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(57) Kopsavilkums:

Izgudrojums attiecas uz viedām tekstila ierīcēm un ir
paredzēts skoliozes pacientiem kustību
novērtēšanai, veicot korekcijas vingrinājumus.
Piedāvātais izgudrojums ietver rumpim pieguļošu
tekstila izstrādājumu (kreklu) (1) ar diviem muguras
daļā iestrādātiem stiepes sensoriem (2) un datu
iegūšanas moduli (5) ar datu pārraides funkciju uz
datoru vai viedtālruni datu vizualizēšanai. Sensoru
izvietojums ir pielāgots individuāli katram
pacientam, ņemot vērā pacienta anatomisko
marķieru projekcijas uz tekstila izstrādājuma
virsmas. Izgudrojums ir izmantojams skoliozes
fizikālai terapijai ārstu-ortopēdu praksē, lai
nodrošinātu pacientam paškontroles iespēju, veicot
korekcijas vingrinājumus bez ārsta klātbūtnes.
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 IZGUDROJUMA APRAKSTS 

 

[001] Izgudrojums attiecas uz viedām tekstila ierīcēm un tā lietošanas paņēmieniem un var tikt 

izmantots skoliozes fizikālai terapijai ārstu–ortopēdu praksē, nodrošinot paškontroles iespēju 

pacientiem, kas veic paškorekcijas vingrinājumus bez ārsta palīdzības.  

 

Zināmais tehnikas līmenis 

 

[002] Pašlaik paškorekcijas vingrinājums skoliozes pacientiem tiek veikts ārsta ortopēda 

vadībā: ārsts lika pacientam ieņemt koriģēto pozu, kuras ilgstošā uzturēšana veicina mugurkaula 

deformācijas samazināšanos. Vingrinājuma laikā korektas pozas ieņemšana notiek vairākas 

reizes, lai izveidotu pacientam pareizo kustības stereotipu. Lai nodrošinātu korekcijas pozas 

ilglaicīgo uzturēšanu, pašlaik tiek izmantotas pacienta stājas fiksējošās ortozes [1]. Tomēr 

ortozes, mehāniski atbalstot koriģēto rumpi, neveicina pacienta rumpja muskulatūras aktīvo 

iesaisti korekcija procesā.  

[003] Atšķirībā no ortožu izmantošanas, paškorekcijas vingrinājums ar nodrošināto paškontroli 

stimulē pacienta aktīvu iesaistīšanu stājas korekcijā caur apzināto rumpja muskulatūras 

iedarbināšanu, līdz ar to veicina ātrāko pareizas stājas ieraduma veidošanos.  

[004] Lai palielinātu paškorekcijas vingrinājuma efektivitāti un atvieglotu vingrinājuma pareizo 

izpildi arī bez ārsta klātbūtnes, pacientam nepieciešams nodrošināt paškontroles iespēju. Tas tika 

panākts, nodrošinot pacientam iespēju vērtēt koriģēto rumpja pozīciju, piemēram, reālā laikā, 

demonstrējot pacientam viņa muguras videoierakstu vingrinājuma laikā [2]. Rumpja pozīcija tiek 

vērtēta vizuāli, kas neļauj kvantitatīvi raksturot ieņemtas pozas sakritību ar ārsta uzdoto korekto 

pozu. Turklāt videoierakstā metodes realizācijai nepieciešama stacionāri uzstādīta aparatūrā 

(videokamera un monitors). 

[005] Kvantitatīvo ieņemtas pozas sakritības ar ārsta uzdoto korekto pozu novērtēšanu 

nodrošina metodes, kas balstās uz rumpim piestiprināto marķieru trīs dimensiju (3D) pozīciju 

mērījumiem. Marķieru pozīcijas nosaka, izmantojot stereo–fotogrammetrijas metodi, filmējot 

marķierus ar vairākām videokamerām un rēķinot marķieru 3D pozīciju ar kamerām saistītā 

koordināšu sistēmā pēc marķieru attēlu koordinātēm kameru kadra plaknē. Ir zināmi komerciālo 

stereo–fotogrammetrisko sistēmu pielietojumi pacientu paškontroles nodrošināšanai [3], kā arī 

sistēmas, kas nodrošina šīs metodes realizāciju specifiski pacientu stājas un rumpja pozīcijas 
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novērtēšanai [4]. Minēto metožu realizācijai nepieciešama stacionāri uzstādīta aparatūra 

(vairākas videokameras, datu apstrādes darba stacija), kā arī marķieru piestiprināšana pacientam 

katrā vingrošanas reizē.  

[006] Alternatīvo pieeju kvantitatīvai ieņemtas pozas sakritības ar ārsta uzdoto korekto pozu 

novērtēšanai nodrošina metodes, kas balstās uz rumpja deformācijas, kas veidojās, pacientam 

veicot paškorekcijas vingrinājumu, noteikšanu, izmantojot rumpim piestiprinātus deformācijas 

(stiepes) sensorus. Pēc būtības izgudrojumam tuvākais risinājums ir viedā tekstila ierīce (T -

krekls), kurā muguras daļa iestrādātie stiepes pārveidotāji ķermeņa augšējas daļas kustību 

reģistrācijai [5]. Šis risinājums ir pieņemts par izgudrojuma prototipu.  

[007] Prototipa ierīcē ietilpst T-krekls, kura muguras daļā izvietoti 21 sensori, turklāt sensori 

izvietoti visās muguras daļās, kurās, cilvēkam veicot dažādas rumpja un augšējo ekstremitāšu 

kustības, veidojās T-krekla materiāla stiepe. Par stiepes sensoriem ir izmantoti 0,3 mm diametra 

elastomēru tenzometriskie pārveidotāji [6], pievienoti T-kreklam ar silikona gumiju. Prototips ir 

aprīkots ar datu iegūšanas moduli ar datu pārraides funkciju uz datoru (datu vizualizācijai un 

analīzei). 

[008] Prototipam ir šādi trūkumi: 

− Prototipā tiek izmantots liels sensoru skaits, kas padara ierīci par sarežģītu. 

− Prototips paredzēts rumpja un augšējo ekstremitāšu lielās amplitūdas kustību reģistrācijai, 

kad T-krekla materiāla stiepe sasniedz 10–20 %. Savukārt, skoliozes pacientu paškorekcijas 

rezultātā veidotas T-krekla materiāla deformācija nepārsniedz 9 % [7].  

− Prototipa iestrādāto sensoru izvietošana nav pielāgota individuālajām pacienta muguras 

deformācijas īpatnībām. 

− Izgatavojot prototipu, nav iespējams mainīt izmantoto sensoru jūtīgumu, kas var būt 

nepieciešams mazās deformācijas reģistrācijai.  

− Prototipā izmantoto sensoru stiprināšana ar silikona gumiju maina T-krekla tekstila materiāla 

mehāniskās īpašības, kas var ietekmēt T-krekla lietošanas komfortu. 

 

Izgudrojuma mērķis un būtība 

 

[009] Izgudrojuma mērķis ir vienkāršot tekstila izstrādājuma konstrukciju, kas ir pielāgota 

individuālam skoliozes pacientam un nodrošina tam pašnovērtēšanas iespēju, veicot 

paškorekcijas vingrinājumus, izmantojot rumpja deformācijas noteikšanu. 
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[010] Rumpja kustību amplitūdas, skoliozes pacientiem, veicot paškorekcijas vingrinājumu, 

proti, ieņemot koriģēto pozu, nepārsniedz 9 % no sākuma attāluma starp anatomiskiem 

marķieriem [7]. Turklāt tik lielās attālumu izmainās starp anatomiskiem marķieriem tiek novēroti 

tikai atsevišķiem marķieru pāriem, pārējiem marķieru pāriem attālumu izmaiņās var būt 1–4 % 

robežās, kas ir salīdzināms ar attālumu starp anatomiskiem marķieriem mērīšanas nenoteiktībām, 

pacientam atkārtoti veicot korekcijas vingrinājumu. Tā kā ar skoliozi izraisītas rumpja 

deformācijas un korekcijas vingrinājumu kustības ir individuālas katram pacientam, marķieru 

pāri, attāluma izmaiņas starp kuriem pārsniedz šo attāluma izmaiņu mērīšanas nenoteiktību arī ir 

individuāli katram pacientam.  

[011] Lai kvantitatīvi novērtētu kustības amplitūdas, pacientam veicot paškorekcijas 

vingrinājumu, var izmantot pacienta muguras anatomisko marķieru 3D pozīcijas noteikšanu. 

Anatomiskos marķierus izvēlās tā, lai tie būtu viegli lokalizējami bez papildus tehnisko līdzekļu 

izmantošanas. Literatūrā [4; 7; 8] ir aprakstīti vairāki varianti marķieru izvēlei. 

[012] Izgudrojumā izmantots anatomisko marķieru komplekts, kas ir aprakstīts informācijas 

avotā [4] (turpmāk “Oriģinālais anatomisko marķieru komplekts”), un kas ir modificēts atbilstoši 

izgudrojuma specifikai. Oriģinālais anatomisko marķieru komplekts [4] ietver: 7. kakla 

skriemeļa smailes izaugumu, 5. krūšu skriemeļa smailes izaugumu, 1. jostas krūšu skriemeļa 

smailes izaugumu, labas un kreisas lāpstiņas apakšējo stūri, iegurņa kaula labo un kreiso 

mugurējos augšējos paugurus, krusta kaulu, labu un kreisu padusi, labo un kreiso elkoni, labu un 

kreisu zemceļa bedrīti, labo un kreiso papēdi.  

[013]  Oriģinālais anatomisko marķieru komplekts ir modificēts, no tā izslēdzot marķierus, 

izvietotas uz ekstremitātēm, un marķierus, kura pozīcija var būt ietekmēta ar ekstremitāšu 

kustību (paduses). Papildus krūšu un jostas marķieru vietā ir izmantots viens marķieris, kas 

atbilst 12. krūšu skriemeļa smailes izaugumam.  

[014] Izgudrojuma izmantotais marķieru komplekts (1. zīm.) iekļauj: C7 – 7. kakla skriemeļa 

smailes izaugums (C7 vertebra processus spinosus), T12 – 12. krūšu skriemeļa smailes 

izaugums (T12 vertebra processus spinosus), PL – kreisās lāpstiņas apakšējais stūris (sin. 

angulus inferior scapulae), PR – labās lāpstiņas apakšējais stūris (dex. angulus inferior 

scapulae), SL – iegurņa kaula kreisais mugurējais augšējais paugurs (sin. posterior superior iliac 

spine), SR – iegurņa kaula labais mugurējais augšējais paugurs (dex. posterior superior iliac 

spine), S – viduspunkts starp SL un SR, kas atbilst krusta kaula pozīcijai. 
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[015] Izgudrojuma mērķis ir sasniegts izveidojot ierīci, kas ietver rumpim pieguļošo tekstila 

izstrādājumu ar stiepes sensoriem, kas tika iestrādāti izstrādājuma muguras daļā, 

savienotājvadus, datu iegūšanas moduli ar datu pārraides funkciju uz datoru vai viedtālruni datu 

vizualizēšanai un vizualizēšanas programmatūru, kas ļauj pacientam reālā laikā novērtēt 

ieņemtas pozas tuvumu koriģētai rumpja pozīcijai. Tekstila izstrādājums ietver tikai divus 

sensorus, kas ir izvietotas individuāli katram pacientam starp tekstila izstrādājuma punktiem, kas 

atbilst anatomisko marķieru projekcijām uz tekstila izstrādājuma virsmas, un attālumi starp 

kuriem rāda divas lielākas izmaiņas skoliozes pacientam veicot paškorekcijas kustību, pie 

nosacījuma, ka attāluma izmaiņas pārsniedz attāluma izmaiņu mērīšanas paplašināto 

nenoteiktību, kas ir skaitliski vienāda ar divkāršoto attāluma izmaiņas standartnovirzi[10]. 

[016] Tikai divu sensoru izmantošana vienkāršo izgudrojuma ierīces konstrukciju, samazina 

izmaksas un atvieglo datu vizualizēšanu divu dimensiju (2D) datora/viedtālruņa ekrānā.  

[017] Izgudrojuma būtību ilustrē šādi zīmējumi: 

1. zīm. Anatomisko punktu izvietojums un atlasīti punktu pāri: C7 – 7. kakla skriemeļa smailes 

izaugums (C7 vertebra processus spinosus), T12 – 12. krūšu skriemeļa smailes izaugums (T12 

vertebra processus spinosus), PL – kreisās lāpstiņas apakšējais stūris (sin. angulus inferior 

scapulae), PR – labās lāpstiņas apakšējais stūris (dex. angulus inferior scapulae), SL – iegurņa 

kaula kreisais mugurējais augšējais paugurs (sin. posterior superior iliac spine), SR – iegurņa 

kaula labais mugurējais augšējais paugurs (dex. posterior superior iliac spine), S – viduspunkts 

starp SL un SR, kas atbilst krusta kaula pozīcijai. 

2. zīm. Anatomisko punktu pozīciju izmaiņa, pacientam veicot paškorekcijas vingrinājumu un 

šim pacientam aprēķināto attālumu izmaiņas starp punktiem. C7 – 7. kakla skriemeļa smailes 

izaugums (C7 vertebra processus spinosus), T12 – 12. krūšu skriemeļa smailes izaugums (T12 

vertebra processus spinosus), PL – kreisās lāpstiņas apakšējais stūris (sin. angulus inferior 

scapulae), PR – labās lāpstiņas apakšējais stūris (dex. angulus inferior scapulae), SL – iegurņa 

kaula kreisais mugurējais augšējais paugurs (sin. posterior superior iliac spine), SR – iegurņa 

kaula labais mugurējais augšējais paugurs (dex. posterior superior iliac spine), S – viduspunkts 

starp SL un SR, kas atbilst krusta kaula pozīcijai.  

3. zīm. Ierīces realizācijas piemērs, kurā ietilpst rumpim pieguļošais trikotāžas krekls (1), kreklā 

iestrādātus trikotāža rezistīvas stiepes sensorus (2), savienotājvadus: šuves, kas veidotās 

izmantojot vadošus pavedienus (3), krekla izšūtus kontakta laukumiņus (4), datu iegūšanas un 
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komunikācijas moduļi (5), kas ir aprīkots ar elektriskiem kontaktiem (8) un ir piestiprināts 

kreklam ar skrūvi (6), kas ir ieskrūvēts moduļa korpusā esošā uzgrieznī (7). 

4. zīm. Pašnovērtēšanas aplikācijas ekrāna piemērs paškorekcijas vingrinājumam. 

 

Izgudrojuma īstenošanas piemēri 

 

[018] 2. zīmējumā ir parādīta marķieru telpiskā pozīcija pacienta frontālā plaknē konkrētam 

pacientam nekoriģētā un koriģētā pozā. Marķieru telpiskās pozīcijas ir individuālas katram 

pacientam. 

[019] Pēc iegūtiem marķieru 3D pozīcijām tika noteikti attālumi starp marķieru pāriem (1. 

tabula). Atkārtoti veicot korekcijas vingrinājumu, katram marķieru pārim noteikts vidējais 

attālums starp marķieriem L0, vidējais attāluma starp marķieriem pieaugums L, attālums starp 

marķieriem izmaiņas mērīšanas nenoteiktība L un attālums starp marķieriem relatīvais 

pagarinājums  = |L|/L (pieauguma zīme netiek ņemta vērā).  

1. tabula 

Attālumu starp anatomiskiem marķieriem izmaiņas pacientam veicot paškorekcijas vingrinājumu 

Segments L0, mm L, mm L, mm , % t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

PR-T12 139,2 -13,2 2,2 9,5 % 5,88 

PL-T12 129,5 -10,3 5,3 8,0 % 1,94 

PL-PR 151,2 -11,5 2,3 7,6 % 5,08 

SR-PR 278,6 -16,8 2,6 6,0 % 6,59 

SL-PL 284,5 -14,3 2,0 5,0 % 7,28 

SL-SR 106,7 4,7 1,9 4,4 % 2,52 

S-T12 172,6 -5,0 3,9 2,9 % 1,27 

S-C7 432,0 -10,6 3,6 2,5 % 2,92 

T12-C7 259,8 -5,6 6,9 2,1 % 0,80 

PR-C7 183,9 -2,2 3,8 1,2 % 0,59 

PL-C7 170,7 -0,1 4,1 0,0 % 0,01 
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Aprēķinātas vērtības: L0 – sākotnējs attālums starp punktiem; L – attāluma izmaiņas 

paškorekcijas vingrinājuma laika; L – attāluma izmaiņas mērīšanas nenoteiktība;  – 

relatīvā attāluma izmaiņa; t – attiecība starp attāluma izmaiņu un attāluma izmaiņas 

mērīšanas nenoteiktību. 

 

[020] Pacienta rumpja kustību novērtēšanai var izmantot tikai tos marķieru pārus, kam attālums 

starp marķieriem pagarinājums ir pietiekoši liels salīdzinājumā ar pagarinājuma mērīšanas 

nenoteiktību: izgudrojumā marķieru pāri uzskata par atbilstošo, jā attālumu starp marķieriem 

pagarinājums pārsniedz pagarinājuma mērījumu paplašināto nenoteiktību, proti, L>2L, vai 

t=L/L>2.  

[021] Lai atvieglotu signāla reģistrāciju un apstrādi, starp marķieru pāriem, kas atbilst 

nosacījumam L>2L ir lietderīgi izvēlēties tos, kam pagarinājums  ir lielāks salīdzinājumā ar 

pagarinājumiem citiem marķieru pāriem. 

[022] Izgudrojuma ierīces lietošanā vērtē tikai divu segmentu garumu. Divu segmentu 

izmantošana padara īpaši vienkāršo sensoru signālu vizualizēšanu, izstrādājot pacienta 

paškontroles rīki (programmatūru) paškorekcijas vingrinājumam 2D datora/viedā tālruņa ekrāna 

(4. zīm.).  

[023] Izgudrojuma ierīces realizācijas piemērs (3. zīm.): T-krekls (1) ar diviem iestrādātiem 

rezistīviem stiepes pārveidotājiem, kuru pozīcija individuāli pielāgota pacientam.  

[024] Izgudrojuma ierīces izgatavošanai sensoru pozīcijas nosaka šādi: 

i. Pacients uzvelk T-kreklu, tad ārsts nosaka anatomisko marķieru projekcijas uz T-krekla 

virsmas, atzīmē projekcijas punktus. 

ii. Pacientam ārsta klātbūtnē ar jebkādu metodi (piemēram, izmantojot optisko kustības 

tveršanas sistēmu, 3D skeneru vai manuāli) nosaka attālumus starp 1. zīmējuma attēlotiem 

anatomiskiem punktiem koriģēta un nekoriģēta pozīcijā. Koriģēto pozīciju nosaka ārsts. 

iii. Attāluma noteikšanu atkārto, katru reizi pacientam ieņemot nekoriģēto un koriģēto pozīciju. 

Atkārtojumu skaitu izvēlās izmantojot informācijas avotu [10]. 

iv. Pēc atkārtotiem mērījumu datiem aprēķina attālumus starp 1. zīmējumā attēlotiem punktiem 

nekoriģētā pozīcijā (L0) un koriģētā pozīcijā (L1), attālumu starpības =L1–L0, vidējo 

attālumā starpību L un vidējā attāluma starpības mērījumu standarta nenoteiktību L. 

Nenoteiktību aprēķina atbilstoši informācijas avotam [10]. 
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v. No marķieru pāriem izvēlās divus, kuriem starpmarkieru attāluma izmaiņas L ir 

vislielākās, pie nosacījuma, ka L pārsniedz paplašināto nenoteiktību 2L (1. tabula). 

vi. Līnijas, kas savieno iepriekšējā solī izvelētus marķierus, kas kalpo kā vadlīnijas tekstila 

rezistīvo sensoru izvietošanai. 

[025] Individualizēto izgudrojuma ierīci (3. zīm.) izgatavo šādi: 

i. Par sensoru (2) tiek izmantota rezistīvās trikotāžas drāna [9]. Šo drānu priekšrocības ir 

iespēja manīt sensora jutīgumu, mainot tā ģeometriskus izmērus (garums, platums) un 

iespēja iestrādāt drānu izstrādājuma materiālā kā dekoratīvo elementu, to piešujot vai iešujot 

piegrieztā izstrādājumā. Drānas izmantošana neietekmē izstrādājuma mehāniskās un 

ekspluatācijas īpašības. 

ii. Rezistīvus stiepes pārveidotājus (2) uzšuj uz līnijām, kas savieno iepriekš atlasītus marķieru 

pārus. Piemērīšana notiek manuāli, galēja piešūšana – ar šujmašīnu, izmantojot ločveida 

šuvi. Piešūšanai izmanto strāvu nevadošus poliamīda pavedienus. Pārveidotāju 

piestiprināšanai var izmantot arī līmēšanu. 

− Adīto pārveidotāju garums ir 10–12 cm, platums 25–30 mm. Pārveidotājus izvieto 

simetriski, pa vidu starp izvelētiem marķieru pāriem.  

− No pārveidotāju (2) galiem līdz datu iegūšanas moduļa (5) pievienošanas vietas – uz krekla 

izšūtiem kontakta laukumiņiem (4) ar šujmašīnu uzšuj vadošus ločveida šuves. Šuvēm 

izmanto strāvu vadošo ar sudrabu pārklāto poliamīdu pavedienu. Šuves jābeidz ar uz kreklā 

izšūtiem kontakta laukumiem (4) atbilstoši 3. zīmējumam; 

− T-kreklam pievieno divkanālu datu iegūšanas un komunikācijas moduli (5), izmantojot 

adatveida skrūvi (6) ar plakano apaļo galvu, ieskrūvējamo datu iegūšanas moduļa (5) esošā 

vītnē (7). 

− Datu iegūšanas un komunikācijas moduļa (5) virsmā, kas ir vērsta pret T-krekla audumu ir 

iestrādāti 4 vadošie kontakti (8) savienošanai ar uz krekla izšūtiem kontakta laukumiņiem 

(4). Datu iegūšanas modulis (5) nodrošina divus pretestības mērīšanas kanālus un datu 

pārraidi uz datoru.  
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PRETENZIJAS 

 

1. Skoliozes pacientu paškorekcijas novērtēšanas ierīce, kas ietver rumpim pieguļošo 

tekstila izstrādājumu (1) ar stiepes sensoriem (2), kas tika iestrādāti tekstila izstrādājuma (1) 

muguras daļā un datu iegūšanas un komunikācijas moduļi (5) ar datu pārraides funkciju uz 

datoru vai viedtālruni datu vizualizēšanai un vizualizēšanas programmatūras, kas atšķiras ar to, 

ka tekstila izstrādājums (1) iekļauj divus stiepes sensorus (2), savienotājvadus: šuves, kas 

veidotās  izmantojot vadošus pavedienus (3) un tekstila izstrādājumā (1) izšūtus kontakta 

laukumiņus (4), turklāt stiepes sensori (2) ir izvietoti individuāli katram pacientam starp tekstila 

izstrādājuma (1) punktiem, kas atbilst cilvēka anatomisko marķieru projekcijām uz tekstila 

izstrādājuma (1) virsmu, turklāt datu iegūšanas un komunikācijas modulis (5) ir aprīkots ar 

elektriskiem kontaktiem (8) un ir piestiprināts tekstila izstrādājumam (1). 

2. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kas atšķiras ar to, ka iestrādāto stiepes sensoru (2) 

izvietojums ir izvēlēts individuāli katram pacientam starp tekstila izstrādājuma (1) punktiem, kas 

atbilst anatomisko marķieru projekcijām uz tekstila izstrādājuma (1) virsmas, un attālumi starp 

kuriem rāda divas lielākas izmaiņas skoliozes pacientam, veicot paškorekcijas kustību, pie 

nosacījuma, ka attāluma izmaiņas pārsniedz divkāršoto attāluma izmaiņas standartnovirzi.. 

3. Ierīce saskaņā ar 1. pretenziju, kas atšķiras ar to, ka par anatomiskiem marķieriem 

izmanto 7. kakla skriemeļa smailes izaugums (C7 vertebra processus spinosus), 12. krūšu 

skriemeļa smailes izaugums (T12 vertebra processus spinosus), kreisās lāpstiņas apakšējais 

stūris (sin. angulus inferior scapulae), labās lāpstiņas apakšējais stūris (dex. angulus inferior 

scapulae), iegurņa kaula kreisais mugurējais augšējais paugurs (sin. posterior superior iliac 

spine), iegurņa kaula labais mugurējais augšējais paugurs (dex. posterior superior iliac spine), 

viduspunkts starp iegurņa kaula kreiso un labo mugurējiem augšējiem pauguriem, kas atbilst 

krusta kaula pozīcijai.  
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