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Darba aktualitāte 
 

Muskuļu aktivitātes deficīta (MAD) rašanās galvenais iemesls ir kustību veikšanas 
iemaņu trūkums vai to zudums, tas ir, iedzimtu kustības funkciju traucējumu gadījumā. 
Bērnam nav iespējas pilnā apmērā attīstīt sevī kustību iemaņas, bet traumas rezultātā kustību 
iemaņas tiek zaudētas. 
      Saskaņā ar N.A.Bernšteina (1947) ideju, kustības uzbūves pamatā ir vairāku līmeņu 
vadības princips. Jebkurā kustības aktā tikai viens no līmeņiem ir galvenais. Kustību iemaņas 
apgūšanas gaitā galvenais līmenis pakāpeniski atslēdzas no kustību tehnisko detaļu vadības, 
kas tiek nosūtīta „fona” līmeņiem un var tikt realizēta bez apziņas līdzdalības (tā ir „kustību 
automatizācija”). Problēmas elementus ir noskaidrojuši B.S.Farbers un kol. (1995), viņi 
pētīja apakšējo ekstremitāšu, iegurņa un mugurkaula un augšējo ekstremitāšu joslas kustību 
parametrus un muskuļu elektrisko aktivitāti normāli staigājot. 

Ortopēdiskajai palīdzībai nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu (TPL) veidi: 
- fiksējošas ortozes un vertikalizācijas ierīces;  
- funkcionālās un reciprokālas ortožu sistēmas;  
- elektrostimulācija (ES) miera stāvoklī un funkcionālā elektrostimulācija (FES). 
      Galvenā problēma ir tā, ka visi šie līdzekļi palīdz tikai atsevišķos gadījumos un 
kustību spējas atjaunošana atrisinata tikai daļēji. Klasiskās ortožu sistēmas nereti palīdz veikt 
tikai ikdienišķus sadzīves uzdevumus. Vēl jo vairāk – tās var novest līdz muskuļu tonusa 
novājināšanai un ievērojamai atrofijai. Daļēji uzdevums tiek risināts ar mākslīgās kustību 
korekcijas palīdzību (Vitenzons,2000). Taču eksistē virkne ierobežojumu - pacientam jābūt 
spējīgam patstāvi pārvietoties. Pozitīvs ārstēšanās rezultāts ir iespējams, ja manuālas muskuļu 
testēšanas rezultātā muskuļu spēks nav mazāks par 2 ballēm (6 ballu skala). Bez tam, 
stimulācijas obligāts nosacījums ir slimnieka patstāvīgas pārvietošanās iespēja ne mazāk kā 
10 metrus ar papildus balstu vai bez tā. Šīs pārvietošanās rezultātā nedrīkst rasties krasi 
izteikts sāpju sindroms. 

Līdz šim ortopēdiskās palīdzības problēma pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu 
(MAD) aprobežojās ar pilnveidotu tehnisko palīglīdzekļu (TPL) radīšanu un efektīgāku 
staigāšanas apmācības paņēmienu izstrādi. Eksistējošie tehniskie risinājumi īsteno vai nu abu 
apakšējo ekstremitāšu saistību tikai gūžas locītavas līmenī - reciprokālas ortožu sistēmas  
(V.Motlohs, 1966.), vai arī dod iespēju realizēt staigāšanas kustības ar motorizētu sistēmu 
palīdzību, kam nepieciešama sarežģīta un dārga elektroniska un programmas vadība. 
      J.Djukendžijevs izstrādāja reciprokālas vadības metodi un reciprokālo ortožu sistēmu 
(ROS) visam cilvēka ķermenim, tā nosaka kustību ainu soļa ciklā, ņemot vērā cilvēka 
ķermeņa lielo locītavu  kinemātiskas mijiedarbības  (KM). Kustību veikšanai tiek izmantota 
pacienta muskuļu mehāniskā atlikuma enerģija, kas tiek integrēta un pārkārtota. 
      Idejas novitātes dēļ, līdz šim laikam nebija veikti pētījumi par pacientu kustību spēju 
atjaunošanu  ar ROS palīdzību, tai skaitā ar ķermeņa apakšējo ekstremitāšu  lielo locītavu   
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kinemātisko mijiedarbību, nav ilgtermiņa klīnisko izmēģinājumu  noteiktas izmantošanas 
metodikas un rezultātu. Šādu izmēģinājumu veikšanai nepieciešama pasīvu reciprokālo 
ekzoskeletālo mērīšanas sistēmu (PMES) izveide, kas dos iespēju noteikt kustību veidu un 
visa ķermeņa daļu mijiedarbību dubultsoļa dotajā laika intervālā.  

Šādi izmēģinājumi ļaus noteikt ROS metodikas uzdevumu un izmantošanu, kā arī 
izstrādāt daudz pilnīgākas ROS konstrukcijas. 
 
 
Darba mērķis 
 

Profesora Djukendžijeva (1998) kustību spēju atjaunošanas teorētiskās metodes 
biomehāniskais pamatojums un tā klīniska ieviešana. 
 

Pētījuma uzdevumi: 

 
1. Reciprokālo ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātisku mijiedarbību ietekmes izpēte uz 

pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu.  
2. Raksturīgu klašu slimību noteikšana un RES ar KM kinemātisko shēmu definēšana 

konkrētiem pacientiem.   
3. RES ar KM struktūrkinemātisko shēmu optimizācija. 
4. RES ar KM projektēšanas metodikas radīšana.  
5. Samazināt pacienta tiešo piedalīšanos  RES ar KM ilgajā projektēšanas un 

izgatavošanas procesā, izveidojot viņa “kinemātisko dubultnieku”.  
6. Izveidot metodi vienlaicīgai mehāniskai un elektriskai iedarbībai uz apakšējo 

ekstremitāšu muskuļiem staigāšanas procesā, ar mērķi palielināt ārstēšanas 
efektivitātes. 

7. Rekomendāciju izstrāde RES un KM praktiskajai izmantošanai. 
8. Pacientu kustību spēju atjaunošanas efektivitātes novērtēšana un pacientu apmācība 

staigāt izmantojot RES un KM.  
 
 
 
Pētījuma metodika: 
  

1. Gaitas izpēte reciprokālo ortožu sistēmā ar kinemātisko mijiedarbību ar pasīvas  
ekzoskeletālas mērīšanas sistēmas palīdzību. 
 
Cilvēka lielo locītavu starpsegmentu leņķa izmaiņu reģistrācija notiek ar datorizētas 

sistēmas palīdzību. Sistēma iekļauj sevī reciprokālo ekzoskeletālo mērīšanas sistēmu, 
skrejceliņu ar regulējamiem parametriem, elektromiogrāfu un elektrostimulatoru.  

Mērījumu gaitā reģistrēti locītavu leņķu lielumi ar  reciprokālo mehānismu. Pētīti 
veseli operatori, kas kustās normāla tempā: soļošana pa horizontālu virsmu, skrejceliņš. Piecu 
operatoru sešdesmit dubultsoļu analīze deva iespēju iegūt priekšstatu par gūžas, ceļa, potītes-
pēdas  locītavu kustību savstarpējo atkarību. 
Mērījumu rezultātu ticamība ir pamatota ar statistiskās analīzes metodēm.  Ir veikta normālas 
staigāšanas un staigāšanas reciprokālā ekzoskeletālā sistēmā ar kinemātisku mijiedarbību 
(RESKM) līkņu salīdzināšana.  

 



V. Mihnoviča promocijas darba kopsavilkums 

Promocijas darba un zinatniskās istrādnes klīniskas ieviešanas sponsors ir SIA”APL”, LATVIJA 5 

2. Apakšējās ekstremitātes lielo locītavu kinemātiskās mijiedarbības kinemātiskā 
modelēšana: 
 
Ir veikta apakšējās ekstremitātes lielo locītavu kinemātiskas mijiedarbības kinemātiskā 

modelēšana ar programmas metožu palīdzību - „MATLAB” un „Universāla mehānisma”, kā 
arī ar grafisko metodi. Iznantojot šos modeļus, iegūti mehānisma kinemātiski raksturojumi: 
pēdas kustības trajektorija, atsevišķu mehānisma posmu lineārā pārvietošanās. 

 
3. Ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātisku mijiedarbību izmantošanas rezultātu 

novērtējums. 
  RESKM izmantošanas rezultātu izvērtēšanai tiek veikta regulāra pacientu novērošana. 
Darba gaitā tiek reģistrēta biomehānisko parametru virkne: 
-antropometriskie dati; 
-muskuļu elektriskās aktivitātes rādītāji; 
- patstāvīgu  kustību spējas rādītāji. 
 
Zinātniskā novitāte un galvenie rezultāti 
 

(1) Radīts mērīšanas komplekss apakšējo un augšējo ekstremitāšu  lielo locītavu   
mehānogrammu, kā arī elektromiogrammu reģistrācijai.  Komplekss darbojas kopīgi ar 
atsevišķu kustību struktūru pasīvajiem mērījumu ekzoskeletoniem, kā arī ar reciprokālo 
pasīvo mērījumu ekzoskeletonu visam ķermenim. Ar tā palīdzību reģistrēti ekzoskeletona 
šarnīra stāvoklis, ātrumi un paātrinājumi.  

(2) Izstrādāta vienlaicīgas mehāniskas un elektriskas iedarbības metode izmantojot 
reciprokālās muskuļu elektrostimulācijas (RMES) un reciprokālās ekzoskeletoniskās sistēmas 
palīdzību  kustību laikā, kas dod iespēju reabilitēt spināli slimus bērnus mājas apstākļos. 
Apakšējo ekstremitāšu muskuļu mākslīgs uzbudinājums atbilstošās fāzēs kopīgi ar RESKM. 

(3) Izstrādāta praktiska tehnoloģiska teorija  kinemātisko pozitīvu sistēmas 
izgatavošanai, kas dod iespēju samazināt pacienta tiešo piedalīšanos  RESKM ilgajā 
projektēšanas un izgatavošanas procesā, izveidojot viņa “kinemātisko dubultnieku”. 

 (4) Izstrādāta mehānismu sistēmu ar kinemātisku intelektu aprēķinu un optimizācijas 
metodika. 

(5) Uz invalīdu klīniski-biomehāniskās izmeklēšanas un fiziskās modelēšanas datu 
pamata ir veikta kvalitatīva un kvantitatīva MAD  struktūras analīze staigāšanas laikā 
vairākām spinālām slimībām. Pamatojoties uz MAD koncepciju staigāšanas laikā un ņemot 
vērā muskuļu funkcionālo stāvokli, tika izraudzīta (PMES) un stimulējamo muskuļu 
kinemātiska struktūra. Izstrādāta (ESKM) rehabilitācijas programma ar ES muskuļu palīdzību 
starpniecību. 

(6) Izmantojot klīniskos materiālus, apsekošanas objektīvās metodikas ir pamats 
secinat, ka profesora Djukendžijeva metode ir racionāla metode kustību atjaunošanai 
pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu (MAD). 
 
 
Darba praktiskā pielietošana 
 

Disertācijas rezultāti tiek izmantoti protēžu-ortožu palīdzības sniegšanai  spināli 
slimiem bērniem, palīdzības sniegšana ir realizēta piecpadsmit pacientiem. 

Izstrādātās metodes izmantošana veicina funkcionālā stāvokļa uzlabošanos un dod 
iespēju palielināt muskuļu spēku un muskuļu elektrisko aktivitāti. Šāda ārstēšana izveido 
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pacientam pareizāku gaitas stereotipu, kas samazina enerģijas patēriņu, simetrizē kinemātisko 
un dinamisko lokomocijas struktūru. 
 
 Darba praktiskā nozīme apliecināta: 
 
VSMTA sertifikāts Nr. . 060317 
Rīgas domes ieviešanas akts Nr. DL-05-233-nd 
 
 
Publikācijas, to struktūra un apjoms 
 

Par disertācijas tematu ir 15 publikācijas, rezultāti ir pārstāvēti konferencēs un 
kongresos:  RTU  starptautiskā  zinātniskā un  tehniskā  konference, World Congress of the 
International Society for Prosthetics & Orthotics, Baltic – Bulgarian Conference on Bionics 
and Prosthetics, Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, Saņemti divi Latvijas 
Republikas patenti. 
 
 
Atsevišķu darba nodaļu īss apskats 
 

Ievadā tēmas izvēles pamatojums, disertācijas tēmas aktualitātes pamatojums, 
noformulēts darba galvenais uzdevums.  

 
Pirmajā nodaļā ir analizēta literatūra par ortopēdiskās tehnikas metodēm un uzbūvi, 

kuru izmanto pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu (MAD). Apspriestas pozitīvās puses 
un trūkumi, kas eksistē šajā jomā izmantojamajiem  paņēmieniem un ierīcēm, noformulēts 
darba uzdevums un mērķi.  

 
Otrajā nodaļā ir aplūkota kustību un apakšējo ekstremitāšu (AE), iegurņa un 

mugurkaula un augšējo ekstremitāšu joslas  muskuļu elektriskās aktivitātes biomehānisko 
parametru izpētes metodika  normalas gaitasar ESKM palīdzību.  

Ar kompjuterizētas sistēmas palīdzību (1.zīm.) tiek veikta cilvēka apakšējo 
ekstremitāšu lielo locītavu starpsegmentāro leņķu izmaiņu reģistrācija: gūžas locītava  (GL), 
ceļgala  locītava(KL), apakšstilba-pēdas  locītava (PPL). Sistēma iekļauj sevī reciprokālo 
ekzoskeletālo mērīšanas sistēmu, skrejceliņu ar regulējamiem parametriem, elektromiogrāfu 
un elektrostimulatoru. 

 Mērījumu rezultātā reģistrēti locītavu leņķu ar reciprokālo mehānismu lielumi. 
Izpētīti veseli operatori, kustoties normalas gaitas tempā pa horizontālu virsmu.  

Mērījumu gaitā reģistrēti locītavu leņķu lielumi  ar reciprokālo mehānismu. Ir apsekoti 
veseli operatori, kustoties normālas gaitas tempā pa horizontālu virsmu – skrejceliņš. Piecu 
operatoru 60 dubultsoļu analīze deva iespēju iegūt gūžas, ceļa, potītes-pēdas locītavu kustību 
mijiedarbību.  

Ar statistiskās analīzes metodi iegūti vidējoti leņķu pārvietošanās lielumi, variācijas 
koeficients un uzticības intervāls. Veikta normālas gaitas un staigāšanas ESKM līkņu 
salīdzināšana. (2.zīm. –6.). 
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1.zīm. Ekzoskeletālās mērīšanas sistēmas elementi (ASP–analogais-skaitļu parveidotājs, 
MK- maģistrāles kontrolieris).  

 
 
 
 
 ▪ GL leņķis ar ESKM 
▬  GL leņķis bez ESKM  
Aproksimējošā līkne – 
lineārais filtrs diviem 
punktiem  
Korelācijas koeficients  
К = 0.97 
Uz Х ass atlikts laiks % no 
dubultsoļa cikla 
Uz Y ass –  GL leņķis 
radiānos 
 
 
 
 
 
 
 

2.zīm. GL leņķu pārvietošanās salīdzinājums  RESKM un bez tās. 
 

• Soļa laikā fāžu savstarpējā attiecība ir noteikta ar kinemātisko mijiedarbību GL 
līmenī.  

• Leņķu pārvietošanās diapazona izmaiņu samazināšanās ir saistīta ar  pārvietošanās 
ātruma samazināšanos  RESKM un  ar soļa garuma samazināšanos. 
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3.zīm. Soļa fāžu savstarpējā attiecība bez RESKM. 
 

 

4.zīm. Soļa fāžu savstarpējā attiecība ar RESKM. 
 

 
Uz Х ass atlikts laiks % no 
dubultsoļa cikla 
 
Uz Y ass –   CL leņķis 
radiānos 
 
  ♦    CL leņķis bez RESKM  
  ▪   CL leņķis ar RESKM  
 
aproksimējošā līkne y = 3E-
11x6 - 7E-09x5 + 4E-07x4 + 
2E-06x3 - 0.0005x2 + 0.008x - 
0.0087  
 
uzticības koef. R2= 0.9906  
korelācijas koef. К = 0.87 

 
 
 
 

5.zīm. CL Leņķu pārvietošanās salīdzinājums RESKM un bez tās. 
 

• CL saliekšanās balsta fāzē ir praktiski deģenerējusies. Tas ir saistīts ar to, ka ceļa 
šarnīra stāvokļa iztaisnošanās nodrošina pēdas balsta stāvokli; 

• Palielinās CL pamatsaliekšanās ilgums pārnesuma fāzē, jo izmainās soļa fāžu 
savstarpējā attiecība.   
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Uz  Х ass atlikts laiks % no 
dubultsoļa cikla 
Uz Y ass –   PPL  leņķis 
radiānos 
─ PPL leņķis bez RESKM   

     ▪    PPL leņķis ar RESKM   
 
Aproksimējošā līkne – lineārais 
filtrs diviem punktiem 
 
Korelācijas koeficients К = 0.51 
 
 
 
 
 
 

6.zīm. Leņķu pārvietošanās salīdzinājums PPL ar ESKM un bez tās. 
 

• Potītes-pēdas locītavai redzams, ka kinemātiskas mijiedarbības mehānisms nodrošina 
ievērojamu pēdas  dorsālu   saliekšanos pārnesuma fāzē; 

• Notiek  potītes-pēdas locītavas saliekšanās cikla novirze, jo izmainās soļa fāžu 
savstarpējā attiecība, ar to tiek izskaidrots grafiku korelācijas zems koeficients  ar 
ESKM  un bez tās. 

 
Muskuļu elektriskās aktivitātes mērīšana 
 

Elektriskās aktivitātes mērīšanai izvēlēts lielais gūžas muskulis un četrgalvju 
augšstilba muskulis, jo piedaloties augšstilba saliekšanā un iztaisnošanā šie muskuļi visvairāk 
ietekmē lokomotāro aktu.    

Iegūtas 5 veselu un ar MAD operatoru bez RESKM un  ar RESKM. Kustēšanās 
ātrums pa skrejceliņu ir 2 km/st. Izanalizēti 60 soļu mērījumu rezultāti. 
 Ar statistiskās analīzes metodi ir iegūti lielā gūžas muskuļa aktivitātes 
elektromiogrammas norma un RESKM, variācijas koeficients un uzticības intervāls. 

Staigāšanas cikla gaitā muskuļu aktivitātes sadalījuma grafikos ir redzams, ka lielā 
gūžas muskuļa uzbudinājuma pamatfāzēm ir neliels ilgums un atbilst tiem momentiem, kad 
GL kustība maina virzienu no priekšas atpakaļ. Pārēja laika ciklā kustības veikšanai nav 
nepieciešama ievērojama muskuļu piepūle un daļēji tiek kompensēta uz inerces spēka rēķina. 
Tādā veidā kustību stimulācijai nepieciešama vismaz ES piemērošana tikai īsā laika periodā 
(0,2..0,4 sekundes), kas atbilst uzbudinājuma pamatfāzēm. 

Ir veikts līkņu salīdzinājums (7.zīm.) staigāšanai normā un RESKM. Salīdzinājot 
grafikos ir redzams, ka muskuļu elektriskajai aktivitātei:  

• Ir maksimumi soļa ciklā staigāšanā  ar RESKM un bez tās vienā un tajā pašā 
fāzē; 

• Muskuļu aktivitāte soļa cikla gaitā ir nedaudz lielāka staigāšanā  ar RESKM, 
nekā bez tās, jo šajā gadījumā nepieciešams mazāka piepūle vertikālas pozas 
turēšanai un dod iespēju enerģiju novirzīt tieši uz soļu kustību veikšanu 
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• EMG vidējais lielums soļa cikla gaitā bez RESKM ir 12,25mkV, bet staigāšana 
ar RESKM— 18,98 mkV, kas ir par 55% lielāka, taču nesasniedz 40% no 
maksimālā, tas nozīmē, ka tam nav nepieciešama ievērojama piepūle. 

 

 
7.zīm. Liela gūžas muskuļa aktivitātes elektromiogrammas salīdzinājums ar RESKM un 
bez tās (Korelācijas koeficients К = 0.906). 
 
 

Iegūtie kopējie secinājumi par staigāšanu ar RESKM: 
1. Kustību gaitā notiek muskuļu piepūles sadalījums un to izlīdzināšanās starp abām 
apakšējām ekstremitātēm. Ievērojami samazinās kustību asimetrija starp labo un kreiso 
apakšējo ekstremitāti – notiek saliekšanas/iztaisnošanas amplitūdas izlīdzināšanās. 
2. Vislielākā reciprokalās darbības mehānisma iedarbība ir gūžas locītavu līmenī un sadalās uz 
ceļgalu locītavu līmeni. 
3. Staigājot ar RESKM nedaudz samazinās kustību temps un palielinās gaitas ritmiskums, tas 
ir, samazinās soļa ilguma svārstības. 
 
 
 

Trešā nodaļa veltīta reciprokālo ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātisko mijiedarbību 
(RESKM) sintēzei, kā arī pacienta aizvietošanas ar kinemātisku dubultnieku, izgatavojot 
kustīgu cilvēka endoskeletonisku balsta-kustību aparāta modeli (kinemātisks pozitīvs) 
metodei, un metodei par vienlaicīgu mehānisku un elektrisku iedarbību ar muskuļu 
reciprokālās ekzoskeletoniskās sistēmas palīdzību kopīgi ar reciprokālo ekzoskeletonisko 
sistēmu kustības laikā. 

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100 120

t,[%]

[mkV]

staigašana ar RESKM

staigašana bez RESKM



V. Mihnoviča promocijas darba kopsavilkums 

Promocijas darba un zinatniskās istrādnes klīniskas ieviešanas sponsors ir SIA”APL”, LATVIJA 11 

   
RESKM izgatavošanas sekojošie posmi: 

• kinemātiskas shēmas izvēle; 
• kustīga bioniska modeļa - kinemātiska pozitīva izgatavošana pacientam; 
• mehāniskas ekzoskeletālas konstrukcijas izgatavošana; 
• Elektrostimulatoru un RESKM sajūgšana. 

 
(А) Izstrādājot tādu RESKM sistēmu  tiek ņemtas vērā sekojošas prasības:  

• Vairākas amputācijas un balsta kustību aparāta defekti ;  
• Indikācijas un kontrindikācijas; 
• amputētie stumbri, atsevišķu segmentu nepareizas formas, ar pazeminātām balsta 

spējām;  
• kā arī segmentu virkne ar deformētu struktūru.  

 
(B) Izvēloties  ESKM kinemātisko shēmu tiek ņemti vērā sekojoši rādītāji: 

• apakšējo ekstremitāšu struktūras stāvoklis un saglabāšana; 
• apakšējo ekstremitāšu atlikusī kustību funkcija; 
• augšējo ekstremitāšu struktūras stāvoklis un saglabāšana; 
• augšējo ekstremitāšu atlikusī kustību funkcija; 
• ķermeņa struktūras stāvoklis un saglabāšana; 
• ķermeņa atlikusī kustību funkcija. 

 
 (C) kinemātiska pozitīva (8.zīm) struktūrshēmas sintēze atbilstoši izstrādātai  projektēšanas 
metodei atkarībā no pacienta antropometriskajiem datiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.zīm. Kinemātiskais pozitīvs: a) struktūras shēma (L11,L22 -iegurnis, L2 -augšstilbs, 
L3 -  apakšstilbs, L4 -pēda, L51,L52 - rumpis, L6 - augšdelms, L7 - apakšdelms); б – 
kinemātiskais pozitivs.  
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(D)  Vienlaicīgas mehāniskas un elektriskas iedarbības metode  ar muskuļu reciprokālās 
elektrostimulācijas palīdzību kopīgi ar reciprokālo ekzoskeletonisko sistēmu kustības laikā. 

Pieejas novitāte saistīta ar elektrodu 
spoguļpāru radīšanu un ar programmu sintēzi uz 
reciprokālā principa. Elektrostimulacijai tiek 
izmantots programmējamais divkanālu 
elektrostimulators ELPHA//3000. Katram 
kanālam tiek uzstādīts papildus elektrodu pāris. 
Tādējādi divi kanāli darbojas pretfāzē un īsteno 
četru muskuļu stimulēšanu, tas ir, notiek 
vienlaicīga vienas kājas saliecēja stimulēšana un 
pretējās kājas izstiepēja stimulēšana vai otrādi – 
reciprokālā muskuļu elektrostimulēšana (RMES). 

Reciprokālā ekzoskeletoniskā sistēma 
ar muskuļu elektrostimulēšanu (9.zīm.) sastāv 
no augšējo ekstremitāšu (АВС1) un apakšējo 
ekstremitāšu (C2DE) moduļiem, 
elektrostimulēšanas sistēma(1) ir piestiprināta 
spinālajai šinai, no tās iziet vadu daudzums ar 
virsmas elektrodiem (2), kas tiek pielikti 
ķermenim, tos ieslēgšana notiek ar leņķa 
devējiem (3), kas ir iemontēti gūžas šarnīros, 
bet vadīšana notiek ar vadības ierīces 
starpniecību (4), kas arī  ir montēta uz spinālas 
šinas. 

Pateicoties leņķa devējiem, kas ir 
montēti gūžas šarnīros, sinhroni ar gūžas locītavas 
mehanogrammām, vadības ierīce izveido 
programmu un pārraida elektroimpulsus 
mīkstajiem ādas virsmas elektrodiem.  

RESKM iedarbība kustības laikā, tāpat kā 
elektrostimulācijas, balstās uz proprioceptīvās informācijas orientēto aferento  pārraidīšanu uz 
galvas smadzeņu un mugurkaula smadzeņu lokomotārajiem centriem, un veicina mērķtiecīgu 
ciklisko staigāšanas kustību programmas izstrādi. Bez tam, RESKM izmantošana dod iespēju 
izmantot metodi pacientiem, kuri nav spējīgi patstāvīgi stāvēt un pārvietoties. Ņemot vērā to, 
ka RESKM ir cieta mehāniska reciprokāla saite starp abām apakšējām ekstremitātēm, tas 
izmantošanai kopā ar elektrostimulāciju nepieciešams izveidot savienojamu stimulācijas 
programmu. 
 
 
Ceturtajā nodaļā tiek veikta apakšējās ekstremitātes lielo locītavu kinemātiskās 
mijiedarbības mehānisma modelēšana. Tiek izmantots gadījums, kad mehānisma statne ir 
fiksēta noteiktā augstumā (Ноцт=const),t.i. smaguma centrs kustību laikā nepārvietojas 
vertikāli –RESKM ir nostiprināts uz ratiņos soļošanas kustību realizēšanai (10.zīm.). 

 
 
 
 

9.zīm. Reciprokalā ekzoskeletalā 
sistēma ar kinemātisko mijiedarbību 
un  RMES. 
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10.zīm. RESKM uz ratiņos soļošanas 
kustību realizēšanai  
 

11.zīm. Apakšējās ekstremitātes locītavas 
leņķa izmaiņas: α1 –gūžas locītava; α2 – 
ceļa locītava; α3 –potītes-pēdas locītava. 

 
 
Ņemot vērā modeļa simetriskumu attiecībā pret sagitālo plakni un ciešo reciprokālo 

saiti starp tiem turpmāk tiek pētīta tikai vienas ekstremitātes kinemātiska ķēde. Ieejošas 
koordinātes α1 un α2, atbilst apgrieziena leņķim gūžas (GŠ) un ceļa (CŠ) šarnīrā, bet izejas 
koordināte α3, atbilst apgrieziena leņķim potītes-pēdas šarnīrā (PPŠ). 11.zīm. parādīti vidējoti  
gūžas (GL), ceļa (CL) un potītes-pēdas locītavu (PPL) leņķu raksturojumi  (Farbers, 1995) 
atbilstoši normālas gaitas soļa cikla laikā. Kinemātiskas mijiedarbības mehānisms vienai 
apakšējai ekstremitātei sastāv no astoņiem kustīgiem kinemātiskiem posmiem un deviņiem 
kinemātiskiem pāriem (12. zīm.). Brīvības pakāpju skaits: 
 
W = 3n – 2p1 = 3*8 – 2*11 = 24 – 22 = 2 
 

Dubultsoļa ciklā 100%  11.zīm. iespējams izcelt soļa pamatfāzes (Farbers, 1995). 
Pirmā grafika daļa  (0 .. 12,2%) raksturo balsta procesu uz pēdu, otrā daļa (12,2 .. 40,8%) – 
pārvelšanas procesu pāri pēdai balsta fāzes laikā, trešā (40,8 .. 61,2%) – balstu uz pirkstgalu. 
Un ceturtā (61,2 .. 100%) – pārnesumu, kas nodrošina papildus funkcionālo ekstremitātes 
saīsināšanu.  
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12.zīm. Kinemātiskās mijiedarbības mehānisma shēma. 
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1.Tabula. 
Mehānisma sākumparametri. 

Posms Garums attiecībā pret 
augumu 

Leņķis Leņķu amplitūda lielajās locītavās 

L1 0,234 α1 -12,6 .. 29,4 
L2 0,247 α2 1,9 .. 70,0 
L3 0,149 α3 -11,9 .. 12,6 
L4 0,043   
L5 0,043   
L1’ 0,229   
L2’ 0,046   
L3’ 0,023   
L4’ 0,007   
L5’ 0,023   
L6’ 0,257   
L7’ 0,023   
L8’ 0,040   

 
Posmu lineāros parametrus izvēlas atbilstoši antropometriskiem koeficientiem atkarībā 

no cilvēka auguma. 1.tabulā uzrādīti mehānisma parametru lielumi atkarībā no cilvēka 
auguma. 

Ar datormodelēšanas programmas «Universāls mehānisms» palīdzību radīts 
kinemātiskas mijiedarbības mehānisma datormodelis. Modeļa struktūra atbilst 12.zīmējumā 
attēlotajam mehānismam un tā parametri izvēlēti cilvēkam ar augumu 162 [сm]. 
17.a.zīmējumā attēlots kinemātiskas mijiedarbības mehānisma datormodelis. Kā ieejošas 
koordinātes GŠ un CŠ ir izmantoti normālas gaitas atbilstošie raksturojumi (11.zīm.). 

Ar modeļa palīdzību iegūta potītes-pēdas šarnīra leņķa izmaiņas līkne PPŠ 
kinemātiskās mijiedarbības mehānismā (13.zīm.). Salīdzinot to ar PPL grafiku normā, 
iespējams noteikt, ka gandrīz visa cikla gaitā pagrieziena leņķis PPŠ ir pietiekami pietuvināts 
normai, bet pārnesuma fāzes otrajā daļā notiek pēdas saliekšanās. Vidēji-kvadrātiskā novirze: 
σкв=1.463. 

 

13.zīm. PPL un PPŠ izmaiņu līkņu salīdzinājums. 
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Uzdevums - nepieciešams radīt kinemātiskās mijiedarbības parametru noteikšanas 
metodiku PPŠ līknes optimizācijas ceļā, ar mērķi realizēt pēdas kustības, kas pietuvinātas 
saliekšanās fāžu raksturojumu normai.  

Mehānisma struktūras optimizācijai tiek pieņemta shēma (12.zīm.) ar šādiem posmu 
apzīmējumiem, kas raksturo to garumu un starpposmu leņkus. 
Lai noteikt PPŠ atkarību no GŠ un CŠ. Atbilstoši 12.zīm. mehānismu iespējams attēlot  triju 
savstarpēji saistītu kontūru veidā – četrposmju 
mehanismiem. Pēc četrposmju mehanisma 
definīcijas (Frolovs, 1987): 

kur  λ2, λ3, λ4 – četrposmju mehānisma posmju 
lielumi, kuri ir pievadīti pirmajām; 

α1’, α2’, α3’, α4’ – četrposmju mehānisma 
starpposmu leņķi. 
 

1. Pirmā kontūra ir plakans četru posmu 
mehānisms:Ieejošā koordināte α1; Izejas 
koordināte α1

’; 
14.zīm. 1.kontūras shēma. 

2. Otrā kontūra ir plakans četru posmu 
mehānisms: Ieejošā koordināte α1

’; 
Izejas koordināte α3

’; 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.zīm. 2.kontūras shēma. 

 
3.  Trešā kontūra ir plakans piecu posmu 

mehānisms: Ieejošā koordināte α3
’ un 

 α2; 
Izejas koordināte α3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.zīm. 3.kontūras shēma. 
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Mehānisma pārnesuma funkciju  iespējams iegūt, ievadot iedomāto posmu lm un 
novest kontūru pie četrposmju mehānisma. 

Tad 

 
arī palīgparametrs lр. 

 
tad 

Tagad izmantojot formulas (1) un (2) iespējams noteikt trešās kontūras leņķu lielumus. 
 

2.tabula.  
Posmu apzīmējumi un to lielumi [m]. 

 
Lai veiktu struktūras optimizāciju MatLab vidē tika izveidota programma, kas 

realizēja vienādojumu sistēmu, kuri attēlo kinemātiskās mijiedarbības mehānismu. Šajā 
programmā ieejošie parametri ir mehānisma posmu lineārie lielumi, koordinātes α1(GŠ) un  
α2(CŠ) pēc likuma atbilstoši  11.zīm., bet izejas koordinātes α3 lielumi tiek salīdzināti ar    
PPL līknes atbilstošajiem lielumiem (11.zīm.). Optimizācija tika veikta ar iebūvētas funkcijas 
palīdzību lsqnonlin(). 

Vispiemērotākie ir otrās kontūras posmi (15.zīm.), jo nav tieši saistīti ar kinemātiskās 
mijiedarbības mehānisma ieejas un izejas posmiem un nav ierobežoti ar pacienta 
antropometriskajiem raksturojumiem. Iesākumā veikta optimizācija pēc četriem parametriem 
nedeva pozitīvus rezultātus, tāpēc bija pieņemts lēmums papildināt ar vēl diviem parametriem 
- l'

1 un l’
5. Tādējādi, galīgā optimizācija  tika veikta pēc sešiem parametriem - l'

1, l
’
2, l

’
3, l

’
4, l

’
5 

un l’
6. 

 

Apzīmējumi 
atbilstoši 
15.zīm. 

Izejas mehānisma 
lielumi 

Izvēlēto parametru pētīšanas 
vieta 

Optimizētā mehānisma 
lielumi 

l1 0.3800   
l2 0.4000   
l3 0.2700   
l4 0.0900   
l'

1 0.3650 0.3600 .. 0.4200 0.4199 
l11 0.0400   
l’

2 0.0800 0.0750 .. 0.1400 0.1105 
l’

3 0.0400 0.0200 .. 0.0550 0.0252 
l’

4 0.0400 0.0350 .. 0.1800 0.1634 
l’

5 0.0030 -0.0400 .. 0.0160 -0.0323 
l’

6 0.0400 0.0350 .. 0.0850 0.0777 
l’

7 0.4520   
l’

8 0.0447   
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     a                                                         b 
17.zīm. kinemātiskās mijiedarbības mehānisma modelis: pa kreisi – pirms optimizācijas 
un pa labi – pēc optimizācijas (a – četrposmju mehānisma  otrās kontūras izskats  pēc 
optimizācijas). 

 
Sakarā ar to, ka kinemātiskās mijiedarbības mehānisms darbojas pie ierobežotiem 

koordinātu lielumiem   α1(GŠ) и α2(CŠ), bet izmainot parametrus l'
1, l

’
2, l

’
3, l

’
4, l

’
5 un l’

6  darba 
diapazons var samazināties. Optimizācija tika veikta vairākos etapos. Vispirms optimizācija 
tika veikta nelielam izvēlēto parametru diapazonam ±0.01[m]. Pakāpeniski  robežlielumu 
parametru izmaiņu diapazons palielinājās. Lokālā minimuma atrašanas kritērijs bija tas, ka 
pēc optimizācijas veikšanas visi seši parametri atrodas pētīšanas jomas iekšienē. 2.tabulā 
uzrādīti posmu lielumi pirms un pēc optimizācijas, kā arī parametru izmaiņas vietas. 

18 .zīm. Izmaiņu PPL un PPŠ līkņu salīdzināšana pēc optimizācijas. 
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Ar datormodelēšanas programmas «Universālais mehānisms» palīdzību izveidots 
kinemātiskās mijiedarbības mehānisma datormodelis ar optimizētiem parametriem (17.b.zīm.) 
Ar modeļa palīdzību iegūta leņķa izmaiņas kinemātiskās mijiedarbības mehānisma potītes-
pēdas šarnīra  optimizēta līkne. Tā atbilst līknei, kas iegūta MatLab vidē. Salīdzinot to ar PPL 
normā (18.zīm.), iespējams noteikt, ka novirze no normālas līknes pārnesuma fāzes otrajā daļā 
ir ievērojami mazāka. Vidēji-kvadrātiskā novirze: σкв=1.271. 

 
Piektajā nodaļā ir īstenota klīniski-biomehāniskā  pacientu analīze ar muskuļu  aktivitātes 

deficītu, kā arī ekzoskeletālās sistēmas ar kinemātisko mijiedarbību nozīmēšana un saistītie ar 
tiem lietošanas režīmi. Ir noteikts slimību loks, pie kurām drīkst nozīmēt RESKM (19.zīm.):  

o spina bifida; 
o sklerosis multiplex, cerebrospinalis; 
o paraparesis extremitatum inferiorum; 
o ataxia cerebrellaris; 
o anomalia systematis nervosum centrale congenita; 
o meningomyelocele regionis lumbosacralis; 
o hydrocephalia congenita; 
o paraplegia spinalis; 
o functio laesa organum plevis; 
o insufficientia musculorum; 
o paresis/paralysis cerebralis; 
o fracturae corporis vertebrarum thoracicae/lumbalis; 
o fractura osseum non consolidata (pseudoarthrosis). 

 
19.zīm. ESKM soļošanas kustību realizēšanai. 
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RESKM izmantošanas režīmi 
 
Staigāšanai  ar RESKM eksistē divi 
režīmi: 
 
A. Reciprokalā ekzoskeletālā sistēma ar 
RMES(20.zīm.). 

 
Elektrostimulēšanas izmantošana ir 

papildus avots muskuļu piepūles 
aktivēšanai un muskuļu piepūles ar 
RESKM integrācijas mehānismu 
iedarbības palielināšanai. Izvēloties 
RESKM izmantošanas režīmu priekšroku 
var dot kopīgai ar elektrostimulēšanu 
izmantošanai.  

Viena seansa ilgums ir 30 minūtes. 
Taču jāņem vērā, ka pēc 15-20 trenēšanās 
ar elektrostimulēšanu seansiem jāpārtrauc 
treniņš un ka ir pacienti, kuriem nav 
ieteicams to izmantot. 
  
 

20.zīm. Staigāšana ar RESKM ar RMES. 

        
21.zīm.Staigāšana ar RESKM. 
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B.  Reciprokalā ekzoskeletālā sistēma bez RMES. 
Staigāšana var īstenoties uz horizontālas virsmas (21.a.zīm.). Nepieciešama maksimāla 
piepūle un atbalsts līdzsvara noturēšanai, kā arī nepieciešama palīdzība ķermeņa masas 
pārnešanai un atbalsta kāju soļošanas kustību veikšanai.   
Staigājot pa skrejceliņu ar piekaru  (21.b.zīm.). tiek panākta līdzsvara atbalsts un ir iespējams 
vadīt treniņu ierobežotā telpā. Tam ir liela nozīme strādājot lielākiem bērniem. Viena seansa 
ilgums 60 –120 minūtes vienu-divas reizes dienā. 
 

Sestajā nodaļā ir uzrādīta reciprokālo ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātisko mijiedarbību 
pielietošanas rezultātu analīze  slimniekiem ar muskuļu aktivitātes deficītu. Lai novērtētu RESKM 
izmantošanas rezultātus pacienti tiek regulāri novēroti. Novērošanas laikā tiek reģistrēta 
virkne biomehānisku parametru: 

• Antropometriskie dati; 
• Muskuļu elektriskās aktivitātes rādītāji; 
• Patstāvīgu kustību veikšanas iespēju rādītāji. 

 
Ir noteikts, ka: 

1. Pacientiem no pirmās vecuma grupas ir raksturīga intensīvāka ķermeņa apmēru attīstība, 
kas raksturo muskuļu masas apjomu, kā arī stāvēšanas funkcijas (balsta iespējas). 
2. Pacientiem no vecākās grupas krasāk izteikta ķermeņa lineāro izmēru palielināšanās, 
muskuļu elektriskā aktivitāte, kas saistīta ar muskuļu spēku, kā arī ievērojamu staigāšanas 
iemaņu apguves uzlabošanās. Nedaudz lielāks ir arī visu parametru vidējais rādītājs.  
3. Pacienti, kas izmanto RESKM ar RMES uzrāda vislabākos raksturojuma rezultātus, kas 
saistīti ar kustībām – staigāšanas un muskuļu elektriskās aktivitātes rādītāji. Pēc vidējā 
vērtējuma reģistrēts arī labākais rezultāts salīdzinot ar gadījumu bez RMES. 
4. Pēc slimību grupām viszemākie rezultāti sasniegti pacientiem ar hidrocefāliju un BCT. Jo 
tie ir smagāki saslimšanas gadījumi, kas skar lielu skaitu organisma funkcionālo struktūru, kas 
tiek pastiprināta tajā gadījumā, ja diagnoze nav noteikta agrā slimības stadijā.  
 

Ārstēšana pēc Djukendžijeva metodes dod pozitīvus rezultātus. Salīdzinājumā ar 
sākuma periodu pacientiem var novērot ievērojamus uzlabojumus: normalizējas muskuļu 
tonuss, palielinās pasīvo un aktīvo kustību apjoms locītavās, uzlabojas trofika, uzlabojas 
redze, valoda. Jauna funkcionāla stāvokļa rašanās paver iespējas slima bērna ātrākai motorai 
attīstībai. 
 
 
Nobeigums 
 

Disertācijā iegūti sekojoši jauni rezultāti: 
 

1. Veikta reciprokālo ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātiko mijiedarbību ietekmes uz 
pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu izpēte. Noskaidrota kustību struktūra ar    
RESKM. 

2. Veikta kinemātiskās mijiedarbības mehānisma kinemātiskā modelēšana un 
optimizācija, izstrādātaRESKM  projektēšanas tehnoloģija. 

3. Izstrādāta RESKM projektēšanas metode. 
4. Radīta pacienta aizstāšanas ar kinemātisku dubultnieku metode - tiek izgatavots 

kustīgs cilvēka balsta-kustību aparāta ekzoskeletonisks modelis (kinemātisks pozitīvs), 
kas dod iespēju samazināt pacienta klātesosanu RESKM projektēšanas un 
izgatavošanas procesā. 
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5. Izstrādāta muskuļu reciprokālās elektrostimulācijas metode – vienlaicīga mehāniska 
un elektriska iedarbība uz apakšējo ekstremitāšu muskuļiem staigāšanas procesā ar 
mērķi palielināt ārstēšanas efektivitāti. 

6. Noteiktas raksturīga slimību klases RESKM un RMES izmantošanai konkrētiem 
pacientiem. 

7. Ir veikta kustību spēju atjaunošanas efektivitātes vērtēšana un pacientu 
staigātmācīšanas izmantojot  RESKM un RMES efektivitātes vērtēšana. Iegūti pozitīvi 
rezultāti. 

8. Izstrādātas rekomendācijas RESKM un RMES praktiskai izmantošanai pēc režīmiem. 
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