; 

4) ierobežota apjoma izotoniskie uzdevumi (1–3 piegājieni, 10–15 atkārtojumi); 

progresija: sākt ar 0/90 pleca locītavas kustības apjomā; izotoniskos uzdevumus 

veic, ja izometriskie uzdevumi neizraisa sāpes un / vai simptomus; 

5) lāpstiņas retrakcija, depresija, pievilkšanas / imitētas airēšanas uzdevumi guļus uz 

vēdera (prone row) un apakšējā pievilkšana (low row). 

Progresija uz vidus fāzi: 

1) normalizēta saskaņota muskulatūras darbība skapulotorokālā un pleca locītavā  

0–150° apjomā, veicot koncentrisku un ekscentrisku pleca elevāciju. 
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Vidus fāze 

Mērķi: 

1) atjaunot no sāpēm brīvu locītavas kustības apjomu; 

2) normalizēt artrokinemātikās kustības plecu joslas kompleksā; 

3) atjaunot līdzsvarotas un atbilstošas muskulatūras spēka attiecības; 

4) saglabāt iekaisuma un sāpju simptomātikas neesamību aktivitāšu laikā.  

Progresijas mērķi: 

1) sāpju un / vai simptomu neesamība; 

2) normalizēta saskaņota muskulatūras darbība skapulotorokālā un pleca locītavā visā 

kustības apjomā, veicot koncentrisku un ekscentrisku pleca elevāciju. 

Aktīvi un funkcionāli uzdevumi: 

1) plecu joslas novietojuma aktīva korekcija un kontrole statiskās pozīcijās; 

2) izolēta plecu locītavas un lāpstiņas muskulatūras spēka atjaunošana un veicināšana; 

3) pakāpeniska funkcionālo aktivitāšu paildzināšana; neveikt ilgstošas aktivitātes, 

kuru laikā nepieciešama roku celšana virs galvas ar svaru vai bez tā; 

4) lāpstiņas retrakcija kombinācijā ar horizontālu abdukciju (“T”), (“Y”), plecu 

virzīšana uz priekšu (shoulder punches), apļošana pie sienas slēgtā kinemātiskā 

ķēdē; 

5) atspiešanās sēdus pozīcijā; papildu progresija: mainīt inklinācijas leņķi balstā pret 

sienu; 

6) izotoniskie uzdevumi: fleksijas, ekstensijas, adukcijas, IR/ER 45 un 90 grādu 

abdukcijas virzienos, pievilkšana stāvus pozīcijā; 

7) pliometriskie uzdevumi. 

Progresija uz vēlīno fāzi: 

1) normalizēta saskaņota muskulatūras darbība skapulotorokālās un pleca locītavas 

darbība pilnā kustības apjomā pleca elevācijā (koncentriska un ekscentriska 

kontrole); 

2) no sāpēm brīvs pilns pleca locītavas kustības apjoms, nav patoloģisku simptomu 

aktivitāšu laikā; 

3) muskulatūras spēka testi atbilst normatīviem un klīniskās izmeklēšanas normu 

kritērijiem. 
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Vēlīnā fāze 

Mērķi: 

1) veicināt muskulatūras spēku un izturību; 

2) saglabāt pleca joslas locītavu mobilitāti; 

3) saglabāt pleca joslas pozīcijas kontroli statiskās un dinamiskās aktivitātēs; 

4) pakāpeniski atgriezties funkcionālajās aktivitātēs; 

5) sāpju un simptomu neesamība funkcionālu aktivitāšu laikā. 

Progresijas mērķi: 

1) sportam specifiskas: mešanas sporta, tenisa, golfa, intervālu programmas; 

2) individualizētas programmas, lai atgrieztos konkrētā funkcionālā aktivitātē 

(profesija, sports). 

Aktīvi fundamentāli plecu uzdevumi: 

1) izokinētiskie uzdevumi un testēšana; 

2) slēgtas kinemātiskās ķēdes uzdevumi, atspiešanās (palielinot slodzi, piemēram, 

samazinot atbalsta virsmas laukumu vai samazinot virsmas stabilitāti); slēgtas 

kinemātiskās ķēdes testi; 

3) spēka treniņš, iekļaujot atbalsta virsmas maiņas; 

4) funkcionālās un kinemātiskās ķēdes uzdevumi, integrējot pleca locītavas funkciju 

izklupienu, pietupienu, rumpja, diagonālo, unilaterālo uzdevumu laikā; 

5) pakāpeniska atgriešanās spēka treniņā un svarcelšanā. Īpaša uzmanība jāpievērš 

svara stieņa celšanas, spiešanas un atspiešanās no stieņiem (dips) uzdevumu laikā, 

jo šie uzdevumi var izraisīt simptomu atgriešanos. Izvairīties no svara stieņa / trošu 

pievilkšanas aiz galvas un svara celšanas virs galvas (military press). 

Par gatavību atgriezties aktivitātēs, kurās nepieciešama rokas celšana virs galvas 

(sportam vai profesijai specifiski), lemj, balstoties uz aktivitātei specifisku un pietiekamu spēka 

un locītavas mobilitātes atbilstības izvērtējumu (Kibler et al., 2012). Lēmums par atgriešanos 

augsta līmeņa aktivitātē, kas balstīts tikai uz sāpju neesamību bez aktivitātei atbilstošiem spēka 

un mobilitātes rādītājiem, pakļauj pacientu atkārtotam subakromiālā sāpju sindroma simptomu 

recidīvam (Cools et al., 2020). 

Konservatīva subakromiālā sāpju sindroma rehabilitācija ietver rekomendācijas, kuras 

jāievēro katrā fizioterapijas posmā (Rosenthal et al., 2018): 

1. Modalitātes: siltuma aplikācija uz mīksto audu struktūrām, kuras tiks mobilizētas, 

lai veicinātu kustības apjoma atjaunošanu un veicināšanu. Siltuma aplikāciju 

neizmanto aktīva iekaisuma gadījumā. Aukstuma aplikācija pēc pretestības 

vingrojumu vai uzdevumu izpildes. 



39 

2. Kustības apjoma veicinošo uzdevumu izpilde 1–2 reizes dienā. Uzdevumi, kuri 

jāveic: aktīvi uzdevumi vai aktīvi uzdevumi skapulārajā plaknē ar asistēšanu; pleca 

locītavas kapsulas mugurējās daļas stiepšana (Tahran et al., 2020); progresija 

kustības apjoma izstrādē līdz locītavas kustības apjoma gala stāvokļa sasniegšanai. 

Locītavas kustības apjoma gala stāvokļa izstrāde turpinās līdz rehabilitācijas 

vēlīnajai fāzei, kamēr sasniedz locītavas kustības apjoma iespējamo gala stāvokli. 

3. Muskulatūras spēku veicinošu uzdevumu izpilde 3 līdz 4 reizes nedēļā, pārmaiņus 

citās dienās, ievērojot atpūtas un atjaunošanās dienas režīmu starp treniņiem. 

 

1.1.9. Lāpstiņas dinamiskās stabilitātes atjaunošanas nozīme SASS fizioterapijā 

 

Gan konservatīvā ārstēšana, gan postoperatīvā ārstēšana paredz, ka primāri sākuma 

fāzēs pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu fizioloģiski normālas augšējās ekstremitātes 

funkcija ir mainīta, veidojot patoloģiskus kustības paternus: samazinātu lāpstiņas augšupvērsto 

rotāciju, tilt posterior un ārējo rotāciju (Comford & Mottram, 2012). 

Ņemot vērā lāpstiņas funkcijas lomu patoloģisku pleca kustības paternu attīstībā, ir 

būtiski pievērst galveno uzmanību lāpstiņas muskulatūras aktivizācijai un treniņam – sākuma 

fāzē, ārstējot SASS konservatīvi, un 1. fāzē (0.–4. nedēļa) un 2. fāzē (4.–8. nedēļa), ārstējot 

SASS operatīvi (Rosenthal et al., 2018). 

Tāpat pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu kustības kontroles uzdevumi 

samazina sāpes un uzlabo funkciju. Apzināti muskuļu darbības kontroles uzdevumi ir būtiski, 

arī lai atjaunotu “spēka pāru” aktivizāciju un darbību augšējās ekstremitātes aktivitāšu laikā 

(Kibler et al., 2012; Cools, 2020). 

Apzināta kustības apmācība ar atgriezeniskās saites nodrošinājumu rada tūlītējas, bet 

paliekošas motorās stratēģijas augšējās ekstremitātes kinemātikā, un tā ir būtiska sastāvdaļa 

rehabilitācijā pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, to izmantojot fizioterapijā (Roy  

et al., 2009). 

 

1.2. Atgriezeniskās saites metodes rehabilitācijā 

 

Bioloģiskā atgriezeniskā saite (biofeedback) rehabilitācijā tiek izmantota jau vairāk 

nekā piecdesmit gadu, lai veicinātu fizioloģisku kustību paternu atjaunošanos pēc akūtām vai 

pārslodzes traumām (Tate et al., 2010). Atgriezeniskā saite ir veids, kas sniedz bioloģisko 

informāciju pacientiem reāllaikā. Šī informācija tiek saukta arī par paplašināto realitāti 

(augmented reality) vai ārējo atgriezenisko saiti, un tā papildina informāciju par realitāti, kas ir 
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dabiski pieejama no maņu (jeb iekšējās) atgriezeniskās saites, ko nodrošina iekšējie maņu 

receptori (Onate et al., 2001). 

Atgriezeniskā saite ietver mērķa biomedicīniskā mainīgā mērīšanu un sniedz par to 

lietotājam informāciju, izmantojot vienu no divām stratēģijām (Giggins et al., 2013): 

a) tieša atgriezeniskā saite par izmērīto mainīgo, piemēram, sirdsdarbības pulsa 

mērījumu gadījumā, kur uz ierīces ekrāna tiek parādīta skaitliskā vērtība (ibid.); 

b) pārveidota atgriezeniskā saite par izmērīto mainīgo, kur mērījumus izmanto, lai 

kontrolētu noritošās, iepriekš normētās darbības ar skaņas signālu, vizuālu 

informāciju ekrānā vai taktilo atgriezenisko saiti (ibid.). 

 

Subjektīvās atgriezeniskās saites metodes rehabilitācijā 

Viena no plašāk lietotajām metodēm, lai sniegtu atgriezenisko saiti par kustības kvalitāti 

vai kustības vai aktivitātes iznākuma rezultātu, ir fizioterapeits vai funkcionālais speciālists, 

kurš vērtē pacienta aktivitāti (Lauber et al., 2013). 

1. Funkcionālā speciālista (fizioterapeita) nodrošināta atgriezeniskā saite (Lauber, 

Keller, 2014). 

Fizioterapeits bieži sniedz verbālu vai neverbālu atgriezenisko saiti terapijas laikā. Šāda 

veida atgriezeniskā saite pacientam ir vieglāk asimilējama, tā ir elastīga telpā, atspoguļo 

aktivitātes kvalitatīvos aspektus. Tāpat tā ir daļa no sociālās mijiedarbības, un šo terapeita un 

pacientu attiecību aspektu var izmantot, lai motivētu un mudinātu. Turklāt šādam fizioterapeita 

uzdevumam nav nepieciešams īpašs aprīkojums, fizioterapeits nav pasīvi jāpārvieto un nav 

nepieciešama telpa, kur fizioterapeits būtu jāuzglabā (Hartveld, Hegarty, 1996). 

Tomēr lielākais trūkums fizioterapeita atgriezeniskās saites sniegumā ir tās 

subjektīvisms, atkarība no speciālista klīniskās pieredzes un teorētiskajām zināšanām, kā arī 

spējas informāciju pasniegt pacientam skaidrā un saprotamā veidā (Lauber and Keller, 2014; 

O’Keeffe et al., 2016). 

2. Spoguļa nodrošināta atgriezeniskā saite (McCabe et al., 2003). 

Klīniskajā praksē funkcionālie speciālisti, piemēram, fizioterapeiti, izmanto spoguli, lai 

veicinātu pacienta gaitas un ķermeņa pozīcijas apmācību, reāllaikā nodrošinot vizuālo 

atgriezenisko saiti (McCabe, 2011). Izmantojot spoguļa atgriezenisko saiti, ir būtiski pacientu 

izglītot, kā spoguli izmantot terapeitiskiem mērķiem. Tāpat kā jebkura cita veida terapijā, 

lietojot spoguļa atgriezenisko saiti, ir nepieciešamas speciālista teorētiskās zināšanas un 

prasmes, lai precīzi interpretētu pacienta spēju vai nespēju kvalitatīvi veikt konkrētu aktivitāti 

(McCabe, C., 2011). 
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Būtiskākie trūkumi spoguļa atgriezeniskās saites izmantojumā ir speciālista subjektīvais 

vērtējums, nepietiekama prasme saprotami pasniegt informāciju par spoguļa attēla 

atgriezeniskās saites interpretāciju pacientam. Tāpat spogulī redzamā informācija nav selektīva 

un informācijas interpretācija ir atkarīga no funkcionālā speciālista klīniskajām zināšanām un 

pieredzes (McCabe et al., 2003; McCabe, 2011). 

 

Objektīvās atgriezeniskās saites metodes rehabilitācijā 

Pacientu un ārstniecības personāla nodrošināšana ar objektīvu atgriezenisko saiti 

reāllaikā sniedz terapeitisko ieguvumu, jo ļauj atgriezeniskās saites lietotājiem iegūt kontroli 

pār rehabilitācijas laikā noritošajiem biomedicīniskajiem procesiem (Zhang et al., 2010). Tāpat 

tiek sniegta iespēja uzlabot precizitāti funkcionālo uzdevumu veikšanas laikā, palielināt 

pacientu iesaistīšanos rehabilitācijā un samazināt nepieciešamību pēc pastāvīga klātienes 

kontakta ar veselības aprūpes speciālistiem, lai uzraudzītu rehabilitācijas programmas 

īstenošanu (Giggins et al., 2013). 

Objektīvus bioloģiskās atgriezeniskās saites mērījumus, kurus izmantoto rehabilitācijā, 

iedala fizioloģiskajos un biomehāniskajos. Fizioloģiskos mērījumus ir iespējams veikt un 

saņemt atgriezenisko saiti par neiromuskulāro sistēmu, elpošanas sistēmu un sirds un asinsvadu 

sistēmu. Savukārt biomehāniskā atgriezeniskā saite ietver kustību kontroles, stājas pozīcijas 

kontroles un spēka mērījumus (Giggins et al., 2013). 

1. Fizioloģiskie mērījumi: 

a) Neiromuskulārās sistēmas aktivitātes atgriezeniskā saite 

Neiromuskulārā sistēma ir nervu un muskulatūras sistēma, kas savstarpēji sadarbojas, 

lai radītu kustību. Lai veiktu neiromuskulārās sistēmas darbības monitoringu, izmanto 

elektromiogrāfijas un reāllaika ultraskaņas attēlu (real-time ultrasound imaging RTUS) 

(Giggins et al., 2013). 

Lietojot reāllaika ultraskaņas attēlu metodi, sistēma sūta īsus ultraskaņas impulsus uz 

konkrētu ķermeņa apgabalu un, izmantojot no audiem atbalsoto signālu, ekrānā konstruē attēlu, 

kurš sniedz informāciju par muskuļu aktivitāti (Hides et al., 1998; Giggins et al., 2013). RTU 

metodi izmanto muguras lejasdaļas sāpju gadījumos, monitorējot abdominālās jeb vēdera, kā 

arī mm.multifidii muskulatūras aktivitāti uzdevumu izpildes laikā (Henry et al., 2005). 

Tāpat reāllaika ultraskaņas attēlu metodi izmanto, lai sniegtu vizuālu atgriezenisko saiti 

par iegurņa pamatnes muskuļu aktivizēšanu pēcdzemdību periodā, lai no jauna apmācītu, kā 

aktivizēt iegurņa pamatnes muskulatūru (Dietz et al., 2001). Tomēr nepieciešama plašāka izpēte 

par šīs metodes lietojuma efektivitāti (Giggins et al., 2013). 
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Otra neiromuskulārās sistēmas atgriezeniskās saites metode ir elektromiogrāfija 

(Giggins et al., 2013). Elektromiogrāfijas metodes darbības pamatprincips ir aktivizēt 

muskulatūru ar virsmas elektrodiem, veidojot jaunu atgriezenisko saiti, kur muskuļu darbības 

rezultātā radušos mioelektrisko signālu pārvērš vizuālā vai audiālā signālā (ibid.). 

Elektromiogrāfijas metodi izmanto pēctraumu rehabilitācijā un neiroloģijā, lai veicinātu 

muskulatūras rekrutāciju reāllaikā, piemēram, augšstilba četrgalvainā muskuļa (M.quadriceps) 

aktivizēšanu pēc priekšējās krusteniskās saites rekonstrukcijas, meniskektomijas (Draper, 

Ballard, 1991; Giggins et al., 2013). 

Elektromiogrāfijas metodi lieto rehabilitācijā arī nerioloģisko patoloģiju gadījumos, 

piemēram, pēc insulta vai cerebrālās triekas gadījumā, funkcionālo aktivitāšu apmācībā 

(Dursun et al., 2004; Woodford et al., 2007; Giggins et al., 2013). 

Lai gan elekromiogrāfija ir visplašāk lietotā atgriezeniskās saites metode, tomēr, kā 

liecina Kamonseki un kolēģu 2021. gada sistemātiskais pārskats un metaanalīze, pleca 

patoloģiju gadījumos metode nav rekomendējama pleca sāpju mazināšanai un funkcijas 

uzlabošanai (Kamonseki et al., 2021). 

b) Sirds un asinsvadu sistēmas aktivitātes atgriezeniskā saite (Giggins et al., 2013) 

Sirds un asinsvadu sistēmas darbībā visbiežāk monitorē sirdsdarbības frekvenci, lai 

nodrošinātu reāllaika atgriezenisko saiti, veicot fiziskās aktivitātes un funkcionālos uzdevumus. 

Atgriezeniskā saite ļauj pacientiem patstāvīgi kontrolēt savu sirdsdarbības frekvenci, attēlojot 

skaitlisko vērtību uz velkamās ierīces ekrāna, piemēram, viedtālruņa un viedā pulksteņa (ibid.). 

c) Elpošanas sistēmas aktivitātes atgriezeniskā saite (ibid.) 

Elpošanas sistēmas atgriezenisko saiti izmanto, lai mērītu mainīgos parametrus, 

piemēram, frekvenci, ritmu, kvalitāti, elpošanas procesa laikā. Pie vēdera sienas un krūškurvja 

piestiprina elektrodus vai sensorus, kuri uztverto informāciju pārvērš audiālos vai vizuālos 

signālos lietotājam (ibid.). 

Visbiežāk elpošanas sistēmas aktivitātes atgriezenisko saiti lieto diafragmālās elpošanas 

apmācībā pacientiem ar elpceļu slimībām, piemēram, cistiskās fibrozes gadījumā (ibid.). 

Elpošanas sistēmas darbības monitoringu un atgriezenisko saiti izmanto, lai palēninātu 

elpošanu un tādējādi veicinātu atslābināšanos, un tā var būt efektīva hronisku muskuloskeletālu 

patoloģiju ārstēšanā, tomēr nepieciešami plašāki klīniskie pētījumi (ibid.). 

2. Biomehāniskās atgriezeniskās saites mērījumu sistēmas (Giggins et al., 2013): 

Biomehāniskā atgriezeniskā saite ietver kustību kontroles un izpildes, ķermeņa pozīcijas 

un ķermeņa radīto spēku mērījumus. Sensori, spēka platformas, elektrogoniometri, spiediena 

atgriezeniskās saites vienības un optiskās kameras ir mērierīces, kuras izmanto biomehāniskās 

atgriezeniskās saites nodrošināšanā (ibid.). 
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Biomehāniskā atgriezeniskā saite ir sarežģītāka nekā fizioloģiskā atgriezeniskā saite, jo 

vienu mērīšanas ierīci var izmantot, lai iegūtu vairāku mainīgo parametru rezultātus, piemēram, 

spēka platformas sniedz atgriezenisko saiti gan par kustībai nepieciešamo spēku, gan par 

ķermeņa līdzsvaru un tā kontroli (ibid.). Tāpēc biomehāniskās atgriezeniskās saites iedala pēc 

sistēmām, kas nodrošina ierīču darbību, nevis pēc iegūtajiem mērījumiem, kā tas ir fizioloģisko 

atgriezenisko saišu gadījumā (ibid.). 

a) Sensoru sistēmas 

Rehabilitācijā biomehāniskajai atgriezeniskajai saitei visbiežāk lieto inerces mērīšanas 

iekārtu (inertial measurement unit – IMU), ar ko novērtē kinemātiku (Wang et al., 2017). 

Inerces mērīšanas iekārta sastāv no akselerometra, kas mēra kustības paātrinājumu, žiroskopa, 

kas mēra kustības leņķisko ātrumu, un magnetometra, kas mēra magnētisko lauku (Rodríguez-

Martín et al., 2013). Mikroelektromehāniskā sistēma (Micro-electro-mechanical system – 

MEMS) pieļauj miniatūru inerces sensoru izveidi (Bonato, 2010). Mērījumus ievada 

atgriezeniskās saites sistēmā, kā rezultātā lietotājs saņem atgriezenisko saiti, tostarp audiālus, 

vizuālus un taktilus signālus (Giggins et al., 2013). IMU sensoru nelielā izmēra un svara dēļ 

plaši lieto pēctraumu rehabilitācijā kustību, pozīcijas kontroles un līdzsvara mērījumos tādu 

patoloģiju gadījumā kā parkinsonisms, vestibulārās sistēmas bojājumi, insults (ibid.). 

IMU sensoru priekšrocība ir izmērs, rentabilitāte un pieejamība, tomēr šiem sensoriem 

ir būtiski inženiertehniski trūkumi (Ruiz de Gauna et al., 2016). Izmantojot IMU sensorus 

kustības mērīšanai, rodas kumulatīvā integrācijas kļūda laikā, kuru rada vienības asu novirze 

attiecībā pret lokālo navigācijas koordinātu sistēmu (Fakharian et al., 2011). Integrācijas kļūdu 

uzkrāšanās ar laiku rada ievērojamu novirzi (drift) pārvietojumā, kas kavē precīzas kustības 

noteikšanu (Ruiz de Gauna et al., 2016). Tāpēc kustību mērīšanas iekārtās, kuras sniedz 

biomehānisko atgriezenisko saiti, iekļauj papildu sensorus (spēka, spiediena), lai identificētu 

integrācijas kļūdu (ibid.). Šie risinājumi paaugstina ierīces atgriezeniskās saites sarežģītību, kas 

savukārt palielina ierīces izmaksas (Fakharian et al., 2011; Ruiz de Gauna et al., 2016). 

b) Spēka platformu sistēmas 

Spēka platformu sistēmas ir izgatavotas no plakanas, stingras spiediena virsmas, kas 

sastāv no matricas konfigurācijā izkārtotiem un grīdā iestrādātiem sensoriem (Razak et al., 

2012; Giggins et al., 2013). Platformas ir viegli izmantot, jo tās ir nekustīgas un plakanas, taču 

spēka platformu sistēmas nav iespējams integrēt ārpus laboratorijas apstākļos, kas pietuvināti 

reālas vides apstākļiem (Giggins et al., 2013). 
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c) Elektrogoniometri 

Elektrogoniometri un inklinometri kustību mēra divās plaknēs kustības veikšanas brīdī. 

Ierīču dizains nereti ierobežo kustību, un nav iespējams izmērīt kustību, kura notiek trijās 

plaknēs (Cuesta-Vargas et al., 2010).  

d) Spiediena atgriezeniskās saites iekārta (pressure biofeedback unit – PBU) 

Spiediena bioloģiskās atgriezeniskās saites iekārta ir rīks, kas izstrādāts, lai veicinātu 

muskuļu darbības apmācību un nodrošinātu vizuālu atgriezenisko saiti ārstēšanas laikā (Cairns 

et al., 2000; Giggins et al., 2013). 

Iekārta sastāv no piepūšamā spilvena, kas ir savienots ar spiediena mērītāju, kurš parāda 

atgriezenisko saiti par muskuļu aktivitāti. Šīs iekārtas ir salīdzinoši lētas, un šī tehnika ir vieglāk 

lietojama klīniskajā praksē (Giggins et al., 2013). Tā tiek izmantota, piemēram, lai norādītu uz 

pareizu kontrakciju m.transeversus abdominis vēdera preses uzdevumu veikšanas laikā, kā arī 

uz kakla dziļo fleksoru aktivizēšanu neitrālas kakla pozīcijas noturēšanas laikā (Cynn et al., 

2006). 

Tomēr ir nepieciešami plašāki klīniskie pētījumi par spiediena atgriezeniskās saites 

vienību plašākā klīniskās vides kontekstā dažādu muskuloskeletālu patoloģiju gadījumā 

(Giggins et al., 2013). 

e) Optisko kameru sistēmas 

Laboratoriju sistēmas, piemēram, uz video bāzētā optoelektroniskā analīzes programma 

(kinemātiskās analīzes “zelta standarts”), fotogrammetrija, ultraskaņa un elektromagnētiskā 

lauka sistēmas, spēj kustību izvērtēt trijās plaknēs, un veiktie mērījumi ir ticami, noturīgi laikā, 

precīzi (Mokhlespour et al., 2017). Šo sistēmu trūkumi ir tādi, ka sistēmas ir kompleksas, to 

lietošana ir laikietilpīga un dārga un nav piemērojama rutīna klīniskās vides apstākļiem, lai 

nodrošinātu biomehānisko atgriezenisko saiti pacientiem, kad tie veic uzdevumus klīniskā vidē 

(Cuesta-Vargas et al., 2010; Giggins et al., 2013; Wang et al., 2017). 

 

1.2.1. Atgriezeniskā saite fizioterapijā augšējās ekstremitātes patoloģiju gadījumā 

 

Pacientiem ar augšējās ekstremitātes patoloģiju, piemēram, pleca locītavas sāpēm, 

skapulotorokālās locītavas pozīcijas apzināšanās un normālas, fizioloģiskas pozīcijas apgūšana 

kustību laikā samazina sāpes pleca locītavā un nespēju, kas ar to saistās, kā arī atjauno 

skapulotorokālo muskuļu koordinētu darbību (Worsley et al., 2013). Lāpstiņas novietojuma 

apzināšanos pacientam māca terapeits, sniedzot audiālu, taktilu vai verbālu atgriezenisko saiti, 

vai arī atgriezenisko saiti nodrošina paplašinātās realitātes sistēmas (Comerford et al., 2012; 

Giggins et al., 2013; Worsley et al., 2013). 
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Augšējās ekstremitātes atgriezeniskās saites ierīces tiek iedalītas: 

a) Ierīces augšējās ekstremitātes kustību novērtēšanai, kas nav paredzētas valkāšanai: 

• mehāniskas ierīces (goniometri, mērlentes), kuras pieļauj locītavas kustības apjoma 

novērtēšanu vienā plaknē statiskā sākuma un beigu pozīcijā (Wang et al., 2017); 

• elektrogoniometri un inklinometri, kas kustību mēra divās plaknēs kustības 

veikšanas brīdī un sniedz atgriezenisko saiti par kustības apjomu (Cuesta-Vargas  

et al., 2010); 

• laboratoriju sistēmas, piemēram, uz video bāzētās optoelektroniskās analīzes 

programmas, fotogrammetrija, ultraskaņa un elektromagnētiskā lauka sistēmas, 

spēj kustību izvērtēt trijās plaknēs (Cuesta-Vargas et al., 2010; Wang et al., 2017; 

Mokhlespour et al., 2017). 

b) Valkājamās ierīces augšējās ekstremitātes kustību novērtēšanai: 

• inerces mērīšanas iekārtas (IMU), kas ir biežāk lietotās ierīces augšējās 

ekstremitātes kinemātikas novērtēšanai (Wang et al., 2017); Vanga et al. veiktā 

pētījuma ietvaros izveidots viedais apgērbs Zishi. Apģērbs veidots ar mērķi to 

izmantot pleca joslas motorās kontroles veicinošo uzdevumu laikā pacientiem ar 

pleca locītavas mioskeletālām patoloģijām. Zishi apģērba izmantošana atzīta kā 

atbilstoša, lai monitorētu kompensatorās kustības plecu joslā aktīvu kustību brīdī. 

Pacientu aptauju rezultāti norāda, ka Zishi un viedo tehnoloģiju izmantošana ir 

pacientus motivējoša un uzticama (Wang et al., 2017); 

• elastīgie leņķiskie sensori, kuri sastāv no elastīgiem sensoriem un optiskiem 

lineāriem kodētājiem. Kustības laikā deformācijas rezultātā elastīgā sensora 

substrātā samazinās pretestība, kas korelē ar sensora saliekšanas rādiusu. Šāda 

veida sensori iestrādāti cimdos, kurus lieto plaukstas kustības kinemātikas 

novērtēšanā (Wang et al., 2017); 

• viedā tekstila apģērbs, kura sastāvā ir elektrību vadošie pavedieni (Friedman et al., 

2014) un adīti stiepes sensori (Atalay et al., 2013; Oks et al., 2016). Viedā tekstila 

apģērbs tiek izmantots rehabilitācijā pacientu pleca joslas monitorēšanā, lai 

atvieglotu ikdienas darbu terapeitam, objektivizētu terapijas procesu, veicinātu 

patstāvīgu, kvalitatīvu pacienta kustību izpildi ārpus terapijas telpām (Wang et al., 

2017). 

Atgriezeniskās saites nodrošināšana ar viedā apģērba tehnoloģiju palīdzību mazina 

kompensatorās kustības aktivitāšu laikā un objektivizē terapijas procesu (Subramanian et al., 

2010; Wang et al., 2017). 
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Kā parāda pacientu aptaujas datu rezultāti, viedā apģērba un jauno tehnoloģiju 

izmantošana rehabilitācijas procesā arī motivē pacientus sekot līdzi kompensatoro kustību 

novēršanai terapeitisko aktivitāšu laikā (Wang et al., 2017). 

 

1.2.2. Viedā tekstila apģērbu attīstīšanas nepieciešamība  

augšējās ekstremitātes fizioterapijā 

 

Kā tika norādīts iepriekš, biomehānisko atgriezenisko saišu mērījumu sistēmu darbībā 

vai lietojumā ir novērojami trūkumi, piemēram, biežāk lietotajās objektīvās IMU sistēmās 

novēro integrācijas kļūdu, kuras uzkrāšanās ar laiku rada ievērojamu novirzi pārvietojumā, kas 

savukārt kavē precīzas kustības noteikšanu (Ruiz de Gauna et al., 2016), un nepieciešami 

papildu sensori, lai kļūdu mazinātu (Fakharian et al., 2011; Ruiz de Gauna et al., 2016). 

Tāpat ir ierobežotas iespējas lietot sistēmas ārpus laboratorijas, kā tas ir spēka platformu 

gadījumā, kad sistēmas nevar integrēt apstākļos, kas būtu pietuvināti reālas vides apstākļiem 

(Giggins et al., 2013). Ierīču dizains ierobežo ne tikai izmantošanas vidi, bet arī veicamo kustību 

un aktivitāti. To novēro elektrogoniometru un inklinometru gadījumā, kad kustības brīdī to 

mēra divās plaknēs, ierīču dizains nereti ierobežo kustību un nav iespējams izmērīt kustību, 

kura notiek trijās plaknēs (Cuesta-Vargas et al., 2010). 

Pie objektīvo atgriezenisko saišu sistēmām vēl tiek minētas optisko kameru sistēmas, 

kuras ir “zelta standarts” kustību un aktivitāšu izvērtēšanā un analīzē, tomēr sistēmas ir 

kompleksas, to lietošana ir laikietilpīga un dārga, un nav piemērojama rutīna klīniskās vides 

apstākļiem, lai nodrošinātu biomehānisko atgriezenisko saiti pacientiem, kad tie veic 

uzdevumus klīniskā vidē (Cuesta-Vargas et al., 2010; Giggins et al., 2013; Wang et al., 2017). 

Subjektīvo biomehānisko atgriezenisko saišu trūkums ir to subjektivitāte vērtējumā. To 

novēro spoguļa atgriezeniskās saites izmantojumā – kustības izpildes laikā tiek sniegts 

speciālista subjektīvais vērtējums, kuru ietekmē funkcionālā speciālista klīniskās zināšanas un 

pieredze. Tāpat jānorāda, ka spogulī redzamā informācija nav selektīva (McCabe et al., 2003; 

McCabe, 2010). 

Subjektivitāti novēro arī plašāk lietotā atgriezeniskā saite, ko nodrošina funkcionālais 

speciālists (fizioterapeits). Tomēr lielākais trūkums fizioterapeita atgriezeniskās saites 

sniegumā ir tās atkarība no speciālista klīniskās pieredzes, noguruma pakāpes, teorētiskajām 

zināšanām, kā arī spējas informāciju pasniegt pacientam skaidrā un saprotamā veidā (Lauber 

and Keller, 2013; O’Keeffe et al., 2016). 

Šos esošo biomehānisko atgriezenisko saišu sistēmu trūkumus var risināt, izmantojot 

viedā tekstila, kura attīstība ir uzsākta nesen, sniegtās priekšrocības (Wang et al., 2017; 

McKnight et al., 2018). 
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1.2.3. Viedā tekstila apģērba lietojuma priekšrocības kustību novērtēšanā 

 

Viedā tekstila apģērba lietojumam ir šādas priekšrocības kustību novērtēšanā:  

• Kustību mērījumi pacientam ierastajā vidē ārpus laboratorijas. 

Viedo valkājamo tehnoloģiju, kurās ietilpst arī viedā tekstila apģērbs, integrēšana 

kustību analīzē ļauj ticami izvērtēt aktivitātes pacientam ierastajā vidē ārpus laboratorijas 

(Tognetti et al., 2015; Rawashdeh et al., 2016; Wang et al., 2017). Tas ļauj uzraudzīt, izvērtēt, 

veikt korekcijas un apmācīt viedā tekstila apģērba lietotāju attālināti, neizmantojot laboratorijas 

video iekārtas (Tognetti et al., 2015; Hermanis et al., 2015). Lai veiktu mērījumus, sensori un 

to kopas nodrošina skaitlisku, grafisku un laikā atbilstošu analīzi, veidojot atgriezenisko saiti 

par aktivitātēm, kas ir pamats lēmumu pieņemšanai par turpmāko treniņprocesu reālos 

apstākļos (Mendes et al., 2016.). 

• Sensoru rentabilitāte un ērtums lietotājam. 

Mūsdienu straujās informāciju tehnoloģiju un elektronikas iespēju attīstības rezultātā 

kustību sensori kļuvuši lēti, tie ir ērti lietojami, nelieli un patērē maz enerģijas, salīdzinot ar 

laboratorijas kustību analīzes iekārtām. Tādējādi sensori ir kļuvuši pieejami un izdevīgi 

pacientu monitorēšanai rehabilitācijas posmos, kā arī sporta biomehānikas un ergonomijas 

izvērtēšanai (Cuesta-Vargas et al., 2010; Patel et al., 2012; Hermanis et al., 2014; Mendes  

et al., 2016; Mokhlespour et al., 2017). 

• Terapijas procesa objektivizēšanas iespējas. 

Viedā apģērba integrēšana rehabilitācijas posmā objektivizē un veicina terapijas procesa 

kvalitāti, jo sniedz atgriezenisko saiti kustības veicējam kustības brīdī, kuru iespējams ierakstīt 

datu lasīšanas ierīcē un saglabāt kā digitalizētu un objektīvu informāciju (Subramanian et al., 

2010; Mawson et al., 2014; Wang et al., 2017). 

• Viedo tehnoloģiju izmantošana pleca locītavas rehabilitācijā ir jaunums, salīdzinot 

ar vispārpieņemtām terapijas metodēm, piemēram, audiālu vai taktilu fizioterapeita 

sniegtu atgriezenisko saiti vai vizuālo atgriezenisko saiti spoguļattēlā (Sturmberg, 

Martin, 2013). 

Ņemot vērā norādītos aspektus, turpmākajā darbā plašāk aprakstītas viedā tekstila 

sistēmas: DAid viedā krekla prototipa, un tā lietojums klīniskā vidē. 

 

1.3. Viedā tekstila apģērbi 

 

Viedie tekstila materiāli un portatīvās iekārtas ir kļuvuši par nozīmīgu augsto 

tehnoloģiju (high-tech) bāzes inovāciju. To aizsākumi meklējami pagājušā gadsimta 

deviņdesmitajos gados, kad viedo tekstilmateriālu izveidi veicināja tehnoloģiju pilnveide 
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militārām vajadzībām (Park et al., 2009). Pēdējo gadu laikā multifunkcionālo īpašību 

integrēšana apģērbā ir kļuvusi par interešu lauku dažādām zinātnes nozarēm: ķīmijas, fizikas, 

medicīnas, materiālzinātnes, informāciju tehnoloģiju, tekstila dizaina tehnoloģiju (Berglin, 

2013). 

Viedo tekstila materiālu un informāciju tehnoloģiju attīstība un mijiedarbība nodrošina 

iespēju izstrādāt tekstila materiālus ar dažāda veida fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kā arī 

piešķirt tekstilam dinamisku funkcionalitāti. Vēl nesen tekstils pildīja vienu statisku funkciju – 

nosegt un pasargāt ķermeni no fizikālajiem vides faktoriem, turpretim, mūsdienu tehnoloģijām 

attīstoties, tekstils spēj mijiedarboties un reaģēt uz apkārtējās vides stimuliem un sniegt 

atgriezenisko saiti (Tao., X., 2005). 

Viedā tekstila attīstību veicināja, pirmkārt, iespēja tehnoloģiski izveidot smalkus 

elektrovadošus pavedienus, otrkārt, elektronikas miniaturizēšana, kas ļauj elektronikas sistēmas 

integrēt tekstila struktūrā un izstrādājumos, treškārt, dažādu bezvadu tehnoloģiju iekārtu 

attīstība, kas pieļauj to nēsāšanu un vienlaicīgu datu apmaiņu ar dažādām viedierīcēm, 

piemēram, portatīvo datoru un viedtālruni, kur izmaiņas tiek attēlotas ekrānā (Bonato, 2005). 

Elektrovadošos pavedienus iestrādājot drānas struktūrā, iespējams iegūt elastīgu 

tekstilmateriālu, kas nepazemina apģērba komforta un ekspluatācijas kvalitāti. Literatūrā šāda 

materiāla apzīmēšanai tiek lietoti jēdzieni “elektrovadoša drāna” (electrically conductive 

textiles vai electrically conductive fabric) vai “elektrotekstils” (electrotextiles) (Tong, 2018). 

 

1.3.1. Viedā apģērba iedalījums pēc valkājamās komponentes iestrādes veida 

 

1. Rigidās komponentes iestrāde. 

Agrāk izstrādātā tekstila sistēmas sastāvēja no rigidas komponentes jeb komerciāla 

elektroniska sensora, kuru piešuva, fiksēja pie atbilstoša tekstila materiāla. Impulsu vadošie 

pavedieni / šķiedras savā starpā saistīja rigidās komponentes. Piemēram, temperatūras un 

mitruma vērtējuma sensorus, kas veidoti no poliamīda, iestrādāja austos audumos un novēroja 

sensora stabilu atbildes reakciju. Šāda iestrādes metode funkcionē, lai izstrādātu produkta 

prototipus vai paraugdemonstrējumus, bet nav piemērojama komerciālam lietojumam, jo šādi 

izstrādājumi nav ērti lietotājam un to apstrāde ir sarežģīta (McKnight et al., 2018). 

2. Drukāšana. 

Drukas metodes – tīklojuma un tintes metode – tiek izmantotas, lai vadošo materiālu 

uzklātu tieši uz tekstila virsmas. Tīklojuma metode citviet jau tiek lietota, un tā ir perspektīva 

metode, lai veidotu komercializējamu e-tekstilu (ibid.). 
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Tīklojuma drukas vadošās pastas sastāvs visbiežāk ir veidots uz sudraba / sudraba 

hlorīda bāzes. Šādi var veidot gan elektrodus, gan savienotājus. Tie ir spējīgi atbilstoši liekties 

un iestiepties līdz ar tekstilu, uz kura tie uzdrukāti. Jaunās paaudzes tintes sastāv no oglekļa un 

sudraba nanomateriāliem, kas uzlabo drukātā vadītāja / uztvērēja kvalitāti (ibid.). 

Drukājot vadošu materiālu, sensorus var padarīt ērtus un atbilstošus valkājamam 

materiālam, tomēr šai metodei ir trūkumi, piemēram, izmēra ierobežojumi, jo mazākiem 

drukājamiem materiāliem ir augstāka elektriskā pretestība. Tas saistīts ar auduma, uz kura tiek 

drukāts materiāls, porainību. Liekšana / stiepšana ietekmē signāla stabilitāti un tā noturīgumu, 

kas ilgtermiņā samazina materiāla izturīgumu / vadītspēju (ibid.). 

Pozitīvi, ka, ražojot drukātos e-tekstilus, sensoru izmēru un formu var pielāgot dažādiem 

lietojumiem. Piemēram, citu citai sekojošas kārtas var drukāt no sudraba / sudraba hlorīda 

tintes, tā palielinot potenciometrisku jonu jutīgumu vai funkcionālu elektrodu virsmu padarot 

spējīgu uztvert biopotencionālu signālu (ibid.). 

3. Strāvu vadošie pavedieni / šķiedras. 

Strāvu vadošie pavedieni nodrošina e-tekstilam plašas iespējas, sevišķi tekstiliem, kuros 

ir ieausti savienotāji (ibid.). Strāvu vadošos pavedienus ražo ar pretestību robežās no 5 Ω/m līdz 

dažiem kΩ/m. Ražojot elektroniskos tekstila audumus jeb viedos e-tekstilus, kuri spēj uztvert 

un vadīt signālu, galveno uzmanību pievērš tekstila vai pavedienu elektrisko īpašību maiņai 

(McKnight et al., 2018). Šie pavedieni tiek austi kā izmēros lieli elektrodi, kuri spēj mērīt 

biopotenciālu, uztvert stiepi vai spiedienu. Adītas drānas struktūra tiek izmantota tekstila stiepes 

vai deformācijas sensora projektēšanai veselības aprūpes jomā, lai mērītu dažādus fizioloģiskos 

un biomehāniskos signālus. Piemēram, adīts sensors var darboties kā elpošanas ātruma 

indikators, izsakot tā darbību ar elektriskās pretestības izmaiņām, sensoram pagarinoties (Guo 

et al., 2011). 

 

1.3.2. Strāvu vadošo pavedienu raksturojums 

 

Viedo tekstilizstrādājumu projektēšanai ir pieejami dažādi elektrovadoši 

tekstilmateriāli, kas var atšķirties pēc struktūras, izejmateriāla, speciālās apstrādes tehnoloģijas, 

elektrovadītspējas (Abtahi et al., 2018). Tekstila materiālam ir hierarhiska struktūra, ko veido 

dažāda lieluma šķiedru vai dzijas pavedienu līmeņi. To izvietojuma kombinācijas aušanas 

procesā panāk tekstila materiāla unikālās fizikālās un mehāniskās īpašības (McKnight et al., 

2018). 
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Elektrovadošus tekstilpavedienus (1.11. att.) iespējams iegūt analoģiski “klasisko” 

tekstilpavedienu tehnoloģijām, kur elektrovadošo materiālu veido, dažādās kombinācijās 

izmantojot metāla (vara, nerūsējoša tērauda, alumīnija, niķeļa) vai oglekļa filamentus un 

štāpeļšķiedras vai smalkas stieples (Sahta et al., 2011). 

 

 

1.11. attēls. Elektrovadošo tekstilpavedienu iedalījums pēc struktūras (Sahta et al., 2011) 

 

Papildus iepriekšminētajām elektrovadošu pavedienu iegūšanas tehnoloģijām 

elektrovadītspēju iespējams piešķirt, izgatavošanas procesā tradicionālos tekstilpavedienus 

aptinot ar metāla folijas strēmelēm vai pārklājot ar metāla daļiņām (Sahta et al., 2011). 

Šķiedras veidotas no polimēriem vai makromolekulām. Šķiedru tehniskajā izstrādes 

procesā makromolekulas tiek savītas pavedienos, kuri satur kristalīna un nanokristalīna fāzes, 

izveidojot struktūru ar augstu aspekta attiecību (aspect ratio) un diametru (vai atbilstošu 

dimensiju), mērāmu nanometru un mikronu diapazonā (McKnight et al., 2018). 

Nepārtrauktas un sadalītas šķiedras tiek apvienotas pavedienos, kuru diametrs mērāms 

simtos mikronu. Tad pavedieni aužot vai adot tiek apvienoti tekstilā, veidojot drānu (1.12. att., 

1.13. att.) (Sahta et al., 2011; Okss et al., 2015). 

 

 

1.12. attēls. Adīta viedā tekstila sensora drāna (21 cm × 10 cm) (autora attēls) 
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1.13. attēls. Adīta viedā tekstila sensora drāna pietuvinājumā (autora attēls) 

 

1.3.3. Viedie apģērbi ar iestrādātiem tekstila sensoriem 

 

Ja salīdzina ar sensoriem, kurus novieto uz virsmas, tekstilā iestrādātiem sensoriem ir 

priekšrocības: tiem ir neliels svars, iespēja izvērtēt plašāku parametru diapazonu, izvietot 

plašākā laukā mērījumu nolasīšanai paredzētos punktus (Okss et al., 2015). Uz izmaiņām 

reaģējošo apģērbu var izveidot, novietojot un piestiprinot viedā tekstila apģērbu uz parastā 

apģērba virsmas starp punktiem, kur kustības amplitūda novērojama vislielākā. Deformējot 

apģērbu un nolasot izmaiņas viedierīcē, var noteikt ķermeņa ģeometriskos parametrus un / vai 

kustību rezultātā radušās izmaiņas (Tognetti et al., 2014). 

No strāvu vadošajiem pavedieniem / šķiedrām ada arī elektrodus, kurus uzšuj uz elastīga 

materiāla apģērba, radot viedā tekstilmateriāla prototipa sistēmu, kurā sensora jutīgums mainās 

atbilstoši deformācijas ātrumam kustības veikšanas brīdī, sniedzot atgriezenisko saiti par 

kustību reāllaikā (Eizentals et al., 2020). 

 

1.3.4. DAid viedā tekstilmateriāla krekla prototipa izveides pamatojums 

 

DAid viedā krekla prototips izveidots, Rīgas Stradiņa universitātes pētniekiem 

sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta un Biomedicīnas 

inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta pētniekiem. DAid viedā krekla prototips sastāv no 

divām galvenajām daļām – valkātājam pieguloša elastīga krekla ar uzšūtiem strāvu vadošiem 

pavedieniem adītiem sensoriem un datu ieguves vienības (Eizentals et al., 2020). 

Uzšūti adītie virsmas tekstila stiepes sensori izveidoti Rīgas Tehniskajā universitātē 

(patenta nr.: LV 14920). Par to atbilstību fizioterapijai kustību kontroles uzdevumu laikā veikts 

pētījums, kur pētniecisko darba grupu veidoja P. Eizentāls, A. Okss, A. Kataševs un promocijas 

darba autore G. Semjonova. Pētījumā tika secināts, ka adītie sensori ir atbilstoši kustību 
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kontroles uzdevumu monitoringam, jo tiem ir augsta jūtība un tie spēj reaģēt pat uz nelielām 

kompensatorajām kustībām, kuras rodas kustību kontroles uzdevumu laikā. Tie ir ērti lietojami 

pacientam, jo neierobežo kustības izpildes brīvību. Sniedz objektīvu atgriezenisko saiti kustību 

kontroles uzdevumu veikšanas brīdī un ir potenciāli pozitīvs ieguvums gan pacientam, gan 

fizioterapeitam (Eizentals et al., 2020). 

DAid viedā krekla prototips izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 

“Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam” (Smart textile systems for medicine and sports) 

ietvaros, projekta īstenošanas līguma Nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/153.  

Projekta mērķis bija uz gudro tekstilu balstītu tehnoloģiju izpēte un izstrāde sporta un 

veselības aprūpei. Konkrētāk, projekta ietvaros bija paredzēts izstrādāt gudros apģērbus, kas 

spēj mērīt valkātāja elpošanas ritmu, stāju un gaitu. Lietojot šos apģērbus, nav nepieciešams 

valkātāju slēgt pie speciālas aparatūras, kas varētu radīt neērtības valkātājam mērījumu 

veikšanas laikā, kā arī radīt izmaiņas pašos mērījumos, tādējādi pazeminot mērījumu kvalitāti. 

Pētniecības pieteikums bija multidisciplinārs projekts (Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un 

sportam, 1.1.1.2/VIAA/1/16/153). 

DAid viedā krekla prototips tika ietverts šādos projekta uzdevumos: 

• Gudrā / viedā tekstila materiālu izveide stājas un kustību novērtēšanai.  

Apraksts: šīs aktivitātes mērķis ir izstrādāt apģērba prototipu, kas spētu reģistrēt 

valkātāja ķermeņa un ekstremitāšu pozīciju un kustības parametrus, tajā skaitā novietojumu un 

kustības ātrumu / virzienu. Uzsvars šī produkta prototipa izstrādes aktivitātē ir uz sensoriem un 

datu apstrādes algoritmu; 

• Stājas un kustību sistēmas novērtēšana.  

Apraksts: kustību reģistrācijas sistēmas testēšana tiks veikta divos posmos. Pirmkārt, 

tiks pārbaudīta sistēmas mērījumu precizitāte, tos salīdzinot ar mērījumiem no citām nozarē 

akceptētām tehnoloģijām. Otrkārt, sistēma tiks pārbaudīta reālai situācijai maksimāli 

pietuvinātos darba apstākļos. Sistēmai tiks noteikts lietošanas ērtums, lietderība, ietekme uz 

veiktajām aktivitātēm un datu atspoguļošanas efektivitāte. 

 

1.4. Literatūras apskata noslēgums 

 

Fizioterapija, kuras laikā tiek apgūta arī spēja kontrolēt lāpstiņu, ir viena no galvenajām 

ārstēšanas iespējām pacientiem ar SASS (Ellenbecker et al., 2010; Diercs et al., 2014; Cools  

et al., 2014). Lāpstiņas kontrole tiek panākta, izmantojot atgriezenisko saiti – objektīvu, 

piemēram, sensoru sistēmas, optisko kameru sistēmas, vai subjektīvu, piemēram, spoguļa attēls 

vai fizioterapeita sniegta atgriezeniskā saite (McCabe., 2003; O’Keeffe et al., 2016). 
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Tomēr fizioterapijas kontekstā plaši izmantotajām atgriezeniskajām saitēm ir norādīti 

trūkumi (Giggins et al., 2013). Objektīvām atgriezeniskajām saitēm, piemēram, IMU 

sensoriem, ir būtiski inženiertehniski trūkumi, piemēram, izmantojot IMU sensorus kustības 

mērīšanai, rodas kumulatīvā integrācijas kļūda laikā (Ruiz de Gauna et al., 2016). Optisko 

kameru sistēmu (kustību analīzes “zelta standrats”) trūkumi ir tādi, ka tās ir kompleksas, to 

lietošana ir laikietilpīga un dārga un nav piemērojama rutīna fizioterapijas vides apstākļiem, lai 

nodrošinātu biomehānisko atgriezenisko saiti pacientiem, kad tie veic uzdevumus klīniskā vidē 

(Cuesta-Vargas et al., 2010; Giggins et al., 2013; Wang et al., 2017). 

Arī subjektīvām atgriezeniskajām saitēm ir trūkumi: fizioterapeita atgriezeniskās saites 

sniegumā tas ir subjektīvisms, atkarība no speciālista klīniskās pieredzes un teorētiskajām 

zināšanām, kā arī spējas informāciju pasniegt pacientam skaidrā un saprotamā veidā (Lauber 

and Keller, 2014; O’Keeffe et al., 2016). Spoguļa atgriezeniskās saites izmantojumā trūkums ir 

speciālista subjektīvais vērtējums, nepietiekama prasme saprotami pasniegt informāciju par 

spoguļa attēla atgriezeniskās saites interpretāciju pacientam, un spogulī redzamā informācija 

nav selektīva (McCabe et al., 2003; McCabe, 2011). 

Atgriezeniskās saites nodrošināšana ar viedā apģērba tehnoloģiju palīdzību ir jaunums 

pleca locītavas fizioterapijā (Sturmberg, Martin, 2013). 

Viedā tekstila priekšrocības, salīdzinot ar vispārpieņemtām terapijas metodēm, ir tādas: 

tie mazina kompensatoro kustību veikšanu fizisko aktivitāšu reāllaikā (Subramanian et al., 

2010; Wang et al., 2017; Abtahi et al., 2018), kustību mērījumus iespējams veikt pacientam 

ierastajā vidē ārpus laboratorijas (Tognetti et al., 2015; Rawashdeh et al., 2016; Wang et al., 

2017), sensori ir rentabli un ērti lietojami (Cuesta-Vargas et al., 2010; Patel et al., 2012; 

Hermanis et al., 2014; Mendes et al., 2016; Mokhlespour et al., 2017). 

Adītie viedie senori, kuri izmantoti DAid viedā krekla prototipa izveidē, ir atbilstoši 

kustību kontroles uzdevumu monitoringam, jo tiem ir augsta jutība un tie spēj reaģēt pat uz 

nelielām kompensatorajām kustībām, kuras rodas kustību kontroles uzdevumu laikā. Tie ir ērti 

lietojami pacientam, jo neierobežo kustības izpildes brīvību. Sniedz objektīvu atgriezenisko 

saiti kustību kontroles uzdevumu veikšanas brīdī un ir potenciāli pozitīvs ieguvums gan 

pacientam, gan fizioterapeitam, un šāda apģērba izveidē nav jāiegulda lieli finanšu resursi 

atšķirībā no citām valkājamām tehnoloģijām (Eizentals et al., 2020). 

Double Aid jeb DAid viedā krekla prototips augšējās ekstremitātes kustības 

monitoringam, kas izveidots šī promocijas darba ietvaros, ir daļa no DAid viedā tekstila 

apģērbu kolekcijas, kura ietver arī viedā tekstila zeķes gaitas analizēšanai un viedos kreklus 

krūškurvja ekskursiju monitoringam. Kolekcija izstrādāta Rīgas Tehniskajā universitātē 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam” 

(Smart textile systems for medicine and sports) ietvaros (No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/153). 

Promocijas darbā pētīta DAid viedā krekla prototipa nodrošinātās objektivizētās 

atgriezeniskās saites ietekme uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijas 

funkcionālajiem un pašziņotajiem rezultātiem. Turpmākajās darba nodaļās sniegts izklāsts par 

darbā lietotajām metodēm, sasniegtajiem rezultātiem un no tiem izrietošajiem secinājumiem. 
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2. Materiāli un metodes 
 

2.1. Pētījuma konceptuālais ietvars 

 

DAid viedā krekla prototips tika izveidots, sekojot Amerikas Savienoto Valstu 

Administratīvās atbildības departamenta (GAO – United States Government Accountability 

Office) izstrādātajām vadlīnijām par tehnoloģijas pārneses vadības procesu (Technology 

Transition Management Process), kas aplūkojams 2.1. attēlā (Sullivan et al., 2015). 

 

 

2.1. attēls. Tehnoloģijas pārneses vadības process 

 

Tehnoloģijas pārneses vadības process tiek iniciēts ar investīcijām tehnoloģijās un to 

piesaisti. Šajā posmā tiek skaidri definēti tehniskie mērķi, nodrošinātas vienošanās starp 

ieinteresētajām pusēm, tiek izklāstītas tehniskās specifikācijas un vēlamās iespējas, 

finansējuma prasības un izstrādes grafiks tehnoloģijas attīstībai (Sullivan et al., 2015). 

Tehnoloģijas attīstība sastāv no trim posmiem: 

1) tehnoloģijas attīstības iespēju un pamatotības analīze (Technology Feasibility 

analyzation and validation). Šajā posmā laboratorijās tehnoloģijai tiek radīti 

prototipi, tiek vērtēta to darbība, iespējas, lietojuma un mērījumu pamatotība 

(ibid.); 

2) attīstība un demonstrācija (Development and Demonstration). Šajā posmā 

tehnoloģijas prototipi laboratorijās tiek uzlaboti un lietoti apstākļos ārpus 

laboratorijas. Tiek vērtēta prototipa darbība un darbības ietekme apstākļos ārpus 

laboratorijas, kas pietuvināti reālas vides apstākļiem, kādos tehnoloģiju paredzēts 

lietot. Tiek saņemta atgriezeniskā saite no prototipa lietotājiem un pilnveides 

rekomendācijas (ibid.); 

3) tehnoloģija gatava pārnesei (Technology ready for transition). Šajā posmā 

tehnoloģija tiek testēta vidē, kurā tehnoloģiju paredzēts lietot. Pārneses posms 

iezīmē plaisu starp tehnoloģijas pamatā esošo inženiertehnisko zinātni un 

tehnoloģijas lietotājiem, un šajā posmā esošā plaisa kavē tehnoloģijas pāreju no 
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prototipa uz produktu. Šī plaisa bieži tiek dēvēta par nāves ieleju, jo lietotājiem ir 

nepieciešama nobriedusi tehnoloģija un augstāks tehnoloģijas funkcionēšanas 

līmenis, nekā tehnoloģijas pamatā esošo inženiertehniskā zinātne spēj nodrošināt. 

“Nāves ieleja” tiek pārvarēta, cieši sadarbojoties tehnoloģijas izstrādātājiem un 

lietotājiem, šo abu pušu centieniem un ieguldījumam, kā arī investīcijām 

tehnoloģijas pilnveidei (Sullivan et al., 2015). 

Kā pēdējais etaps tehnoloģijas pārneses vadības procesā tiek norādīts produkta 

attīstīšanas posms (Product Development), kurā tehnoloģiju integrē apguves programmās un 

darba laukā – vidē, kurai tehnoloģijas izstrāde tika paredzēta (ibid.).  

 

2.2. Pētnieciskā darba struktūra 

 

Promocijas darbs iekļauj divus tehnoloģijas pārneses vadības procesa posmus 

(Technology Transition Management Process). Šo posmu ietvarā veikti pētījumi ar turpmāk 

tekstā norādītajiem pētījumu dizainiem. 

 

Pirmajā posmā 

a) DAid viedā krekla eksperimentāls lietojums fizioterapijā – viena gadījuma analīze 

(Development of a New Method to Monitor Shoulder Girdle Motion for Ballerina 

with Shoulder Impingement Syndrome Based on DAid Smart Shirt Application) 

(Semjonova et al., 2018). 

b) DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība pētījumā “Pleca 

joslas elevācijas pārvietojuma vērtējums, izmantojot DAid viedo kreklu: 

noturīguma un pamatotības pētījums” (Assessment of Shoulder Girdle Elevation 

Motion using DAid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study) (Semjonova et 

al., 2019). 

Šajā posmā secīgi izklāstīta izveides attīstība DAid viedā krekla prototipam, kas spētu 

reģistrēt pleca joslas pozīciju un ko iespējams izmantot fizioterapeitiskās intervences laikā kā 

objektīvu atgriezenisko saiti pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu. 

 

Otrajā posmā 

a) Veikts nejaušināts kontrolēts pētījums (Semjonova et al., 2020), lai noteiktu DAid 

viedā krekla prototipa ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu 

funkcionālajiem rādītājiem, izmantojot funkcionālo testu un pašziņota mērījuma 

rezultātus. 
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b) Sniegta atgriezeniskā saite rekomendāciju formātā Rīgas Tehniskās universitātes 

Dizaina tehnoloģiju institūta un BINI (Biomedicīnas inženierzinātņu un 

nanotehnoloģiju institūts) pētniekiem par DAid viedā krekla prototipa tehnisko 

pilnveidi atbilstoši fizioterapijas vajadzībām darbā ar subakromiālā sāpju sindroma 

pacientiem. 

Šajā posmā izpētīts DAid viedā krekla prototips klīniskā vidē, veicot fizioterapeitiskās 

intervences, kā arī ietekme uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu funkcionālajiem 

rādītājiem, izmantojot funkcionālo testu un pašziņota mērījuma rezultātus. 

 

2.3. Promocijas darba pētījumos iesaistītie dalībnieki un ētikas principu ievērošana 

 

Pirmā posma dalībnieki 

Viena klīniskā gadījuma pētījuma dalībniece bija sieviete, vecums 24 gadi, profesionāla 

baletdejotāja (14 gadu pieredze baleta mākslā), ĶMI 19,3. Ultrasonogrāfijas aprakstā: 

subakromiāls atdures sindroms, nav redzamas cīpslu plīsumu pazīmes. Galvenās sūdzības 

anamnēzē: nespēja noturēt labo pleca joslu vienā līnijā ar kreisās puses pleca joslu sāpju un 

pleca nestabilitātes sajūtu dēļ. Simptomi parādījušies pēdējās nedēļas laikā. Nav ziņu par akūtu 

traumu vai rutīnas treniņa izmaiņām. 

Pētījums veikts saskaņā ar Helsinku deklarāciju, un pētījuma protokols apstiprināts 

izpildei Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejā (atzinums Nr. 4/05.10.2017) 

(1. pielikums). Pētījuma dalībniece pirms piedalīšanās pētījumā sniedza mutisku un rakstisku 

piekrišanu dalībai pētījumā (2. pielikums). 

DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīguma un pamatotības pētījumā iesaistīti 

divdesmit divi brīvprātīgie dalībnieki 24,2 (SN 3,3) gadu vecumā, ar ķermeņa masas indeksu 

19,3 (SN 0,5). Pirms pētījuma dalībnieki sniedza mutisku un rakstisku piekrišanu dalībai 

pētījumā. Pētījums notika saskaņā ar Helsinku deklarāciju, un tas apstiprināts Rīgas Stradiņa 

universitātes Ētikas komitejā (atzinums Nr. 183/26.01.2017) (3. pielikums). Katrs pētījuma 

dalībnieks tika informēts par pētījuma norisi un datu apstrādi informatīvā vēstulē (4. pielikums). 

 

Otrā posma dalībnieki 

Nejaušinātā kontrolētā pētījumā dalībniekus iedalīja pētāmajā DAid viedā krekla 

prototipa grupā un kontroles grupā. Kopumā pētījumā iesaistīti 34 dalībnieki ar diagnozi 

subakromiālais sāpju sindroms. 
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Pacientu atlase un nejaušināta sadale pētījumā 

Pacientu nejaušināšana pētījumā noritēja šādi: 

1. Par pētījuma norisi tika ziņots “ORTO Klīnikā” strādājošajiem ārstiem, kuri 

nosūtīja pacientus uz rehabilitāciju. 

2. Pacienti ar diagnozi subakromiālais sāpju sindroms “ORTO Klīnikas” 

administrācijā veica pierakstu, lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus. 

3. “ORTO Klīnikas” administrators veica pacienta pierakstu darba grafikā. 

4. Paralēli tika veidots pacientu saraksts arī Excel programmas failā, kas nebija 

pieejams “ORTO Klīnikas” administrācijai. No šī saraksta katrs pāra skaitļa 

pacients, kurš veica pierakstu, tika iedalīts pētāmajā grupā, bet katrs nepāra skaitļa 

pacients tika iedalīts kontroles grupā. 

 

Kritēriji pacientu iekļaušanai pētījumā un izslēgšanai no tā 

1. Kritēriji iekļaušanai pētījumā (pacientam jāatbilst visiem kritērijiem): 

• netraumatiska rakstura pleca problēmas, kuras izraisa sāpes; 

• klīniski diagnosticēts subakromiālais sāpju sindroms akūtā fāzē; izmeklēšanu 

veicis pieredzējis ortopēds, traumatologs vai fizikālās medicīnas un 

rehabilitācijas ārsts; 

• pozitīvi vismaz 3 no 5 klīniskajiem testiem: sāpju arkas, Džobsa tests, ārējās 

rotācijas pretestības tests, Hokinsa–Kenedija tests, Nīra tests; 

• radioloģiski (US vai MR izmeklējums) diagnosticēts subakromiālais sāpju 

sindroms (saukts arī par pleca atsitiena / atdures sindromu (M75.4) pēc 

SSK10). 

2. Kritēriji izslēgšanai no pētījuma (pacientam jāatbilst vismaz vienam kritērijam): 

• diagnosticēta onkoloģiska saslimšana; 

• operatīva ārstēšana pleca locītavā, plecu joslā un kakla daļā; 

• lūzumi, primāri un atkārtoti mežģījumi pleca joslā; 

• 3. tipa (āķveida) pleca paugurs (acromion); 

• rotatoru manšetes, m. biceps brachii muskuļu un / vai cīpslas daļēji vai pilni 

plīsumi; 

• kalcificējoši tendinīti; 

• deģeneratīvas izmaiņas pleca locītavā (osteoartrīts); 
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• blakusslimības: parēze un sensorās sistēmas problēmas, cukura diabēts, 

reimatoīdais artrīts, fibromialģijas, neiromuskulāras saslimšanas, adhezīvs 

kapsulīts;  

• ķermeņa masas indekss > 30 kg/m2. 

ĶMI limits tika noteikts kā izslēgšanas kritērijs, jo DAid viedā krekla prototipa izveidē 

tiek izmantots piegulošs sporta apģērbs, kas vairumā pieejams sporta apģērba tirdzniecības 

vietās. Lai nodrošinātu pētījuma dalībniekus ar nepieciešamo aprīkojumu dalībai pētījumā, 

sporta krekli tika iegādāti, nevis speciāli šūti. 

Pētījumā tika atlasīti 60 dalībnieki ar diagnozi subakromiālais sāpju sindroms. No 

sākotnēji atlasītajiem dalībniekiem pētījumu neturpināja 20 dalībnieki, no kuriem 13 neatbilda 

iekļaušanas kritērijiem, 4 dalībnieki atteica dalību un 3 dalībniekiem bija cita veida iemesli, lai 

nepiedalītos pētījumā. Nejaušinātai sadalei pētījuma un kontroles grupā atbilstoši iekļaušanas 

un izslēgšanas kritērijiem tika virzīti 40 pētījuma dalībnieki, kur 20 tika iedalīti DAid viedā 

krekla prototipa grupā un 20 tika iedalīti kontroles grupā. Visi dalībnieki tika nozīmēti 

intervencei. 17 dalībniekiem DAid viedā krekla prototipa grupā un 17 dalībniekiem kontroles 

grupā tika vērtēti un analizēti intervences rezultāti. 

2.2. attēlā shematiski parādīta pacientu sadale pētāmajā DAid viedā krekla prototipa 

grupā un kontroles grupā. Kā paraugs izmantota CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) izveidotā shēma, kas brīvi pieejama lietotājiem (Consort – statement, 2010). 
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2.2. attēls. Pacientu sadale pētāmajā DAid viedā krekla grupā un kontroles grupā 

 

Lai ievērotu ētikas principus, pētījums tika veikts atbilstoši Pasaules Medicīnas 

asociācijas (World Medical Association – WMA) izstrādātajai Helsinku deklarācijai (WMA, 

2018), kas brīvi pieejama ikvienam. Pētījuma veikšanai tika saņemta Rīgas Stradiņa 

universitātes Ētikas komitejas atļauja Nr. 11/08.09.2018. (5. pielikums). Tika izstrādāts 

funkcionālo testu kopas protokols (6. pielikums), kurš tika apstiprināts izmantošanai Rīgas 

Stradiņa universitātes Ētikas komitejā ar atzinumu Nr. 6-3/39 (7. pielikums). 

Pētījuma dalībnieki pirms pētījuma uzsākšanas tika mutiski informēti par pētījuma 

gaitu. Katrs pētījuma dalībnieks pirms pētījuma parakstīja informētās piekrišanas dokumentu 

dalībai pētījumā (8. pielikums). 

 

2.4. Pirmais posms – materiāli un metodes 

 

2.4.1. DAid viedā krekla prototipa eksperimentāls lietojums fizioterapijā 

 

Viena klīniskā gadījuma ietvarā eksperimentāli klīniskās vides kontekstā ārpus 

laboratorijas apstākļiem lietots DAid viedā krekla prototips. 
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2.4.2. Intervence, eksperimentāli izmantojot DAid viedā krekla prototipu 

 

Kustību kontroles apguves uzdevumi sastāvēja no divām daļām. 

1. Kustību kontroles uzdevumi, kuros tika apgūts pleca joslas optimāls novietojums 

miera pozīcijā un pleca joslas stabils novietojums roku elevācijas laikā frontālā, 

sagitālā un skapulārā plaknē. Kustību kontroles uzdevumos, kuros jāapgūst plecu 

joslas optimāls novietojums miera pozīcijā, lāpstiņu fizioterapeits manuāli 

novietoja tā, lai acromion atrastos augstāk par lāpstiņas mediālās malas augšējo 

stūri, spinae scapulae atrastos 15–25 grādu rotācijā koronālā plaknē, mediālā mala 

un apakšējais lāpstiņas stūris cieši piegulētu krūškurvim, atslēgas kauls būtu 

nedaudz rotēts uz aizmuguri frontālā plaknē. 

Kad apgūta optimāla lāpstiņas pozīcija, sekoja lāpstiņas kustības kontrole aktīvu 

uzdevumu laikā: humerus elevācija līdz 90° frontālā, sagitālā un skapulārā plaknē. Kustība 

veikta 10 reizes 2 minūšu laikā. 

Kā atgriezeniskā saite par veicamo uzdevumu vērota līkne no DAid viedā krekla 

prototipa datora ekrānā. Tad pētījuma dalībniece, skatoties datora ekrānā, patstāvīgi novietoja 

pleca joslu optimālā miera stāvoklī tā, lai DAid viedā krekla prototipa līknes vidējā vērtība 

nepārsniegtu slieksni: 0,02 relatīvās vienības (2.3. att.). 

 

 

2.3. attēls. DAid viedā krekla prototipa nodrošināta atgriezeniskā saite 

uzdevuma veikšanas reāllaikā 

 

2. Muskuļiem specifiski (m. tarpezius, m. serratus anterior) uzdevumi. 

Pēc četrām nedēļām tika uzsākti arī muskulatūrai specifiski uzdevumi (Ellenbecker  

et al., 2010; Cools et al., 2020), noturot optimālu lāpstiņas pozīciju. Šos uzdevumus pētījuma 

dalībniece veica pārējās četras nedēļas, kurās slodze tika kāpināta, ievērojot muskuļu spēka 

treniņu pamatprincipus: 
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1) intensitāte: 60–70 % no 1 RM (maksimālā spēka atkārtojums (repetitium 

maximum)) treniņterapijas uzsākšanas sākumā, ≥ 80 % 1 RM beigu posmā, 

simptomu neesamības gadījumā; svars pielāgots pacientam; 

2) dozācija jeb daudzums: 8–12 atkārtojumi katram uzdevumam 3–4 piegājienos; 

3) biežums: uzdevumi pleca joslas muskuļu grupām divas reizes nedēļā, ievērojot 

48– 72 stundu pauzi starp nodarbībām; 

4) progresija: pakāpeniska slodzes kāpināšana, mainot šādus parametrus – svars 

(pretestība) un atkārtojumu skaits vienā piegājienā (Allen et al., 2014). 

 

2.4.3. DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība 

 

Tehnoloģijas pārneses vadības procesa pirmajā posmā tika veikts nākamais pētījums par 

DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgumu un pamatotību, kura metodoloģija izklāstīta 

turpmākajās sadaļās. 

 

Objektīvās pleca joslas pārvietojuma izvērtēšanas metodes 

DAid viedā tekstilmateriāla krekla prototips tika izmantots pleca joslas pārvietojuma 

izvērtēšanai (2.4. att.). 

 

 

2.4. attēls. DAid viedā krekla prototips  

pleca joslas pārvietojuma izvērtēšanai 
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“Zelta standarta” metode, ar kuru salīdzināt jauno DAid viedā krekla prototipu pleca 

joslas pārvietojuma izvērtēšanai, bija divu kameru 2D kustību reģistrēšanas sistēma (Quintic 

Biomechanics v26, UK). Pārvietojuma datu ierakstīšanai tika izmantoti četri sensori ar 

atstarojošu virsmu (diametrs: 1 cm), kas pie krekla stiprināti ar līmlenti. Ieraksta ātrums – 

100 kadri / sekundē. 

Sensori izvietoti uz labās un kreisās puses angulus acromialis (R_AA, L_AA) un 

trigonum spinae scapulae (R_TS, L_TS) miera pozīcijā pēc Starptautiskās Biomehānikas 

biedrības (International Society of Biomechanics) (ASV) rekomendācijām par augšējās 

ekstremitātes kustību biomehānikas izvērtēšanu (Wu et al., 2005). 

 

Pētījuma intervences apraksts datu iegūšanai 

Dalībnieki kustības veica stāvus pozīcijā, pēdām atrodoties plecu platumā, rokām gar 

sāniem. Ieslēdzot video un viedā krekla ierakstu, dalībniekiem tika sniegta norāde: “Pacel  

labo / kreiso pleca joslu, cik augstu vien spēj, trīs sekunžu laikā, tad plecu nolaid uz leju,” – 

(labās / kreisās puses elevācija un depresija) (Bet-Or et al., 2017). Šo procedūru atkārtoja trīs 

reizes, ievērojot 10 sekunžu pauzi starp atkārtojumiem. Lai izvairītos no noguruma, starp 

kustību virzieniem un ķermeņa pusēm tika dota viena minūte atpūtai (Bet-Or et al., 2017). 

Sekunžu skaitīšanai tika izmantota metronoma aplikācija (Metronome Beats) viedtālrunī Sony 

Xperia™, kas iestatīta tempā 60 sitieni minūtē. Katra mērījuma ieraksts ilga 13 sekundes. Pirmā 

posma mainīgais – tekstila sensora relatīvās vienības. Viedierīces ekrānā bija redzama 

atgriezeniskā saite, ko sniedz tekstila sensori uzdevuma izpildes laikā.  

 

2.5. Otrais posms – materiāli un metodes 

 

Pētījumā “Pleca joslas elevācijas pārvietojuma vērtējums, izmantojot DAid viedā krekla 

prototipu: noturīguma un pamatotības pētījums” (Semjonova et al., 2019) secināts, ka DAid 

viedā krekla prototipa mērījumu rezultāti ir noturīgi un pamatoti plecu joslas elevācijas 

novērtēšanai. Tāpēc notika pārnese uz tehnoloģijas vadības procesa otro posmu, kurā veikts 

nejaušināts kontrolēts pētījums, lai izpētītu DAid viedā krekla prototipa lietošanu fizioterapijā, 

tā ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu funkcionālajiem rādītājiem – 

funkcionālo testu un pašziņota mērījuma rezultātiem. 
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2.5.1. Pētījuma norise 

 

Nejaušinātā kontrolētā pētījumā dalībniekus iedalīja pētāmajā DAid viedā krekla 

prototipa grupā un kontroles grupā, izmantojot 1:1 sadales principu. Pētījums norisinājās SIA 

“ORTO Klīnika”, kas ir ortopēdijas, mugurkaula ķirurģijas un reimatoloģijas centrs, 

Āgenskalna filiāles telpās laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada 12. martam, kad 

sākās ārkārtas situācija valstī (MK rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”) 

Covid-19 pandēmijas dēļ, tāpēc pētījuma praktiskā daļa tika pārtraukta. 

 

2.5.2. Intervence 

 

Pirmajā fizioterapijas izmeklēšanas un funkcionālās izvērtēšanas nodarbībā visiem 

pētījuma dalībniekiem bija jāaizpilda DASH aptaujas anketa (9. pielikums), iegūta pētījuma 

dalībnieka anamnēze un izveidots nodarbību grafiks astoņām nedēļām, kad bija paredzēts veikt 

pētījuma praktisko daļu. 

Ievērojot pierādījumos balstītas rekomendācijas (Reinold et al., 2009; Diercs et al., 

2014; Klintberg et al., 2015; Pieters et al., 2020), individuāls treniņterapijas plāns aptvēra 

astoņas nedēļas, plānojot divas nodarbības nedēļā (24–72 h intervālu) fizioterapeita klātbūtnē 

ar nodarbības ilgumu 30 minūtes. Treniņterapijas plāns sastāvēja no sākotnējā, pamata un 

noslēguma etapa. 

 

Treniņterapijas sākotnējais etaps 

Sākotnējā etapā jeb pirmajās četrās nedēļās tika veikti kustību kontroles uzdevumi 

(10. pielikums), kuros kontrolēja plecu joslu, veicot pleca locītavas fleksijas, abdukcijas 

uzdevumus frontālā, sagitālā un skapulārā plaknē (Ellenbecker et al., 2010; Comford & 

Mottram, 2012; Cools et al., 2020;). 

Uzdevumi tika veikti individuālā tempā, lai dalībnieks spētu izsekot līknei datora ekrānā 

(DAid viedā krekla prototipa grupa) vai arī tiktu nodrošināta atgriezeniskā saite – vizuālā, 

skatoties spogulī redzamajā attēlā, vai audiālā no fizioterapeita (kontroles grupā). 

Katrā plaknē pacients veica 10 kustības trijos piegājienos ar vienas minūtes pauzi starp 

piegājieniem (Allen et al., 2014). Pirms uzdevumu uzsākšanas fizioterapeits manuāli veica 

plecu joslas novietojuma korekciju, pozicionējot lāpstiņu atbilstoši orientieriem: acormion 

atrodas augstāk par lāpstiņas augšējo mediālo stūri, mediālā lāpstiņas mala un apakšējais stūris 

cieši pieguļ krūškurvim (Worsley et al., 2013). Dalībniekam tika lūgts pozīciju noturēt un 

patstāvīgi, mēģinot vairākas reizes, atkārtot. 
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Treniņterapijas pamata etaps 

Pamata etapā veikti pleca joslas muskulatūrai specifiski spēka un lāpstiņas stabilizācijas 

uzdevumi (11. pielikums) (Ellenbecker et al., 2010; Cools et al., 2020). Uzdevumu progresijai 

tika izmantoti spēka treniņu vadlīniju (ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and 

Prescription) (Allen et al., 2014) pamatprincipi: 

1) intensitāte: 60–70 % no 1 RM treniņterapijas uzsākšanas sākumā, ≥ 80 % 1 RM 

beigu posmā, simptomu neesamības gadījumā; svars pielāgots katram  

dalībniekam / pacientam; 

2) dozācija jeb daudzums: 8–12 atkārtojumi katram uzdevumam 3–4 piegājienos; 

3) biežums: uzdevumi pleca joslas muskuļu grupām divas reizes nedēļā, ievērojot ne 

mazāk kā 48 stundu pauzi starp nodarbībām. 

Uzdevumus veica fizioterapeita pārraudzībā. Pētījuma dalībniekiem tika rekomendēts 

starp fizioterapijas nodarbībām sekot līdzi plecu joslas novietojumam ikdienas aktivitāšu laikā, 

bet netika sniegtas rekomendācijas par vingrojumu izpildi patstāvīgi bez fizioterapeita 

uzraudzības. 

 

Intervence DAid viedā krekla prototipa pētījuma grupai 

Papildus iepriekš norādītajai treniņterapijas intervences procedūrai DAid viedā 

tekstilmateriāla krekla prototipa pētījuma grupai tika sniegtas detalizētas norādes par DAid 

viedā krekla prototipa lietojumu fizioterapijas uzdevumu veikšanas laikā. Visu intervences 

laiku – astoņas nedēļas – uzdevumos, kuros bija jāseko līdzi plecu joslas stabilitātei un kustības 

izpildes kvalitātei, tika izmantota DAid viedā krekla prototips. 

 

DAid viedā krekla prototipa lietošanas norādījumi DAid grupai 

1. Pirms uzdevumu veikšanas jāieslēdz vadības bloks un datorā jāatver DAid viedā 

krekla prototipa datu apstrādes programma, pārliecinoties, ka vadības bloks caur 

Bluetooth savienojumu ir pievienots datoram, kurā ir iespējams nolasīt krekla 

informāciju. 

2. DAid viedā krekla prototips ir jāuzģērbj, krekla stiprinājumiem pievienojot 

vadības bloku. 

3. Jāieslēdz vadības bloks. 

4. Pirms uzdevumu veikšanas jāpārliecinās, ka sensori atrodas miera pozīcijā jeb 

signāla uztveres sākuma pozīcijā, kur līknes vērtība ekrānā ir tuvu “0”. 

5. Sekojot līdzi ekrānā redzamajām līknēm (2.5. att.), sensori jānovieto miera jeb 

signāla uztveres sākuma pozīcijā (sk. attēlā: scapular stability). 
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2.5. attēls. DAid viedā krekla prototipa datu līknes datora ekrānā 

 

6. Viedierīces ekrāns jānovieto lietotājam ērtā augstumā, neradot kompensējošas 

mugurkaula kakla daļas kustības fleksijas, ekstensijas, laterofleksijas, rotācijas 

virzienā. 

7. Kustību kontroles uzdevumu izpildes laikā, veicot humerus elevāciju zem 90 grādu 

robežas (rokas tiek celtas plecu joslas līmenī) frontālā, sagitālā un skapulārā plaknē, 

jāseko līdzi ekrānā redzamajai līknei. 

8. Pildot muskulatūras spēku attīstošus uzdevumus vertikālā pozīcijā, izmantojot 

vidēju un submaksimālu svaru, jāseko līdzi ekrānā redzamajai līknei. 

9. Pēc uzdevumu veikšanas jāatslēdz vadības bloks un jānovelk DAid viedā krekla 

prototips. 

 

Treniņterapijas noslēdzošais etaps 

Pēdējā fizioterapijas nodarbībā pētījuma dalībniekiem bija jāaizpilda DASH aptaujas 

anketa, kā arī tika veikti funkcionālie klīniskie testi: pleca locītavas muskuļu izometriskā spēka 

testi, lai iegūtu ER/IR attiecību “90/0”, “90/90”, D (dominantajai jeb vadošajai rokai), ND 

(nedominantajai jeb nevadošajai rokai); CKCUEST. Dalībnieki tika vērtēti pēc viena 

standartizēta funkcionālo testu kopas protokola (6. pielikums). 

 

2.5.3. Otrā posma mainīgo apraksts 

 

1. Augšējās ekstremitātes nespēja, kura vērtēta ar pacienta pašziņoto DASH anketu, 

kas sastāv no 30 jautājumiem pamata modulī, 4 jautājumiem darba modulī un 

4 jautājumiem sporta modulī (9. pielikums). Atbildes tiek sniegtas Likerta skalā no 

1 (nav simptomu) līdz 5 (maksimāla simptomātika), kur punktus iegūst, vadoties 
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pēc anketas metodikas: “Ne mazāk kā 27 no 30 jautājumiem jābūt atbildētiem, lai 

būtu iespējams aprēķināt rezultātu. Atzīmēto jautājumu vērtības saskaita un 

aprēķina vidējo, izdalot ar atbildēto jautājumu skaitu, atņemot 1 un rezultātu 

reizinot ar 25, iegūst vērtību 100 punktu intervālā. Augstāka punktu iznākuma 

vērtība norāda uz lielāku nespēju.” (Franchignoni et al., 2014; Institute for Work & 

Health, Canada). 

2. Augšējās ekstremitātes darbība (performance), kas vērtēta ar funkcionālo testu 

CKCUEST (closed kinetic chain upper extremity stability test). Testu veic slēgtas 

kinemātiskās ķēdes pozīcijā, veicot aktivitāti 15 sekundes ar trim atkārtojumiem. 

Aktivitāte ietver roku bilaterālu balstu un spēju pamīšus pārnest svaru no vienas 

plaukstas uz otru. Veiktās svara pārneses reizes jeb punkti ir pozitīvi diskrētie 

skaitļi. Testa pozīcija sievietēm tiek modificēta (Tucci et al., 2014; Cools et al., 

2016). Tests reprezentē funkciju uzlabošanos pacientiem ar subakromiālo sāpju 

sindromu pēc terapijas (Tucci et al., 2014; Tucci et al., 2017). Testa lietošana pirms 

terapijas uzsākšanas akūtu un subakūtu sāpju gadījumā pacientiem ar subakromiālo 

sāpju sindromu ir kontrindicēta (Tucci et al., 2017). 

3. Ārējās (ER) un iekšējās (IR) rotācijas spēka attiecība “90/0” un “90/90” pozīcijās 

(2.6. att.), kur, pleca locītavai atrodoties 90° abdukcijā un 0° ārējā rotācijā un pleca 

locītavai atrodoties 90° abdukcijā un 90° ārējā rotācijā, pozīcijā tiek vērtēts 

muskulatūras izometriskais spēks (N) ārējai rotācijai (zilas krāsas bulta) un iekšējai 

rotācijai (sarkanas krāsas bulta) pieliktās pretestības virzienam. Mērījumu veic ar 

rokas portatīvo dinamometru MicroFET®2 (Hoggan Health Industries Inc., Salt 

Lake City, UT, USA). Attiecību iegūst, ārējo rotācijas spēku (N) dalot ar iekšējās 

rotācijas spēku (N) (Cools et al., 2016). 

 

 

2.6. attēls. Ārējās (ER) un iekšējās (IR) rotācijas spēka mērījuma shēma 
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2.6. Pētījuma datu statistiskās apstrādes un analīzes metodes 

 

Pirmajā posmā 

Dati no datu apstrādes un reprezentēšanas programmatūras FastreaderLabView vides 

tika pārvietoti uz rezultātu apstrādes programmas Microsoft Excel 2016 vidi. Laiks, cik pleca 

joslā saglabāta stabilitāte un noturēta sensora relatīvo vienību vērtība < 0,02, izteikts % un 

analizēts, izmantojot aprakstošās statistikas metodes – minimālās, maksimālās vērtības. 

DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība. 

1) Sākotnēji programmas Microsoft Excel 2016 vidē veikta kustību video analīzes un 

DAid viedā krekla prototipa mērījumu interpolēšana. To lieto gadījumos, ja divu 

metožu sekunžu iedaļu lielums un laika atskaites sākuma moments atšķiras. 

Turpmākai datu analīzei tika izmantoti tikai interpolētie rezultāti. Datu 

interpolēšana tika veikta manuāli katram iegūtajam mērījumam. 

2) DAid viedā krekla prototipa mērījumu rezultātu noturīguma noteikšanai tika 

aprēķināts skalas saskaņotības koeficients jeb Kronbaha alfa (Cronbach’s alpha), 

kuru aprēķina atkārtotiem mērījumiem. Koeficients raksturo atkārtotu mērījumu 

iekšējo konsekventumu (internal consistency) – apjomu, kādā pētījumu var atkārtot 

līdzīgā kontekstā vai ar līdzīgiem dalībniekiem un objektiem, iegūstot tos pašus 

rezultātus. Lai iegūtu aprēķinus, veikta katra mērījumu grupēšana laikā no 0,01s uz 

0,5s. 

3) DAid viedā krekla prototipa mērījumu rezultātu noturīguma noteikšanai tika 

aprēķināts starpklašu korelācijas koeficients (Interclass Correlation Coefficient – 

ICC), kas raksturo rezultātu atkārtojamību, precizitāti un noturību laikā 

atkārtotajiem (test-retest) mērījumiem (˂ 0,4 slikta, 0,4–0,59 mērena, 0,6–0,74 

laba, > 0,75 izcila mērījumu atkārtojamība) (McGraw et al., 1996). Aprēķiniem tika 

izmantoti bezdimensionāli lielumi (katra mērījuma rezultāti tika normēti pret 

attiecīgā mērījuma maksimālo vērtību). Ticamības intervāls 95 % (TI 95 %). 

4) DAid viedā krekla prototipa mērījumu rezultātu pamatotības izvērtēšanai tika 

izmantota Blenda–Altmena (Bland–Altman) metode, ar ko salīdzina divas 

kvantitatīvu mērījumu metodes 95 % ticamības intervālā, p ˂ 0,001. Normētiem 

mērījumiem aprēķina starpību (delta) un aritmētisko vidējo (mean), tiem nosaka 

standartnovirzi, kuru reizina ar 1,96 (Giavarina, 2015). Grafiskajā attēlā ir divas 

asis: Y ass, kura norāda divu mērījumu starpību jeb deltu, un X ass, kura reprezentē 

šo divu metožu vidējo vērtību ((1. metode + 2. metode)/2). Ideālais modelis paredz, 

ka abas metodes iegūst identiskus lielumus un starpība starp mērījumiem būtu 

vienāda ar nulli, tomēr, pat lietojot vienu metodi, novērojama kļūda, tāpēc tiek 
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noteikts ticamības intervāls 95 %, kurā jāiekļaujas aprēķinātajiem vienumiem. 

Ticamības intervālu iegūst, 1,96 reizinot ar standarta novirzi starpībai starp abām 

metodēm, kuru pēc tam pieskaita vai atņem metožu vidējām vērtībām. Jo mazāk 

vienību jeb aprēķināto vienumu ir ārpus ticamības intervāla, jo alternatīvā metode 

ir līdzīgāka pamata metodei un metodes mērījumi ir pamatotāki. 

Aprēķini tika veikti rezultātu apstrādes programmās Microsoft Excel 2016 un SPSS 

Statistics V22.0 (IBM Corporation, New York, USA). 

Statistiskā ticamība tika noteikta 5 % līmenī, un par statistiski nozīmīgām atšķirībām 

uzskatīti rezultāti, ja p < 0,05. 

 

Otrajā posmā 

Lai noteiktu DAid viedā krekla prototipa ietekmi uz pacientu ar subakromiālo sāpju 

sindromu funkcionālajiem rādītājiem, tika veikts nejaušināts kontrolēts pētījums, izmantojot 

funkcionālo testu un pašziņota mērījuma rezultātus. Pētījuma dati analizēti, izmantojot šādas 

statistiskās apstrādes un analīzes metodes: 

1) aprakstošās statistikas metodes: noteiktas vidējās vērtības, standartnovirzes, 

minimālās, maksimālās vērtības, 95 % ticamības intervāls; 

2) slēdzienstatistikas metodes:  

• Lai salīdzinātu rezultātus pētījuma un kontroles grupai, kā arī rezultātus pirms 

un pēc terapijas, izmantoja Manna–Vitnija U testu (Mann–Whitney U test), 

Vilkoksona ranga zīmju testu (Wilcoxon Signed Ranks test). 

• Izlašu kvalitatīvo mainīgo (vecums, dzimums, dominantā (D) roka, sporta 

veids, profesija, papildu terapijas metodes) biežumu atšķirības noteikšanai tika 

izmantots Hī-kvadrāta (Chi-square) tests un Fišera precīzais tests (Fisher’s 

exact test). 

• Statistiskā efekta lieluma noteikšanai pirms un pēc intervences DASH anketas 

mērījumam izmantoja Vilkoksona ranga zīmju testu (Wilcoxon Signed Ranks 

test) (DASH darba modulim) un T-testu (Student's t-test) (DASH pamata un 

DASH sporta moduļiem), normālsadalījumu nosakot ar Šapiro–Vilka 

(Shapiro–Wilk) testu. 

• Koena d vērtība (Cohen’s d) tika izmantota statistiskā efekta novērtēšanai 

(DASH pamata un DASH sporta moduļiem), kas pēc ciešuma tika iedalīts četrās 

gradācijās: 0,1–0,2 mazs; 0,3–0,5 vidējs; 0,6–0,8 liels; > 0,9 ļoti liels. Un 

koeficienta r vērtība DASH darba modulim, kur 0–0,3 mazs; 0,3–0,5 vidējs; 

> 0,5 liels. 
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Par statistiski nozīmīgām atšķirībām tika uzskatīti rezultāti, ja p vērtība < 0,05. Noteikta 

pētījuma statistiskā jauda > 0,8 (80 %). Dati analizēti programmā Microsoft Excel 2016 

(Microsoft Corporation, Vašingtona, ASV) un SPSS Statistics V22.0 (IBM Corporation, 

Ņujorka, ASV). 
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3. Rezultāti 
 

3.1. Pirmais posms  

 

3.1.1. DAid viedā krekla prototips 

 

DAid viedā krekla prototips izveidots, Rīgas Stradiņa universitātes pētniekiem 

sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūta un Biomedicīnas 

inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta pētniekiem. DAid viedā krekla prototips izveidots 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam” 

(Smart textile systems for medicine and sports) ietvaros, projekta īstenošanas līguma Nr.: 

1.1.1.2/VIAA/1/16/153. 

 

DAid viedā krekla prototipa konstrukcija 

DAid viedā tekstila krekla prototips (3.1. att.) sastāv no divām galvenajām daļām – 

strāvu vadošiem adītiem tekstila stiepes sensoriem kustību monitoringam (ar sarkanu bultu 

norādīti attēlā) un sporta T-krekla (North Bend ©, cycling LS jersey) ar silikona joslu 

piedurknēs, kas kavē krekla pārvietojumu kustību izpildes laikā. Sensora īpašības (Eizentals et 

al., 2020) praktiski neietekmēja krekla deformāciju, kā arī krekla audums nelimitēja sensora 

darbību deformācijas brīdī. 

 

 

3.1. attēls. DAid viedā krekla prototips 

 

Sensori uzšūti uz pieguloša, kustības brīvību neierobežojoša sporta T-krekla ar 

piedurknēs iestrādātām silikona joslām, kuras ierobežo piedukņu pārvietojumu kustību laikā. 
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Uzšūtie no strāvu vadošiem pavedieniem adītie sensori savienoti ar elektrovadošiem 

pavedieniem (Shieldex 117/17, Statex Produktions- und Vertriebs GmbH, Bremen, Germany) 

ar zemu elektrisko pretestību (~1 kW/m) (Eizentals et al., 2020). 

Sensori savienoti savā starpā un ar datu ieguves vienību jeb vadības bloku (3.2. att.). 

Datu ieguves vienība mēra sensoru elektrisko pretestību pie 175 Hz, kur tālāk informācija par 

sensoru deformāciju caur Bluetooth savienojumu tiek pārsūtīta uz datoru vai citas viedierīces 

ekrānu, nodrošinot lietotāju ar tūlītēju atgriezenisko saiti par kustību (Eizentals et al., 2020). 

 

 

3.2. attēls. Adīta viedā tekstila sensora datu ieguves vienība 

 

DAid viedā krekla prototipa izmantoto adīto stiepes sensoru īpašību raksturojums 

Sensora pretestība mainās proporcionāli sensora pagarinājumam, un šo īpašību var 

lietot, lai atsekotu cilvēka kustības caur apģērba deformāciju. Sensoru iestiepjot, pretestības 

(signāla) izmaiņas sākas no 5 % no sensora sākotnējā garuma izmaiņām un turpinās līdz 

aptuveni 20 % no sensora garuma izmaiņām, tālāk sensori aiziet piesātinājumā un interpretēt 

signāla izmaiņas korekti vairs nav iespējams. 

No strāvu vadoša pavediena adītie sensori tiek apvalkoti ar sudrabu. Pavedienus ieada 

kokvilnas / elastomēra bāzē, rezultātā iegūstot pjezorezistīvu materiālu (Eizentals et al., 2020). 

Elektriskā pretestība aug proporcionāli sensora pagarinājumam, kuru iegūst, valkātājam 

apģērbu deformējot. 

Sensora jutīgums mainās atbilstoši deformācijas ātrumam. Sensora miera stāvoklis ir 

atkarīgs no sensora deformācijas līmeņa un ātruma, ar kādu pirms miera pozīcijas panāk kustību 

(ibid.). 
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Tekstila sensora datu nolasījums 

Ar deformāciju saistītas sensora pretestību izmaiņas tiek reģistrētas, tekstila sensoru 

ieslēdzot sprieguma dalītāja shēmā. Dalītāja izejas spriegums tiek konvertēts digitālā signālā, 

izmantojot 10 bitu analogo ciparu pārveidotāju (ACP), kam ir spēja noteikt 1024 (2^10) 

diskrētos analogos līmeņus (0 – 1023). ACP konvertētie skaitļi tiek nosūtīti uz datoru caur 

Bluetooth radiokanālu (3.3. att.). Iegūtie ACP skaitļi tiek normalizēti, iegūstot ierīces izejas 

signālu, proti, normalizētu sensora spriegumu. Normalizētais sensora spriegums (turpmāk 

sensora spriegums) mainās diapazonā no 0 līdz 1 relatīvajai vienībai, kas atbilst reālā sensora 

izmaiņai no 0 līdz 3,3 V (Pelgrom, 2013). 

 

 

3.3. attēls. Tekstila sensora datu nolasījuma shēma 

 

DAid viedā krekla prototipa sensora novietojuma pamatojums 

Vispārīgā rehabilitācijas kontekstā sensora novietojums ir atkarīgs no nepieciešamā 

lietojuma un mērķa kustības, kura jāsasniedz rehabilitācijas posmā, un tas ir būtisks, lai 

nodrošinātu atbilstošu kustības monitoringu (Wang et al., 2017). Nepiemērots novietojums 

izraisa sensora darbības traucējumus, neatbilstošus mērījumus, turklāt papildus var rasties 

signāla troksnis no blakus esošām locītavām, kuras netiek monitorētas (Eizentals et al., 2020). 

DAid viedā tekstilmateriāla krekla prototipam sensors elevācijas monitoringam uzšūts 

uz plecu joslas tā, lai sākuma stiprinājums būtu paduses līmenī attiecīgās plecu joslas vidū 

(spinae scapulae viduspunktā skatā no aizmugures). Sensors iet pāri plecu joslai virzienā uz 

angulus inferior scapulae, kur ir sensora beigu stiprinājums (3.4. att.). 
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3.4. attēls. Adīta viedā tekstila sensora novietojuma shēma 

 

Atbilstoša sensora pozīcija, virziens, garums tiek mērīts un aprēķināts “mēģinājuma un 

kļūdas” rezultātā, līdz iegūts atbilstošākais novietojums, kurā nolasāmi viskvalitatīvākie un 

informatīvākie dati pleca joslas elevācijas laikā. Krekla pielāgošanai pleca joslas pārvietojuma 

novērtēšanai tika izmantota Mokhlespour Esfahani et al. 2017. gadā veiktā pētījuma modificēta 

metodika: pētījuma norādītajos punktos tika cauršūts 100 % kokvilnas neelastīgs balts diegs 

kompresijas sporta kreklam, veiktas maksimālās amplitūdas plecu joslas kustības. Adītie 

virsmas sensori tika šūti uz apģērba vietās, kur diega cilpas bija vislielākās (Mokhlespour 

Esfahani et al., 2017). 

Datu ieguves vienība tika ievietota elastīgā krekla aizmugurē esošajā kabatā (3.1. att. 

apvilkta ar sarkanu riņķa līniju), tādējādi netraucējot kustību izpildes brīvību pētījuma 

dalībniekam. 

 

DAid viedā krekla prototipa dizains pacientiem ar pleca patoloģijām 

Pacientiem ar pleca sūdzībām krekliem tika piemeklēts dizains ar rāvējslēdzēju 

priekšpusē (3.5. att). Tas darīts ar nolūku, lai būtu iespējams kreklu novilkt un uzvilkt bez pleca 

locītavas elevācijas, kas subakromiālā sāpju sindroma sākuma stadijā ir būtiski ierobežota. 
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3.5. attēls. DAid viedā krekla prototips pacientiem ar pleca patoloģijām 

 

DAid viedā krekla prototipa atgriezeniskās saites princips 

DAid viedā krekla prototipā ieģērbtam cilvēkam jāveic fizioterapijas uzdevums / 

vingrinājums, kura laikā tiek sekots līdzi uzdevuma izpildes kvalitātei, lūkojoties datora vai 

citas viedierīces ekrānā. Veiktais uzdevums tika ierakstīts reāllaikā (3.6. att.).  

 

 

3.6. attēls. DAid viedā krekla prototipa atgriezeniskās saites princips 

 

Sensoru galvenais uzdevums ir informēt lietotāju par pleca joslas kustībām. Kad plecu 

josla tiek aktivizēta, sensori iestiepjas vai paliek miera stāvoklī līdz ar apģērbu, kurš ir lietotāja 

mugurā. Uz pleca joslas novietotie sensori piemēroti elevācijas kustības uztveršanai 
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(Semjonova et al., 2018). Atbilstošo kustību kontroles uzdevumu laikā sensoriem jāatrodas 

miera pozīcijā, ko lietotājam jācenšas noturēt, izvairoties no sensoru signāla pieauguma 

(Eizentals et al., 2020). 

Kalibrācijas procedūra DAid viedā krekla prototipa gadījumā netiek veikta, jo sistēmas 

lietotāja izejas stāvoklis ir miera jeb līknes “0” pozīcija ekrānā abiem sensoru signāliem 

(Eizentals et al., 2020). 

 

DAid viedā krekla prototipa datu apstrādes programmatūra 

Dati tika apkopoti no diviem adītiem stiepes sensoriem un caur Bluetooth pārraides 

sistēmu pārsūtīti uz datu apstrādes un reprezentēšanas programmatūru “Fastreader” LabView 

vidē (autors: A. Kataševs, RTU) (Oks et al., 2017; Eizentals et al., 2019; Oks et al., 2020). 

Datu iegūšanas sistēma nodrošina datu nolasīšanas sistēmu no diviem rezistīvajiem 

devējiem – tekstila stiepes sensoriem, izmantojot Bluetooth 2.1 versijas datu pārraides sistēmu, 

kas nodrošina datu pārraides ātrumu 2,1 Mbit/s un maksimālo darbības rādiusu ap 30 metru. 

Ierīces barošana tiek nodrošināta ar 3,3 V litija–polimēra akumulatoru, kuru ir iespējams 

uzlādēt caur mikro USB portu, kas nodrošina nepārtrauktu ierīces darbību divas stundas. 

Uztvērējs šī darba ietvaros ir klēpjdators ar programmatūru Data Single, kas ir paredzēta 

darbam ar doto moduli. Programmatūra reālajā laikā atspoguļo devēju signāla izmaiņas, 

sniedzot lietotājam atgriezenisko saiti. 

 

3.1.2. DAid viedā krekla prototipa eksperimentāls lietojums fizioterapijā 

 

Pētījumā iegūti dati, eksperimentāli lietojot DAid viedā krekla prototipu kā papildu 

metodi vispārpieņemtai fizioterapijas praksei subakromiālā sāpju sindroma pacientei. Dati, kas 

iegūti, izmantojot DAid viedā krekla prototipu, parādīja, ka kustību kontroles uzdevumu 

izpildes laikā pieauga labās puses plecu joslas stabilitātes laiks: sagitālajā plaknē plecu joslas 

stabilitātes laiks pirmajā sesijā bija 59 %, savukārt pēdējā sesijā – 100 %; frontālajā plaknē tas 

bija attiecīgi 28 % un 100 %, savukārt skapulārajā plaknē – 49 % (3.7. att.) un 99 % (3.8. att.). 
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3.7. attēls. Labās puses plecu joslas stabilitāte skapulārajā plaknē  

pirmajā terapijas sesijā 

 

 

3.8. attēls. Labās puses plecu joslas stabilitāte skapulārajā plaknē  

pēdējā terapijas sesijā 

 

Muskulatūrai specifisku uzdevumu izpildes laikā plecu joslas stabilitātes laiks pieauga 

no 15 % pirmajā sesijā līdz 92 % pēdējā sesijā (3.9. att.). 
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3.9. attēls. Labās puses lāpstiņas stabilitāte dinamikā  

muskulatūrai specifisku uzdevumu izpildes laikā  

 

3.1.3. DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums 

 

DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums tika vērtēts, salīdzinot trīs atkārtotus 

pleca joslas elevācijas mērījumus. Kreisās un labās puses sensora mērījumu noturīgums vērtēts 

ar starpklašu korelācijas koeficientu (Interclass Correlation Coefficient, ICC) un saskaņotības 

koeficientu jeb Kronbaha alfa koeficientu. 

Kreisās puses mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,92) līdz 0,99  

(95 % TI 0,99–0,99) (p ˂ 0,0001). Kronbaha alfa koeficienta vērtības: 0,91–0,99. 

Labās puses mērījumu ICC vērtības: 0,91 (95 % TI 0,9–0,91) līdz 0,99  

(95 % TI 0,99–0,99) (p ˂ 0,0001). Kronbaha alfa koeficienta vērtības: 0,91–0,99. 

Pēc autora Makgrū et al., mērījuma atkārtojamība tiek raksturota kā izcila, ja ICC ir 

lielāks par 0,75 (McGraw et al., 1996). Attiecīgi abu pušu DAid viedā krekla prototipa 

mērījumu noturīgums vērtējams kā izcils. 

 

3.1.4. DAid viedā krekla prototipa mērījumu pamatotība 

 

1) DAid viedā krekla prototipa kreisās puses mērījumu pamatotība 

Elevācijas kustības mērījumam, kas paredz iekļaut arī pleca joslas miera pozīcijas 

mērījumus, tika izmantotas 8 sekundes. Sekundes tika sadalītas 0,5 s iedaļās, aplūkojot, cik no 

iepriekš aprēķinātā 21 mērījuma attiecīgajā laika momentā nav iekļāvušies 95 % ticamības 

intervālā. Kreisās puses plecu joslas elevācijas pārvietojuma mērījumu apskats sniegts 

3.1. tabulā. 
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3.1. tabula 

Kreisās puses pleca joslas elevācijas mērījumu vienības 95 % TI 

Laika  

intervāls (s) 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

Vienības ārpus 

95 % TI 
0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 

 

Viedā tekstila krekla kreisās puses pleca joslas elevācijas pārvietojuma mērījumi ir 

pamatoti, jo 15 laika momentos no 16 neiekļāvušos mērījumu skaits ir 0 vai 1. Blenda–Altmena 

analīze paredz, ka neviena un viena mērījuma neiekļaušanās tiek uzskatīta par teicamu 

mērījumu līdzību un ka starpība starp mērījumiem ir neliela. Otrajā laika momentā jeb mērījuma 

0,5. sekundē redzams, ka visi mērījumi iekļāvušies 95 % ticamības intervālā (3.10. att). 

 

 

3.10. attēls. Kreisās puses mērījumu iekļaušanās 95 % TI 

 

2) DAid viedā krekla prototipa labās puses mērījumu pamatotība 

Brīvprātīgo grupā elevācijas kustības mērījumam, kas paredz iekļaut arī pleca joslas 

miera pozīcijas mērījumus, labās puses plecu joslas elevācijas aprēķiniem tika izmantotas 

8 sekundes. Sekundes tika sadalītas 0,5 s iedaļās un aplūkots, cik no iepriekš aprēķinātā 

21 mērījuma nav iekļāvušies 95 % ticamības intervālā attiecīgajā laika momentā. Labās puses 

plecu joslas elevācijas pārvietojuma apskats sniegts 3.2. tabulā. 
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3.2. tabula 

Labās puses pleca joslas elevācijas mērījumu vienības 95 % TI 

Laika  

intervāls (s) 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

Vienības ārpus 

95 % TI 
1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 

 

Viedā tekstila krekla labās puses pleca joslas elevācijas pārvietojuma mērījumi ir mazāk 

pamatoti nekā kreisās puses elevācijas pārvietojuma mērījumi, jo 11 laika momentos no  

16 neiekļāvušos mērījumu skaits ir 0 vai 1. Blenda–Altmena analīze paredz, ka neviena un 

viena mērījuma neiekļaušanās tiek uzskatīta kā teicama mērījumu līdzība un ka starpība starp 

mērījumiem ir neliela. Mērījuma 8. sekundē redzams, ka tikai viens mērījums nav iekļāvies 

95 % ticamības intervālā (3.11. att.), toties mērījumu atšķirība ir ļoti tuvu 0, kas ir tuvu ideālai 

mērījumu līdzībai. 

 

 

3.11. attēls. Labās puses mērījumu iekļaušanās 95 % TI 

 

3.2. Otrais posms 

 

3.2.1. Pacientu vispārīgs raksturojums 

 

Pētījuma dalībnieku kopas (n = 34) demogrāfiskais raksturojums (vecums, dzimums, 

ĶMI), dominantās jeb vadošās rokas sūdzību sadalījums pētījuma grupā sniegts 3.3. tabulā. Par 

grupu homogenitāti liecina līdzīgs pētījuma dalībnieku vecums – DAid viedā krekla prototipa 

grupā tas bija 38,6 (SN 12,6), kontroles grupā 40,8 (SN 10,1); dzimuma sadalījums – DAid 

viedā krekla prototipa grupā bija 41,2 % (n = 7) vīriešu un 58,8 % (n = 10) sieviešu, kontroles 
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grupā bija 47,1 % (n = 8) vīriešu un 52,9 % (n = 9) sieviešu; ĶMI – DAid viedā krekla prototipa 

grupā 22,0 (SN 1,5) un kontroles grupā 23,1 (SN 1,0). 

 
3.3. tabula 

Pētījuma dalībnieku kopas raksturojums 

Parametrs 
DAid viedā krekla 

prototipa grupa 
Kontroles grupa p vērtība 

Vecums (gados) 38,6 (SN 12,6) 40,8 (SN 10,1) 0,053 

Dzimums: sievietes  % (n) 58,8 (10) 52,9 (9) 0,730 

ĶMI (kg/m2) 22,0 (SN 1,5) 23,1 (SN 1,0) 0,027 

Skarta dominantā roka  % (n) 76,5 (13) 76,5 (13) ˃ 0,999 

 

3.2.2. Papildu izlašu kvalitatīvie mainīgie, kas ietekmē grupu homogenitāti 

 

Piemērotās papildu terapijas metodes 

Subakromiālā sāpju sindroma pacientiem kā galveno konservatīvas terapijas metodi 

piemēro treniņterapiju, kurā ietilpst kustību kontroli, muskulatūras spēku un kustības apjomu 

veicinoši uzdevumi. Papildu terapijas metodes – medikamentozā terapija, fizikālās medicīnas 

metodes – netiek lietotas katram, bet tiek piemērotas atbilstoši pacientam (Garving et al., 2017), 

tāpēc pētījumā tās tika uzskatītas par jaucējfaktoriem, kuri ietekmē grupu homogenitāti. Abu 

papildu terapijas metožu procentuālais sadalījums DAid krekla prototipa un kontroles grupā 

norādīts 3.12. attēlā. 

 

 

3.12. attēls. Jaucējfaktora “papildu terapijas metodes” sastopamība grupā 

 

Papildu terapijas metožu biežumu atšķirības noteikšanai izlasēm tika izmantots Hī-

kvadrāta tests un Fišera precīzais tests, p vērtību nosakot < 0,05. 
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Medikamentoza terapija – Kenalog 1,0 ml, Lidocaini 2 % 5,0 ml: 2 injekcijas 

subakromiālā bursā; perorāli lietoti NSPL – DAid viedā krekla prototipa grupā tika lietota 

23,5 % gadījumu. Fizikālās medicīnas metodes – ultraskaņa, magnētterapija, FES (funkcionāla 

elektrostimulācija) – DAid viedā krekla prototipa grupā tika lietotas 76,5 % gadījumu. 

Kontroles grupā fizikālās medicīnas metodes lietotas 70,6 % gadījumu. Kontroles grupā 

medikamentoza terapija izmantota 29,4 % gadījumu. Šie procentuālie lielumi nenorāda uz abu 

grupu statistiski ticamu atšķirību (p = 0,697). 

 

Slodzes intensitāte profesijas kontekstā 

Pētījuma dalībnieku profesija jeb aktivitātes un dalības komponente tika noteikta kā 

jaucējfaktors, kas ietekmē grupu homogenitāti. 

Profesijas tika iedalītas divās grupās:  

1) zemas intensitātes slodzes profesijas: biroja darbinieki, pasniedzēji, studenti; 

2) augstas intensitātes slodzes profesijas: baleta mākslinieki, fizioterapeiti, pavāri, 

policijas darbinieki, suņu frizieri, fiziskās sagatavotības treneri. 

Pārstāvēto profesiju augstas un zemas intensitātes slodzes procentuālais sadalījums 

DAid krekla un kontroles grupā norādīts 3.13. attēlā. 

 

 

3.13. attēls. Jaucējfaktora “profesijas slodzes intensitāte” sastopamība grupā 

 

Zemas intensitātes slodzes profesiju īpatsvars DAid krekla prototipa grupā bija 47,1 % 

gadījumu, bet kontroles grupā – 82,4 % gadījumu. Augstas intensitātes profesiju īpatsvars DAid 

krekla prototipa grupā bija 52,9 % gadījumu, bet kontroles grupā – 17,6 % gadījumu. Šie 

procentuālie lielumi norādīja uz abu grupu statistiski ticamu atšķirību (p = 0,071). 
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Augstas intensitātes slodzes profesiju pārstāvjiem tika sniegts norādījums par slodzes 

intensitātes neatsākšanu tik ilgi, kamēr rit dalība pētījumā, lai tas neietekmētu pētījuma 

rezultātu. Norādījuma izpildi kontrolēja ar jautājumu “Vai tiek ievērots norādījums par slodzes 

intensitātes nepalielināšanu, kamēr rit dalība pētījumā?”. Uz jautājumu 100 % gadījumu 

saņemta atbilde “Jā”. 

 

Pleca traumu risks sporta un brīvā laika aktivitāšu kontekstā 

Pētījuma dalībnieku sporta un brīvā laika aktivitātes jeb aktivitātes un dalības 

komponente tika noteikta kā jaucējfaktors, kas ietekmē grupu homogenitāti. 

Sporta aktivitātes tika iedalītas divās grupās:  

1) zems risks iegūt pleca locītavas un pleca joslas traumu (Ellenbecker, Wilk, 2016): 

autosports, balets, dārzniecība, nūjošana, vieglatlētika (skriešana); 

2) augsts risks iegūt pleca locītavas un pleca joslas traumu (Ellenbecker, Wilk, 

2016): basketbols, peldēšana, teniss, volejbols. 

Pārstāvēto sporta veidu – ar zemu risku iegūt pleca locītavas traumu un ar augstu risku 

iegūt pleca locītavas traumu – procentuālais sadalījums DAid krekla un kontroles grupā 

norādīts 3.14. attēlā. 

 

 

3.14. attēls. Jaucējfaktora “risks iegūt pleca traumu sporta veidā” sastopamība grupā 

 

Sporta un brīvā laika aktivitāšu, kurās ir zems risks iegūt pleca locītavas un pleca joslas 

traumu, īpatsvars DAid krekla prototipa grupā bija 41,2 %, bet kontroles grupā – 47,1 %. Sporta 

un brīvā laika aktivitāšu, kurās ir augsts risks iegūt pleca locītavas un pleca joslas traumu, 

īpatsvars DAid krekla prototipa grupā bija 58,8 %, bet kontroles grupā – 52,9 %. Šie 

procentuālie lielumi nenorāda uz abu grupu statistiski ticamu atšķirību (p = 0,730). 
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Augsta riska grupā esošiem pārstāvjiem tika sniegts norādījums par slodzes intensitātes 

neatsākšanu tik ilgi, kamēr rit dalība pētījumā, lai tas neietekmētu pētījuma rezultātu. 

Norādījuma izpildi kontrolēja ar jautājumu “Vai tiek ievērots norādījums par slodzes 

intensitātes neatsākšanu, kamēr rit dalība pētījumā?”. Uz jautājumu 100 % gadījumu saņemta 

atbilde “Jā”. 

 

3.2.3. DASH un funkcionālo testu rezultāti 

 

DAid viedā krekla prototipa grupai (n = 17) un kontroles grupai (n = 17) pirms un pēc 

intervences, kas paredzēta subakromiālā sāpju sindroma ārstēšanai, tika vērtēts funkcionālais 

stāvoklis, izmantojot pašziņota DASH mērījumu, un pēc intervences tika veikti funkcionālie 

klīniskie testi: pleca locītavas ER un IR muskuļu izometriskā spēka testi, lai noteiktu ER/IR 

attiecību “90/0”, “90/90” pozīcijās dominantajai (D) un nedominantajai (ND) rokai, un 

CKCUEST mērījums. Visus iegūtos katra pētījuma dalībnieka datus ir iespējams aplūkot 

pielikumā “Iegūtās pētījuma instrumetu vērtības grupās” (12. pielikums). 

 

DASH mērījuma rezultāti pirms intervences 

Visiem pētījuma dalībniekiem (n = 34) pirmajā fizioterapijas sesijā aizpildīšanai tika 

izsniegts DASH mērījums, lai izvērtētu simptomātiku un funkcijas, kuras saistītas ar 

muskuloskeletālās sistēmas ierobežojumiem augšējā ekstremitātē. Atbildot uz 30 jautājumiem 

pamata modulī un 4 jautājumiem divos papildu moduļos – darba un sporta / 

izpildītājmākslinieku –, tika iegūti attēlā parādītie rezultāti (3.15. att.). 

 

  

3.15. attēls. DASH moduļu vērtības pirms intervences 
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DAid krekla prototipa grupā DASH vērtējuma rezultāti pirms intervences pamata 

modulī bija 54,4 (SN 2,5) (95 % TI 53,2–55,7) punkti, kontroles grupā tie bija 52,0 (SN 4,3) 

(95 %  

TI 49,8–54,2) punkti. 

Darba modulī DAid krekla prototipa grupā DASH vērtības pirms intervences bija 85,2 

(SN 2,7) (95 % TI 83,8–86,6) punkti un 86,2 (SN 3,7) (95 % TI 84,3–88,1) punkti kontroles 

grupā. Sporta / izpildītājmākslinieku modulī DAid krekla prototipa grupā DASH vērtības bija 

83,8 (SN 2,7) (95 % TI 82,4–85,2) punkti un 84,4 (SN 3,2) (95 % TI 82,7–86,0) punkti. 

DASH vērtējums pirms intervences statistiski ticami neatšķīrās starp DAid krekla 

prototipa grupu un kontroles grupu (p ˃ 0,05). 

 

DASH mērījuma rezultāti DAid krekla prototipa grupā 

DASH mērījumā pēc intervences, salīdzinot ar DASH mērījuma rezultātiem pirms 

intervences, tika novērotas statistiski ticamas atšķirības DAid krekla prototipa grupā 

(p < 0,001) pamata modulī, darba modulī un sporta / izpildītājmākslas modulī (3.16. att.). 

 

 

3.16. attēls. DASH moduļu vērtības pirms un pēc intervences DAid krekla grupā 

 

Pēc astoņu nedēļu intervences DAid krekla prototipa grupā novēroja uzlabojumus visos 

moduļos: pamata modulī rezultāts samazinājās no 54,4 (SN 2,5) (95 % TI 53,2–55,7) punktiem 

intervences sākumā līdz 14,7 (SN 3,1) (95 % TI 13,1–16,2) punktiem intervences beigās 

(p < 0,001), darba modulī rezultāts samazinājās no 85,2 (SN 2,7) (95 % TI 83,8–86,6) punktiem 

līdz 17,1 (SN 3,3) (95 % TI 15,3–18,8) punktam (p < 0,001), savukārt sporta / izpildītājmākslas 
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modulī rezultāts samazinājās no 83,8 (SN 2,7) (95 % TI 82,4–85,2) punktiem līdz 18,1 (SN 3,3) 

(95 % TI 16,4–19,8) punktam (p < 0,001). 

 

DASH mērījuma rezultāti kontroles grupā 

DASH mērījumā pēc intervences, salīdzinot ar DASH mērījuma rezultātiem pirms 

intervences, kontroles grupā tika novērotas statistiski ticamas atšķirības (p < 0,001) pamata 

modulī, darba modulī un sporta / izpildītājmākslas modulī (3.17. att.). 

 

 

3.17. attēls. DASH moduļu vērtības pirms un pēc intervences kontroles grupā 
 

Pēc astoņu nedēļu intervences kontroles grupā novēroja uzlabojumus visos moduļos: 

pamata modulī rezultāts samazinājās no 52,0 (SN 4,3) (95 % TI 49,8–54,2) punktiem 

intervences sākumā līdz 21,5 (SN 3,0) (95 % TI 20,0–23,1) punktiem intervences beigās 

(p < 0,001), darba modulī rezultāts samazinājās no 86,2 (SN 3,7) (95 % TI 84,3–88,1) punktiem 

līdz 27,5 (SN 3,1) (95 % TI 25,9–29,1) punktiem (p < 0,001), savukārt sporta / izpildītājmākslas 

modulī rezultāts samazinājās no 84,4 (SN 3,2) (95 % TI 82,7–86,0) punktiem līdz 25,7 (SN 2,9) 

(95 % TI 24,2–27,2) punktiem (p < 0,001). 

 

DASH mērījuma rezultāti pēc intervences 

Visiem pētījuma dalībniekiem (n = 34) pēdējā fizioterapijas sesijā aizpildīšanai tika 

izsniegts DASH mērījums, lai izvērtētu simptomātiku un funkcijas, kuras saistītas ar 

muskuloskeletālās sistēmas ierobežojumiem augšējā ekstremitātē, lai pētījuma dalībnieks 

izvērtētu terapijas dinamiku. Atbildot uz 30 jautājumiem pamata modulī, tika iegūti 3.4. tabulā 
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atspoguļotie rezultāti, kur redzams, ka pirms un pēc mērījumos starp grupām novērojamas 

statistiski ticamas atšķirības (p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (0,99). 

 
3.4. tabula 

DASH pamata moduļa vērtības pirms un pēc intervences 

 

Pirms 

(± SN) 

(95 % TI) 

Pēc 

(± SN) 

(95 % TI) 

Vidējā atšķirība 

(± SN) 

(95 % TI) 

p vērtība un 

Koena d vērtība 

DAid grupa 
54,4 (± 2,5) 

(53,2–55,7) 

14,7 (± 3,1)  

(13,1–16,2) 

39,8 (± 4,1) 

(37,7–41,9) 
< 0,001 (4,1) 

Kontrole 
52,0 (± 4,4) 

(49,8–54,2) 
23,8 (± 3,2) 

28,2 (± 5,3) 

(25,5–31,0) 
< 0,001 (3,4) 

p vērtība un  

Koena d vērtība 
0,210 < 0,001 (2,4)   

 

Atbildot uz četriem jautājumiem darba modulī, tika iegūti 3.5. tabulā atspoguļotie 

rezultāti, kur redzams, ka pirms un pēc mērījumos starp grupām novērojamas statistiski ticamas 

atšķirības (p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (1,00). 

 
3.5. tabula 

DASH darba moduļa vērtības pirms un pēc intervences 

 

Pirms 

(± SN) 

(95 % TI) 

Pēc 

(± SN) 

(95 % TI) 

Vidējā atšķirība 

(± SN) 

(95 % TI) 

p vērtība un 

r vērtība 

DAid grupa 
85,2 (± 2,7) 

(83,8–86,6) 

17,1 (± 3,3) 

(15,3–18,8) 

68,2 (± 3,8) 

(66,2–70,1) 
< 0,001 (0,9) 

Kontrole 
86,2 (± 3,7) 

(84,3–88,1) 

27,5 (± 3,1) 

(25,9–29,1) 

58,2 (± 5,3) 

(55,4–60,9) 
< 0,001 (0,9) 

p vērtība un 

r vērtība 
0,424 < 0,001 (0,9)   

 

Atbildot uz četriem jautājumiem sporta modulī, tika iegūti 3.6. tabulā atspoguļotie 

rezultāti, kur redzams, ka pirms un pēc mērījumos starp grupām novērojamas statistiski ticamas 

atšķirības (p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (0,98). 

 
3.6. tabula 

DASH sporta moduļa vērtības pirms un pēc intervences 

 

Pirms 

(± SN) 

(95 % TI) 

Pēc 

(± SN) 

(95 % TI) 

Vidējā atšķirība 

(± SN) 

(95 % TI) 

p vērtība un  

Koena d vērtība 

DAid grupa 
83,8 (± 2,7) 

(82,4–85,2) 

18,1 (± 3,3) 

(16,4–19,8) 

66,3 (± 4,7) 

(63,9–68,8) 
< 0,001 (4,7) 

Kontrole 
84,4 (± 3,2) 

(82,7–86,0) 

25,7 (± 2,9) 

(24,2–27,2) 

57,5 (± 3,1) 

(55,9–59,0) 
< 0,001 (3,1) 

p vērtība 

un Koena d vērtība 
0,651 < 0,001 (2,4)   
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CKCUEST rezultāti 

Pēc intervences vērtējot pētījuma dalībniekus (n = 34) ar CKCUEST testu, tika iegūtas 

statistiski ticamas atšķirības starp DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas rezultātiem 

(3.18. att.). 

 

 

3.18. attēls. CKCUEST vērtības pēc intervences 

 

Pēc intervences funkcionālā testa CKCUEST rezultāti DAid viedā krekla prototipa 

grupā bija 22,6 (SN 3,9) (95 % TI 20,2–24,2) punkti un kontroles grupā – 18,1 (SN 3,0) (95 % 

TI 16,6–19,7). 

Salīdzinot testa mērījuma rezultātus, tika noteikta statistiski ticama atšķirība starp DAid 

krekla prototipa grupu un kontroles grupu (p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (0,92). 

 

ER/IR attiecību rādītāji “90/0” pozīcijā 

Ārējās un iekšējās rotācijas spēka attiecība “90/0” pozīcijā (pleca locītavai atrodoties 

90° abdukcijā un 0° ārējā rotācijā) tika vērtēta un aprēķināta pēc standartizētas formulas 

(ER:IR). Mērījuma rezultāti tika iegūti gan dominantajai rokai (3.19. att.), gan nedominantajai 

rokai (3.20. att.). 
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1) Mērījumos iegūtās vērtības “90/0” pozīcijā dominantajai rokai 

 

 

3.19. attēls. Mērījumos iegūtās vērtības “90/0” pozīcijā dominantajai rokai 

 

Ārējās un iekšējās rotācijas izometriskā spēka attiecības dominantajai rokai “90/0” 

pozīcijā DAid krekla prototipa grupā bija 0,88 (SN 0,07) (95 % TI 0,85–0,92) un kontroles 

grupā – 0,65 (SN 0,09) (95 % TI 0,60–0,70). 

DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas ārējās un iekšējās rotācijas 

izometriskā spēka attiecību dominantās rokas mērījumu rezultāti statistiski ticami atšķīrās 

(p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (1,00). 
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2) Mērījumos iegūtās vērtības “90/0” pozīcijā nedominantajai rokai 

 

 

3.20. attēls. Mērījumos iegūtās vērtības “90/0” pozīcijā nedominantajai rokai 

 

Ārējās un iekšējās rotācijas izometriskā spēka attiecības nedominantajai rokai “90/0” 

pozīcijā DAid krekla prototipa grupā bija 0,89 (SN 0,06) (95 % TI 0,86–0,93), savukārt 

kontroles grupā – 0,62 (SN 0,1) (95 % TI 0,57–0,67). 

DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas ārējās un iekšējās rotācijas 

izometriskā spēka attiecību nedominantās rokas mērījumu rezultāti statistiski ticami atšķīrās 

(p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (1,00). 

 

ER/IR attiecību rādītāji “90/90” pozīcijā 

Ārējās un iekšējās rotācijas spēka attiecība “90/90” pozīcijā (pleca locītavai atrodoties 

90° abdukcijā un 90° ārējā rotācijā) tika vērtēta un aprēķināta pēc formulas, kur ārējās rotācijas 

iegūtais rezultāts dalīts ar iekšējās rotācijas rezultātu. Tika iegūti mērījuma rezultāti gan 

dominantajai rokai (3.21. att.), gan nedominantajai rokai (3.22. att.). 
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1) Mērījumos iegūtās vērtības “90/90” pozīcijā dominantajai rokai 

 

 

3.21. attēls. Mērījumos iegūtās vērtības “90/90” pozīcijā dominantajai rokai 

 

Ārējās un iekšējās rotācijas izometriskā spēka attiecības dominantajai rokai “90/90” 

pozīcijā DAid krekla prototipa grupā bija 0,74 (SN 0,1) (95 % TI 0,67–0,81), savukārt kontroles 

grupā –0,56 (SN 0,09) (95 % TI 0,51–0,61). 

DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas ārējās un iekšējās rotācijas 

izometriskā spēka attiecību dominantās rokas mērījumu rezultāti statistiski ticami atšķīrās 

(p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (0,99). 
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2) Mērījumos iegūtās vērtības “90/90” pozīcijā nedominantajai rokai 

 

 

3.22. attēls. Mērījumos iegūtās vērtības “90/90” pozīcijā nedominantajai rokai 

 

Ārējās un iekšējās rotācijas izometriskā spēka attiecības nedominantajai rokai “90/90” 

pozīcijā DAid krekla prototipa grupā bija 0,77 (SN 0,1) (95 % TI 0,72–0,83), savukārt kontroles 

grupā –0,57 (SN 0,08) (95 % TI 0,53–0,61). 

DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas ārējās un iekšējās rotācijas 

izometriskā spēka attiecību nedominantās rokas mērījumu rezultāti statistiski ticami atšķīrās 

(p < 0,001). Iegūta statistiskā jauda < 0,8 (1,00). 
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4. Diskusija 
 

4.1. DAid viedā krekla prototipa lietojums pacientiem ar pleca patoloģijām 

 

Līdz šim veiktie pētījumi bijuši vērsti uz DAid viedā krekla prototipu izstrādi, lietojot 

viedos kreklus brīvprātīgo populācijās vai gadījumu analīzēs (Tognetti et al., 2014; van Meulen 

et al., 2016; Lorussi et al., 2016) un neizmantojot tos terapijas procesā pacientiem ar pleca 

patoloģijām, piemēram, subakromiālo sāpju sindromu. 

Klīniskajā vidē veiktā gadījuma analīzes pētījuma rezultāti liecina, ka DAid viedā krekla 

prototips gan pacientam, gan fizioterapeitam ir efektīvs un objektīvs rīks, kuru izmantot 

subakromiālā sāpju sindroma fizioterapijā. Papildus vispārpieņemtai fizioterapijas praksei ar 

DAid viedā krekla prototipu iespējams objektīvāk noteikt kustību kontroles spēju, sniedzot 

atgriezenisko saiti reāllaikā gan pacientam, gan fizioterapeitam (Semjonova et al., 2018). 

Lorusi et al. (Lorussi et al., 2016) aprakstījis INTERACTION sensoro platformu, kura 

izstrādāta, lai mājas vidē monitorētu divus pacientus pēc insulta, kad tie veic ikdienas 

aktivitātes. Viedā krekla sistēmas sniegtā informācija atainoja fizioloģiskās / patoloģiskās 

kustības un kustību izpildes kvalitāti mājas apstākļos pēc klīniskās rehabilitācijas posma 

slimnīcā (Lorussi et al., 2016). Tekstila stiepes sensori tika novietoti lāpstiņas apvidū, lai 

uztvertu un noteiktu lāpstiņas kompensējošās kustības (lāpstiņas elevācija un rotācija), veicot 

sniegšanās aktivitāti, kuras laikā notiek pleca locītavas abdukcija un rotācija (ibid.). Tiktāl gan 

vērtēta kustības izpildes kvalitāte augšējā ekstremitātē (Park et al., 2003.; Wang et al., 2015; 

van Meulen et al., 2016; Lorussi et al., 2016), taču netika vērtēti klīnisko testu rezultāti pēc 

intervences, kas savukārt veikts šajā pētījumā. Un sniedz ieskatu tehnoloģijas lietderīgā un 

saprātīgā lietojumā kustību kontroles monitoringam. 

Arī pētījumā, kuru veica Eizentals et al., secināts, ka adītie sensori ir atbilstoši kustību 

kontroles uzdevumu monitoringam, jo tiem ir augsta jutība un tie spēj reaģēt pat uz nelielām 

kompensatorajām kustībām, kuras rodas kustību kontroles uzdevumu laikā. Sniedz objektīvu 

atgriezenisko saiti kustību kontroles uzdevumu veikšanas brīdī un ir potenciāli pozitīvs 

ieguvums gan pacientam, gan fizioterapeitam, un turpmākie pētījumi būtu jāveic plašākās 

pacientu populācijās (Eizentals et al., 2020). Kas arī tika darīts nejaušinātā kontrolētā pētījumā 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, kur lietots DAid viedā krekla prototips, veicot 

kustību kontroles un muskulatūrai specifiskus uzdevumus, kā norādīts vadlīnijās (Dierks et al., 

2014; Elenbecker et al., 2016). 

Veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka, lietojot ārstēšanas procesā DAid viedā krekla 

prototipu, pacienti ar subakromiālo sāpju sindromu sasniedz labākus funkcionālo testu (pleca 

locītavas muskuļu izometriskā spēka testi, ER/IR attiecība, CKCUEST) un pašziņotā DASH 
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mērījuma rezultātus, salīdzinot ar konvencionālajām metodēm. Nelielai pacientu populācijai ir 

vairāk nekā viens klīniskais gadījums, kas rada pozitīvu virzienu tehnoloģijas prototipa 

pilnveidē ar potenciālu to lietot fizioterapijā rutīnā pacientiem ar pleca sāpēm. 

 

4.2. DAid viedā krekla prototipa mērījumu noturīgums un pamatotība 

 

Aplūkojot klīnisko testu rezultātus, jādiskutē par tehnoloģijas nepieciešamību un 

jāizvērtē viedās tehnoloģijas klīniskais lietderīgums, kā arī, lai jaunu tehnoloģiju varētu 

izmantot klīniskās vides kontekstā, ir būtiski izvērtēt mērījumu noturīgumu un pamatotību 

(Germanotta et al., 2020). Šajā darbā iegūtie rezultāti liecina par DAid viedā krekla prototipa 

mērījumu noturīgumu un pamatotību, salīdzinot ar kustību mērīšanas “zelta standartu”. Kā 

norāda autors Federiko Rodžio, tad kustību izvērtēšanas iekārtu klāsts ir pārāks par to mērījumu 

atbilstības izvērtējumu un ir nepieciešami pētījumi par jauno tehnoloģiju mērījumu noturību un 

pamatotību gan ikdienas, gan fizioterapeitisko uzdevumu veikšanas laikā (Roggio et al., 2021). 

Kā viena no valkājamām jaunajām tehnoloģijām plaši pētīts ir IMU sensoru mērījumu 

noturīgums un pamatotība, kas atzīts par teicamu, vērtējot locītavu kustības apjomu ikdienas 

aktivitāšu un gaitas laikā (Cuesta-Vargas et al., 2010). Taču šo sensoru lielākais trūkums ir 

brīdis, ja sensors nav atbilstoši fiksēts, jo rodas kustību artefakti, kuri nesniedz objektīvu 

informāciju par pašu kustību (Fusca et al., 2018). Salīdzinājumam – viedā tekstila sistēmu 

prototipi ir jaunāki un mazāk pētīti par IMU senosriem, tomēr viedā tekstila priekšrocība ir tā, 

ka tas ir daļa no apģērba, kur fiksācija pie miesas nav nepieciešama un viedā tekstila drāna ir 

jutīga pat uz nelielām kustības izmaiņām (Eizentals et al., 2020). Un arī mērījumu noturīgums 

un pamatotība šiem sensoriem ir atbilstoša, lai objektīvi vērtētu kustību gan augšējai 

ekstremitātei, gan apakšējai (Januskevica et al., 2020), kas ir viens no priekšnosacījumiem, lai 

jaunu tehnoloģiju lietotu fizioterapijā.  

 

4.3. Pašziņotā DASH mērījums pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu 

 

Lai vērtētu jaunas viedās tehnoloģijas lietojuma lietderīgumu, jāvēro tās ietekme uz 

fizioterapijas rezultātiem, vai tie būtu funkcionālie testi vai arī vienlīdz svarīgais paša pacienta 

sniegtais vērtējums par terapijas gaitu, ko pacients pauž, aizpildot pašziņotas standartizētas 

anketas. 
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DAid viedā krekla prototipa grupai (n = 17) un kontroles grupai (n = 17) pirms un pēc 

intervences, kas paredzēta subakromiālā sāpju sindroma ārstēšanai, tika vērtēts funkcionālais 

stāvoklis, izmantojot pašziņota DASH mērījumu, lai izvērtētu sāpju un nespējas līmeni, veicot 

ikdienas aktivitātes. 

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka pēc astoņu nedēļu intervences pašziņota DASH 

mērījuma rezultāti visos moduļos (pamata, darba un sporta / izpildītājmākslu) ir uzlabojušies 

gan DAid viedā krekla prototipa grupā, gan kontroles grupā un rezultāti pēc astoņu nedēļu 

intervences ir līdzīgi vispārējiem mērījumu rezultātiem populācijā (Hunsaker et al., 2002). 

Šajā pētījumā iegūtie DASH izvērtējuma rezultāti ir līdzīgi iepriekš minētajam Moleshi 

et al. pētījumam – arī šī pētnieku grupa pēc astoņu nedēļu intervences vērtēja pētījuma 

dalībnieku rezultātus ar DASH mērījumu. Iegūtais punktu skaits bija 13,2 punkti (SN 7,4) 

grupai, kurai izmantoja atgriezeniskās saites metodi, 17,3 punkti (SN 6,5) grupai, kurai veica 

treniņterapiju bez video atgriezeniskās saites, un 25,0 punkti (SN 7,2) kontrolgrupai (Moslehi 

et al., 2020). 

Pēc astoņu nedēļu intervences DASH mērījuma rezultāti samazinājās gan DAid krekla 

prototipa grupā, gan kontroles grupā, kas liecina par uzlabojumiem funkciju rādītājos. Lai 

vērtētu augšējās ekstremitātes funkciju uzlabošanos jeb minimālo klīniski nozīmīgo atšķirību 

(minimal clinically important difference) ar DASH mērījumu, nepieciešama 10,83 punktu 

starpība starp veiktajiem mērījumiem laikā (Franchignoni et al., 2014). Pēc astoņu nedēļu 

intervences DASH rādītāji DAid viedā krekla prototipa grupā uzlabojās par 39,8 punktiem, bet 

kontroles grupā – par 30,5 punktiem, kas liecina par sasniegtu minimālo klīniski nozīmīgo 

atšķirību (minimal clinically important difference). 

DASH ir pašziņots pacienta vērtējums par fizioterapijas rezultātiem un tās gaitu; DAid 

viedā krekla prototips ir rīks, ar kura palīdzību tiek veicināta pacienta patstāvība terapijas 

procesā. Ir pamats domāt, ka tas ir savstarpēji saistīts, ka pacientam ir būtiska neatkarība 

terapijas procesā, kas ietekmē vērtējumu par terapijas procesu. Un klīniski nozīmīgo atšķirību 

un uzlabojumu tieši vai netieši ir ietkemējis DAid viedā krekla prototipa radīto atgriezeniskās 

saites izmantojums. 

 

4.4. CKCUEST pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu 

 

Ar CKCUEST funkcionālo testu izvērtē augšējās ekstremitātes stabilitāti slēgtas 

kinemātiskās ķēdes pozīcijā, kas ir viens no nedaudzajiem objektīvajiem testiem, kurš ir līdz 

mūsdienām attīstīts un praksē ērti lietojams pleca joslas funkcionālā stāvokļa izvērtējumam 

fizioterapijas vidē (Cools et al., 2020). Funkcionālā testa lietošana akūtu un subakūtu sāpju 



96 

gadījumā pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu ir kontrindicēta (Tucci et al., 2017), tāpēc 

funkcionālais tests veikts tikai pēc intervences. 

Vērtējot pētījuma dalībniekus (n = 34) pēc intervences ar CKCUEST, tika iegūtas 

statistiski ticamas atšķirības starp DAid krekla prototipa grupas un kontroles grupas 

rezultātiem, kas norāda uz to, ka, izmantojot DAid krekla prototipu fizioterapijas sākotnējā fāzē 

un kombinācijā ar muskulatūrai specifiskiem uzdevumiem otrajā fāzē, pacienti sasniedz 

labākus rezultātus uzdevumos, kuri jāveic, ekstremitātei radot funkcionālu slodzi pleca joslā. 

Iegūtie rezultāti atšķīrās no vispārējā veselu, fiziski aktīvu cilvēku populācijā iegūtajiem 

testa rezultātiem (Tucci et al., 2014; Tucci et al., 2017), tie bija zemāki. Tomēr jāņem vērā, ka 

abu grupu pētījuma dalībnieki tika vērtēti pēc astoņu nedēļu intervences, kas vērsta uz 

pirmajiem diviem fizioterapijas posmiem, pirms uzsākt sportam specifisku fizioterapijas 

uzdevumu veikšanu, un pacienti vēl nav pilnībā dēvējami par “veseliem, fiziski aktīviem 

cilvēkiem” bez SASS. Tā kā jau pēc šā posma DAid viedā krekla prototipa grupai rezultāti bija 

labāki par kontroles grupu, tad veselu, fizisku aktīvu cilvēku populācijas iegūto testa rezultātu 

rādītājus iespējams sasniegt ātrāk, nekā ja pirmajos posmos vingrojumus veic bez DAid viedā 

krekla prototipa atgriezeniskās saites. 

 

4.5. ER/IR attiecība pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu 

 

Plecu locītavas ārējo un iekšējo rotatoru spēka atbilstoša attiecība ir būtisks rādītājs, lai 

pacients atgrieztos aktivitātē pēc pleca locītavas traumas vai subakromiālā sāpju sindroma 

izraisītiem bojājumiem (Cools et al., 2015). Pētījuma ietvaros tika izvērtēta ārējo un iekšējo 

rotatoru spēka attiecība “90/0” un “90/90” pozīcijā. Tika vērtēta dominantās jeb vadošās rokas 

un nedominantās rokas ER/IR spēka attiecība. 

Iegūtie rezultāti liecina, ka DAid viedā krekla prototipa lietošana terapijas procesā 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu sniedz līdzīgus ER/IR attiecību rādītājus kā 

vispārējā veselu brīvprātīgo populācijā (Cools et al., 2016). 

Kontroles grupas ER/IR attiecības rezultāti bija statistiski ticami zemāki par DAid viedā 

krekla prototipa grupas rezultātiem. Tas norāda uz to, ka, kombinējot muskulatūrai specifisku 

spēka treniņu ar lāpstiņas pozīcijas kontroles uzdevumiem, tiek panākti labāki rezultāti pleca 

locītavas lokālās muskulatūras spēka pieaugumā. Tas saskan ar Cools norādītajām 

rekomendācijām pleca pacientu fizioterapijā, kur pleca joslas pozīcijas kontrole ir būtiska ne 

tikai pleca sāpju fizioterapijas sākotnējā fāzē, bet līdz pat pacienta atgriešanai ierastajā 

aktivitātē un arī profilaktiski (Cools et al., 2020). 
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4.6. Atgriezeniskās saites izmantošana fizioterapijā pacientiem ar pleca patoloģijām 

 

Nejaušināta kontrolēta pētījuma ietvaros pētījuma dalībnieki tika iedalīti divās grupās – 

DAid viedā krekla prototipa grupā un kontroles grupā. DAid viedā krekla prototipa grupas 

dalībniekiem uzdevumi bija jāveic, tērptiem DAid viedā krekla prototipā. Uzdevumu izpilde 

tika ierakstīta reāllaikā. Dalībnieks sekoja līdzi uzdevuma izpildes kvalitātei, lūkojoties datora 

ekrānā. Šādas atgriezeniskās saites metodes izmantošanas ietekme fizioterapijā tika izvērtēta, 

analizējot klīnisko funkcionālo testu rezultātus pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu. 

Pēc fizioterapijas kursa un intervences tika veikta muskulatūras izometriskā spēka 

izvērtēšana pleca locītavas iekšējiem un ārējiem rotatoriem, lai aprēķinātu ER/IR attiecību 

dominantajā un nedominantajā rokā, kā arī CKCUEST. Statistiski ticami uzlabojumi tika 

novēroti gan pētāmajā grupā, gan kontroles grupā, tomēr pētāmajā grupā, kurā tika izmantots 

DAid viedā krekla prototipa atgriezeniskās saites princips uzdevumu veikšanas laikā, norādīto 

testu rezultāti bija statistiski ticami labāki, salīdzinot ar kontroles grupu, kurai DAid viedā 

krekla prototips netika lietota. 

Moslehi et al. 2020. gadā publicētajā pētījumā norāda, ka atgriezeniskās saites 

izmantošana subakromiālā sāpju sindroma pacientiem palīdz efektīvi uzlabot funkcionalitāti un 

mazināt sāpes (Moslehi et al., 2020). Pētījumā tika lietota atgriezeniskā saite ar video: pētījuma 

dalībniekus filmēja no aizmugures brīdī, kad viņi veica pleca joslas pozīcijas apmācību, 

rotatoru manšetes muskulatūras spēka treniņu, kā arī uzdevumus pleca locītavas kustības 

apjoma veicināšanai. Intervences ilgums arī bija astoņas nedēļas, kā promocijas darbā 

aprakstītajā pētījumā. 

Moslehi et al. veiktajā pētījumā tika salīdzinātas trīs pētījuma grupas: kontroles grupa 

(n = 25), grupa, kurai nebija atgriezeniskās saites uzdevumu veikšanas brīdī (n = 25), un grupa, 

kurā tika lietota video atgriezeniskās saites metode (n = 25). Metode aprakstīta Veona et al. 

(Weon et al., 2011) pētījumā, kur tā tika eksperimentāli lietota pētījuma dalībniekiem ar pleca 

joslas patoloģiju – spārnveida lāpstiņām (winging scapulae). Novietojot videokameras pētījuma 

dalībniekiem aiz muguras, pētījuma dalībnieki reāllaikā, pildot uzdevumu, sekoja līdzi lāpstiņas 

pozīcijai un ar muskulatūras darbu veica nepieciešamās korekcijas, panākot lāpstiņas 

novietojumu bez kompensējošām kustībām (Weon et al., 2011; Moslehi et al., 2020). 

Atgriezeniskās saites metode būtiski uzlaboja sāpju un nespējas rādītājus – uzlabojās DASH 

pašziņotā mērījuma rezultāti un lāpstiņas kinemātikas izvērtējuma rezultāti (Moslehi et al., 

2020). 

Moslehi et al. pētījuma secinājums – izmantojot atgriezeniskās saites metodi pacientiem 

ar subakromiālo sāpju sindromu, tiek būtiski uzlaboti sāpju, nespējas un funkcionālie rādītāji, 

kas sakrīt ar šajā promocijas darbā aprakstītajiem pētījuma rezultātiem. 
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Būtiska atšķirība starp Moslehi et al. pētījumu un promocijas darba pētījumu ir 

atgriezeniskās saites nodrošinājuma rīks, kas Moslehi et al. gadījumā bija video atgriezeniskā 

saite, bet promocijas darbā – DAid viedā krekla prototips. Videoiekārtas ir neērti lietojamas 

fizioterapijas rutīnas praksē, tās ir dārgas un prasa laika resursus, lai uzstādītu. Kā arī 

videoierakstā pacientam netiek sniegta selektīva atgriezeniskā saite. Savukārt DAid viedā 

krekla prototips ir jutīga pat uz nelielām izmaiņām pleca joslas novietojumā, tas ir ērts 

pacientam, jo sensori atrodas uz sporta apģērba, kas ir pacientam mugurā, un atgriezeniskās 

saites informācija ir selektīva – ir tikai viena selektīva līkne, kas tieši norāda uz pleca joslas 

novietojumu. Tāpēc pacientam ir vieglāk koncentrēt uzmanību uz vienu līkni visa uzdevuma 

laikā. 

 

4.7. Viedo tehnoloģiju izmantošanas ieguvumi fizioterapijā pacientiem 

 

Kā norāda pētījumā iegūtie rezultāti, viedo tehnoloģiju izmantošana sniedz labvēlīgu 

klīnisku ietekmi uz pacienta funkcionalitāti un simptomātikas samazināšanu. Ja salīdzina ar 

vispāratzītajām terapijas metodēm, kuru laikā tiek sniegta atgriezeniskā saite no fizioterapeita 

vai arī pacients uzdevuma izpildes kvalitāti monitorē spogulī, viedo tehnoloģiju atgriezeniskās 

saites izmantošana veicina pacienta patstāvīgāku un no klīniskā personāla neatkarīgāku 

fizioterapiju. Piemēram, pacientiem ar nespēju un funkcionālo deficītu izmanto VR jeb 

virtuālās realitātes sistēmas, mākslīgi radot vidi, kurā pacients, izmantojot spēles elementus, 

attīsta stiepšanās funkciju, rokas funkcijas un gaitu. Spēles konteksts veicina pacienta iesaisti 

un motivāciju, kas savukārt veicina neiroplasticitāti un motoro procesu saglabāšanu un 

uzlabošanu (Rizzo et al., 2011). 

Tomēr VR sistēmas ir dārgas, ir nepieciešama apmācība, lai tās varētu izmantot mājas 

apstākļos, turklāt mākslīgi radīta vide atšķiras no realitātes, ko indivīds tver bez VR ietekmes. 

Tāpēc, izmantojot viedās tehnoloģijas rehabilitācijā, pārejai no virtuālās pasaules uz īsto 

realitāti ir jābūt pēc iespējas vieglākai (Patel et al., 2012). 

Kā piemēru var minēt Valdeo sistēmu (Hocoma AG, Courtesy of Hocoma, Šveice), kuru 

iespējams lietot mājas rehabilitācijā pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm. 

Sensori, kurus pievieno ķermenim, sniedz atgriezenisko saiti par uzdevuma izpildes kvalitāti, 

ļaujot uzlabot sniegumu, motivējot pacientu un veicinot pacienta neatkarību (Patel et al., 2012). 

Vēl viens piemērs sistēmai, kuru iespējams lietot ārpus klīniskās vides, ir Philips stroke 

rehabilitation exerciser, kuru izmanto, lai veicinātu motoro funkciju atgūšanu pēc insulta. 

Uzdevuma izpildes laikā pacientam tiek pievienota bezvadu sensoru sistēma, kas ļauj analizēt 

uzdevumu izpildes kvalitāti reāllaikā, sniedz atgriezenisko saiti pacientam, un veicina viņa 

neatkarību ikdienas aktivitātēs (Willmann et al., 2007). 
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Viens no iemesliem, kāpēc viedo tehnoloģiju sniegtā informācija ir vēlamāka 

pacientam – pacients koncentrējas uzdevumam un sniegtajai atgriezeniskajai saitei visu 

uzdevuma veikšanas laiku. Vispārpieņemtajā metodē, kad atgriezenisko saiti sniedz 

fizioterapeits, pacienta uzmanība ir vērsta nevis uz sava uzdevuma izpildes kvalitāti, bet uz 

fizioterapeita sniegto atgriezenisko saiti, un tas kavē pacienta patstāvību. 

Fizioterapijas uzdevumu izpildes laikā bieži par atgriezeniskās saites avotu kalpo 

atspulgs spogulī. Veroties spogulī, tiek iegūts liels apjoms vizuālās informācijas, tomēr ar aci 

var neuztvert niecīgas kustības kvalitātes izmaiņas. Sensoru sistēmu jutīgums uz kustībām un 

spēja uztvert niecīgas kustības ir labāka, līdz ar to atgriezeniskā saite uzdevuma izpildes 

reāllaikā ir precīzāka. Papildus tam sniegtā atgriezeniskā saite bieži vien ir līknes, punkta, 

simbola veidā – kā pierādīts pētījumos, kuros analizēta smadzeņu darbība un informācijas 

uztvere uzdevumu veikšanas laikā, smadzenēm ir vieglāk uztvert selektīvu informāciju, līdz ar 

to uzdevuma izpildes laikā ir vieglāk noturēt uzmanību (Parks et al., 2013; Sturmberg et al., 

2013). 

 

4.8. Pacienta patstāvības veicināšana subakromiālā sāpju sindroma gadījumā 

 

Pasaules Veselības organizācija nosaka, ka rehabilitācijas mērķis ir veicināt indivīda 

spēju patstāvīgi funkcionēt, veicināt neatkarību no aprūpētājiem un mazināt šķēršļus, kuri 

ietekmē indivīda aktivitāti un mijiedarbību ar reālo vidi (https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/rehabilitation). 

Tādas viedās tehnoloģijas kā DAid krekla prototips veicina pacienta/indivīda neatkarību 

aktivitātēs un patstāvību indivīda reālajā ikdienas vidē, jo tās ietver izglītošanu par kustības 

kvalitāti uzdevuma veikšanas brīdī, apmācību uzdevumu veikt, neizmantojot patoloģisku 

kustības šablonu, un patstāvīgu uzdevuma monitorēšanu, sekojot līdzi atgriezeniskajai saitei, 

ko sniedz ekrānā redzamā informācija. Tā ir neatkarība no fizioterapeita lielākajā daļā 

rehabilitācijas laika tādu patoloģiju gadījumos kā subakromiālais sāpju sindroms, un šādai 

neatkarībai ir būtisks klīniskais efekts. To parāda arī Santello et al. (2020) pētījums par 

rehabilitāciju mājas vidē bez fizioterapeita uzraudzības (Santello et al., 2020). Nejaušināta 

kontrolēta pētījuma laikā pacienti / pētījuma dalībnieki tika apmācīti mājas uzdevumiem un 

viņiem tika iedoti izdales materiāli DVD formātā ar uzdevumu aprakstiem, kas jāpilda divus 

mēnešus jeb astoņas nedēļas. Uzdevumi ietvēra spēka vingrinājumus un kustības apjomu 

veicinošus uzdevumus. Pēc astoņu nedēļu intervences dalībniekiem ar subakromiālo sāpju 

sindromu novēroja sāpju mazināšanos, nespējas mazināšanos, funkciju uzlabošanos (Santello 

et al., 2020). 
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Pacienta neatkarības veicināšana un izglītošana ir būtiskākā rehabilitācijas komponente 

subakromiālā sāpju sindroma gadījumā, jo ilgtermiņā tā ir efektīvāka un samazina ķirurģiskās 

iejaukšanās gadījumus par 80 % (Holmgren et al., 2012). Papildus šīm rekomendācijām 

pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu rehabilitācijai iesaka:  

1) dozēt aktivitātes / uzdevuma intensitāti un sāpju atbildes reakciju to laikā; 

2) modificēt aktivitātes; 

3) monitorēt ikdienas pozīcijas miera stāvoklī un aktivitāšu laikā; 

4) izglītot pacientu par sāpju veidošanās mehānismiem un uzvedības šabloniem, 

reaģējot uz sāpēm; 

5) izglītot pacientu par diagnozi un veicināt izpratni par to (Meehan et al., 2020). 

 

4.9. Subakromiālā sāpju sindroma rehabilitācijas izmaksu  

samazināšanas perspektīva 

 

Pacientu neatkarības veicināšana aktivitāšu laikā un izglītošana ilgtermiņā samazina 

rehabilitācijas izmaksas. Zviedrijā veiktā pētījumā tika apkopoti dati par izmaksām pleca 

patoloģiju gadījumos primārās aprūpes ietvarā (Virta et al., 2012). Tika iegūti dati no divām 

Zviedrijas municipalitātēm / pilsētām. 

Vidējās izmaksas Zviedrijā 60 minūšu fizioterapeita konsultācijai ir 50 EUR, 25 minūšu 

ģimenes ārsta konsultācija 107 EUR, ortopēda ķirurga konsultācija 335 EUR, pleca operācijas 

izmaksas vidēji ir 2420 EUR, slimības lapas izmaksas 205 EUR/dienā (Virta et al., 2012). 

Jāņem vērā, ka pleca sāpju gadījumos visā rehabilitācijas posmā pacients apmeklē fizioterapeitu 

vidēji 3–4 reizes. Ja pacients terapiju veic ambulatori, fizioterapeita uzraudzībā, astoņu nedēļu 

laikā šis skaitlis var sasniegt 8,2–13,62 reizes. Tad izmaksas par fizioterapijas pakalpojumu 

sasniedz 409–680 EUR no pacienta, kas ir 60 % no kopējām rehabilitācijas izmaksām (Virta  

et al., 2012). 

Fizioterapijas pakalpojumu izmaksas Zviedrijā ir līdzīgas izmaksām Latvijā, pacientam 

apmeklējot privātas iestādes, kurās tiek sniegti rehabilitācijas pakalpojumi muskuloskeletālo 

patoloģiju gadījumos. Tāpēc ir būtiski meklēt risinājumus pacienta neatkarības veicināšanā 

ikdienas aktivitātēs un mijiedarbībā ar reālo vidi. Viedās tehnoloģijas ir veids, kā to panākt, lai 

nespecifisku pleca sāpju pacients būtu neatkarīgs ikdienas aktivitātēs, patstāvīgs savā 

rehabilitācijas procesā un spētu pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar paša veselību vai 

neveselību. Tādējādi pacientam tiktu samazināts finansiālais slogs vai samazināti izdevumi no 

valsts budžeta, ja veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti valsts vai pašvaldības ārstniecības 

iestādēs. 
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DAid viedā krekla prototips ir paredzēta plecu joslas monitorēšanai uzdevumu izpildes 

laikā, ko rutīnā veic fizioterapeits. Tādējādi DAid viedā krekla prototips ir ar potenciālu 

samazināt fizioterapeita apmeklējumu skaitu pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu, tas 

savukārt ļautu samazināt ar veselību saistītos izdevumus.  

 

4.10. Attālinātas muskuloskeletālās rehabilitācijas aktualitāte  

 

Iepriekš aplūkotās tēmas diskusijas sadaļā tika veltītas viedo tehnoloģiju, tostarp DAid 

viedā krekla prototipa, lietojumam un tā ieguvumiem fizioterapijā. 

Šis darbs ir tapis laika posmā no 2018. gada, kad tas tika plānots un izstrādāts, līdz 

2021. gada sākumam. Pētījuma praktiskā daļa 2020. gada sākumā bija jāaptur Covid-19 

izraisītās pandēmijas dēļ. 

2019. gadā Pasaules Veselības organizācija publicēja vadlīnijas “Ieteikumi par digitālās 

intervences izmantošanu veselības sistēmas stiprināšanai” (“Recommendations on digital 

interventions for health system strengthening”), kurās definēja informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas, kas lietojamas medicīnā, tehnoloģiju lomu un priekšrocības brīžos, kad 

medicīniskie pakalpojumi nav pieejami klātienē. Tāpat vadlīnijās izstrādāts plāns, kādi 

pasākumi būtu vēlami un veicami, lai veselības aprūpē veiksmīgāk integrētu informāciju un 

komunikācijas tehnoloģijas. Rekomendācijas izstrādātas medicīnas pakalpojumu ņēmējiem 

(pacientiem / klientiem), medicīnas pakalpojumu sniedzējiem, veselības aprūpes sistēmas 

organizatoriem un datu apstrādes kompānijām. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrēšana rutīnas praksē ir jauns šī laikmeta 

izaicinājums, tās pieprasa atbilstošu datu drošību digitālajā vidē, ticamību un pamatotību 

informācijai, sistēmu standartizēšanu un datu apjoma apstrādi un uzglabāšanu (Cheng & 

Mitomo, 2017; Casselman et al., 2017). Tomēr tehnoloģijas ir kā risinājums populācijas 

novecošanai, pārapdzīvotībai un medicīnas pakalpojumu fiziskai nepieejamībai, ar ko saskaras 

arvien vairāk cilvēku (Casselman et al., 2017). 

Telerehabilitācijas jeb attālinātās rehabilitācijas pakalpojumi, kas ietver informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, jāintegrē muskuloskeletālās sistēmas patoloģiju ārstēšanā ar 

mērķi:  

1) veicināt pacienta / klienta spēju pašam izstrādāt lēmuma pieņemšanas stratēģijas, 

nekaitējot sev; 

2) palīdzēt pacientam no pasīva pakalpojuma saņēmēja kļūt par aktīvu dalībnieku 

atveseļošanās un rehabilitācijas procesā; 

3) stiprināt pacienta uzticību savai spējai risināt ar veselību saistītos stāvokļus, 

mazinot bailes, izglītojot un atbildot uz neskaidrībām, ar kurām pacients saskaras; 
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4) vadīt pacientu līdz optimālam rehabilitācijas iznākumam, samazinot iespējamo 

komplikāciju draudus (Turolla et al., 2020). 

DAid viedā krekla prototips ir potenciāls veids, kā rehabilitācijas pakalpojumus sniegt 

attālināti, kas ir viens no telemedicīnas mērķiem. Bet, kā jau jebkurš jauns prototips, arī DAid 

viedajam kreklam nepieciešama attīstīšana, pilnveidošana, komercializācija. 

 

4.11. Pētījuma ierobežojumi 

 

Kā viens no būtiskākajiem pētījuma ierobežojošiem faktoriem jāmin ārkārtas situācijas 

izsludināšana valstī Covid-19 pandēmijas dēļ.  

Pētījuma praktiskā daļa bija paredzēta no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada maijam, 

un katrā grupā bija paredzēts iesaistīt 25 dalībniekus, lai sasniegtu vismaz 15,1 punkta atšķirību 

starp grupām DASH anketas mērījumā, – tāds dalībnieku skaits iekļauts pētījumā 

“Atgriezeniskā saite uzlabo uz lāpstiņu fokusētas ārstēšanas efektu pacientiem ar subakromiālo 

atdures sindromu”(Feedback improves the scapular-focused treatment effects in patients with 

shoulder impingement syndrome), kuru 2020. gadā veicis Moslehi et al. (Moslehi et al., 2020). 

Tomēr pētījumā piedalījās nevis 50, bet tikai 34 dalībnieki – 17 DAid krekla grupā un 

17 kontroles grupā.  

Būtiski izcelt, ka līdz šim veiktie pētījumi bijuši vērsti uz viedo apģērbu sistēmu izstrādi, 

lietojot viedos kreklus vai to prototipus nelielās brīvprātīgo populācijās vai gadījumu analīzēs 

(Tognetti et al., 2014; van Meulen et al., 2016; Lorussi et al., 2016; Eizentals et al., 2020). Līdz 

šim nav veikti analogi pētījumi ar lielākām pacientu populācijām, kurās būtu lietoti viedā 

tekstilmateriāla apģērbi vai to prototipi. 

DAid viedā krekla prototips nav komerciāli pieejams, tā nav “nobriedusi” tehnoloģija, 

tāpēc arī iesaistīto pacientu skaits ir atkarīgs no tā, vai tehnoloģija ir spējīga pētījuma termiņu 

“tehniski izdzīvot” līdz galam. 

Tāpat jāmin pētījuma dizains: lai nejaušinātam kontrolētam pētījumam panāktu 

augstāku ticamības līmeni, tam būtu jābūt dubultaklinātam, izslēdzot placebo efektu. Ņemot 

vērā rehabilitācijas kā nozares specifiku, dubultaklinātu pētījumu nebija iespējams veikt, jo 

fizioterapeitam ir būtiski zināt, kāds uzdevums konkrētajam pacientam / dalībniekam paredzēts, 

kas arī norādīts Eizentala et al. 2020. gadā veiktajā pētījumā (Eizentals et al., 2020). Tāpat DAid 

viedā krekla prototipa pacientu grupa zināja, ka viņi ir DAid viedā krekla prototipa grupā. Tālab 

kā vienu no sistēmiskajām kļūdām (bias) varētu minēt to, ka DAid viedā krekla prototipa grupas 

dalībnieki, sevišķi tie, kuri ar pleca sāpēm bija saskārušies vairākkārt, bija pozitīvāk noskaņoti 

par terapijas procesu, jo tas bija “jaunums” fizioterapijā. 
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Kā pēdējais pētījuma ierobežojums jāmin fakts, ka cilvēks, veicot fiziskas aktivitātes 

cieši piegulošā apģērbā, svīst, tādējādi mainot viedā tekstila sensora elektriskā impulsa 

vadīšanas spēju. Tas jāpatur prātā fizioterapeitam, vērtējot, kādas intensitātes uzdevumus 

pacientam ieteikt. Kustību kontroles uzdevumi neprasa lielu piepūli, un uzdevumus, kuri ir 

nepieciešami pleca pacientu rehabilitācijā, var piemērot, neveicinot pārmērīgu pacienta 

svīšanu. Savukārt viedajā kreklā veicot uzdevumus / vingrinājumus, kuros jāstrādā ar 

submaksimālu svaru plecu joslai, dati ekrānā būs kļūdaini / neatbilstoši. 

 

4.12. Turpmākie attīstības virzieni un pētāmie jautājumi 

 

Pētījuma autore izvirza dažus iespējamos tālākos prototipa attīstības un pētnieciskos 

virzienus: 

1. Pilnveidot DAid viedā krekla prototipu, lai tā ražošana būtu automātisks process, 

kas nav jāveic ar rokām. Pilnveidot datorprogrammatūru, kura apstrādā DAid viedā 

krekla prototipa datus, lai tā būtu patērētājam vizuāli interesantāka un uztveramāka. 

2. Pielāgot DAid viedā krekla prototipu cilvēkiem ar redzes, dzirdes traucējumiem, 

piemēram, redzes traucējumu gadījumā pievienot skaņas signālus, kad uzdevums 

tiek veikts nepareizi. Dzirdes traucējumu gadījumā varētu pievienot vibrācijas vai 

citus taktilos stimulus, kuri sniegtu pacientam atgriezenisko saiti par pleca joslas 

novietojumu. 

3. DAid viedā krekla prototipa lietojama tādu pleca patoloģiju gadījumā kā 

subakromiālais sāpju sindroms vai līdzīgas patoloģijas, kurās novēro lāpstiņas / 

plecu joslas kontroles funkcionālu deficītu aktivitāšu laikā. Tomēr pleca joslas 

kontrole ir ietekmēta ne tikai SASS gadījumā, tāpēc kā viens no pētnieciskajiem 

virzieniem jāmin DAid viedā krekla prototipa izmantojums citu pleca patoloģiju 

gadījumos. 

4. Turpināt DAid viedā krekla prototipa pilnveidi, lai būtu iespēja to lietot plašākām 

pētījuma dalībnieku populācijām. Šā brīža prototips ir pietiekami dzīvotspējīgs, lai 

to izmantotu vairāk nekā vienam dalībniekam, bet tā vēl nav nobriedusi tehnoloģija, 

lai lietotu plašām pacientu populācijām. Prototips prasa tehnoloģisko pilnveidi un 

turpmāku starpnozaru sadarbību. 
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5. Lietot DAid krekla prototipu ārpus laboratorijas un fizioterapeitiskās vides 

apstākļiem, piemēram, pacienta vai klienta ierastajā vidē. Un vērot, cik efektīvi 

pacients spēj būt pilnīgi neatkarīgs no fizioterapeita, veicot pleca joslas kustību 

kontroles uzdevumus. Kādi ir paša pacienta vadītas terapijas rezultāti. 

6. Nepieciešama arī atgriezeniskā saite no prototipa lietotāja, jo šobrīd prototips 

izstrādāts, iesaistot inženierus un medicīniskās jomas pārstāvjus, tomēr, lai viedo 

tehnoloģiju ieviestu ikdienā, ir būtiski uzzināt viedās tehnoloģijas lietotāja pieredzi 

un redzējumu par tās lietderīgumu, ērtumu, lietojamību un praktisko ieguvumu 

ikdienā. 

7. Jānoskaidro, kādas neirofizioloģiskās izmaiņas smadzenēs rodas pacientiem, kuri 

cieš pleca sāpes, kad tie izmanto prasmes jaunapguvē vai atkārtotā apguvē DAid 

vieda krekla prototipa nodrošināto ārējo atgriezenisko saiti, koncentrējot uzmanību 

uz ārēju stimulu, nevis sāpju stimula radītām sajūtām skartajā locītavā. 

8. Kāds būtu optimālais DAid viedā krekla prototipa atgriezeniskās saites veids 

(piemēram, audiāls, vizuāls, taktils; viss kopā vai atsevišķi, kādā kombinācijā) 

pacientiem ar pleca sāpēm, lai sasniegtu vispozitīvāko klīnisko rezultātu visīsākajā 

laika posmā. Cik noturīga ir pleca sāpju neesamība / asimptomātika laikā 

pacientiem ar pleca sāpēm. 

9. Kādi ir rezultāti terapijai, ja DAid viedā krekla prototipu izmanto hronisku sāpju 

pacientu populācijā.  

10. Vai DAid viedā krekla prototipa izmantošana motivē pacientu iesaistīties savas 

veselības uzlabošanas un / vai profilakses pasākumu īstenošanā. 

11. Kāda ilgtermiņā ir ietekme uz DAid viedā krekla prototipa lietotāja dzīves 

kvalitātes rādītājiem. Kāds laiks nepieciešams, lai simptomi atkārtotos pacientiem 

ar pleca sāpēm. 

12. Vai DAid viedā krekla prototipa profilaktiska lietošana pleca joslas monitoringam 

kustību vai statiskās pozīcijas laikā, kad simptomi vēl nav parādījušies, ir 

pieskaitāma efektīviem preventīviem pasākumiem, piemēram, sēdoša darba 

darītājiem, lai nerastos pleca sāpes. 

13. Vēl virziens varētu būt DAid viedā krekla prototipa ilgtspējība un dzīvildze, kad tas 

tiek ilgtermiņā lietots, mazgāts un deformēts. 

14. Vai DAid viedā krekla prototipa izveide saprātīgi un efektīvi izmanto dabas 

resursus, salīdzinot ar citām viedajām tehnoloģijām. Cik plastmasas materiālu tiek 

patērēts tās izveidē. Kāds ir ekoloģiskās pēdas nospiedums, lai to radītu. Vai 
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salīdzinājumā ar resursiem, kuri tiek patērēti, lai pacients nokļūtu pie fizioterapeita, 

izmantot viedo tehnoloģiju ir dabai draudzīgāk. 
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Secinājumi 
 

1. DAid viedā krekla prototipu, kas reģistrē pleca joslas pozīciju, ir iespējams 

izmantot fizioterapeitiskās intervences laikā kā objektīvu atgriezenisko saiti. 

2. DAid viedā krekla prototipa mērījumi ir noturīgi un pamatoti attiecībā pret “zelta 

standartu” un tas ir piemērots kā objektīva atgriezeniskā saite fizioterapijā 

pacientiem ar subakromiālo sāpju sindromu pleca joslas monitoringam 

funkcionālo, ar pleca joslu saistīto uzdevumu veikšanas laikā. 

3. Pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijā lietojot DAid viedā krekla 

prototipu, tiek sasniegti labāki funkcionālo testu (ER/IR attiecība, CKCUEST) 

rezultāti, salīdzinot ar konvencionālajām metodēm. 

4. Pacientu ar subakromiālo sāpju sindromu fizioterapijā lietojot DAid viedā krekla 

prototipu, tiek sasniegti labāki pašziņotā DASH mērījuma rezultāti, salīdzinot ar 

konvencionālajām metodēm. 
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Praktiskie ieteikumi prototipa pilnveidei 
 

Atgriezeniskā saite ieteikumu formātā Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina 

tehnoloģiju institūta un BINI (Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts) 

pētniekiem par DAid viedā krekla prototipa tehnisko pilnveidi atbilstoši fizioterapijas 

vajadzībām darbā ar subakromiālā sāpju sindroma pacientiem: 

1. Nepieciešams ērtāks atgriezeniskās saites iegūšanas veids digitālā formātā, kuru 

būtu iespējams pievienot pacienta dokumentācijai, lai varētu sekot līdzi terapijas 

procesa dinamikai. 

2. Būtu vēlams izveidot DAid viedā krekla prototipa datorprogrammas lietotājam 

saprotamāku, vizuāli uztveramāku un ērtāku viedierīces ekrānā redzamās 

informācijas dizainu. 

3. Pielāgot DAid viedā krekla prototipu arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes traucējumiem, 

piemēram, redzes traucējumu gadījumā pievienot skaņas signālus kā atgriezenisko 

saiti par veicamo uzdevumu. 
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Publikācijas un ziņojumi par promocijas darba tēmu 
 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datubāzēs  

(Web of Science, SCOPUS, ERIH PLUS): 

1. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A. Development of a New Method to Monitor 

Shoulder Girdle Motion for Ballerina with Shoulder Impingement Syndrome Based on DAid Smart 

Shirt Application. In: Lhotska, L., Sukupova, L., Lacković, I., Ibbott, G. (eds) World Congress on 

Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/2. Springer, 

Singapore. 

2. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A., Cauce, V. 2019. Reliability of the DAid Smart 

Shirt for Shoulder Girdle Motion Assessment in High String Players. 

SOCIETY.INTEGRATION.EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. 

Volume IV. Sports and Health. Art and Design. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 574. 

3. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A. and Cauce, V. 2019. Assessment of Shoulder 

Girdle Elevation Motion using Daid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study. In Proceedings 

of the 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support – Volume 

1: K-BioS, ISBN 978-989-758-383-4, 229–235. DOI: 10.5220/0008064802290235  

4. Eizentals, P., Katashev, A., Okss, A. & Semjonova, G. 2020. Smart Shirt for Uncontrolled 

Movement Retraining. IFMBE Proceedings, 76. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31635-8_113  

5. Eizentals, P., Katashev, A., Okss, A. & Semjonova, G. 2020. Smart shirt system for compensatory 

movement retraining assistance: feasibility study. Health Technol. 10, 861–874. 

https://doi.org/10.1007/s12553-020-00420-x  

6. Semjonova, G., Vetra, J., Cauce, V., Okss, A., Katashev, A. & Eizentals, P. 2020. Improving the 

recovery of patients with subacromial pain syndrome with the Daid smart textile shirt. Sensors 

(Switzerland), 20(18), 1–14. https://doi.org/10.3390/s20185277 

 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti starptautiskajās datubāzēs  

(Web of Science, SCOPUS, ERIH PLUS) par viedo audumu  

izmantošanu rehabilitācijā:  

1. Baribina, N., Okss, A., Baltina, I., Katashev, A., Semjonova, G. & Bergmane, E. 2019. 

Development of Pressure Sensitive Glove Prototype. In Key Engineering Materials. Vol. 800,  

326–330. Trans Tech Publications. 

2. Januskevica, A., Semjonova, G., Okss, A., Katashev, A. & Eizentals, P. 2020. Evaluation  

of the Foot Performance in “Single Leg Squat” Test of Female Athletes using Smart Socks. 

icSPORTS, 161–168. https://doi.org/10.5220/0010146701610168 

 

Uzstāšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar mutisku referātu vai tēzes,  

kas nav iekļautas starptautiskajās datubāzēs: 

1. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A. 2017. Smart Shirt With Textile Strain Sensors  

as Experimental Method for Ballerina Shoulder Girdle Motion Control. 5th International 

Conference on Physiotherapy, 27.–29. XI, Dubai, UAE. (stenda referāts). 

2. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A. 2018. DAid Smart Shirt as Experimental 

Application for Ballerina Shoulder Girdle Motion Control (Proof of Concept). 10th International 

Baltic Sports Medicine Congress, 20.–21. V, Riga, Latvia. (mutisks referāts). 

3. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A. 2018. Development of a New Method to Monitor 

Shoulder Girdle Motion for Ballerina With Shoulder Impingement Syndrome Based on DAid 

Smart – Shirt Application. IUPESM World Congress on Medical Physics and Biomedical 

Engineering, 3.–8. VI, Prague, Czech Republic. (mutisks referāts). 
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4. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A., Cauce, V. 2018. Reliability of the DAid Smart 

Shirt for Shoulder Girdle Motion Assessment During Violin Performance. 2nd International 

Congress on Musicians Physiotherapy, 6.–8. IX, Osnabruck, Germany. (mutisks referāts). 

5. Semjonova, G., Vetra, J., Okss, A., Katashev, A., Cauce, V. 2019. Reliability and Validity  

of the DAid Smart – Shirt for Shoulder Girdle Elevation Motion Assessment. World Confederation 

for Physiotherapy Congress, 10.–14. V, Geneva, Switzerland. (stenda referāts). 
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Pateicības 
 

Paldies profesoram Jānim Vētram par manas idejas uzklausīšanu, atbalstīšanu un 

harmonisku vadību cauri idejas izstrādes procesam. 

Paldies profesoram Aleksandram Oksam par sadarbību un praktiskiem ieteikumiem 

DAid viedā tekstilmateriāla krekla prototipa izveidē, promocijas darba izstrādē. 

Paldies profesoram Aleksejam Kataševam par palīdzību datu apstrādē. 

Paldies RSU statistikas mācību laboratorijas docētājai Vinitai Caucei par sākotnēju 

iedziļināšanos problēmās, kuras skāra ar viedo kreklu saistīto datu statistisko apstrādi. 

Paldies Pēterim Eizentālam par interesantām sarunām, praktiskiem ieteikumiem un 

iesaistīšanos publikāciju izstrādē. 

Paldies Paulīnai Drukai par aktīvu iesaisti pirmā posma pētījumu praktiskā īstenošanā. 

Paldies “ORTO Klīnikas” vadībai par atļauju veikt pētījumu Āgenskalna filiāles telpās. 

Paldies pacientiem, kuri iesaistījās pētījumā un bija atsaucīgi. 

Paldies Aalto universitātes (Helsinki, Somija) kolēģiem no Valkājamo sistēmu 

laboratorijas (Wearable System Lab) par ieteikumiem, kas saistīti ar viedās tehnoloģijas izveidi 

un tās posmiem; viedās tehnoloģijas integrāciju. 

Paldies pirmās RSU apspriešanas sēdes (11.10.2021.) locekļiem, sevišķi RSU 

Rehabilitācijas katedras docentēm Dr. med. Gunai Bērziņai un Dr. med. Dainai Šmitei par 

detalizētiem komentāriem darba pilnveidei. 

Paldies tiem, kuri radīja apzinātu un neapzinātu pretestību šī darba tapšanā.  

Paldies grupai Metallica par sniegto iespēju aizplūst meditatīvā prāta atslodzes stāvoklī 

mūzikas pavadībā brīžos, kad domu radītais troksnis galvā bija nevaldāms. 

Paldies Kventinam Tarantīno, kurš radījis kino industrijas šedevrus un kura radošā 

darbība ļāva man dažos kritiskos brīžos sublimēt emocijas, nekļūstot par fizisku apdraudējumu 

sabiedrībai. 

Paldies maniem draugiem par sapratni. 

Paldies manai ģimenei, ka viņa man ir. 

  



Pielikumi 
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1. pielikums 

Ētikas komitejas lēmums 
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2. pielikums 

Informācijas vēstule pētījuma dalībniecei 
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3. pielikums 

Ētikas komitejas lēmums 
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4. pielikums 

Informācijas vēstule pētījuma dalībniekiem 
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5. pielikums 

Ētikas komitejas lēmums 
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6. pielikums 

Funkcionālo testu kopas protokols 
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7. pielikums 

Ētikas komitejas lēmums 
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8. pielikums 

Informācijas vēstule pētījuma dalībniekam 
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9. pielikums 

DASH (the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) anketa (dash.iwh.on.ca) 
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9. pielikuma turpinājums 
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9. pielikuma turpinājums 
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9. pielikuma turpinājums 
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10. pielikums 

Otrā posma uzdevumi 
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11. pielikums 

Muskulatūrai specifiski uzdevumi 
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12. pielikums 

Iegūtās pētījuma instrumentu vērtības grupās 
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12. pielikuma turpinājums 

 
 


