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AKTUALITĀTE
Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas departamenta datiem, uz XX gadsimta beigām
vairāk, ka 80% Zemes iedzīvotāju ir pēdu un apakšējo ekstremitāšu anatomiski-funkcionālas novirzes ar
atbilstošām negatīvām sekām veselībā:
v Pēdu funkcionālā mazspēja izraisa daudzas hroniskas pēdas, potītes locītavas, ceļa locītavas,

iegurņa un mugurkaula saslimšanas;
v Sensoras informācijas sagrozīšana no pēdu mehanoreceptoriem noved pie ķermeņa pozas

(posturālo) muskuļu distonijas, nepareizu kustību stereotipu veidošanās, un skeleta-muskuļu
sistēmas pārslodzes ģenēzes sāpju sindromu rašanās;
v Pēdas struktūru deformācija ved pie noberzumiem, tulznām, varžacīm, čūlām;
v Gaitas parametru traucējumi un tā rezultātā – enerģijas patēriņu palielināšanās un komforta

sajūtas samazināšanās staigāšanas laikā.
Pēdu stāvokļa diagnostika un to funkcijas korekcija – svarīgākais elements daudzu hronisku
balsta-kustības aparāta ievainojumu un saslimšanu bāzes terapijā.
Zināmās pēdas stāvokļa un korekcijas metodes apvieno tas, ka tās ņem vērā pēdu statiskās un
kinētiski statiskās deformācijas, sēžot/stāvot, pārkāpšanu no vienas kājas uz otru. Dinamikā paradās
cita aina – ja statikā katra pēda (stāvot uz abām kājām) nes ½ cilvēka svara, tad dinamikā šī sastāvdaļa
pieaug vidēji 4 reizes.
Tāpēc pēdu ievainojumu un saslimšanu funkcionālās diagnostikas problēma ir aktuāla izvēloties
ārstēšanas metodes un paņēmienus, kā arī izvērtējot to efektivitāti.
Daudzu hronisku pēdu ievainojumu bāzes terapijas pamats ir tiltiņa atsperu un zolīšu
izgatavošana, bet esošajos zolīšu patentos nekur netiek ņemtas vērā pēdas patoloģijas dināmiskās
komponentes, potītes locītavas stāvoklis un apakšstilba noliekšanas leņķi. Zināmo zolīšu struktūra tiek
novesta līdz 1-2 padrēbes materiālu salīmēšanas, bet sarežģītos gadījumos tiek izmantoti individuālās
šūšanas ortopēdiskie apavi.
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DARBA MĒRĶIS
1. Analizēt balsta un kustību aparāta stāvokli pēc pēdu nospiedumiem dinamikas procesā
(staigāšanas laikā), tai skaitā arī cilvēkiem ar vienas no apakšējas ekstremitātes amputāciju.
2. Izstrādāt balsta un kustības aparāta stāvokļa analīzes metodi pēc pēdu nospiedumiem dinamikas
procesā.
3. Atklāt korelāciju starp balsta un kustības aparāta struktūras metriku un kinemātiku un pēdu
plaknes nospiedumu.
4. Izstrādāt konstrukciju, metodi un divas zolīšu izgatavošanas tehnoloģijas pēdu deformācijai:
klasisku, ar negatīva un pozitīva izgatavošanu, un autora tehnoloģiju – bez pozitīva modeļa
izgatavošanas, ar komplekso daudzkārtu struktūru – plāksnes funkciju bionisko modeli. Izpētīt un
realizēt iespēju ievietot tās standarta apavos masu gadījumiem.

PĒTĪJUMA METODE UN APARATŪRA

METODES būtība tiek novesta līdz balsta un kustību aparāta struktūras trīsdimensiju
analīzes ar divdimensiju (plakņu) attēlošanas palīdzību pa laukumu un veidojošo plakņu attiecību,
krāsai pie cilvēka kontakta ar atbalsta laukumu staigāšanas procesā, ar sekojošo, reģistrējamo
divdimensiju pēdas kontakta ar virsmu rezultātu izmantošanu, lai veidotu trīsdimensiju zolīšu – pēdas
funkcijas bionisko modeli.
Stacionāri klīniska tipa APARATŪRA, kura realizē metodes analīzi, pamatā tiek raksturota ar
ierīci ВИДЕОИХНОГРАФ ДЕОТ-1, kas sastāv no rāmja ar garumu lielāku par 3 metriem ar stikla
platformu staigāšanai ar drošības garantiju; no kustīgas kamaniņām ar balsteni un trim videokamerām;
vadības pults, un kamaniņu kustības beigu izslēgšanas adapteriem un personālā datora, kas reģistrē un
apstrādā informāciju.
Papildaparatūra ir
- dubultais tredbāns – elastīga, noslēgta lente, kas apliecas ap diviem cilindriem. Abi cilindri ir
samontēti uz kustīgas platformas, kas veic gareniskos un šķērsos noliekumus. Lentes augšējais zars guļ
uz vinila plaknes, pa kuru slīd lenta. Pie vadošā cilindra piedziņas ar divu siksnu pāri ir pievienots
vadošais cilindrs, uz kura tiek uztīta lenta no ādas aizvietotāja. Virs dzenamā cilindra atrodas pasīvais
cilindrs, no kura tiek notīta lenta no ādas aizstājēja. Uz šīs lentas ir pielīmētas divas tensometriskas
lentes, kas izveido labo un kreiso celiņu, pa kuru iet pacients. Lenta no ādas aizvietotāja kustās
sinhroni ar tredbāna lenti;
- podometrisks krēsls ar stikla platformu, ar zem tās novietoto spoguļu sistēmu;
- mobilais ortopēdiskais kabinets - ВИДЕОИХНОГРАФА vienkāršotais variants
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ZINATNISKS JAUNUMS UN GALVENIE REZULTĀTI

JAUNUMS
Pirmo reizi podometrija pēc plakņu ģeometriskiem parametriem

- laukuma, veidojošo

laukmu un nospieduma krāsas intensitātes attiecības, tiek vesta telpas otropēdiska apakšējo
ekstrimetāšu un pēdu stāvokļā diagnostika staigāšanas procesā, kas atklāj anatomiskas un
biomehāniskās patoloģijas, kas saistītas ar balsta un kustību aparāta stāvokli.

REZULTĀTI
1. Gaitas tensometrisko, laika, līnijas un leņķa parametru reģistrācijai ir pilnveidota jau pastāvoša
tensometrisko pēdas nospiedumu iegūšanas metode, savienojot to ar dubulto tredbānu.
2. Pirmo reizi podometrijā ir pielietota distances zondēšanas metode, izmeklēšanai un sekojošai
zolīšu izgatavošanai bez pozitīva ģipša modeļa.
3. Formulēti un atrisināti: tiešais uzdevums – apakšējas ekstremitātes trīs biomehānisko ašu
savstarpēja saistība ar pēdas plaknes nospiedumu, un apgrieztais uzdevums – pēc pēdas
plaknes nospieduma diagnosticēt balsta un kustību aparāta stāvokli.
4. Metodes masu izmantošanai ārpus stacionāru klīniskiem apstākļiem, ir radīts mobilais
ortopēdiskais kabinets un izstrādāta matriču sistēma, kas ļauj ātri noteikt patoloģiju.
5. Izstrādāta nospiedumu apstrādes ciparu metodika. Tā izslēdz subjektīvismu novērtējot pēdu
stāvokli, padara pieejamu objektīvu diagnostiku bez augstām prasībām pēc specifiskām zināšanām
pēdas jomā (piemēram, medicīniska apskate skolā).
6. Ir sintezēta bionisko zolīšu bāzes konstrukcija – pēdas funkciju modelis.
7. Ir izstrādātas divas bionisko zolīšu izgatavošanas tehnoloģijas: viena – bez pozitīvu
izgatavošanas, otrā ar pozitīvu. Tai ir izstrādāta „ārstēšanas uz pozitīva” metode, kas tiek novesta
pie nospieduma plakņu parametru izpildīšanas trīsdimensiju pozitīvos.
8. Atklāta un aprakstīta jauna pēdas saslimšana - dinamiskā plakanā pēda.

REZULTĀTU TICAMĪBA Iegūtie rezultāti ir pārbaudīti uz ticamību ar pazīstamu,
modificēto autoru, nospiedumu uz tensometriskā papīra, novietota uz kustīga dubultā trendbana,
ihnogrāfisko metodi. Tie sakrīt ar rezultātiem, iegūtiem ar jauno metodi.
PULIKĀCIJAS. Disertācijas pamatmateriāli ir publicēti 13 vietējos un ārzemju zinātnisko
konferenču un kongresu darbu krājumos.
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[1] V. Mihnovičs, T. Ogurcova. Kompleksā sistēma cilvēka gaitas pētīšanai.

41. RTU studentu

zinātniskā un tehniskā konference, 2000.g. 9.aprili -12. maijā, Riga, Latvija
[2] Т.Огурцова, Е. Дюкенджиев. Методы и исследовательская аппаратура Лаборатории
Атипичного Протезиования с Центром Обучения Инвалидов – Рижского Технического
Университета, для анализа контакта стопы с опорной поверхностью. International Conference
for Young Scientists on Mechanics and Biomechanics. June 4-6, 2001 Varna, Bulgaria.
[3] T.Ogurcova, J.Djukendžijevs. Pēdas un atbalsta virsmas mijiedarbības eksperimentāla pētīšana.
RTU 42. starptautiskā zinātniskā konference. 2001.g. 11.-13. oktobrī, Rīga, Latvija.
[4] Т.Огурцова, Д.Шишкин. Биомеханические тесты и методы для оценки результатов
протезирования голени. International Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics.
June 3-5, 2002 Varna, Bulgaria.
[5] E.Dukendjiev, T. Ogurtsova. Express method for evaluation of the results of prosthetics and
orthotics. 12th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics. June
18th-22nd, 2002 in Reykjavík, Iceland.
[6] J.Djukendžijevs, T.Ogurcova. Bionisko zolīšu lietošana apakšējo ekstremitāšu garumu starpība
līdz 4 centimetriem. RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference. 2002.g. 10.-14. oktobrī, Rīga,
Latvija.
[7] T.Ogurcova, J. Djukendžijevs. Balsta – kustību aparāta stāvokļa analīze pēc pēdas nospieduma
dinamikā. RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference. 2003.g. 9.-11. oktobrī, Rīga, Latvija.
[8] E. Dukendjiev, T. Ogurcova. Examination of Feet During Walking and Synthesis of Bionical
Insoles The 11th World Congress of the International Society for Prosthetics & Orthotics August
1-6, 2004, China, Hong Kong
[9] Т.Огурцова. Клиническая методика цифровой диагностики патологии стопы по
плоскостным отпечаткам в статике и динамике. International Conference

on Bionics

Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, mechatronics and robotics. June 14-15, 2004 Varna,
Bulgaria.
[10] С.Миров, А. Иванов,Т. Огурцова, Е. Дюкенджиев Применение данных дистанционного
зондирования в подометрии. Сентябрь 2004, Белорусия, Минск
[11] T.Ogurcova. Pacienta pēdas nospieduma izmeklēšana dinamikā un statika. Metodes salīdzinājums.
RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference.2004.g. 15. oktobrī, Rīga, Latvija.
[12] Т.Оgurtsova,

Е. Dukendjiev. PLANAR GEOMETRY OF FEET IMPRINTSAS THE

REFLECTION OF THE STRUCTUREAND CONDITION OF LOCOMOTIVE SYSTEM
IFMBE Proceedings NBC 2005 “13th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and
Medical Physics”, Vol. 9, 2005, Umeå, Sweden
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[13] Т. Огурцова. Начальный статистический анализ состояния опорного аппарата детей и
школьников Латвии. International Conference

on Bionics Prosthetics, Biomechanics and

Mechanics, mechatronics and robotics. June 5 -6, 2006 Varna, Bulgaria.

PATENTI
1.Latvijas patents LV 13098 B.
Paņēmiens un iekārta protezēšanas un ortozēšanas rezultātu ekspresnovērtēšanai pēc pēdas
nospieduma dinamikā.
J.Djukendžijevs, T.Ogurcova.

2. Latvijas patents LV LV 13325 B
Metode pēdu izmeklēšanai staigāšanas laikā un bioniskās zolītes
J.Djukendžijevs, T.Ogurcova.

LITERATŪRA. Izmantoti 63 literatūras avoti

DARBA APROBĀCIJA

Darba pamatrezultāti tika stādīti priekšā
v RTU Mehānikas Institūta semināros
v Latvijas bioniku un protēzistu-ortezistu asociācijas semināros.
v RTU konferencēs ar starptautisko piedalīšanos
v Eiropas konferencēs
v Pasaules kongresos

DISERTĀCIJAS ATZĪŠANA UN IEVIEŠANA

ATZĪŠANA
v Metode un aparatūra ir atzītas par labāko darbu dotajā jomā un ir apbalvotas ar Latvijas

Zinātņu Akadēmijas goda rakstu, izstrādājums ir atbalstīts ar grantu 2002-2004 gados.
v Disertācijas tēma ir atbalstīta ar ESF grantu 2004 – 2005 gados.
v Pēc disertācijas tēmas ir saņemti LR RTU 2 patenti no Latvijas patentu pārvaldes (Latvijas
Republikas Patentu valde)
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v Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, saskaņā ar MK noteikumiem par

Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un
tehniskās uzraudzības kārtību:
- ir atzinusi autora metodi, kā medicīnisko metodi un atļāva izmantot klīniskajā praksē, ko
apliecināja, izsniedzot sertifikātu
- atzina bioniskās zolītes par medicīnisko preci un atļāva to izgatavošanu, izsniedzot
sertifikātu
th

v Protēzistu un ortezistu Pasaules kongresā The 11

World Congress of the International

Society for Prosthetics & Orthotics Hong Kong 05.08.2004 bioniskās zolītes un metodes
saņēma atzinumu par oriģinalitāti un klīnisko ieviešanu un kongresa balvu „Kristāla
Globuss”

IEVIEŠANA
v Metode un aparatūra ir ieviesta Atipiskas protezēšanas Laboratorijās, kur ir organizēta

pacientu izmeklēšana un bionisko zolīšu izgatavošana, no 2004 gada
v Izmeklēšanas metode ir ieviesta Rīgas pilsētas bērnu namu klīnikā no 2004 gada ar Rīgas

Domes labklājības departamenta palīdzību.

DARBA APRAKSTS

Darbs ir izpildīts uz SIA „Atipiskās protezēšanas Laboratorijas” bāzes. Satur ievadu, 5 sadaļas,
nobeigumu. Kopā ir 87 lappuses, 48 zīmējumi, 28 tabulas, .... pielikumu.

PIRMĀ SADAĻA. LITERĀRI PATENTA APSKATS.
Pirmajā sadaļā ir pamatota dotas tēmas izvēles aktualitāte pētījumam. Tiek izskatītas un analizētas
pazīstamas metodes un ierīces pēdu un balsta un kustību aparāta izmeklēšanai un patoloģiju
korekcijai. Tiek formulēti disertācijas mērķi un uzdevumi. Tiek analizēta pēdas funkcionālā
anatomija un biomehānika, gaitas fāzes - pēdas kontakts ar virmu. Tiek atklātas iespējas
pastāvošo metožu uzlabošanai. Tiek uzstādīti disertācijas uzdevumi, tiek formulētas
tehnoloģiskas problēmas to atrisināšanai. [3] - [11], [13], [15], [23], [25], [26], [28], [29], [33],
[36], [37], [39], [41], [46], [54], [56] - [63], [63] un citi
Balsta un kustību aparāta izpētīšanas pirmsākumi ir likti XIX gadsimta pirmajā pusē. Vēsturiski
pirmā ir brāļu Veber tiešu soļu garuma mērīšanas metode. Vecākā no metodēm, ko izmanto gaitas
parametru pētīšanai, ir ihnogrāfija - pēdu nospiedumu atstāšana uz plaknes stāvot vai ejot. Ihnogrāfijas
princips, ar mūsdienīgiem informācijas nesējiem tiek izmantots līdz šai dienai. Tomēr tie ir tikai
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plantotopogrāfiskie raksturojumi. 1873. g. Morejs atklāja balsta dinamogrāfijas pneimatisko sistēmu.
Tālāk bija variācija par tēmu – hidrauliska (Skoreckis, 1966.), mehāniska (Jakobsons, 1958.),
elektrotenzometriskā (Rošins, 1953.) podogrāfija, Jansona 1973.g. elektroihnografs ЭКИГ-2.
Mūsdienīgas pēdu izmeklēšanas metodes tiek balstītas uz ciparu datortehnoloģijām, ņem vērā pēdas
statiskās un kinetostātiskās (sēžot/stāvot, pārkāpšana no vienas kājas uz otro) deformācijas. Tomēr
dinamikā veidojas cita aina. Statikā katra pēda (stāvot uz abām kājām) nes ½ cilvēka svara. Dinamikā
šī sastāvdaļa pieaug vidēji 4 reizes.
Ir konstatēts, ka pastāvošas izmeklēšanas metodes neatklāj problēmu pilnībā, bet par labākām
pēdas patoloģiju korekcijas metodēm tiek uzskatītas ķirurģiskās.
Neskaitot izmeklēšanas paņēmienus, tika izanalizēti daudzi izgudrojumi, kas attiecas uz
medicīnisko tehniku, un galveno kārt uz ortopēdiju, kas paredzēti pēdas deformāciju korekcijai. Pēdas
ortopēdisko problēmu risinājumu tradicionāli atdod apaviem. Nav šaubu, ka zolīte un apavi kā viens
vesels ir labāks, nekā vienkārši standarta zolīte, kas ir ielikta kurpē. Tāpēc daudzos patentos
ortopēdiskā zolīte ir apavu neatņemama daļa. Vairumā gadījumos, tiek piedāvāta ieliekamo elementu
izgatavošana zem noteiktas pēdas daļas. Pēc daudzām pacientu atsauksmēm, tas nav efektīvi. Ir
raksturīgi piedāvājumi izmantot dažādus pašformējošos materiālus zem pēdas, bet tad šīs ierīces var
attiecināt uz komforta kārtu, kas nerāda nekādu ortopēdisko korekciju, vienkārši ērtu zolīšu kārtu.
Optimistiskākie ir izgudrojumi, ar individuāla pozitīva modeļa izgatavošanu un sasildīto zolīšu
materiālu formēšanu zem vakuuma, lai iegūtu zolite. Diemžēl uz paša pieredzes, ir atklāts, ka parastie
un amortizējošie ortopēdiskie materiāli, kas ir galvenais zolīšu elements, temperatūras un vakuuma
iedarbībā, zaudē savas dempfirējošas īpašības, bet pēdas pozitīva modeļa individualitāte tiek unificēta
ar zolītes apgriešanas ierīci.
Tajos netiek ņemtas vērā pēdas patoloģijas dinamiskās komponentes, kā arī potītes locītavas
stāvoklis un apakšstilba noliekšanas leņķis un netiek modelētas pēdas funkcijas, bet tikai atbalsta velvi
un rada komforta sajūtu. To koriģējošas īpašības, īpaši sērijveida, ir ārkārtīgi zemas.

Izanalizējot mūsdienu tirgū esošos zolīšu veidus, tās var klasificēt sekojošā veidā:
- sērijveidā ražojamie: ārstnieciskās (profilaktiskās), sporta, profesionālās
- individuāli ražojamie (ārstnieciskās)

Deformācijas, kuras padodas korekcijai ar ortopēdiskām zolītēm
•

Pēdu statiskā nepietiekamība, kā bez izteiktām anatomiskām izmaiņām, tā arī pie mēreni
izteiktām nefiksētām un fiksētam deformācijām.

•

Pēdas muskuļu - saišu aparāta nepietiekoša izturība, ilgstošas stāvēšanas un ilgstošas
staigāšanas stāvoklī.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OGURCOVA T. CILVĒKA BALSTA –KUSTĪBU APARĀTA STĀVOKĻA ANALĪZE PĒC PĒDU NOSPIEDUMA DINAMIKĀ UN BIONISKO ZOLĪŠU SINTĒZE

•

Pēdas vidēja daļas valgus.

•

Plakana - valgus pēdas (plakanā pēda).

•

Priekšējas daļas izplēšanās.

•

Pēdas valgus gadījumā.

•

Vienas ekstremitātes saīsināšanās par 1 -2 cm (parasti to pavada skoliozes, gūžas un
mugurkaula pagriešanās)
Pēdai ir sarežģīts kaulu – locītavu un saišu aparāts, kas izpilda sekojošas funkcijas:

- resora – elastīgas izplēšanas spēja iedarbojoties slodzei;
- balansēšanas – piedalīšanās pozas aktivitātes regulācijā pie stāvēšanas un staigāšanas;
- atspēriena – paātrinājuma ziņošana kopējam ķermeņa masas centram lokomotorā akta laikā.

Attēls.1.1. Pēdas balansa shēma [54]

Pēdas uzbūvi var salīdzināt ar arku, kas balstās uz trīm punktiem – uz papēža kaulu, uz pirmā
un piektā pleznas kaula galviņām un tiek savilkta ar pēdas fasciju un pēdas muskuļiem Attēls.1.1. Šī
elastīgā arka kalpo par balansieri un amortizātoru visai ekstrimetātei.
Jebkura spēka P pielikšanas vietas novirze no normas, ved pie būtiskas
slodzes pārdalīšanas atbalsta punktos А, Б un В. Tāpēc, būtiska loma ir
simetriskam slodzes sadalījumam zem pēdas. Šo sabalansēto savstarpējo attiecību
traucējums, izraisa apakšstilba asismetrisko noslogojumu un ved pie tās vai citas
pēdas daļas pārslodzes.
Pareizi un labi sabalansēta pēdas papēža daļas un potīšu locītavas sistēma
kalpo par atbalsta reakciju amortizātoru un nodrošina apakšstilba kaulu
sismetrisko noslogojumu no distālās puses. Pēc mahāniskā rakstura šo sistēmu var
Attēls1.2 Pēdas
salīdzināt ar tērauda atsperi. Amerikāņū zinātnieki Hiršs un Vaits noteica pēdas amotizātors [54]
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mugurējas daļas un potīšu locītavas cietības koeficiēntu. Ja šo daļu aizvietot ar tērauda atsperi ar 7.
vijumiem, diametru 60 mm Attēls1.2., tad stieplēj vajadzētu būt vidējo diametru vismaz 15,8 mm. Tik
spēcīgu amotrizātiru var likt vieglajā automobīlī.
Asimetrisks noslogojums samazona atsperes nestspēju un ved pie tā, ka tās pretestība tiek
izmantota nelietderīgi.
Parastos apatākļos, dienas laikā pēdas pārcieš 3000 – 4000 noslogošanas ciklus. Pieauguša
cilvēka pēdas atbalsta laukma virsma, kas ir izskaitļota pēc plantogrammas, vidēji sastāda 130 cm2.
Simitriska stāvokļa gadījumā īpatnējais noslogojums tiek izteikts lielumos, kas ir apmēram 0,25
kg/cm2.
Tā kā pēdas nospieduma forma ir atkarīga no kustības ātruma, jāizdara secinājums, ka arī pēdas
kauli, kas formē pēdas nospiedumu, pie dažāda cilvēkas kustības ātruma atšķirās pēc formas un
struktūras. Pēc šīs pazīmes visus kaulus, kas piedalās pēdas formēšanā, var iedalīt divās grupās:
* kauli, kas nodrošina ķermeņa atbalstu;
* kauli, kuri nodrošina ķermeņa pārvietošanos.
Pirmā kaulu grupa attēls A (Attēls 1.3) ir novietotas pēdas ārējā virsmā.
Tur ietilpst papēža, kubveida kauls, IV - V metatarsālais kauls un IV - V pirkstu

А

falanga. Šī kaulu grupa formē pēdas balsta sistēmu (attēls 1.3), kuras
nospiedums paliek uz zemes (uz mitā smilts), laikā, kad cilvēks stāv vai lēni
iet. (PBS)

В

Otrā kaulu grupa B (attēls 1.3.)ir novietota pēdas iekšējā virsmā. Tur
ietilpst laivveida kauls, un visi trīs ķīļveida kauli, I – II – III metatarsālie kauli
un I – II – III pirksta falanga. Šī kaulu grupa veido pēdas kustību sistēmu (PKS),
kas formē pēdas nospiedumu ar I –II – III metatarsālā kaula distālo daļu un I – II
– III pirksta falangu. PKS ietilpstošie laivveida un ķīļveida kauli pēdas
nospieduma formēšanā nepiedalās. Minētie kauli ir novietoti vir pēdas

atbalsta plaknes.
Attēls.1.3 pēdas
Pilnvērtīgo pēdas nospiedumu var iegūt tikai ķermeņa kustības laikā –
pilns nospiedums un
pēdas kaulu
iešanas vai lēnas skriešanas laikā.
stāvoklis tā
Tādejādi, pēdas nospiedums, kas ir iegūts dinamikā, tā simetrija, krāsa
gadījumā [10]
un izmēri var pateikt par visas apakšējas ekstremitātes stāvokli.
Atkarībā no abu apakšējo ekstremitāšu ašu vertikālā noliekuma frontālā plaknē, varus „O”,
valgus „X” vai normāla „||” stāvokļa, mainās pēdas nospiedumi uz plaknes (Attēls 1.4.).
Analoģiski tiek izgaismota biomehāniskas ass noliekuma atkarība no dažādiem patoloģiskiem
gadījumiem, piemēram, pie apakšējās ekstremitātes saīsināšanas, vairāk nekā par 1 cm, (Attēls 1.4)
izraisa mugurkaula bojājumu - STATISKO SKOLIOZI. Pārbaudi veic pēc Mihaelisa romba simetrijas.
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Attēls1.4. Ekstremitāšu savstarpējā izvietojuma telpā veidi

Jau relatīvi nelielas pēdas pozīcijas izmaiņas subtalārajā pēdas locītavā (5° liela
pronācija/supinācija), ved pie ķermeņa posturālas muskulatūras reģionāla tonusa izmaiņām, iespaido
mugurkaula daļu orientāciju, ķermeņa lineāros un leņķa parametrus. Šīs izmaiņas īpaši ir pamanāmas
jostas - krūšu daļā.
Pēda – ir kinētiskās ķēdes sākuma posms, un pēdas biomehānikas izmaiņas pārvadās uz augstāk
stāvošām ķermeņa balsta struktūrām.
Tādā veidā ir acīmredzama saistība starp balsta un kustību aparāta u pēdas plaknes nospieduma
struktūras metriku un kinemātiku.
Tāpēc šajā darbā bija nepieciešams izanalizēt balsta un kustību aparāta stāvokli pēc pēdas
nospieduma dinamikas procesā, (iešanas laikā), tai skaitā arī cilvēkiem ar vienas apakšējas
ekstremitātes amputāciju; izstrādāt analīzes metodi balsta un kustību aparāta stāvokļa pēc pēdas
nospieduma dinamikas procesā; atklāt korelāciju starp balsta un kustību aparāta u pēdas plaknes
nospieduma struktūras metriku un kinemātiku, kā arī izstrādāt konstrukciju, metodi un divas
zolīšu tehnoloģijas (klasisko, ar negatīva un pozitīva izgatavošanu un autora – bez pozitīva modeļa
izgatavošanas) pēdas deformācijas bāzes terapijai ar komplekso daudzslāņu struktūru – pēdas
funkcijas bionisko modeli, izpētīt un realizēt iespējas ievietot tās standarta apavos masu gadījumiem.
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OTRĀ SADAĻA.

PĒDAS UN BALSTA - KUSTĪBAS APARĀTA PATOLOĢIJAS
BIOMEHĀNISKIE ASPEKTI STAIGĀŠANAS PROCESĀ PA PLAKNI

Šajā sadaļā tiek atklātas korelācijas starp balsta un kustību aparāta struktūru un pēdas
nospieduma uz plaknes metriku (attālumi starp asīm un citi attālumi) un kinemātiku (leņķi un
savstarpējs izvietojums telpā). Izdara bioniskos secinājumus zolīšu izveidošanai un balsta un
kustību aparāta stāvokļa analīzei.

Uz doto brīdi pastāv vairākas plakanās pēdas diagnostikas metodes, no kuras visērtākā vispārējā
praksē ir plantogrāfija. Šīs metodes būtība ir pēdas nospieduma slodzes laikā analīze pēc
plantogrammas. Plantogramma (lat. planta – zole, pēda + grieķu gramma – pieraksts) – pēdas
vertikālās projekcijas kontūrs, savienots ar tās zoles virsmas nospiedumu.
Autora plantogrammas ģeometriskā – izskaitļošanas metode
Plantogramma sadala pēdu uz četrām daļām: aizmugurējā daļa, ko plantogrammā parāda
papēža elipsoīds, kura centrs atrodas vienā no balsta punktiem – papēža paugurs; vidējā daļa, kurā
atrodas galvenie pēdas velvi veidojošie elementi, kas elastīgi savienojas pa Šopārta, Egera un
Lisfranka līnijām; priekšējā daļā, kurā atrodas divi atlikušie pēdas galvenie atbalsta punkti un pirkstu
daļa. Plantogrammā ir attēloti arī tā saucamie spēka stari (Dukendjieva stari), pa kuriem staigāšanas
laikā tiek virzīta spēka slodze uz katru pēdas pirkstu. Plantogrammā raksturīgie ir arī leņķi pie pirmā
un piektā pēdas pirkstiem un pie papēža daļās.
Autora plantogramma attēlo savdabīgu koordinātu sistēmu, novietojot kurā pēdas nospiedumu,
var saprast cik tuvu vai tālu no normas mēs atrodamies.

Koordinātu sistēmas veidošana
p. А. visvairāk uz iekšpusi izvirzīts pēdas gabarīta punkts
Atbilst 1. pleznas kaula galviņai
p. А1 visvairāk uz iekšpusi izvirzīts pēdas nospieduma punkts
p. В

visvairāk uz ārpusi izvirzīts pēdas gabarīta punkts
Atbilst 5. pleznas kaula galviņai

p. В1 visvairāk uz ārpusi izvirzīts pēdas nospieduma punkts
p. Z

AB līnijas vidus. Atrodas starp otro un trešo metatarsālo kaulu.

АВ

Līnija, kas savieno p.A un p.B – pēdas šķērsvelves līnija
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p. С′

visvairāk laterāli (uz ārpusi) izvirzīts pēdas papēža gabarīta punkts (papēža ārēja virsma)

p. С

visvairāk mediāli (uz iekšpusi) izvirzīts pēdas papēža gabarīta punkts (papēža iekšējā virsma)

СС′ Līnija, kas savieno pēdas papēža gabarīta punktus.
ВС

Līnija, kas savieno p.B un p.C – robežas pieskare pēdas nospiedumam, kas nosaka tās laterālo
gabarītu (laterālā bāze)

АС

Līnija, kas savieno p.A un p.C – robežas pieskare pēdas nospiedumam, kas nosaka tās mediālo
gabarītu (mediālā bāze)

p. D

malējais mugurējais pēdas papēža gabarīta punkts

ЕЕ′

gabarīta pieskare p.D, kas nosaka pēdas mugurējo gabarītu

p. Е′

līnijas AC′ un gabarīta pieskares EE′ krustošanas punkts

p. Е

līnijas BC un gabarīta pieskares EE′ krustošanas punkts

p. Р1:5 - pēdas 1. līdz 5. pirkstu virsotņu
p. Р1 - pēdas pirmais priekšējais gabarīta punkts, kas atbilst pēdas 1. pirksta virsotnei
p. Р2 - pēdas otrais priekšējais gabarīta punkts, kas atbilst pēdas 2. pirksta virsotnei
QQ′

gabarīta pieskare p. Р1 un p. Р2, kas nosaka pēdas priekšējo gabarītu

т. Q

gabarīta pieskare QQ′ un gabarīta pieskares BC krustošanas punkts

p. Q′

gabarīta pieskare QQ′ un gabarīta pieskares АС′ krustošanas punkts

p. Р*1:5 pēdas nospieduma malējais punkts no 1. līdz 5 pirkstam
⊥ Q1P1/ Q′ 1P1 no p. Q1/Q′ , guļošs uz līnijas АС′, atveidots perpendikulāri 1. pirksta p. Р1
⊥ Q2P2 / Q′2P2 no p. Q2/Q′2, atveidots perpendikulāri 2. pirksta p. Р2
⊥ Q3P3 / Q′3P3 no p. Q3/Q′3, atveidots perpendikulāri 3. pirksta p. Р3
⊥ Q4P4 / Q′4P4 no p. Q4/Q′4, atveidots perpendikulāri 4. pirksta p. Р4
⊥ Q5P5 / Q′5P4 no p. Q5/Q′5, atveidots perpendikulāri 5. pirksta p. Р5
(pēdējie divi perpendikulāri, normas variantā ģeometriski sakrīt)
СС′

līnija, kas savieno p. C un p.С′

UU*

aproksimējoša Šopārta līnija, kas tiek attēlota plantogrammā ⊥ veidā laterālai bāzei

SU

no p. L (Šopārta līnijas beigas) atveidots perpendikulārs BC līnijai

p. U

perpendikulāra ⊥ UU* un laterālās bāzes – pieskares BC krustošanas punkts

p. U* perpendikulāra ⊥ UU* un mediālas bāzes – pieskares AC krustošanas punkts
⊥ СО –perpendikulārs, atveidots no p. C, kas guļ uz laterālas bāzes BC
⊥ С′О – perpendikulārs, atveidots no p. С′, guļošas uz pēdas mediālas bāzes līnijas АС′
p. О

⊥ОС un ⊥ОС krustošanas punkts (normā sakrīt ar papēža kaula papēža pauguru – viens no

pēdas atbalsta punktiem)
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Attēls 2.1.Plantogramma, kas izseko pēdas kaulu – locītavu aparātu
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Normā trīsstūris СОС′ - ir vienādmalu
p. D′ pēdas papēža nospieduma malēja aizmugures punkts
∅ D = DS – elipses lielais diametrs, kas ir ierakstīts papēža nospieduma kontūrā (no papēža gabarīta
beigām līdz Šopārta līnijai) ietver sevī visu papēža kaulu ar centru papēža paugurā - pēdas
atbalsta punktā
С* - perpendikulāra CO un pēdas kontūras projekcijas krustošanas punkts
∅ d = CС* – elipses mazais diametrs
ОР1÷ОР5 slodzes virziena spēka stari no 1. līdz 5. pirkstam (Dikendžijeva stari)
ZО – pēdas nosacītā ass, līnija, kas savieno p. Z (AB vidus) un p. О′ (СС′ vidus). Normā iet starp
pēdas otro un trešo pirkstu. Nošķeļ pēdas gareniskas velves laterālo daļu, kura zonā jābūt pēdas
nospieduma vidējai daļai.
Р1D = L līnija, kas nosaka pēdas garumu. Savieno pēdas gabarīta punktus – lielā pirksta un papēža.
О1-О5 kontakta plankumu elipšu centrs no 1. līdz 5. pirkstam
∅ D1-D5

nospiedumu elipšu lielais diametrs no 1. līdz 5. pirkstam. Diametri ir izvietoti uz spēka

stariem.
∅ d1 nospiedumu elipšu mazais diametrs no 1. līdz 5. pirkstam. Ir perpendikulāri spēka stariem.
VV* Lisfranka aproksmālā līnija, kas iet pa metatarsālo kaulu galviņu proksimāliem galiem. Tiek
pārstāvēts perpendikulāra veidā pēdas laterālai bāzei (BC).
p. V* ⊥ VV* krustošanas punkts ar АС′ līniju
p. V1 līnijas ⊥VV* krustošanas punkts ar А1С2 līniju ar pēdas nospieduma kontūra līniju no laterālas
puses
p. V2 līnijas ⊥VV* krustošanas punkts ar ОР3 staru, kā arī ar C, ar pēdas nospieduma kontūra līniju no
mediālas puses
p. V3 līnijas ZO krustošanas punkts ar līniju VV*. Sadala pēdas vidējo daļu uz pusēm.
p. V4 līnijas B1C1 krustošanas punkts ar VV* punktu
p. С1 līnijas СС* krustošanas punkts ar pēdas nospieduma kontūra līnijas no laterālas puses; visvairāk
izvirzīts uz ārpusi pēdas nospieduma mugurējas daļas punkts
p. С2 līnijas СС* krustošanas punkts ar pēdas nospieduma kontūra līnijas no mediālas puses; visvairāk
izvirzīts uz iekšpusi pēdas nospieduma mugurējas daļas punkts
p. В1 līnijas AB krustošanas punkts ar pēdas nospieduma kontūra līnijas no ārējas malas; Atbilst 5.
pleznas kaula distālai galviņai
p. А1 līnijas AB krustošanas punkts ar pēdas nospieduma kontūra līnijas no iekšējas malas; Atbilst 1.
pleznas kaula distālai galviņai
p. G līnijas OZ krustošanas punkts ar pēdas kontūra līniju starp 2. un 3. pirksta pamatnēm;
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В1С1 līnija, kas savieno visvairāk izvirzītos pēdas nospieduma aizmugurējas (С1) un priekšējas(В1)
daļas punktus;
А1С2 līnija, kas savieno visvairāk izvirzītos pēdas nospieduma aizmugurējas (С2) un priekšējas(A1)
daļas mediālos punktus;
B1R || OZ

līnija, kas ir paralēla pēdas nosacītai asij, kas iziet no punkta В1 (pēdas nospieduma

priekšējas daļas visvairāk izvirzīta punkta);
B1R* līnija, kas iziet no punkta В1 un kura iziet caur 5. pirksta nospieduma visvairāk priekšējo
punktu;
А1N || OZ līnija, kas ir paralēla pēdas nosacītai asij, kas iziet no punkta А1 (pēdas nospieduma
priekšējas daļas visvairāk izvirzīta punkta);
А1N* līnija, kas iziet no punkta А1 un kura iziet caur 1. pirksta nospieduma visvairāk priekšējo punktu;
Līnijas B1R, B1R* un А1N, А1N* raksturo pēdas priekšējas daļas izplatīšanos vai sašaurinājumu
(Hallux valgus).
p. W2 pēdas nospieduma priekšējas daļas visvairāk izvirzīts proksimālais punkts;
⊥W2W1 perpendikulārs, atveidots no punkta W2 pret līniju В1С1, kas atdala pēdas priekšējo daļu
p. W W2W1 krustošanas punkts ar līniju BC;
p. W3 W2W1 krustošanas punkts ar līniju А1С2;
p. W* W2W1 krustošanas punkts ar staru АС′;
С2 Н perpendikulārs, atveidots no punkta С2 pret līniju СС2 ;
С2К pieskares līnija punktam С2, kas raksturo papēža kaula varus vai valgus stāvokli.

Lai
(nospieduma)

noteiktu
laukumu

pēdas
un

kontakta
formu,

tika

plankuma
pielietota

vienlaicīga un kombinēta kolorimetrijas un pēdas

Pēdas pārslodze

nospiedumu statikā un dinamikā optiski – ciparu
palntogrāfijas

izmantošana.

Pētāmie

parametri:

Normāla slodze

nospieduma laukums (pēdas atbalsta virsma), abu pēdu
nospiedumu simetriskums, atsevišķo pēdas nospieduma

Vāja slodze

daļu laukumu attiecība pret visas pēdas nospieduma
laukumu. Zem kolorimetrijas te tiek saprasts pēdas ādas

Kontakts bez slodzes

krāsa, kā reakcija pie slodzes uz stiklu. Pēdas kvantitatīvi
biomehāniskai analīzei tiek izmantots video-komplekss

Nav kontakta

kura sastāvā ir – digitālā foto/ video kamera НР
Photosmart 735, savienota ar personālo datoru (PC),
funkcionāls programmas nodrošinājums (FPN), printeris.
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Lai analizētu nospiedumus statikā, objekta noņemšanas plaknē novieto mēroga priekšmetu vai
lineālu, kas ir sadalīta simetriskās daļās, digitālā foto/video kamera tiek novietota nekustīgi, 30 cm
attālumā līdz uzņemšanas objektam; kameras objektīva optiskā ass tiek orientēta perpendikulāri
uzņemšanas objekta plaknei. Pēdas digitālo uzņēmumu automatizēta apstrāde notiek ar programmas
Photom131 palīdzību, kura ļauj izcelt datus, kas ir nepieciešami pēdas raksturlielumu analīzei, izvest
nepieciešamos aprēķinus pēc operatora izdalītiem apvidiem. Operators izdala pēdas nospieduma
apvidus, vadoties pēc nospieduma krāsas (Attēls 2.3). Pēc pēdas digitālā uzņēmuma ielādes, operators
izpilda mēroga mārkera kalibrāciju, kas ļauj programmai izrēķināt reālas koordinātes, t.i. koordinātes,
kas atbilst reālai pēdai.
Programma automātiski aprēķina un stāda priekšā atskaites failā pēdas laukumu un pēdas
atbalsta plankuma laukumu.

Attēls 2.3. Fotonospieduma apstrāde
Izskatot visu plantogrammu kopumā vai atsevišķās tās daļas attiecībā pret citām daļām, tiek dots
slēdziens par pēdas stāvokli un tās telpas izvietojumu ar laukuma un leņķu starp spēka stariem
koeficientu palīdzību.
PLANTOGRAMMAS PARAMETRISKS NOVĒRTĒJUMS

I.

Lineārie parametri

1. Koeficients К1, kas nosaka vidējas daļas – pēdas gareniskās velves stāvokli
2. Koeficients К2, kas nosaka pēdas daļu attiecības

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OGURCOVA T. CILVĒKA BALSTA –KUSTĪBU APARĀTA STĀVOKĻA ANALĪZE PĒC PĒDU NOSPIEDUMA DINAMIKĀ UN BIONISKO ZOLĪŠU SINTĒZE

К2 = lV1V2/ lV1*V1 = 0,47 ± 0.02 Attēls ir normas robežās
Tabula 2.1.
К2 vērtība
К2 = 0,46 ÷ 0,48
К2 > 0,48
К2 <0,46
II.

Diagnoze
Norma
Plakanā pēda
Dobja pēda

Leņķa parametri

(1) Pirkstu stāvokļa novērtējums
Tabula 2.2.
Leņķu vērtība
∠ Р1*ОР5* = 22°
∠ Р1*ОР2* = 8°
∠ Р1*ОР3* = 6°
∠ Р1*ОР4* = 5°
∠ Р1*ОР5* = 4°

Diagnoze
= [°]
Norma

> [°]

< [°]
Hallux valgus

Norma
Norma
Norma
Norma

Izplešanās

Hallux rigidus
Hallux rigidus
Hallux rigidus

(2) Pēdas mugurējas daļas stāvokļa novērtējums ∠ HC2K
Tabula 2.3.
∠ HC2U*vērtība
∠ HC2K = 5°
∠ HC2K > 5°
∠ HC2K < 5°
III.

Diagnoze
Pēda ir normas robežās
Greizā pēda
Plakanā pēda

Laukums

(1) Pirktu laukums procentos attiecībā pret nospieduma kopējo laukumu
ƒ1 – 1. pirksta kontakta plankuma laukums
Elipsoīds ar lielo (garenisko) diametru D1
Elipsoīds ar mazo (šķērso) diametru d1
ƒ2 – 2. pirksta kontakta plankuma laukums
Elipsoīdi ar diametru D2 un d2
ƒ3 – 3. pirksta kontakta plankuma laukums (D3 и d3)
ƒ4 – 4. pirksta kontakta plankuma laukums (D4 и d4)
ƒ5 – 5. pirksta kontakta plankuma laukums (D5 и d5)
i=5
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Σƒi = ƒ - pirkstu kontakta laukumu kopējais laukums
i=1

Tabula 2.4.
ƒi vērtība normā

Diagnoze
Varus kājas

ƒ1= 4.67 %
ƒ2= 1.31 %
ƒ3= 1.09 %
ƒ4= 0.83 %
ƒ5= 0.79 %
Σƒi= F1=8.69%

< ƒ1
< ƒ2
< ƒ3
< ƒ4
< ƒ5

Valgus kājas
> ƒ1
>ƒ2
>ƒ3
>ƒ4
>ƒ5

Hallux valgus
Hallux rigidus
>>ƒ1
< ƒ2
< ƒ3
< ƒ4
< ƒ5

(2) Pēdas laukums un kājas stāvoklis telpā
F2– pēdas priekšējas daļas laukums, kas ir starp līniju W1 W2 un pirkstiem
F3 – pēdas vidējas daļas laukums, kas ir starp līniju W1 W2 un Šopārta līniju (UU*)
F4 – pēdas mugurējas daļas laukums – proksimāli no Šopārta līnijas (UU*)

Pēdas nospiedumu daļu kopējais laukums F = F1 + F2 + F3+ F4
Tabula 2.5.
Diagnoze

Fi vērtība normā
Varus kājas

Valgus kājas

Hallux valgus

F1=8.69 %

<F1

>F1

>F1

F2= 37.5 %

<F2

>F2

<F2

F3= 23.6 %

<F3

>F3

<F3

F4= 31.21 %

<F4

>F4

<F4
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Lai

atvieglotu

analītiskos

secinājumus

(pie

apkalpojošā

personāla nepietiekoša kvalifikācijas līmeņa), ir izveidota rinda
pāra plēvju matriču, kas pārsedz pilnu pēdu tipizmēru rindu no
10 līdz 45 normā (Attēls 2.4), ir noteikti laukumi un koeficienti
katrai pēdas daļai, kas atbilst normai. Tas ļauj, turot pēdas
nospiedumu, ātri un ar lielāku precizitāti noteikt pēdas un balsta
un kustību aparāta stāvokli.

Lai pārbaudītu aprēķināšanas metodi, autors un kolēģi
veica pētījumus ar divstaru lāzera sistēmu «Otto Bock», ar kuras
palīdzību tika reģistrēts kājas ašu, un podometriskā krēsla, uz
kura stājās pētāmais. Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, ir
izveidotas pēdas nospiedumu matriču tabulas trīs apakšējo
ekstremitāšu stāvokļu tipiem, kas attēlo pēdas izmaiņas pie
paralēlām kreisās un labās kājas kustībām vai spoguļ Attēls 2.4. Nospiedums ar
matrices virsu

simetriskām kustībām uz iekšu un uz ārpusi.

Pēc tām arī tika atklātas korelācijas starp balsta un kustību
aparāta struktūru un pēdas plaknes nospieduma metriku (laukumu) un kinemātiku (leņķi un
savstarpējais izvietojums telpā). Dotajā autoreferātā tiek pievests slēpotāja paralēlo sporta kustību
imitācijas piemērs (Attēls 2.5)

No pievesta piemēra (Tabula 2.6) ir redzams, ka
mainoties apakšstilba noliekumam, mainās nospieduma
kontakta plankuma forma un tiek novirzītas slodzes
vietas uz pēdu.
Normālas pēdas pirkstu daļas nospieduma (F1 – visu
pirkstu nospiedumu summa f1+f2+f3+f4+f5 ),
priekšējas daļas (F2), vidējas daļas
Mīnus zīme pie Δ F nozīmē nospieduma

Attēls 2.5. Slēpotāja sporta paralēlās
kāju kustības

palielināšanos.
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F1=3.28%
F2=19.43%
F3=24.34%
F4=28.13%
Δ F1=5.41
Δ F2=18.07
Δ F3=-0.74
Δ F4=2.08

F1=4.01%
F2=25.08%
F3=24.01%
F4=28.54%
Δ F1=4.68
Δ F2=12.42
Δ F3=-0.41
Δ F4=1.67

F1=5.43%
F2=30.33%
F3=24.00%
F4=29.02%
Δ F1=3.26
Δ F2=7.17
Δ F3=-0.4
Δ F4=1.19

F1=6.83%
F2=34.28%
F3=23.4%
F4=29.28%
Δ F1=1.86
Δ F2=3.22
Δ F3=0.2
Δ F4=0.93

F1=8.00%
F2=35.1%
F3=23.4%
F4=29.30%
Δ F1=0.69
Δ F2=2.4
Δ F3=0.2
Δ F4=0.91

F1=8.60%
F2=37.0%
F3=23.6%
F4=30.20%
Δ F1=0.09
Δ F2=0.5
Δ F3=0.0
Δ F4=0.01

F1=8.69%
F2=37.5%
F3=23.6%
F4=30.21%

F1=8.69%
F2=37.5%
F3=23.6%
F4=30.21%

Σ100%

Σ 100%

F1=8.7%
F2=37.9 %
F3=23.0%
F4=30.18%
Δ F1=-0.01
Δ F2=-0.4
Δ F3=0.6
Δ F4=0.03

F1=8.9%
F2=37.9%
F3=23.0%
F4=30.18%
Δ F1=-0.21
Δ F2=-0.4
Δ F3=0.6
Δ F4=0.03

F1=8.9%
F2=38.5%
F3=20.0%
F4=30.0%
Δ F1=-0.21
Δ F2=-1
Δ F3=3.6
Δ F4=0.21

F1=9.3%
F2=38.5%
F3=0.0%
F4=29.3%
Δ F1=-0.61
Δ F2=-1
Δ F3=23.6
Δ F4=0.91

F1=9.5%
F2=38.7%
F3=0.0%
F4=28.6%
Δ F1=0.81
Δ F2=-1.2
Δ F3=23.6
Δ F4=1.61

45.00

40.00

40.00

35.00

норма

30.00

пато:-3

25.00

пато:-4

20.00

пато: -5

15.00

пато: -6
пато: -7

10.00

норма

35.00
площадь %

площадь %

F1=8.7%
F2=37.8%
F3=23.5%
F4=30.21%
Δ F1=-0.01
Δ F2=-0.3
Δ F3=0.1
Δ F4=0.0

пато: -8

5.00

пато:+3

30.00

пато:+4

25.00

пато: +5

20.00

пато: +6

15.00

пато: +7

10.00

пато: +8

5.00
0.00

0.00
F1

F2

F3

F1

F4

a)

F2

F3

отделы стопы

отделы стопы

b)

Fi izmaiņu grafiki atkarībā no apakšstilba noliekuma leņķa а)- labās un b) – kreisās kājas.
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Ar matricām, izveidotām pamatojoties uz aprēķināšanas metodēm, tika
izanalizēti nospiedumi, kas raksturīgi visbiežāk sastopamām pēdu patoloģijām.
Rezultāti ir redzami Tabulā 2.7 Salīdzināšanai Attēlā .2.6. ir redzamas pēdas normā.
Attēls.2.6. Pēda normā
№

Patoloģija

Novietojums telpā

Nospiedums

1

2

3
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Nospieduma
laukumi
procentos
F1 = 0%
F2 = 0%
F3 = 0%
F4 = 25%
Σ 25%
F1 = 0%
F2 = 0%
F3 = 32%
F4 =0%
Σ32%

F1 = 0%
F2 =22%
F3 = 0%
F4 = 0%
Σ 22%

Таб.2.7

Patoloģija

Papēža pēda (pes calcaneus) ir fiksēta mugurējas saliekšanas stāvoklī.
Smagākos papēža pēdas gadījumos tās mugurējā virsma saskaras ar
apakšstilba priekšējo virmu.
Atbalstā piedalās tikai 25% no nepieciešamā laukuma. Tiek pārslogots
papēža kauls, kas var izraisīt papēža pieša izveidošanos.
Greizā pēda pes equinovarus. Raksturojas ar attēloto stāvokli. Vairumā
gadījumu varus pēda attēlo divu pievilkšanas stāvokļu summu: pēdas
ārējas malas pagriezienu uz iekšpusi un tās priekšējas daļas pievilkšanu.
Pēdas arēja mala ir pievilkta, kā rezultātā visa zole ir vērsta uz iekšpusi.
Pēdas priekšējā daļa attiecībā pret mugurējo daļu atrodas pievilkšanas
stāvoklī. Pēdas iekšēja mala ir saliekta zem leņķa atvērta uz iekšpusi;
leņķa virsotne ir pēdas pamata kauli.
Atbalstā piedalās tikai 32% no nepieciešamā laukuma. Noslogojot pēdu
tādā stāvoklī ir risks sabojāt potītes locītavu. Pēdas atbalsta funkcija
praktiski netiek realizēta.
«Zirga» pēda, pes equinus. Raksturojas ar stabilu saliekšanu. Ja ir
ierobežota mugurēja saliekšana potīšu locītavā, jau ir jāuzskata par
esošās zirga pēdas pazīmi. Eksperimentālā gadījumā pēda stāv uz
apakšstilba ass turpinājuma.
Atbalstā piedalās 22% no nepieciešamā laukuma. Nav iespējams realizēt
gaitu bez tehniskiem palīglīdzekļiem.
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4

F1 =8%
F2 = 40 %
F3 =30 %
F4 = 35%
Σ 113%

5

F1 = 10 %
F2 = 41%
F3 = 52%
F4 = 35%
Σ 138%

6

F1 =7%
F2 = 38%
F3 = 0 %
F4 = 35%
Σ 80%
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Pēdas lielā pirksta noliekšanās uz ārpusi (hallux valgus) parasti
kombinējas ar šķērso plakano pēdu (pes transversoplanus); Mazā
pirkstiņa novirzīšanos sauc par varus stāvokli (digitus quintus varus); ja
noliekts mazais pirkstiņš guļ uz pēdas ceturtā pirksta, tad runā par digitus
quintus varus superductus, zem ceturtā pirksta - digitus quintus varus
infrniuctus.
Atbalstā piedalās par 13% vairāk laukuma, nekā ir nepieciešams. Tas
nozīmē, ka velves ir nolaistas un pēda zaudē savu resoru funkciju.
Noveirze no normālas nospieduma ģeometrijas, runā par to, ka arī pēdas
atbalsta funkcija netiek realizēta pilnībā.
Plakanā pēda (pes plants) atšķīrās no normālās ar gareniskās vai
šķērsvelves daļas saplacināšanos, pēda ir pagriezta valgusā, pēdas
priekšējā daļa ir atvirzīts. Pie gareniskās velves daļas saplacināšanās pie
slodzes pēda atbalstās pret zemi ar visu zoles virsmu, nevis tikai ar savu
ārējo malu. Šķērsvelves daļas saplacināšanās tiek saukta par priekšējo vai
šķērso plakano pēdu.
Atbalstā piedalās gandrīz par 38% vairāk laukuma, nekā ir nepieciešams.
Tas nozīmē, ka velves ir nolaistas un nerealizē resora funkciju. Novirze
no normālas nospieduma ģeometrijas, runā par to, ka arī pēdas atbalsta
funkcija netiek realizēta pilnībā.
Dobja pēdai (pes cavus, pes excavatus) ir palielināts gareniskās velves
daļas izliekums. Pie izteiktām deformācijas formām pēda slodzes laikā
atbalstās tikai uz papēža pauguru un uz pleznas kaulu galviņām; pēdas
vidējā daļa nesaskaras ar zemi, kas ir labi redzams uz zoles nospieduma.
Gareniskās velves daļas izliekuma palielināšanās var notikt pēdas
priekšējā daļā, pleznas kaulu galviņu nolaišanas rezultātā, galveno kārt
pirmā pleznas kaula.
Atbalstā piedalās tikai 80% no nepieciešamā laukuma, kas tiek traumēti
no pārslodzes un padara gaitu sāpīgu un asimetrisku.
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Pēdu patoloģiskie uzstādījumi ir reti sastopamas kā kaut kāda viena veida izolētas
deformācijas. Biežāk tiek novērotas jaukta tipa deformācijas, kuros, augstāk aprakstītie patoloģiskie
stāvokļi, ir kā atsevišķas sarežģītas pēdas izlocīšanas komponentes.
Ir sastopamas sekojošas atsevišķu deformāciju komponentu savienojumi: 1) dobja – pievilktā –
varus pēda (pes cavus-adductus-varus); 2) plakanā – valgus – novirzītā (pes planus-valgus-abductus);
3) dobja – valgus (pes cavus-valgus); 4) dobja – šķērsplakanā(pes cavus-transversoplanus).
Zināmas diagnostiskās grūtības sagādā dobji-valgus (pes evcavatovalgus) pēdas norobežošana
no neizmainītas, normālās pēdas, jo pie dobji-valgus pēdas gareniskās velves arkas izliekuma
palielināšanās tiek maskēta ar valgus nostādījumu.
Pēdas lielā pirksta noliekšanās uz ārpusi (hallux valgus) parasti kombinējas ar šķērso plakano
pēdu (pes transversoplanus); lielā pirksta noliekšanās uz iekšpusi savienojas ar pēdas priekšējas daļas
pievilkšanu (hallux varus; metatarsus varus). Mazā pirkstiņa novirzīšanos uz iekšpusi sauc par varus
stāvokli (digitus quintus varus); ja novirzītais mazais pirkstiņš guļ uz pēdas ceturtā pirksta, tad runā par
digitus quintus varus superductus, ja zem ceturtā pirksta - digitus quintus varus infrniuctus.
Normālas pēdas pirksti ir novietoti plakani, tie saskārās ar grīdu ar visu beigu falangas virsmu,
proksimālo (retāk distālo) starpfalangu locītavu kontraktūra ved pie āmurveida pirkstu veidošanās
(digiti mallei). Ja pēdas pirksti atrodas ventrāla mežģījuma (pamežģījuma) stāvoklī, pamata locītava un
pirkstu galiņi neskārās pie grīdas, tad runā par asu nagu pirkstiem (digiti unguiformis). Kombinācija ar
dobjo pēdu dod tipisku asu nagu dobjās pēdas klīnisko ainu, kas norāda uz iespējamo neuroloģisku
saslimšanu (intervēšanas līdzsvara traucējumi), īpaši pēdas sīko muskuļu.

Attēls 2.7. Pēdas āmurveida pirksti pie kontraktūras proksimālajā starpfalangu (a) un distālajā (б)
locītāvā
Asu nagu pirksts (в). Tulznu veidošanās vietas pie pirktu deformācijas.
Tik daudzveidīgo patoloģiju kombināciju klāstā, kad laukumu izskaitļošana kļūst darbietilpīga,
tipizmēru matriču izmantošana ievērojami atvieglo diagnostikas procesu.
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площадь в %

Normālā un patoloģiskā nospieduma salīdzinošā
analīze
(dobjā pēda un Hallux valgus sākuma stādija)
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

норма
патология

1

2

3

4

F

Attēls 2.8. Dobjās pēdas nospieduma analīze.
Slodzes sadalījuma pa pēdas daļām salīdzināšanas grafiki

Normālā un patoloģiskā nospieduma salīdzinoša
analīze
(plakanā pēda pes planus)
площадь в 5

60.00
50.00
40.00
норма

30.00

патология

20.00
10.00
0.00
1

2

3
F

Attēls 2.9. Plakanās pēdas nospieduma analīze.
Slodzes sadalījuma pa pēdas daļām salīdzināšanas grafiki
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TREŠĀ SADAĻA. PĒDU IZMEKLĒŠANAS DINAMIKĀ AUTORA METODE UN IERĪČU
KOMPLEKS TĀS REALIZĀCIJAI.

Tiek izklāstīta izstrādātā metode balsta un kustību aparāta stāvokļa analīzei pēc pēdas
nospieduma dinamikā un tiek piedāvāts ierīču komplekss tās realizācijai.

1.Autora metode.
Metode tiek novesta līdz balsta un kustību aparāta struktūras kompleksās trīsdimensiju analīzes
ar divdimensiju (plaknes) attēla palīdzību pēc laukuma un veidojošo laukumu attiecības, pēc krāsas pie
cilvēka kontakta ar atbalsta virsmu staigāšanas procesā, bet pēc tam līdz reģistrējamo divdimensiju
pēdas kontakta ar virsmu rezultātu izmantošanas, lai izveidotu zolītes trīsdimensiju konstrukciju pēdas funkcijas bionisko modeli.
Metode atklāj apakšējas ekstremitātes trīs biomehānisko ašu savstarpējo saistību ar iegūstamo
video-fotogrāfisko pēdas nospiedumu, kontakta momentā ar stikla virmu – stikla celiņu ar zem tās
dzenošo ratiņu ar telekamerām. Metode ļauj redzēt, kā tiek noslogota pēda dažādās soļa fāzēs un sekot
šīm procesam, atklājot novirzes, bez laika ierobežojumiem. Fotogrāfisks pēdas nospiedums, iegūtais
noslogojumā momentā ar pilno ejošā cilvēka ķermeņa svaru, tiek pakļauts pazīstamai digitālas
fotogrāfijas objekta laukuma noteikšanai un tiek izmantots, pēdas un tās daļu laukumu un noslogojuma
krāsu kontrastu salīdzinošai analīzei, lai atklātu novirzes no normas un patoloģijas pakāpes
noteikšanai.
Pēc šīs metodes iegūtie rezultāti ir pārbaudīti ticamībai un ir pakļauti pazīstamām metodēm,
kombinētām un adaptētām pamata eksperimenta apstākļiem: pazīstama ihnogrāfiska metode ir
kombinēta ar tensometrisko papīru.
Metode tiek novesta līdz gaitas izpētīšanai un pēdas izmeklēšanai staigāšanas laikā,
nepārtrauktā pēdu nospiedumu dinamikā noņemšanas ceļā uz tensometriskās papīra lentes ar sekojošu
rezultātu apstrādi.
Tas ļāva izsekot:
-

gaitas laika raksturlielumiem to novērtēšanas laikā drīkst būt tikai trīs dažādie varianti: dotais
parametrs iekļaujas normas robežās – normāls, tā ilgums pārsniedz normu – pagarināts vai mazāks
par to – saīsināts.

- telpas raksturlielumi – soļa garums un platums, pēdas pagrieziens.
- nospiedumu ģeometriskie parametri pēc kuriem tiek noteikta novirze no normas (plakanā pēda,
greizā pēda, dobja pēda u.t.t);
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- spēka slodzes sadalījums uz pēdu ar Otto Bock nokrāsu skalas palīdzību – kilogramu daudzums uz
pēdas cm2. Pēc spēka slodzes bildes tiek konkretizēts balsta un kustību aparāta muskuļu un
locītavu stāvoklis.

2. Autora aparatūra.
Stacionāri – klīniska tipa aparatūra, kas realizē motetes analīzi ir ierīce ВИДЕОИХНОГРАФ
ДЕОТ-1, kas sastāv no rāmja, kura garums lielāks par 3 metriem, ar stikla platformu soļošanai ar
drošības rokturi; dzenošā ratiņā ar balsteni un trim videokamerām; vadības pults, un galējas ratiņa
dzīšanas ieslēgšanas adaptera un personālā datora, kas reģistrē un apstrādā informāciju.

Aparatūra sevī ietver:
- izturīgu platformu (1) ar stikla celiņu (2) pa kuru iet pētāmais. Vienā celiņa gala ir novietots
pakāpiens, gar celiņu – drošības rokturis (4);
- 3 videokameras (5), kas kustās kopā ar ratiņu (6). Ratiņš tiek iedarbināts ar piedziņas pāri reduktors –
dzinējs (7) un tiek vadīts ar distances pulti (8);
- personālais dator (9), kas reģistrē informāciju ar ikkadra diskretizāciju;

Attēls 3.1.ВИДЕОИХНОГРАФА ДЕОТ-1 shēma.
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Attēls 3.2. ВИДЕОИХНОГРАФ darbībā
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Softuers МSH Video Server informācijas analīzei (nosaka kontakta plankuma pārdalīšanu pēc
zonām 4. soļa fāzēs – pēdas pieskaršanās - atbalsts uz visu pēdu – pārvelšanās – atspēriens). Tā ir
sistēma videonovērošanai uz PC bāzes. Tā ļauj pierakstīt videoattēlu no telekamerām uz datora cieto
disku un vienlaicīgi pārskatīt ierakstu uz tā paša datora lokālā tīklā vai internetā, kā arī pašreizējo
attēlu no kamerām Life Video režīmā. Diska telpas ekonomijai, tiek ierakstīta tikai reāla kustība kadrā.
Kustības detektors tiek uzstādīta pēc jūtības un zonām. Videokameras ļauj pierakstīt līdz 21. kadram
sekundē.
Trīs videokameru klātbūtne ļauj, nostādot vienu no tām zem stikla celiņa, otro tai blakus, bet trešo
uz balsteņa, kas seko pacientam no dorsālās puses, attēlam iegūt trīsdimensiju īpašības (trīsdimensiju
ihnogrāfija), vest novērošanu vienlaicīgi horizontālā un sagitālā plaknēs, kas ir principiāli jauns
plaknes ihnogrāfijas līmenis.
Mobilais ortopēdiskais kabinets ir vienkāršots ierīču kompleksa - ВИДЕОИХНОГРАФА ДЕОТ-1
variants, pēdu izmeklēšanai slodzē, kas ļauj veikt bērnu masu izmeklēšanu bērnu namos un skolās, kur
uz vietas, parasta skolas medicīniskā kabineta apstākļos, ar visu izmēru pēdu pāra matriču palīdzību
ātri un precīzi tiek noteikta novirzes no normas pakāpe.
Attēls 3.3.Mobilais
ortopēdiskais kabinets
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Ihnogrāfiska metode uz tensometriskā papīra tiek realizēta ar konstrukcijas palīdzību, kas
sastāv no tretbāna, kas ir noslēgta elastīga lenta, kas apņem divus cilindrus, viens no kuriem ar savu
kustību iekustina lentu (vadošais). Otrais cilindrs ir spriegojams (vadāmais). Abi cilindri tiek montēti
uz kustīgas platformas, kas veic šķērso un garenisko noliekumu. Lentas augšējais zars guļ uz vinila
virsmas, pa kuru lenta viegli slīd. Apakšējais zars tiek noturēts ar atbalsta valnīšiem. Pacients uzkāp uz
lentu un kāpj pa pakāpieniem, kas ir izvietoti abos celiņa abos galos. Ir arī drošības rokturi. Katrs
kustīguma līmenis tiek vadīts ar individuālo piedziņas pāri. Pie vadošā cilindra piedziņas ar siksnu pāri
ir pievienots vadošais cilindrs, uz kura tiek uztīta lenta no ādas aizvietotāja. Uz tās lentas ir pielīmētas
divas sloksnes tensometriskā papīra, kas rada labo un kreiso celiņu, pa kuru iet pacients. Lenta no ādas
aizstājēja kustās sinhroni ar tretbāna lenti. Tretbāna iespējas ļauj modelēt dažādus apvidus tipus –
pacēlumu vai kalna slīpumu, šķērso nogāzi. Pacients soļo pa lenti, paliekot uz vienas vietas.

Attēls 3.4. Kustīgais celiņš „Tretbāns” oriģinālizpildījumā
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Attēls 3.5. dubultā tretbāna darbības shēma

Attēls 3.6. Tertbāns ar plēvēm

Attēls 3.7.Pacienta staigāšanas pa
tretbānu ar podometriskām plēvēm.
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Attēls 3.8 Nospiedumi
Pētījumi pierādīja, ka pēdu patoloģiju noteikšanai ir lietderīgi kombinēt jau pazīstamas metodes
ar mūsdienīgām datorizētām, ka arī autora metodikām, tehnoloģijām un aparatūru. Nospiedumu
digitālā apstrādes metodika izslēdz subjektīvismu novērtējot pēdu stāvokli, bet dotās kombinācijas ļauj
padarīt par pieejamu kompetento diagnostiku bez specifiskām zināšanām pēdu jomā.

CETURTĀ SADAĻA. BIONISKĀS ZOLĪTES
Ir sintezēta bionisko zolīšu bāzes struktūra – pēdas funkcijas bioniskais modelis. Ir piedāvātas
divas zolīšu izgatavošanas tehnoloģijas.

Bioniskā zolīte – tā ir zolīte kājai, izgatavotā pēc formas un izmēra tādā vaidā, lai slimā vai
deformētā kāja varētu tajā ērti izvietoties; tāda zolīte atslogo kāju un kalpo tai par labu atbalstu,
veicina defektu un deformāciju izlabošanu, iztaisnošanu un koriģēšanu, tai ir papildus
palīgierīces un pateicoties tam, uzlabo iespējas un novērš staigāšanas grūtības.
Cilvēka pēda pēc savas uzbūves nav viendabīga. Tai ir sarežģīts kaulu- locītavu aparāts, saites,
muskuļi, kuri atrodas pastāvīgā toniskā mijiedarbībā savā starpā un āda.
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Kā arī ir daudzveidīgas pēdas funkcijas: atbalsta, atspēriena – paziņošana par paātrinājumu
ķermeņa kopējam masu centram lokomocijas gadījumā un resorā – sitienu amortizācija un slodzes
dinamiska pārmešana.
Bioniskās zolītes ar savu daudzslaņainību modelē pēdas funkcijas, katrs slānis veic noteiktu
funkciju un tiem ir dažādas fizikomehāniskās īpašības Pataloģijas gadījumā - t.i. kaut kādas funkcijas
trūkuma vai nepilnības gadījumā, bioniskās zolītes to izpilda.
Bioniskās zolītes ir daudzfunkcionālas. Tās var būt ārstnieciskās, sporta, profesionālās.

Zolītes darbības principi
-

Spēku, kas darbojas uz pēdas zoli, pārdalīšana, atslogojot vienu pusi un palielinot slodzi otrā pusē.

-

Nepareizā stāvokļa koriģēšana, ja tāda koriģēšana vispār ir iespējama, arī manuāli un bez spēka
pielietošanas.

-

Sāpīgu locītavu nostādīšana miera stāvoklī, saīsinājumu kompensācija un novietošana uz mīkstā
paliktņa pie mīksto audu atrofijas.

-

Zolītes ir nesaraujami savienotas ar apaviem. Zolītes formu nosaka ne tikai pēdas deformācija, bet
arī atsevišķu apavu daļu platums un izliekums, kā arī papēža augstums.

-

Īpaši nodrošinot bērnus, ir nepieciešams kombinēt zolītes ar apmācību aktīvām kustībām.

-

Cietās zolītes ilgi turas un neprasa daudz vietas apavos, kā zolītes no mīkstiem materiāliem. Bet
nav pat svarīga materiāla izvēle, bet pareizs funkcionālas nozīmes nodrošinājums!

Zolītes principiālā uzbūve

1. kārta – pēdas horizontālās plaknes kontūras projekcija – zolītes bāze (pieguļ tieši pēdai).
2. kārta – elastīgs (atsperes) materiāls, kas akumulē enerģiju pie uzkāpšanas un kas atdot to pie
atsperšanās.
3. kārta – modelē garenisko velvi, individuālā tiltiņa atspere zem pēdas 2. - 4. metatarsālo kaulu
distālām galviņām, tā lai 1. un 5. galviņa piedalītos atbalstā.
4. kārta - modelē šķērsvelvi, individuālā tiltiņa atspere zem pēdas vidējas daļas mediāli. Atsperīgi
atbalsta visas galvenos velvi veidojošos pēdas savienojumus – Šopārta līnija, Egera un Lisfranka
līnijas.
5. kārta – komforta, kā pēdas saites, saista uz sevis zolītes dažādos elementus vienotajā kompozīcijā.
6. kārta – pamatā, uz viņas rēķina stingri tiek noteikts apakšstilba normālā noliekuma leņķis.
7. kārta – novērš starpību ekstremitāšu garumā, ja tāda ir.
8. un 9. kārta – apdares materiāls - parasti oderes āda.
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Prasības, kurām bioniskai zolītei ir jāatbilst:
а) atbalstīt garenisko velvi un šķērsvelvi, jābūt maksimālam izklāšanas augstumam atbilstoši velvju
virsotnēm,
b) atbilst pēdas reljefam, pēc iespējas būt koriģētai slimniekiem pie nefiksētas deformācijas;
c) nedrīkst saspiest pēdas priekšējo daļu lietojot normālos apavus;
Deformācijas, kas padodas korekcijai ar bioniskām zolītem
•

Pēdu statiskā nepietiekamība, kā bez izteiktām anatomiskām izmaiņām, tā arī pie mēreni
izteiktām nefiksētām un fiksētām deformācijām.

•

Pēdas muskuļu - saišu aparāta nepietiekoša izturība, ilgstošas stāvēšanas un ilgstošas
staigāšanas stāvoklī.

•

Pēdas vidēja daļas valgus.

•

Plakana - valgus pēdas (plakanā pēda).

•

Papēža varus nostādījums (greizā pēda).

•

Neliela pēdas eksvinusa nostādījums (dobja pēda)

•

Priekšējas daļas izplēšanās.

•

Vienas ekstremitātes saīsināšanās par 1 -4 cm (parasti to pavada skoliozes, gūžas un
mugurkaula pagriešanās).
Bioniskās zolītes tiek izgatavotas pēc izmeklēšanas ar VIDEOIHNOGRĀFU, tā kā tad var

redzēt, kā strādā pēda staigāšanas laikā un kā izplēšas viņas velves un novirzās papēdis. Tad var
pieņemt lēmumu, kādus materiālus ir jāizmanto dotās patoloģijas korekcijai un kurā vietā to veikt.

Ir izstrādātas divas bionisko zolīšu izgatavošanas tehnoloģijas.
1.Sausā tehnoloģija. Ir pielikti distances zondēšanas principi [31], [31] (process, kura rezultātā
tiek ievākta informācija par objektu bez tiešā kontakta ar viņu) izgatavojot zolītes, izmantojot
ģeodēzisko programmas nodrošinājumu FOTOMOD – pēdas augstuma izolīniju (viena līmeņa līnijas)
uzlikšanas metodi uz nospiedumu noņemto staigāšanas laikā pa stiklu. Par parametru pēdas zoļu reljefa
topogrāfisko augstumu sintēzei tiek izmantoti pēdas zoles deformācijas - kontakta ādas plankumu
kontūru krāsu izmaiņas, pacienta staigāšanas laikā pa stikla celiņu, ar sekojošo sadalīšanu slāņos,
ņemot vērā biomehānisko ašu leņķus un kāju garuma atšķirības, katras kārtas dažāda biezuma un
noliekuma veidā. Izveidotie ģeodēziskie slāņi – piegriezumi no dažādiem ortopēdiskiem materiāliem,
tiek uzlīmēti viens virs otra topogrāfiskā secībā līdz izveidojas resora bioniskās aktīvi – koriģējoša tipa
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zolītes ar lokālo iekšējo un ārējo adaptāciju laikā standarta apavu iekšējam reljefam un
izmēram, un pēdas zoles reljefam.

Attēls 4.1. Pēdas atbalsta lakuma ar zoles velvi digitāls modelis

Attēls 4.2. Krāsu ortofoto uz iegūtā modeļa pamata (slodzes zonu atklāšanai uz kontakta
plankuma laukuma uz krāsu lokalizācijas pamata)
Distālās zondēšanas rezultātā, izdevās sadalīt pēdas nospiedumu 8. topogrāfiskos
slāņos – hirozontālēs ar 2. mm soli, no kuriem tiek veidota bioniskā zolīte no
materiāliem, kas savā starpā atšķīrās ar biezumu, izturību, siltuma un mitruma
vadīšanu. Slāņa ģeometrija ņem vērā ādas uzbūvi šajā pēdas apvidū, zoles
individuālās reakcijas uz ārējo slodzi (ādas krāsa), patoloģiju.

Bioniskas zolītes veidošanas piemērs pie kombinētas plakanās pēdas.
Bioniskā zolīte sastāv no (Attēls 4.3) • Pedilin perforiert -1 mm biezs mīkstiizturīgs materiāls, atveido apavu iekšējas zoles formu [4], virs tā pielīmēts ‚
Attēls .4.3. Izolīnijas

THK – versteifungsstoff od0-4100-125 velvi atbalstošs ciets termoplasts, ko var
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formēt pie temperatūras 125°C, virs kura ir pielīmēts ƒ PREBKORK – garoza, kas nezaudē formu
zem slodzes priekš pareizās pēdas elementu pozīcijas, „ Nora Lunairflex kārta šķērsam supinātoram
un pronātoriem, virs tā pielīmēts … Plastozote 12 mm biežs ļoti izturīgs slānis, uzreiz pēc spiedošās
slodzes noņemšanas atjauno savu formu – velves gareniskā amotrizātora formēšanai, virs tā pielīmēts
† Nora Lunairmed Perforiert – 1 mm biezs gumijai līdzīgs materiāls, lai dzēstu trieciena viļņus, pa
virsu pielīmēts ‡ Nora Lunairflex - ļoti mīksts 3 mm biezs izturīgs materiāls, pirkstu vikrovelvju
atbalstīšanai – tiek līmēts tieši pirkstu velvju vietā, virs tā ir pielīmēts ˆ Pedilin – mīksta 2. mm bieza
zolītes bāze ar lokālo hronoadaptāciju zoles reljefam. No oderes ādas tiek veidotas zolītes augšējā un
apakšēja apdare.

Attēls 4.4. Bionisko zolīšu piegriezumi pēc sausās metodikas
Šī metode ļauj automatizēt zolīšu piegriešanas procesu un neprasa pēdas pozitīva izgatavošanu, kas ir
īpaši svarīgi, ja uz pēdas ir dermatoloģiskie bojājumi, un nav iespējams noņemt ģipša atveidojumu. Bet
tas prasa specifiskas zināšanas fotogrāfijas jomā un sarežģīto un dārgo tehnoloģisko bāzi. Neder
izmantošanai skolās, armijas medicīnas komisijās u.t.t.
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Tāpēc autora tehnoloģija ir transformēta klasiskajā individuālo bionisko zolīšu izgatavošanas
tehnoloģijā standarta apaviem.
2. Mitrā tehnoloģija. Bionisko zolīšu veidošanas pamats – tās ir pacienta pēdas individuāls pozitīvs
modelis, uz kura tiek pārnesta attiecīga izmēra normas matrice. Pēc pozitīva tiek izvesta korekcija
„ārstēšana” līdz optimālai normai šīm pacientam – patoloģijas novēršanas metode uz pozitīva
(izskaitļošanas metodes mēroga un pacienta pozitīva mēroga pielietošana – normā – plaknē un telpā).
Pozitīvo modeli iegūst noņemot atveidojumu no pacienta pēdas. Pēc tam atveidojumu pārlej ar
šķidro ģipsi un iznāk pozitīvs modelis, kurš tiek pakļauts augstāk minētai apstrādei. Atbilstoši
patoloģijai tiek izvēlēti materiāla kvalitāte un daudzums (analoģiski jau aprakstītam piemēram), no
kura tiek izgrieztas piegrieztnes. Piegrieztnes iziet termisko apstrādi un tiek salīmēti nepieciešamajā
secībā tieši uz pēdas pozitīva modeļa, pieņemot tā formu.

а)

b)

d)

c)

e)

Attēls 4.5. Pēdas pozitīvo modeļu izgatavošana
а)pacienta pēdas nospiedums; b) pēdas ģipša pozitīvs ar patoloģiju; c) pozitīvs, kas ir sagatavot
matrices plantogrāfiskā šablona uzlikšanai; d) pozitīvs ar šablonu; e)gatavais ”izārstēts" pozitīvs
modelis.
Iegūto zolītes pusfabrikātu piedzen pacienta standarta apaviem un viņa pēdai, pieslīpējot uz
abrazīva darbgalda, veidojot vienoto sistēmu „pēda – zolīte – apavi”.
Ar abām tehnoloģijām iegūtā zolīte atbalsta laukumu vietās ir ap 7. mm augsta, bet velvju atbalsta
vietās līdz 20. mm (piemēram, gareniskās). Kārtu secība un to kombinācija ar cietiem elementiem tiek
noteikta pēc patoloģijas veida.
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Lokanā, kā vilnis, bioniskā zolīte staigājot ir atsperīga, nolaižas un paceļas, izpildot resora lomu,
iesaistot darba procesā pēdas muskuļus un saites - to aktivitāte normalizē asinsriti. Staigāšanas laikā
amortizē grūdienus un trieciena slodzes. Veicina pareizu slodzes sadalījumu uz pēdu un, kā rezultātā,
veicina vairuma balsta un kustību aparāta muskuļu optimālo darbu. Pieaugušiem patoloģiju, atšķirībā
no bērniem, pilnībā izārstēt nevar, bet ar bioniskas zolītes palīdzību var padarīt gaitu komfortablu un
nesāpīgu, samazināt sāpes pēdās, ceļu, gūžas locītavās un mugurkaulā.
Bionisko zolīšu īpatnība ir ne tikai jaunāko materiālu un autora tehnoloģiju pielietošanā, ne tikai
darbā pēc individuāliem atveidojumiem un drošā kvalitātes garantijā, bet – pats galvenais – iespējā
apmierināt jebkuru pieprasījumu, palīdzēt jebkuras pēdas saslimšanā. Un – burtiski katram
slimniekam: bērnam vai vecam cilvēkam; diabētiķis; pacientam ar kaulu deformāciju vai čūlām;
invalīdu ar amputētiem pirkstiem, ar paralītiskām vai spastiskām kontraktūrām.

PIEKTĀ SADAĻA. KLĪNISKIE IZMĒĢINĀJUMI

Ir veikti stacionārās aparatūras un metodes izmēģinājumi uz Atipiskas Protezēšanas
Laboratorijas bāzes (Pilsoņu 13, P.Stradiņa klīniskas universitātes slimnīcas 30. korpuss). Ir
veikti masu izmeklējumi, sistematizēti pētījumā iegūtie dati, izdarīti secinājumi un dotas
rekomendācijas. [1], [2], [12], [14], [16], [35], [40], [18], [47], [48], [27], [51], [43], [49]

Ir veikta 120 bērnu vecuma no 4 līdz 18 gadiem izmeklēšana. Visu klīnisko gadījumu
izmeklēšanas rezultāti ir apstrādāti ar statistiskām metodēm. Ir izdalītas riska grupas un visvairāk
izplatītie gadījumi noviržu no normālas attīstības. Tiek stādītas priekšā atklāto noviržu attīstības
tendences, kā arī tiek piedāvāti daži profilaktiskie pasākumi. Analīzes gaitā ir noteikts, ka vairumam
bērnu, kuri kopumā tiek uzskatīti par veseliem, ir novirzes no normas pēdu un visa balsta un kustību
aparāta attīstībā.
Biomehānikas, medicīnas jomā biežāk ir sastopamas tādas saistības starp pārmaiņas lielumiem
X un Y, kad skaitliskam lielumam viena no tiem atbilst vairāki otrā lielumi. Piemēram, bērniem ar
vienādu augumu var būt dažādi svara lielumi. Svaru, protams, ietekmē daudzi citi faktori (ēšana,
veselības stāvoklis u.t.t.), kas atņem saistībai starp aplūkojamiem lielumiem funkcionālo atkarību. Šeit
katrai viena lieluma nozīmei atbilst daudzas cita lieluma nozīmes. Tāpēc katram bērnam tika pētītas
daudzas pazīmes.
Tika pētīti stāja, kāju izvietojums telpā, tika mērīts svars, augums, labās un kreisās pēdas
garums, pēdu perimetri. Pēc iegūtā krāsu nospieduma, ar pāra matriču palīdzību, tika izvērtēta pēdas
patoloģija – gareniski plakanā, šķērsplakanā, dobja, varus vai valgus, vai kombinētā pēda. Tika
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pieņemts, ka tie ir veselie bērni. Pie skaidri redzamām veselības novirzēm (piemēram, 4.klases bērns,
kura augums ir 164 cm un svars 106 kg – endokrīnās sistēmas saslimšana), izmeklēšana tika veikta, bet
izvēlē analīzes šie dati netika iekļauti.
Pie visvairāk izplatītām statistiskām deformācijām pieder sekojošas:
- mugurkaula izliekums;
- gūžas kaula kakliņa varus izliekums;
- ceļa locītavas un apakšstilba varus, valgus vai rekurvācijas izliekums;
- plakanā pēda, dobja pēda, plakanā – valgus vai plakanā - varus pēda;
- pēdas pirmā pirksta valgus izliekums.
Pie šo deformāciju veidošanās liela nozīme ir ilgstošam nefizioloģiskam ķermeņa novietojumam,
pareizā režīma trūkumam.
Apskates laikā arī tika vērtēta muskuļu un saistaudu stāvoklis, kā arī kaulu sistēmas patoloģijas,
locītavu kustību apjoms, lai laicīgi novērstu jebkuras novirzes no normas. Jebkura novirze balsta un
kustības sistēmā ved pie neatgriezeniskām izmaiņām - patoloģijām.
Roku kustību traucējumus ir vieglāk izvērtēt, bet patoloģisko gaitu izvērtē divos gadījumos:
- saslimšanu, balsta un kustību aparāta izmaiņu gadījumos;
- apakšējo ekstremitāšu amputācijas gadījumos dažādos līmeņos.
Stāvus stāvoklī vērtē:
- smaguma centru (mediālā plaknē promantorium osis sacri līmenī divi vektori iet caur femur
galviņām uz pēdu centriem);
- kāju asis (no crista illiaca anterior-superior uz patella vidusdaļu un starp I un II pirkstu).
Vislielākās problēmas rada bērnu pēdas.
Ir viena gareniskā velve un viena šķērsvelve - ko veido visu metatarsālo kaulu galviņās, kuras ir
saistītas ar īsām saitēm.
Ja ir saīsinājumi – tie ir jādiferencē:
- iedzimtās
- iegūtas
- funkcionāls ( enhondrālās un epifizāras attīstības traucējumi).
Ir nepieciešamas noskaidrot saīsināšanās iemeslu. Saīsinājumu par 1. līdz 1.5 cm kompensē ar
parastiem apaviem. Saīsinājumi vairāk nekā par 1. cm izraisa statisko skoliozi. Vienmēr ir jānoskaidro
uz kā rēķina ir izveidojies saīsinājums – iegurnis, gūža, apakšstilbs.
Kad ķermenis atrodas vertikālā stāvoklī, iegurnis ir noliekts uz priekšu par 45°-65° attiecībā pret
vertikāli. Frontālā plaknē iegurnis atrodas horizontālā stāvoklī. Lai pārbaudītu iegurņa stāvokli, ir
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Kā arī ir daudzveidīgas pēdas funkcijas: atbalsta, atspēriena – paziņošana par paātrinājumu
ķermeņa kopējam masu centram lokomocijas gadījumā un resorā – sitienu amortizācija un slodzes
dinamiska pārmešana.
Bioniskās zolītes ar savu daudzslaņainību modelē pēdas funkcijas, katrs slānis veic noteiktu
funkciju un tiem ir dažādas fizikomehāniskās īpašības Pataloģijas gadījumā - t.i. kaut kādas funkcijas
trūkuma vai nepilnības gadījumā, bioniskās zolītes to izpilda.
Bioniskās zolītes ir daudzfunkcionālas. Tās var būt ārstnieciskās, sporta, profesionālās.

Zolītes darbības principi
-

Spēku, kas darbojas uz pēdas zoli, pārdalīšana, atslogojot vienu pusi un palielinot slodzi otrā pusē.

-

Nepareizā stāvokļa koriģēšana, ja tāda koriģēšana vispār ir iespējama, arī manuāli un bez spēka
pielietošanas.

-

Sāpīgu locītavu nostādīšana miera stāvoklī, saīsinājumu kompensācija un novietošana uz mīkstā
paliktņa pie mīksto audu atrofijas.

-

Zolītes ir nesaraujami savienotas ar apaviem. Zolītes formu nosaka ne tikai pēdas deformācija, bet
arī atsevišķu apavu daļu platums un izliekums, kā arī papēža augstums.

-

Īpaši nodrošinot bērnus, ir nepieciešams kombinēt zolītes ar apmācību aktīvām kustībām.

-

Cietās zolītes ilgi turas un neprasa daudz vietas apavos, kā zolītes no mīkstiem materiāliem. Bet
nav pat svarīga materiāla izvēle, bet pareizs funkcionālas nozīmes nodrošinājums!

Zolītes principiālā uzbūve

1. kārta – pēdas horizontālās plaknes kontūras projekcija – zolītes bāze (pieguļ tieši pēdai).
2. kārta – elastīgs (atsperes) materiāls, kas akumulē enerģiju pie uzkāpšanas un kas atdot to pie
atsperšanās.
3. kārta – modelē garenisko velvi, individuālā tiltiņa atspere zem pēdas 2. - 4. metatarsālo kaulu
distālām galviņām, tā lai 1. un 5. galviņa piedalītos atbalstā.
4. kārta - modelē šķērsvelvi, individuālā tiltiņa atspere zem pēdas vidējas daļas mediāli. Atsperīgi
atbalsta visas galvenos velvi veidojošos pēdas savienojumus – Šopārta līnija, Egera un Lisfranka
līnijas.
5. kārta – komforta, kā pēdas saites, saista uz sevis zolītes dažādos elementus vienotajā kompozīcijā.
6. kārta – pamatā, uz viņas rēķina stingri tiek noteikts apakšstilba normālā noliekuma leņķis.
7. kārta – novērš starpību ekstremitāšu garumā, ja tāda ir.
8. un 9. kārta – apdares materiāls - parasti oderes āda.
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Prasības, kurām bioniskai zolītei ir jāatbilst:
а) atbalstīt garenisko velvi un šķērsvelvi, jābūt maksimālam izklāšanas augstumam atbilstoši velvju
virsotnēm,
b) atbilst pēdas reljefam, pēc iespējas būt koriģētai slimniekiem pie nefiksētas deformācijas;
c) nedrīkst saspiest pēdas priekšējo daļu lietojot normālos apavus;
Deformācijas, kas padodas korekcijai ar bioniskām zolītem
•

Pēdu statiskā nepietiekamība, kā bez izteiktām anatomiskām izmaiņām, tā arī pie mēreni
izteiktām nefiksētām un fiksētām deformācijām.

•

Pēdas muskuļu - saišu aparāta nepietiekoša izturība, ilgstošas stāvēšanas un ilgstošas
staigāšanas stāvoklī.

•

Pēdas vidēja daļas valgus.

•

Plakana - valgus pēdas (plakanā pēda).

•

Papēža varus nostādījums (greizā pēda).

•

Neliela pēdas eksvinusa nostādījums (dobja pēda)

•

Priekšējas daļas izplēšanās.

•

Vienas ekstremitātes saīsināšanās par 1 -4 cm (parasti to pavada skoliozes, gūžas un
mugurkaula pagriešanās).
Bioniskās zolītes tiek izgatavotas pēc izmeklēšanas ar VIDEOIHNOGRĀFU, tā kā tad var

redzēt, kā strādā pēda staigāšanas laikā un kā izplēšas viņas velves un novirzās papēdis. Tad var
pieņemt lēmumu, kādus materiālus ir jāizmanto dotās patoloģijas korekcijai un kurā vietā to veikt.

Ir izstrādātas divas bionisko zolīšu izgatavošanas tehnoloģijas.
1.Sausā tehnoloģija. Ir pielikti distances zondēšanas principi [31], [31] (process, kura rezultātā
tiek ievākta informācija par objektu bez tiešā kontakta ar viņu) izgatavojot zolītes, izmantojot
ģeodēzisko programmas nodrošinājumu FOTOMOD – pēdas augstuma izolīniju (viena līmeņa līnijas)
uzlikšanas metodi uz nospiedumu noņemto staigāšanas laikā pa stiklu. Par parametru pēdas zoļu reljefa
topogrāfisko augstumu sintēzei tiek izmantoti pēdas zoles deformācijas - kontakta ādas plankumu
kontūru krāsu izmaiņas, pacienta staigāšanas laikā pa stikla celiņu, ar sekojošo sadalīšanu slāņos,
ņemot vērā biomehānisko ašu leņķus un kāju garuma atšķirības, katras kārtas dažāda biezuma un
noliekuma veidā. Izveidotie ģeodēziskie slāņi – piegriezumi no dažādiem ortopēdiskiem materiāliem,
tiek uzlīmēti viens virs otra topogrāfiskā secībā līdz izveidojas resora bioniskās aktīvi – koriģējoša tipa
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zolītes ar lokālo iekšējo un ārējo adaptāciju laikā standarta apavu iekšējam reljefam un izmēram, un
pēdas zoles reljefam.

Attēls 4.1. Pēdas atbalsta lakuma ar zoles velvi digitāls modelis

Attēls 4.2. Krāsu ortofoto uz iegūtā modeļa pamata (slodzes zonu atklāšanai uz kontakta
plankuma laukuma uz krāsu lokalizācijas pamata)
Distālās zondēšanas rezultātā, izdevās sadalīt pēdas nospiedumu 8. topogrāfiskos
slāņos – hirozontālēs ar 2. mm soli, no kuriem tiek veidota bioniskā zolīte no
materiāliem, kas savā starpā atšķīrās ar biezumu, izturību, siltuma un mitruma
vadīšanu. Slāņa ģeometrija ņem vērā ādas uzbūvi šajā pēdas apvidū, zoles
individuālās reakcijas uz ārējo slodzi (ādas krāsa), patoloģiju.

Bioniskas zolītes veidošanas piemērs pie kombinētas plakanās pēdas.
Bioniskā zolīte sastāv no (Attēls 4.3) • Pedilin perforiert -1 mm biezs mīkstiizturīgs materiāls, atveido apavu iekšējas zoles formu [4], virs tā pielīmēts ‚
Attēls .4.3. Izolīnijas

THK – versteifungsstoff od0-4100-125 velvi atbalstošs ciets termoplasts, ko var
formēt pie temperatūras 125°C, virs kura ir pielīmēts ƒ PREBKORK – garoza,
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kas nezaudē formu zem slodzes priekš pareizās pēdas elementu pozīcijas, „ Nora Lunairflex kārta
šķērsam supinātoram un pronātoriem, virs tā pielīmēts … Plastozote 12 mm biežs ļoti izturīgs slānis,
uzreiz pēc spiedošās slodzes noņemšanas atjauno savu formu – velves gareniskā amotrizātora
formēšanai, virs tā pielīmēts † Nora Lunairmed Perforiert – 1 mm biezs gumijai līdzīgs materiāls, lai
dzēstu trieciena viļņus, pa virsu pielīmēts ‡ Nora Lunairflex - ļoti mīksts 3 mm biezs izturīgs
materiāls, pirkstu vikrovelvju atbalstīšanai – tiek līmēts tieši pirkstu velvju vietā, virs tā ir pielīmēts
ˆ Pedilin – mīksta 2. mm bieza zolītes bāze ar lokālo hronoadaptāciju zoles reljefam. No oderes ādas
tiek veidotas zolītes augšējā un apakšēja apdare.

Attēls 4.4. Bionisko zolīšu piegriezumi pēc sausās metodikas
Šī metode ļauj automatizēt zolīšu piegriešanas procesu un neprasa pēdas pozitīva izgatavošanu, kas ir
īpaši svarīgi, ja uz pēdas ir dermatoloģiskie bojājumi, un nav iespējams noņemt ģipša atveidojumu. Bet
tas prasa specifiskas zināšanas fotogrāfijas jomā un sarežģīto un dārgo tehnoloģisko bāzi. Neder
izmantošanai skolās, armijas medicīnas komisijās u.t.t.
Tāpēc

autora

tehnoloģija

ir

transformēta klasiskajā

izgatavošanas tehnoloģijā standarta apaviem.
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2. Mitrā tehnoloģija. Bionisko zolīšu veidošanas pamats – tās ir pacienta pēdas individuāls pozitīvs
modelis, uz kura tiek pārnesta attiecīga izmēra normas matrice. Pēc pozitīva tiek izvesta korekcija
„ārstēšana” līdz optimālai normai šīm pacientam – patoloģijas novēršanas metode uz pozitīva
(izskaitļošanas metodes mēroga un pacienta pozitīva mēroga pielietošana – normā – plaknē un telpā).
Pozitīvo modeli iegūst noņemot atveidojumu no pacienta pēdas. Pēc tam atveidojumu pārlej ar
šķidro ģipsi un iznāk pozitīvs modelis, kurš tiek pakļauts augstāk minētai apstrādei. Atbilstoši
patoloģijai tiek izvēlēti materiāla kvalitāte un daudzums (analoģiski jau aprakstītam piemēram), no
kura tiek izgrieztas piegrieztnes. Piegrieztnes iziet termisko apstrādi un tiek salīmēti nepieciešamajā
secībā tieši uz pēdas pozitīva modeļa, pieņemot tā formu.

а)

b)

d)

c)

e)

Attēls 4.5. Pēdas pozitīvo modeļu izgatavošana
а)pacienta pēdas nospiedums; b) pēdas ģipša pozitīvs ar patoloģiju; c) pozitīvs, kas ir sagatavot
matrices plantogrāfiskā šablona uzlikšanai; d) pozitīvs ar šablonu; e)gatavais ”izārstēts" pozitīvs
modelis.
Iegūto zolītes pusfabrikātu piedzen pacienta standarta apaviem un viņa pēdai, pieslīpējot uz
abrazīva darbgalda, veidojot vienoto sistēmu „pēda – zolīte – apavi”.
Ar abām tehnoloģijām iegūtā zolīte atbalsta laukumu vietās ir ap 7. mm augsta, bet velvju atbalsta
vietās līdz 20. mm (piemēram, gareniskās). Kārtu secība un to kombinācija ar cietiem elementiem tiek
noteikta pēc patoloģijas veida.
Lokanā, kā vilnis, bioniskā zolīte staigājot ir atsperīga, nolaižas un paceļas, izpildot resora lomu,
iesaistot darba procesā pēdas muskuļus un saites - to aktivitāte normalizē asinsriti. Staigāšanas laikā
amortizē grūdienus un trieciena slodzes. Veicina pareizu slodzes sadalījumu uz pēdu un, kā rezultātā,
veicina vairuma balsta un kustību aparāta muskuļu optimālo darbu. Pieaugušiem patoloģiju, atšķirībā
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no bērniem, pilnībā izārstēt nevar, bet ar bioniskas zolītes palīdzību var padarīt gaitu komfortablu un
nesāpīgu, samazināt sāpes pēdās, ceļu, gūžas locītavās un mugurkaulā.
Bionisko zolīšu īpatnība ir ne tikai jaunāko materiālu un autora tehnoloģiju pielietošanā, ne tikai
darbā pēc individuāliem atveidojumiem un drošā kvalitātes garantijā, bet – pats galvenais – iespējā
apmierināt jebkuru pieprasījumu, palīdzēt jebkuras pēdas saslimšanā. Un – burtiski katram
slimniekam: bērnam vai vecam cilvēkam; diabētiķis; pacientam ar kaulu deformāciju vai čūlām;
invalīdu ar amputētiem pirkstiem, ar paralītiskām vai spastiskām kontraktūrām.

PIEKTĀ SADAĻA. KLĪNISKIE IZMĒĢINĀJUMI

Ir veikti stacionārās aparatūras un metodes izmēģinājumi uz Atipiskas Protezēšanas
Laboratorijas bāzes (Pilsoņu 13, P.Stradiņa klīniskas universitātes slimnīcas 30. korpuss). Ir
veikti masu izmeklējumi, sistematizēti pētījumā iegūtie dati, izdarīti secinājumi un dotas
rekomendācijas. [1], [2], [12], [14], [16], [35], [40], [18], [47], [48], [27], [51], [43], [49]

Ir veikta 120 bērnu vecuma no 4 līdz 18 gadiem izmeklēšana. Visu klīnisko gadījumu
izmeklēšanas rezultāti ir apstrādāti ar statistiskām metodēm. Ir izdalītas riska grupas un visvairāk
izplatītie gadījumi noviržu no normālas attīstības. Tiek stādītas priekšā atklāto noviržu attīstības
tendences, kā arī tiek piedāvāti daži profilaktiskie pasākumi. Analīzes gaitā ir noteikts, ka vairumam
bērnu, kuri kopumā tiek uzskatīti par veseliem, ir novirzes no normas pēdu un visa balsta un kustību
aparāta attīstībā.
Biomehānikas, medicīnas jomā biežāk ir sastopamas tādas saistības starp pārmaiņas lielumiem
X un Y, kad skaitliskam lielumam viena no tiem atbilst vairāki otrā lielumi. Piemēram, bērniem ar
vienādu augumu var būt dažādi svara lielumi. Svaru, protams, ietekmē daudzi citi faktori (ēšana,
veselības stāvoklis u.t.t.), kas atņem saistībai starp aplūkojamiem lielumiem funkcionālo atkarību. Šeit
katrai viena lieluma nozīmei atbilst daudzas cita lieluma nozīmes. Tāpēc katram bērnam tika pētītas
daudzas pazīmes.
Tika pētīti stāja, kāju izvietojums telpā, tika mērīts svars, augums, labās un kreisās pēdas
garums, pēdu perimetri. Pēc iegūtā krāsu nospieduma, ar pāra matriču palīdzību, tika izvērtēta pēdas
patoloģija – gareniski plakanā, šķērsplakanā, dobja, varus vai valgus, vai kombinētā pēda. Tika
pieņemts, ka tie ir veselie bērni. Pie skaidri redzamām veselības novirzēm (piemēram, 4.klases bērns,
kura augums ir 164 cm un svars 106 kg – endokrīnās sistēmas saslimšana), izmeklēšana tika veikta, bet
izvēlē analīzes šie dati netika iekļauti.
Pie visvairāk izplatītām statistiskām deformācijām pieder sekojošas:
- mugurkaula izliekums;
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- gūžas kaula kakliņa varus izliekums;
- ceļa locītavas un apakšstilba varus, valgus vai rekurvācijas izliekums;
- plakanā pēda, dobja pēda, plakanā – valgus vai plakanā - varus pēda;
- pēdas pirmā pirksta valgus izliekums.
Pie šo deformāciju veidošanās liela nozīme ir ilgstošam nefizioloģiskam ķermeņa novietojumam,
pareizā režīma trūkumam.
Apskates laikā arī tika vērtēta muskuļu un saistaudu stāvoklis, kā arī kaulu sistēmas patoloģijas,
locītavu kustību apjoms, lai laicīgi novērstu jebkuras novirzes no normas. Jebkura novirze balsta un
kustības sistēmā ved pie neatgriezeniskām izmaiņām - patoloģijām.
Roku kustību traucējumus ir vieglāk izvērtēt, bet patoloģisko gaitu izvērtē divos gadījumos:
- saslimšanu, balsta un kustību aparāta izmaiņu gadījumos;
- apakšējo ekstremitāšu amputācijas gadījumos dažādos līmeņos.
Stāvus stāvoklī vērtē:
- smaguma centru (mediālā plaknē promantorium osis sacri līmenī divi vektori iet caur femur
galviņām uz pēdu centriem);
- kāju asis (no crista illiaca anterior-superior uz patella vidusdaļu un starp I un II pirkstu).
Vislielākās problēmas rada bērnu pēdas.
Ir viena gareniskā velve un viena šķērsvelve - ko veido visu metatarsālo kaulu galviņās, kuras ir
saistītas ar īsām saitēm.
Ja ir saīsinājumi – tie ir jādiferencē:
- iedzimtās
- iegūtas
- funkcionāls ( enhondrālās un epifizāras attīstības traucējumi).
Ir nepieciešamas noskaidrot saīsināšanās iemeslu. Saīsinājumu par 1. līdz 1.5 cm kompensē ar
parastiem apaviem. Saīsinājumi vairāk nekā par 1. cm izraisa statisko skoliozi. Vienmēr ir jānoskaidro
uz kā rēķina ir izveidojies saīsinājums – iegurnis, gūža, apakšstilbs.
Kad ķermenis atrodas vertikālā stāvoklī, iegurnis ir noliekts uz priekšu par 45°-65° attiecībā pret
vertikāli. Frontālā plaknē iegurnis atrodas horizontālā stāvoklī. Lai pārbaudītu iegurņa stāvokli, ir
jāsalīdzina spina illiaca anterior- superior un spina illiaca posterior- superior līmeni. Par simetriju
liecina Mihaelisa rombs.
Mainoties gūžas noliekumam, mainās mugurkaula izliekumi un kopā ar tiem stāja.
Atšķirība apakšējo ekstremitāšu garumā, kā arī IGL fleksoru saīsināšanās velk iegurni uz priekšu
un veido hiperlordozi.
Piektā jostas skriemeļa savienojums ar krusta kaulu veido 140° leņķi un ir visvairāk mehāniski
noslogots rajons.
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Pie mugurkaula saslimšanām novēro:
- osteohondropātiskā kifoze, kad ir bojāti starpskriemeļu diski. Ir raksturīgi funkcionālie traucējumi,
apaļā mugura.
- muguras muskulatūras spēku līdzsvara izmaiņas un tādēļ „S” un „C” veida skolioze.
- tortikolīze - pierašana.
Pie apskates ir svarīgi novērtēt iegurņa un plecu joslas horizontālo ašu stāvokli – normā tām ir
jābūt paralēlām.
Bērniem dažādu veidu plakanās pēdas izpausme ir saistīta ar nepietiekošo pēdu muskuļu un saišu
fizisko attīstību, muskulatūras funkcionālo vājumu. Ir nepieciešama muskuļu trenēšana, masāža, kā
stimulācija.
Šķērs – plakanā pēda tiek attiecināta pie deģeneratīvām saslimšanām (nepareizi apavi). Mainoties
pēdas novietojumam mainās cīpslu novietojums, kas savukārt izraisa sekundāro pirkstu deformāciju.
Tas ved pie
- pēdas formas izmaiņām
- pēdas funkcijas izmaiņām
Galvenās patoloģijas
- pedis plani ar gareniskās velves nolaišanos;
- pedis plano-valgi – gareniskā velve ir nolaista, papēdis ir valgus stāvoklī, priekšējā daļa ir rotēta uz
āru
- pedis plano-vari
- pēda ar izteikto gareniskās velves deformāciju - Hallucis valgi (lielā pirksta novirzīšanas vairāk nekā
par 10°) galvenais iemesls - m.flexor hallucis longus kontraktūra
Sarežģītos gadījumos izmanto pēdas nospiedumus putu masā, nosaka pēdas platumu, garumu, un
deformācijas veidu (noslogojuma zonas). Pēc šī nospieduma tiek veidots ģipša modelis un tiek
izgatavoti bioniskas zolītes. Iegūto datu analīzei tika izmantots Statistikas pakete sociāliem
pētījumiem. Ir attēloti dati par 120 bērniem vecumā no 4. līdz 18. gadiem.
jāsalīdzina spina illiaca anterior- superior un spina illiaca posterior- superior līmeni. Par simetriju
liecina Mihaelisa rombs.
Mainoties gūžas noliekumam, mainās mugurkaula izliekumi un kopā ar tiem stāja.
Atšķirība apakšējo ekstremitāšu garumā, kā arī IGL fleksoru saīsināšanās velk iegurni uz priekšu
un veido hiperlordozi.
Piektā jostas skriemeļa savienojums ar krusta kaulu veido 140° leņķi un ir visvairāk mehāniski
noslogots rajons.
Pie mugurkaula saslimšanām novēro:
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- osteohondropātiskā kifoze, kad ir bojāti starpskriemeļu diski. Ir raksturīgi funkcionālie traucējumi,
apaļā mugura.
- muguras muskulatūras spēku līdzsvara izmaiņas un tādēļ „S” un „C” veida skolioze.
- tortikolīze - pierašana.
Pie apskates ir svarīgi novērtēt iegurņa un plecu joslas horizontālo ašu stāvokli – normā tām ir
jābūt paralēlām.
Bērniem dažādu veidu plakanās pēdas izpausme ir saistīta ar nepietiekošo pēdu muskuļu un saišu
fizisko attīstību, muskulatūras funkcionālo vājumu. Ir nepieciešama muskuļu trenēšana, masāža, kā
stimulācija.
Šķērs – plakanā pēda tiek attiecināta pie deģeneratīvām saslimšanām (nepareizi apavi). Mainoties
pēdas novietojumam mainās cīpslu novietojums, kas savukārt izraisa sekundāro pirkstu deformāciju.
Tas ved pie
- pēdas formas izmaiņām
- pēdas funkcijas izmaiņām
Galvenās patoloģijas
- pedis plani ar gareniskās velves nolaišanos;
- pedis plano-valgi – gareniskā velve ir nolaista, papēdis ir valgus stāvoklī, priekšējā daļa ir rotēta uz
āru
- pedis plano-vari
- pēda ar izteikto gareniskās velves deformāciju - Hallucis valgi (lielā pirksta novirzīšanas vairāk nekā
par 10°) galvenais iemesls - m.flexor hallucis longus kontraktūra
Sarežģītos gadījumos izmanto pēdas nospiedumus putu masā, nosaka pēdas platumu, garumu, un
deformācijas veidu (noslogojuma zonas). Pēc šī nospieduma tiek veidots ģipša modelis un tiek
izgatavoti bioniskas zolītes. Iegūto datu analīzei tika izmantots Statistikas pakete sociāliem
pētījumiem. Ir attēloti dati par 120 bērniem vecumā no 4. līdz 18. gadiem.
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Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

varus.kr

Valid
л.н. короче
на
0.5см,реку
рвация
колена
л.н. короче
на 1 см
л.н. короче
на 1см
л.н.короче
на 1 см
О-образн
Прав
колено Хобразн
Х-образн
Total

Frequen Percent Valid Cumulative
cy
Percent Percent
Valid
8.00
1
.8
100.0
100.0
Missing System 119
99.2
Total
120
100.0
valgus. kr

Valid

-8.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
.00
4.00
Total
Missing System
Total

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
2
1.7
11.8
11.8
1
.8
5.9
17.6
1
.8
5.9
23.5
2
1.7
11.8
35.3
3
2.5
17.6
52.9
4
3.3
23.5
76.5
3
2.5
17.6
94.1
1
.8
5.9
100.0
17
14.2
100.0
103
85.8
120
100.0

v.v.kr

Valid

-8.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
Total

Freque Percent Valid Cumulativ
Percent e Percent
ncy
2
1.7
1.7
1.7
1
.8
.8
2.5
1
.8
.8
3.3
2
1.7
1.7
5.0
3
2.5
2.5
7.5
5
4.2
4.2
11.7
1
.8
.8
12.5
46
38.3
38.3
50.8
4
3.3
3.3
54.2
18
15.0
15.0
69.2
11
9.2
9.2
78.3
20
16.7
16.7
95.0
2
1.7
1.7
96.7
3
2.5
2.5
99.2
1
.8
.8
100.0
120
100.0
100.0

skolioze

Frequ Percent Valid Cumulative
ency
Percent Percent
Valid
110
91.7
91.7
91.7
C,I
1
.8
.8
92.5
С, II
1
.8
.8
93.3
нач.стад.C
1
.8
.8
94.2
нач.стад.S
4
3.3
3.3
97.5
нач.стад.C
1
.8
.8
98.3
С, I
2
1.7
1.7
100.0
Total
120 100.0 100.0
h.valgus

Frequenc Percent Valid Cumulative
Percent Percent
y
Valid
119
99.2
99.2
99.2
bilater.
1
.8
.8
100.0
Total
120
100.0 100.0
kājas

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent

106
1

88.3
.8

88.3
.8

88.3
89.2

3

2.5

2.5

91.7

1

.8

.8

92.5

1

.8

.8

93.3

1
1

.8
.8

.8
.8

94.2
95.0

6
120

5.0
100.0

5.0
100.0

100.0

lordoze

Frequ Percent Valid
Cumulative
ency
Percent
Percent
Valid
118
98.3
98.3
98.3
hiperlordoz
1
.8
.8
99.2
нет
1
.8
.8
100.0
поясничн
Total
120 100.0
100.0
mugura

Valid

Frequ Percent Valid Cumulative
ency
Percent Percent
108
90.0
90.0
90.0

šķers.kr

Freque Percent Valid
ncy
Percent
Valid 1.00
42
35.0
77.8
2.00
12
10.0
22.2
Total
54
45.0
100.0
Missing System 66
55.0
Total
120
100.0

Cumulative
Percent
77.8
100.0

gar.kr

Freque Percent Valid Cumulative
Percent Percent
ncy
Valid
1.00
18
15.0
81.8
81.8
2.00
4
3.3
18.2
100.0
Total
22
18.3 100.0
Missing System
98
81.7
Total
120
100.0
dob.kr

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
Valid
1.00
56
46.7
67.5
67.5
2.00
27
22.5
32.5
100.0
Total
83
69.2 100.0
Missing System
37
30.8
Total
120
100.0
h.v.kr

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
Valid
1.00
2
1.7
100.0
100.0
Missing System
118
98.3
Total
120
100.0
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Ir apskatīti 120 bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem, ne vienam no bērniem nebija ne protēžu ne ortožu
Konstatēts:
- iedzimtas patoloģijas -1,
- iegūtās -119
Pēc diagnozes:
- skoliozes - 10,
- apaļā mugura - 6,
- lāpstiņu laterālā nobīde - 1,
- muguras ārējā vai iekšējā rotācija - 1, - iegurņa rotācija -1,
- pēdas nepareizais noslogojums - 98,
- “Х”- veida ceļa locītavu deformācija - 6,
- “О”- veida ceļa locītavu deformācija - 1,
- ekstremitātes saīsināšanās – 6

No izvēlētiem datiem ir redzama, ka bērnu ortopēdiskais stāvoklis ir satraucošs.
Plakanā pēda ir sastopama 44 – 45% bērnu, 92% bērnu ir citas novirzes.
Tā iemesli ir:
- kvalificētā personāla trūkums bērnu dārzos un skolās
- bērnu nepietiekoša fiziska sagatavotība augšanas periodā
- nepareizo apavu iegāde, kuras valkāšanas rezultātā veidojas stabilas pēdu deformācijas, bet pēc tam arī
mugurkaula
- smēķēšana
- netiek vestas regulāras sporta nodarbības ar iesildīšanos, ar visa ķermeņa muskulatūras tonusa
paaugstināšanu
- stājas defekti – šķībs mugurkauls, izvērstas lāpstiņas - var konstatēt juvenīlo osteoporozi – te nav
pietiekoši vingrošanas - ir nepieciešams lietot aktīvu D vitamīnu un dažādas tā formas
- rentgenizmeklējumi netiek veikti pat acīmredzamos gadījumos

Vispārinātas rekomendācijas
-Bērnu dārzos un skolās ir nepieciešams rehabilitologs, kas veidotu vienotu fizioterapeitisko procedūru,
masāžas, ārstnieciski-trenēšanas fizkultūras programmas.
- rīkot sporta pasākumus
- bērniem no riska grupas katrus 6 mēnešus veikt ortopēdiskas apskates
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- pēdas korekcijas gadījumos ir nepieciešamas zolītes, sākot ar vienkāršām un beidzot ar sarežģītām
bioniskām
- jāvalkā cietos apavus – zabāciņus līdz 5-7 gadiem, kas nostiprina os calcanei Bazura pozīcijā un
nemaina talo -cirveralis attiecības
-aizliegt visās sezonās valkāt peldēšanas iešļūcenes, tā kā tie cieši neaptver pēdas metatarsālo daļu, kas
izraisa šķērsvelves nolaišanos.

Pēdu izmeklēšana dinamikā atļāva atklāt patoloģiju, kas statiskā režimā neatklājas – dināmiskā
plakanā pēda. Pie autora plantogrāfiskas metodes izmantošanas statiskās izmeklēšanas gadījumā dažu
pacientu pēdu gareniskās velvjes bija normas robežās. Bet pielietojot to pašu metodi pēdu nospiedumiem,
iegūtiem dinamikā, tika konstatēts, kas velves ir praktiski nolaidušas un koeficienti К > 0.48 un F3 > 50
%

а)

b)
Attēls 5.1. pēdu nospiedumi statikā - а) gareniskās velves augstums ir normā un staigāšanas laikā –b)
gareniskā velve ir pilnīgi nolaista

а)

b)

Attēls 5.2. а) Pēdu nospiedumi statikā norāda uz anatomisko normu, b) Pēdu nospiedumi dinamikā uz Otto
Bock plēvēm, ir fiksēta biomehāniska patoloģija
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Pat trešās pakāpes plakanās pēdas biomehānikā forma statiskajā apskatē var palikt neatklāta un tiek
atklāta tikai izmantojot autora metodikas, dotajā gadījumā - tretbāns plus podometriskās plēves un stikla
celiņš.

Autora metodikas izmantošanas apakšējas ekstremitātes izgatavošanas kvalitātes noteikšanai.

Tika izmeklēti arī invalīdi ar vienas ekstremitātes amputāciju dažādos līmeņos, lai sadalītu
protezēšanas defektu pazīmes mērīšanas rezultātus uz veidošanas shēmas defektu noteiktiem, čaulas
uztveršanas dobuma modelēšanas noteiktiem, masu sadalīšanas protēzē noteiktiem un nepietiekošas
apmācības staigāšanai protēze noteiktiem. Par to, kā invalīds noslogo protezēto ekstremitāti, var spriest
pēc vertikāli stāvoša atbalsta reakcijas izmaiņu rakstura, tāpēc kontrole par atbilstošo testu izpildīšanu
tiek veikta ar palīgierīces – podometra palīdzību. Pacienti tika izmeklēti ar septiņiem pazīstamiem
testiem, ko piedāvāja Farbers, bet pēc tam ar darbā aprakstītām metodēm. Sistēmas pieeja izmatotā jaunu
protēžu – ortopēdisko ierīču izstrādei, papildus Farbera metodikai [1], piedāvā to funkcijas analīzi
kustības aktivitātes apstākļos, kas netiek izsmelta staigājot, bet ieslēdz arī nelokomotorās kustības,
lokomociju īpašos gadījumos, kāpšana uz augšu vai uz leju pa kāpnēm vai pa slīpo virmu.
Pacients kāpj uz augšu vai uz leju pa pakāpieniem, izejot caur stikla celiņu liek soli ar veselo
(protezēto) kāju uz podometriskās platformas, tad pagriežas un atpakaļ ceļā kāpj uz platformu ar
protezēto (veselo) kāju un atkal kāpj uz augšu vai uz leju pa pakāpieniem. Viņam nemitīgi seko un
pieraksta visu procesu sagitālā, frontālā un horizontālā plaknēs.
Uz eksperimentu pamata, kuri tika veikti pēc autoru kompleksās metodikas, Var izdarīt dažus
sākotnējos secinājumus:
* Protēzes pēda rotē, tas nozīmē ir uzdots pārāk liels pēdas pagrieziens uz ārpusi, ir nepietiekošs
kontakts starp čaulu un amputācijas stumbru;
* Soļa garums l1 protezētajā pusē ir mazāks, nekā veselajā l2, tāpēc pacients izjūt līdzsvara trūkumu
nepietiekošas noliekuma stabilitātes dēļ, t.i. šarnīra ceļa ass nav pietiekoši novirzīta uz aizmuguri;
* Soļa garums protezētajā pusē ir lielāks, nekā veselajā – tas nozīmē nav ņemta vērā amputācijas
stumbra saliecošā kontūra un gūžas čaula ir veidota nepietiekoši saliektā stāvoklī.
Visos gadījumos pie staigāšana pacients neveiks pārvelšanos caur visu protēzes pēdu, kas tiks fiksēts
videokamerā, ka nepilnīgs pēdas nospiedums.
Biomehānisko testu un metožu piedāvātais komplekss apstiprināja protezēšanas rezultātu noteikšanas
pēc pēdu nospiedumiem perspektivitāti. Ar stikla celiņu un podometru tas ir efektīvs un ekonomisks laika
ziņā.
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Pētījuma rezultātu pielietošana bionisko zolīšu izgatavošanā

Pēc pētījuma rezultātu iegūšanas un dotās patoloģijas konstatācijas, tika izgatavoti 103 bionisko
zolīšu pāri pēc autora metodikas ar pēdas pozitīva modeļa izgatavošanu.
Zemāk tiek attēlots raksturīgs gadījums. Pēc bionisko zolīšu izgatavošanas, rezultāti tika pārbaudīti uz
podometra.

Pacients: 45. gadus vecs vīrietis, svars 80 kg., augums 183 cm. Vērsās pēc palīdzības ar sūdzībām par
ātru pēdu nogurumu un sāpīgumu un stiprām sāpēm mugurkaulā. Pacients pārcieta daudzas operācijas
labajā gūžas kaulā, kā rezultātā izveidojās labās ekstremitātes saīsināšanās par 4 cm uz gūžas rēķina.
Izmeklēšanas datu analīze parādīja veselas ekstremitātes pēdas papēža daļas stipru pārslodzi ar kombinēto
plakano pēdu, pie tam abu pēdu pirksti slodzē vispār nepiedalījās, stiprs, bet ne fiksēts iegurņa pagrieziens
(Attēls .5.3).

а)

b)

c)

Attēls 5.3. а) ekstremitātes saīsināšanās un mugurkaula skoliozes novirzes noteikšana;
b) aparāts precīzai ekstremitāšu garuma atšķirību noteikšanai un zolīšu pusfabrikātu izlīdzināšana;
c) rezultātu pārbaude
Līdzīgiem gadījumiem ar saīsinājumu, tika izstrādāts speciāls aparāts precīzai ekstremitāšu garumu
atšķirības noteikšanai un zolīšu pusfabrikātu iztaisnošanai (Attēls 5.3.b). Katrā pēdas pozitīva
nostiprināšanai ir četras kustīguma pakāpes, kuras var fiksēt kopā vai pēc kārtas, kas ļauj panākt absolūti
precīzu pozitīva novietošanu.
Līdzīgiem sarežģītiem gadījumiem, tiek rekomendēts, pēdas nospiedumu putu masā vietā, noņemt
pēdas ģipša negatīvu ar potītes locītavas un apakšstilba apakšējas trešdaļas ietveršanu.
Ortezēšanas rezultāti ar zolītem, kas kompensē ekstremitāšu 4 cm starpību, tika pārbaudīti ar
divkoordinātu lāzera palīdzību, kas ļāva novērtēt pacienta Mihaelisa romba simetriskumu, mugurkaula
izliekumu un kopējo balsta un kustību aparāta simetriju. Kā arī tika noņemti kontroles mērījumi uz
podometra ar zolītēm un bez zolītēm.
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Ar zolītēm praktiski pilnībā tika kompensēts mugurkaula skoliozes izliekums un iegurņa pagriešanās.
Atbalstā sāka piedalīties pēdu pirksti un spiediens zem pēdām sadalījās tuvāk normālām. Vairāku stundu
staigāšana, pēc pacienta vārdiem, pārstāja radīt ciešanas.

NOSLĒGUMĀ tiek atzīmēts, ka darbā nospraustie mērķi ir pilnībā sasniegti.

1.

Ir izanalizēts balsta un kustību aparāta stāvoklis pēc pēdu nospiedumiem dinamikas procesā
(staigāšanas laikā).

2.

Ir izstrādāta balsta un kustību aparāta analīzes metode pēc pēdu nospiedumiem dinamikas
procesā.

3.

Ir atklāta korelācija starp balsta un kustību aparāta struktūras un pēdu plaknes nospieduma
metriku un kinemātiku.

4.

Izstrādāta konstrukcija, metode un divas tehnoloģijas (klasiskā, ar pozitīva un negatīva
izgatavošanu, un autora – bez pozitīva modeļa izgatavošanas) zolīšu izgatavošanai pēdu
deformāciju bāzes terapijai ar komplekso daudzslāņu struktūru – pēdas funkcijas bioniskai
modelis. Izpētīta un realizēta iespēja ievietot tās standarta apavos masu gadījumiem.

5.

Pēdu nospiedumu noņemšana dinamikā ļāva atklāt jaunas saslimšanas – dināmisko plakano pēdu,
kura netiek reģistrēta pie izmeklēšanas statikā.
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