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Promocijas darba vispārīgais raksturojums
Motorā kontrole ir mērķtiecīgas brīvprātīgas kustības ierosināšanas, vadīšanas un
gradācijas process (Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing). Tā pēta kā
nervu sistēma mijiedarbojas ar cilvēka ķermeni un apkārtējo vidi, lai nodrošinātu koordinētas
kustības (Latash, 2012). Pēdējo desmitu gadu laikā motorā kontrole ir strauji attīstījusies un
atdalījusies no neirofizioloģijas un biomehānikas, kā atsevišķa nozare.
Motorās kontroles pirmsākumus var meklēt jau senajā Grieķijā, kur tā laika filozofi un
matemātiķi interesējās par cilvēka ķermeņa kustībām un dvēseli, kas tās vada un kontrolē.
Laikam ritot, tika izpētīti un saprasti dažādi kustību kontroles mehānismi. Mūsu ēras otrajā
gadsimtā ārsts Galens atklāja, ka locītavu kustības kontrolē divi pretēji muskuļu pāri: agonisti
un antagonisti. Cilvēka kustību izpēte turpinājās renesanses laikā. Dekarts izvirzīja teoriju,
kuras pamatā bija ideja, ka cilvēks sastāv no divām neatkarīgām daļām - ķermeņa un dvēseles
(līdzīgi kā to domāja senie grieķi) (Cappozzo & Marchetti, 1992; Latash, 2012).
Elektrības esamība cilvēku iekšējos procesos tika atklāta astoņpadsmitā gadsimta
beigās, savukārt vācu zinātnieks Flugers deviņpadsmitā gadsimta vidū eksperimentos ar
vardēm, kam tika nogrieztas galvas, atklāja, ka muguras smadzenes spēj radīt jēgpilnas un
kontrolētas kustības (Verworn, 1907). Tajā pašā laikā amerikāņu zinātnieks Vudvorts izpētīja
vienu no pirmajiem secinājumiem par motoro kontroli, ka ātras kustības kontrole sastāv no
sākotnējā impulsa un vēlākiem labojumiem. Šī ideja mūsdienās tiek bieži formulēta kā uz
priekšu vērstas un atgriezeniskās saites kontroles procesu kombinācija (Elliott et al. 2001).
Par motorās kontroles pamatlicēju uzskata krievu zinātnieku Nikolaju Bernšteinu, kurš
pierādīja, ka realizējot noteiktu kustības uzdevumu, locītavas nedarbojas neatkarīgi, bet labo
viena otras kļūdas. Viņš secināja, ka cilvēka centrālā nervu sistēma nenodrošina unikālu un
viennozīmīgu motoro risinājumu, bet izmanto informāciju, ko saņem no perifērijas, lai
nodrošinātu precīzāku kustības uzdevuma izpildi. N. Bernšteins izstrādāja lieko brīvības
pakāpju ierobežošanas (kinemātiskās un dinamiskās pārpilnības) teoriju – lai realizētu kādu
kustības uzdevumu, ir iespējami bezgalīgi daudz risinājumu, tāpēc nevajadzīgās vai liekās
brīvības pakāpes jāierobežo un mehāniski jāsasaista. Lielākais N. Bernšteina nopelns daudzlīmeņu kustību vadīšanas sistēmas teorijas iztrādāšana, kura sastāv no pieciem līmeņiem:
paleokinētiskais līmenis, sinerģijas un modeļu līmenis, telpiskā lauka līmenis, darbību līmenis
un simboliskas, ļoti koordinētas darbības līmenis, un to apakšlīmeņiem. Šī viņa izstrādātā
kustību veidošanas hierarhiskā sistēma joprojām tiek uzskatīta par labāko sistēmu, jo aptver
visus centrālās nervu sistēmas darbības līmeņus (Bernstein 1967; Latash, 2012, 2020).
Lai arī motorās kontroles pirmsākumi ir meklējami vēl pirms mūsu ēras, tomēr kā
atsevišķa zinātnes nozare tā ir noformulējusies salīdzinoši nesen. Tā ir jauna zinātne un tāpēc
tajā ir daudz neizpētīta vai nepietiekami izpētīta. Viena no tādām zinātniekus interesējošām
tēmām ir cilvēku plaukstas un pirkstu darbības kontrole. Tā ir saistīta ar to, ka, piemēram,
insulta vai kādu neiroloģisku slimību rezultātā, cilvēka plauksta ir viena no pirmajām, kas
pasliktina savu funkcionālo darbību (Hunter & Crome, 2002). Pirkstu motorika pētniekiem
šķiet interesanta arī tāpēc, ka četru pirkstu (rādītājpirksts, vidējais pirksts, zeltnesis un mazais
pirkstiņš) saliecējmuskuļi ir divi muskuļi (m. flexor digitorum superficialis (FDS) un m. flexor
digitorum profundus (FDP)) un šo pašu pirkstu atliecējmuskulis ir tikai viens (m. extensor
digitorum). (Kalbergs, 1973; Knipše, et al., 2020). Pirkstu funkcionalitātes nodrošināšanā
piedalās arī citi muskuļi, piemēram, m. extensor digiti minimi vai m. extensor indicis. Pašos
pirkstos nav muskuļu, kas tos saliektu vai atliektu. Šie fakti padara pirkstu pētīšanu gan
vienkāršāku (kustībā ir iesaistīti salīdzinoši maz muskuļu), gan arī sarežģītāku (pirkstu
atšķirības iespējams ir neirālas izcelsmes).
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Parasti locītavu darbina divi muskuļi ar pretējām darbībām. Šo parādību dēvē par
agonista un antagonista koaktivāciju (Smith, 1981). Agonists rada spēku un/vai spēka momentu
uzdevuma virzienā, bet antagonists šai darbībai pretojas. Spiežot ar pirkstu galiem, agonists ir
ārējais pirkstu locītavas muskulis - FDP - daudzšķiedru muskulis apakšdelmā un četrām
cīpslām, kas atrodas četru pirkstu distālajās falangās (Kalbergs, 1973; Knipše, et al., 2020). Šis
parāda to, ka jau no dabas pirksti ir savstarpēji saistīti, ko motorā kontrole tikai pēdējos
divdesmit gadus ir padziļinātāk sākusi pētīt. Mūsu publikācijas ir papildinājums šiem
pētījumiem un mēģinājums plašāk izprast pirkstu kontroli un to savstarpējo atkarību. Šīs jaunās
zināšanas var būt kā pamats nākotnes pētniecības virzieniem sportā, jo daudzos sporta veidos
(piemēram, loka šaušana, šaušana, klinšu kāpšana, u.c.) pirkstu specializācija ir būtisks faktors
augstu rezultātu sasniegšanā.
Temata aktualitāte
Rokas un plaukstas funkcionalitāte spēlē ļoti lielu lomu cilvēka ikdienā. Satverot kādu
priekšmetu, rādot virzienu vai veicot kādu citu darbību ar plaukstu, vienmēr ir iesaistīti pirksti.
Tāpēc, piemēram, cilvēkiem, kuri slimo ar Parkinsona slimību vai kādu citu neiroloģisku
saslimšanu, pirkstu funkcionalitātes zudums būtiski samazina dzīves kvalitāti. Arī pēc insulta
pārciešanas, viena no galvenajām funkcionalitātēm, kas tiek zaudēta, ir tieši pilnvērtīga
plaukstas un pirkstu darbība (Hunter & Crome, 2002).
Sportā rokas un plaukstas funkcionalitāte ir ļoti svarīga. Tādos sporta veidos kā,
piemēram, šaušana, kārtslēkšana, šautriņu mešana, šķēpa mešana, vingrošana uz rīkiem,
airēšana, klinšu kāpšana un daudzos citos, pirksti ir iesaistīti kustību rezultātu sasniegšanā,
tāpēc to spēka, veiklības, precizitātes, stabilitātes u.c. rādītāju izmaiņas var būtiski ietekmēt
rezultātus šajos sporta veidos (Di Russo, et al., 2005; Ertan, et al., 2005; Horsak & Heller, 2011;
Limonta, et al., 2016; Matsuo, et al., 2018; Mon-Lopez, et al., 2019; Nestler, et al., 2019;
Shibata, et al., 2021; Van den Tillaar & Aune, 2019). Pētījumi par loka šaušanu parāda, ka
pirkstu kinemātiskais mainīgums jeb zema pirkstu stabilitāte var ietekmēt šaušanas rezultātus
(Horsak & Heller, 2011). Savukārt klinšu kāpējiem, iespējams, daudzu gadu treniņu rezultātā
ir izdevies iemācīties izmantot vairāk motorās vienības, kā rezultātā viņi spēj veiksmīgāk
kontrolēt pirkstu spēku, kas var novest pie zemākās pirkstu savstarpējās atkarības (Limonta, et
al., 2016). Sporta veidos, kur cilvēkiem ir jāmet bumba, piemēram, beisbols, spēja individuāli
kontrolēt pirkstus ir ļoti nozīmīgs faktors augstu rezultātu sasniegšanā (Matsuo, et al., 2018).
Beisbolā cilvēks, kurš met beisbola bumbu, to cenšas “iegriest”, lai pretējās komandas atsitējam
ir grūtāk prognozēt, kur izmestā bumba lidos. Lai šo izdarītu, spēlētājam ir individuāli
jākontrolē pirksti un augsta pirkstu savstarpējā atkarība var tikt uzskatīta par rezultātu
pazeminošu faktoru (Shibata, et al., 2021). Šie rezultāti parāda to, cik nozīmīgu lomu sportā
spēlē pirkstu kontrole. Specifisks plaukstas pirkstu treniņš var novest pie paaugstinātas pirkstu
savstarpējās atkarības (Olafsdottir et al., 2008), vai gluži otrādi – pie zemākas pirkstu
savstarpējās atkarības (Slobounov et al., 2002). Sportistiem un treneriem ir jāizprot, kādas
pirkstu īpašības viņiem ir nepieciešamas un kurš treniņa veids ir piemērotāks.
No pirkstu spēka, veiklības, sadarbības precizitātes, stabilitātes rādītājiem ir atkarīgi arī
ķirurga, muzikanta un daudzu citu profesiju pārstāvju darbības rezultāti. Jaunās zināšanas par
pirkstu stabilitātes un citiem to sadarbības rādītājiem, kas iegūtas šajos pētījumos, varēs palīdzēt
uzlabot neiroloģisko saslimšanu diagnostiku, noderēt, lai novērtētu šo saslimšanu attīstības
gaitu, kā arī noteikt pirkstu atkarības un sadarbības izmaiņas, kuras notiek cilvēka novecošanas
ietekmē. Tas nozīmē, ka pētījumos iegūtie dati varēs tikt izmantoti ne tikai sportā, bet arī citās
jomās, tajā skaitā tik nozīmīgā kā veselības jomā.
Iepriekš veiktie pētījumi ir parādījuši, ka pirksti nav stabili spēka veidošanā
izometriskos apstākļos (Cuadra, et al., 2021a; Parsa, et al., 2017; Ricotta, et al., 2021; Solnik,
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et al., 2017). Veicot izometrisku uzdevumu, bez vizuālās atgriezeniskās saites par uzdevuma
izpildi, cilvēks nespēj noturēt nemainīgu spēku - tas izmainās uz zemākām vērībām.
Ilgu laiku pirkstu savstarpējā atkarība tika uzskatīta par stabilu un nemainīgu lielumu,
kas katram cilvēkam ir nedaudz atšķirīga, bet visiem kopumā izpaužas vienādi. Nesen veikts
pētījums (Hirose, et al., 2020) apliecina, ka izometriskos apstākļos pirkstu savstarpējā atkarība
zaudē savu stabilitāti. Tomēr nav skaidri zināms, kas tieši izraisa pirkstu stabilitātes zudumu
uzdevuma laikā. Kurš no pirkstiem izometriskos spēka uzdevumos ir mazāk stabils un kurš
stabilāks līdz šim nav pētīts. Tāpēc šī fenomena pētīšana ir būtiska, lai papildinātu zināšanas
par pirkstu darbības un sadarbības kontroli kopumā un katram pirkstam atsevišķi. Šīs zināšanas
var palīdzēt izprast, pirmkārt, kura pirksta funkcionalitāte ir jāizmaina, lai panāktu sporta
rezultātu paaugstināšanos un, otrkārt, noteikt, vai rezultātu uzlabojums ir saistāms ar pirkstu
stabilitāti.
Līdzsvara punkta (LP) hipotēze ir viena no dominējošajām motorās kontroles teorijām.
Klasiskajā līdzsvara punkta hipotēzē viena muskuļa neirālā kontrole ir saistīta ar iestiepšanas
refleksa slieksni (λ), ko nosaka, mainot alfa-motoneironu kopuma zemsliekšņa depolarizācijas
(Feldman 1966, 1986). Mainot λ, var mainīties muskuļa spēks (izometriskos apstākļos),
nemainīties spēks, bet mainīties muskuļa garums (izotoniskos apstākļos), vai arī var mainīties
abi (1.attēls, a panelis). Atsevišķu muskuļu līmenī λ var uzskatīt par references koordinātu
(RC), kas nozīmē, ka ārējas slodzes noņemšana izraisītu muskuļu kustību virzienā uz λ.
Efektora līmenī agonisti un antagonisti rada pretēji vērstas spēka vērtības, un to kontroli
neirālajā līmenī var aprakstīt ar iestiepšanas refleksa slieksni agonistiem (λAG) un iestiepšanas
refleksa slieksni antagonistiem (λANT). Šo abu λ paralēlas izmaiņas noved pie efektora spēkakoordinātas raksturlieluma nobīdes gar X asi, ko sauc par abpusējās komandas jeb R-komandas
maiņu. Savukārt, λAG un λANT, pretējā virzienā vērstas nobīdes maina telpisko diapazonu, kurā
ir aktīvas abas muskuļu grupas, kas izraisa efektora spēka - koordinātas raksturlieluma slīpuma
izmaiņas, ko sauc par koaktivācijas komandu jeb C-komandu (1. attēls, b panelis) (Feldman
1980, 2015). Lineārā tuvinājumā references koordināta tiek mainīta ar R-komandu, bet
šķietamais stingums (Latash & Zatsiorsky, 1993) tiek mainīts ar C-komandu. Ja spēka izmaiņas
ir nelielas, tad stabilos stāvokļos vai lēnu kustību laikā, spēka un references koordinātas
sakarība ir tuvu lineārai, un to slīpums parāda šķietamo stingumu. References koordināta un
šķietamais stingums ir mehāniski mainīgie, kas atspoguļo R un C komandu izmaiņas (Latash &
Zatsiorsky, 1993). Viena no problēmām ar divām komandām (R un C) ir tā, ka ir bezgalīgi
daudz risinājumi, lai sasniegtu vienu un to pašu spēka vērtību. 2.attēlā, a panelī, ir redzams, kā
ar dažādām R un C komandām (references koordinātām un šķietamajiem stingumiem) var iegūt
vienu un to pašu speka vērtību. Visas RC un k kombinācijas vienam un tam pašam spēkam
pieder vienai hiperboliskai līknei jeb risinājumu telpai {RC; k} plaknē (2.attēls, b panelis).
Pētījumi rāda, ka pieturoties pie hiperboliskās risinājumu telpas jauni un veseli cilvēki izmanto
plaši mainīgus {RC; k} risinājumus,. (Ambike et al. 2016a, b; Reschechtko un Latash 2017; de
Freitas et al. 2019).
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1. attēls. (a) Atkarība starp muskuļu aktīvo spēku F un garumu L. Līdzsvara punkts {F1;
L1} atbilst stāvoklim, kad muskuļu spēks līdzsvaro ārējo slodzi. λ izmaiņas (piemēram,
no λ1 uz λ2) var izraisīt muskuļu spēka (no punkta a uz punktu b), muskuļu garuma (no
punkta a uz punktu c) vai abu (no punkta a uz punktu d) izmaiņas atkarībā no ārējās
slodzes. (b) Agonista un antagonista muskuļu grupu spēka koordinātu FX(X)
raksturlielumus nosaka attiecīgi λAG un λANT. Efektora FX(X) raksturojums ir parādīts
ar biezu līniju. R-komandas izmaiņas (ΔR) pārvieto λAG un λANT vienā un tajā pašā
virzienā gar X un noved pie efektora FX(X) raksturlieluma pārvietošanas. C-omandas
(ΔC) izmaiņas pārvieto λAG un λANT pretējos virzienos, un tas izraisa efektora FX(X)
raksturlieluma rotāciju. Pielāgots un tulkots ar Abolins un Latash (2021) atļauju
Vienu un to pašu spēku izometriskos apstākļos var radīt divos dažādos veidos brīvprātīgi un ne brīvprātīgi. Brīvprātīga spēka veidošana ir pašsaprotama - persona pēc savas
gribas spiež ar pirkstu vai vairākiem pirkstiem uz spēka sensora vai citas virsmas. Ne
brīvprātīga spēka veidošana rodas ar ārēja spēka palīdzību, piemēram, virsma, pret kuru tiek
spiests, virzās pretēji spiešanas virzienam, tādejādi mainot efektora koordinātu un attālinot (vai
pietuvinot) to no references koordinātas. Citiem vārdiem sakot, ne brīvprātīgas kustības izraisa
ārējās slodzes izmaiņas, bet brīvprātīgas kustības veido izmaiņas λ vērtībā. Brīvprātīga spēka
veidošana parasti tiek asociēta ar izmaiņām references koordinātā (Latash 2010, 2016, 2019;
Feldman 2015), savukārt šķietamais stingums ir pakļauts references koordinātai (Feldman
2015).
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2. attēls. (a) Lai veiktu precīzu spēka radīšanas uzdevumu ar konkrētu mērķa spēku
(aizpildīts aplis), var izmantot neierobežotu skaitu {R; C} kombināciju. Dažādas C komandas nozīmē dažādus slīpumus, un dažādas R - komandas nozīmē dažādus spēka
koordinātu raksturlielumu krustpunktus as x asi. (b) Šie risinājumi parasti ir ierobežoti
ar UCM (pilnā līkne) uzdevuma spēka līmenim {RPG; CPG} plaknē. kur apakšsaraksti
attiecas uz pirkstu galiem. Pielāgots un tulkots ar Abolins un Latash (2021) atļauju
Līdzsvara punkta hipotēzē ir vairāki neatbildēti jautājumi, piemēram, vai kustības laikā
muskuļu pretestība to pārvietojumam, ir pietiekama, lai atbalstītu šo kontroles veidu.
Problemātiska ir arī raksturlielumu mērīšana, kas šobrīd ir veicama tikai laboratorijas apstākļos.
Vēl viens no neatbildētajiem jautājumiem ir pirkstu savstarpējās atkarības kontrole un tās
stabilitātes zudums. Šajos pētījumos es pētīju pirkstu stabilitātes zudumus kā arī pirkstu
savstarpējās atkarības izmaiņas izometriska uzdevuma laikā, izmantojot LP hipotēzi, lai
aprakstītu to mehānismus.
Pētījuma objekts: Cilvēku rokas pirkstu darbības motorā kontrole.
Pētījuma priekšmets: Plaukstas pirkstu savstarpējā atkarība un spēka stabilitātes zudums
izometriskos uzdevumos.
Pētījuma subjekts: Jauni un praktiski veseli vīrieši un sievietes (bez iepriekš diagnosticētām
neiroloģiskām saslimšanām un bez fiziskas rokas traumas pēdējā gada laikā) vecumā no 18 līdz
41 gadam, kuru dominējošā roka ir labā roka.
Pētījuma mērķis: Cilvēka rokas pirkstu kontrakcijas spēka stabilitātes un savstarpējās
atkarības mehānisma izpēte un aprakstīšana.
Pētījuma hipotēzes:
● “Pakļautajos” plaukstas pirkstos stabilitātes zudums būs vērsts pretējā virzienā kā
uzdevuma pirkstos, neatkarīgi no pirkstu kombinācijas.
● Ja cilvēks veiks izometrisku spēka veidošanas uzdevumu ar plaukstas pirkstu, tad viņš
neuztvers spēka zudumu.
● Ja references koordināta samazināsies, samazināsies arī izometriskos apstākļos
veidotais spēks.
● Plaukstas pirkstos, kam precizitātes uzdevumos ir augstāki rādītāji, stabilitātes zudums
ir lielāks kā pirkstos ar zemāku precizitāti.
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Pētījuma uzdevumi:
1. Izpētīt un apkopot zinātnisko literatūru par plaukstas pirkstu savstarpējo atkarību un spēka
stabilitātes zudumiem izometriskos uzdevumos.
2. Izpētīt vai cilvēks uztver spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos.
3. Izpētīt spēka izmaiņas plaukstas pirkstu savstarpējā atkarībā.
4. Izpētīt vai spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos ir atkarīgs no references koordinātas
izmaiņām.
5. Izpētīt spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos starp dažādiem plaukstas pirkstiem.
6. Aprakstīt plaukstas savstarpējās pirkstu atkarības un stabilitātes mehānismu līdzsvara
punkta hiptēzes ietvaros.
Pētījuma metodes:
1. Teorētiskās pētījuma metodes:
● Zinātniskās literatūras izvērtēšana, apkopošana un analīze.
2. Empīriskās petījuma metodes:
● Dinamometrija (plaukstas pirkstu);
● “Aprieztās klavieres”;
● Konstatējošais eksperiments;
● Matemātiskā statistika.
Pētījumu metodoloģiskais pamatojums
• Atziņas par plaukstas pirkstu neirālo kontroli: (Baker et al., 1999; Bernstein, 1947,
1967; Feldman, 2019; Ilmane et al., 2013; Latash, 2020; McKiernan et al., 1998; Raptis
et al., 2010; Schieber & Hibbard, 1993)
• Atziņas par līdzsvara punkta hipotēzi: (Feldman, 1966, 1986, 2015; Latash, 2005, 2019;
Latash & Zatsiorsky, 1993; Martin et al., 2009; Scholz & Schöner, 1999)
• Atziņas par plaukstas pirkstu savstarpējo atkarību: (Danion et al., 2003; Fish &
Soechting, 1992; Kilbreath & Gandevia, 1994; Kim et al., 2008; Li et al., 1998; Reilly
& Hammond, 2000; Schieber, 1991; Schieber & Santello, 2004; van Duinen &
Gandevia, 2011; Zatsiorsky et al., 2000).
• Atziņas par plaukstas pirkstu radītā spēka izmaiņām izometriskos uzdevumos: (Ambike
et al., 2015, 2016; Cuadra et al., 2021; Hirose et al., 2020; Ricotta et al., 2021;
Vaillancourt & Russell, 2002; Vaillancourt et al., 2001, 2003; Poon et al., 2012; Jo et
al., 2016)
• Atziņas par “apgriezto klavieru” pielietojumu plaukstas pirkstu pētījumos: (Budgeon et
al., 2006; Martin et al., 2009, 2011)
Pētījuma zinātniskā novitāte
Promocijas darbā apkopoti piecu atsevišķu, bet savā starpā saistītu, zinātnisko pētījumu
rezultāti par pirkstu motoro kontroli un to stabilitāti dažādos uzdevumos.
Pirmo reizi ir pētīta pirkstu savstarpējās atkarības stabilitāte izometriskos uzdevumos.
Ir apkopoti zinātniskās literatūras dati par pirkstu savstarpējo atkarību un aprakstīts šī fenomena
iespējamais mehānisms.
Izpētīts spēka zuduma fenomens izometriskos uzdevumos, kā arī spēka palielināšanās
“pakļautajos” pirkstos. Iegūtie rezultāti apgāž iepriekš izvirzītās hipotēzes un sniedz jaunas
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zināšanas par šo fenomenu. Radīts jauns pētniecības virziens šobrīd vēl maz izpētītā un izprastā
jomā.
Pētījuma praktiskā nozīme
Piecos zinātniskajos rakstos, kas veido Promocijas darbā ietverto vienoto rakstu
kopumu, aplūkoti vairāki pamatjautājumi par kustību neirālo kontroli, kā objektu izmantojot
cilvēka plaukstas pirkstu darbības motoro kontroli:
● Brīvprātīgu kustību kontroles teorija ar laikā mainīgām iesaistīto efektoru references
koordinātēm. Šī teorija tika izmantota, lai interpretētu pētījumu rezultātus ar netīšu
spēka pārvietojumu/nobīdi (1., 2., 3. un 4. raksts). Tāpat teorija tika izmantota, lai
aplūkotu spēka uztveri (1. un 4. raksts).
● Cilvēka rokas pirkstu neatkarības trūkums (pirkstu savstarpējā atkarība). Mūsu
pētījumos šis fenomens tika interpretēts divos līmeņos - kontroles līmenī ar pirkstu
koordinātēm un neirofizioloģiskā līmenī, kas saistīts ar kortikālo kontroli (2. un 3.
raksts).
● Plaukstas pirkstu specializācija dažādu uzdevumu veikšanai. Veiktie pētījumi liecina,
ka rādītājpirksts, kas parasti tiek uzskatīts par vislabāk kontrolējamo, sliktāk veic
uzdevumus, kuros nepieciešama noturīgas darbības stabilitāte (5. raksts).
Kopumā šie pētījumi ir nozīmīgi vairākās lietišķās jomās, piemēram kustību
rehabilitācijā un sportistu apmācībā dažādos sporta veidos, kustību traucējumu ārstēšanā
pacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem un ergonomikā.
Pielietojums sportā
Daudzos sporta veidos ir nepieciešama precīza rokas darbības kontrole. Tie ir loka
šaušana, šaušana, biatlons, šautriņu mešana, beisbols utt. Dažos no šiem sporta veidiem ir
izstrādāti paņēmieni, kas atspoguļo pirkstu specializāciju, piemēram, vidējo un apakšējo pirkstu
darbību loka šaušanā. Specializētu treniņu var izstrādāt tā, lai atspoguļotu pirkstu kontroles
dabisko specifiku. Minimizēt pirkstu ieslēgšanu un/vai attīstīt specializētus pirkstu ieslēgšanas
modeļus var būt lietderīgi uzdevumos, kuros nepieciešama tikai viena pirksta vai pirkstu
apakšgrupas darbība.

Ergonomika
Ar roku kontrolējamu instrumentu projektēšanā jāņem vērā pirkstu savstarpējās
atkarības īpašības. Piemēram, darbības, kas prasa ilgstošu pirkstu spēka radīšanu, būtu jāveic
ar vidējo pirkstu un zeltnesi, bet darbības, kas prasa ātru un precīzu darbību, - ar rādītājpirkstu.
Izstrādājot instrumentus, kuriem nepieciešama individualizēta pirkstu darbība, jāņem vērā arī
pirkstu savstarpējās atkarības izmaiņas (palielināšanās) ar laiku. Neplānotu spēka noviržu
pētījumi parāda vizuālās atgriezeniskās saites nozīmi uzdevumos, kuros jārada vienmērīgs
spēka līmenis.
Neiroloģiski traucējumi
Pirkstu mijiedarbība un koordinācija ir izmantota kā agrīni neiroloģisku traucējumu,
piemēram, Parkinsona slimības, marķieri. Tie ir jutīgi arī pret smadzenīšu darbības
traucējumiem un sistēmiskiem smadzeņu darbības traucējumiem, piemēram, multiplo sklerozi.
Šie rādītāji ir jutīgi arī pret medikamentu un smadzeņu stimulācijas terapiju. Šī darba pētījumi
rāda, ka daži no pirkstu mijiedarbības indeksiem, piemēram, pirkstu savstarpējā atkarība, pēc
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savas būtības ir nestabili, un tie ir jānovērtē, izmantojot standartizētas procedūras, kas
klīniskajos pētījumos un praksē vēl nav sastopamas.
Motorā rehabilitācija
Viens no galvenajiem motorās rehabilitācijas mērķiem ir funkciju uzlabošana svarīgu
ikdienas darbību veikšanā. Ir nepieciešami objektīvi instrumenti, lai varētu objektīvi un
kvantitatīvi noteikti šāda uzlabojuma jau agrīnās pazīmes. Mūsu pētījumi rāda virzienus šādu
rīku izstrādei saistībā ar plaukstas funkciju. Šādiem instrumentiem ir jābūt atšķirīgiem dažādas
grupas pirkstiem, pieprasot vienmērīgu spēka radīšanu vidējiem un zeltneša pirkstiem un ātras
darbības rādītājpirkstu gadījumā. Ir jāņem vērā ne tikai pirkstu savstarpējās atkarības
pamatvērtības, bet arī savstarpējās atkarības noviržu raksturlielumi. Vēl viens potenciāli svarīgs
jautājums ir protēžu un ortozes ierīču projektēšana. Īpaši ierīces, kas tiek kontrolētas,
izmantojot kontroles principu ar RC, var būt vieglāk un dabiskāk lietojamas, kas var nodrošināt
labākus klīniskos rezultātus.
Mūzikas izpildījums un mūziķa krampji
Mūzikas izpildījums parasti balstās uz ļoti sarežģītu, individualizētu pirkstu kontroli.
Līdz šim tikai vienā pētījumā tika kvantitatīvi novērtēta profesionālu mūziķu krampju
raustīšanās (Slobounov et al.) un šiem cilvēkiem tika konstatēti zemāki krampju raustīšanās
indeksi. Šī darba pētījumi uzsver standartizētu procedūru nozīmi pirkstu savstarpējās atkarības
novērtēšanā, un tos var izmantot, lai agrīni atklātu bērnus ar augstāku/zemāku pirkstu
savstarpējo atkarību nekā vidēji un attiecīgi zemākām/augstākām izredzēm gūt panākumus
mūzikas jomā, jo īpaši klavierspēlē. Viens no izplatītākajiem mūziķu traucējumiem ir mūziķa
krampji, kas ir no uzdevuma atkarīga fokālā distonija. Iespējams, ka daļa no mūziķa krampja ir
saistīta ar kortikālā uzbudinājuma izkliedi pa blakus esošo efektoru reprezentācijām līdzīgi kā
pirkstu savstarpējā atkarība. Kvantitatīva pirkstu savstarpējās atkarības noteikšana mūzikas
instrumentu spēlēšanai līdzīgos un atšķirīgos uzdevumos varētu būt noderīgs instruments, lai
prognozētu mūziķa krampja rašanos un novērotu tā ārstēšanu.
Robotika
Līdz šim lielākā daļa robotizēto ierīču ir balstītas uz tiešu spēka un griezes momenta
kontroli ar izpildmehānismiem, tomēr ir bijuši daudzsološi robotizētu satvērējierīču
projektēšanas piemēri, kas balstīti uz kontroles principu ar references koordinātēm (Antonio
Bicchi grupa). Šādi satvērēji labāk pielāgojas manipulējamo objektu mainīgajai formai. Šī
darba pētījumu dati liecina, ka šādas bioloģijas iedvesmotas konstrukcijas būtu adaptīvākas
mainīgajā vidē un varētu būt vieglāk izmantojamas cilvēka un robota mijiedarbībā.
Visi pieci raksti ir publicēti recenzētos žurnālos (Experimental Brain Research (divi
raksti), Neuroscience, Journal of Neurophysiology, Motor Control). Visi žurnāli tiek indeksēti
starptautiskās datubāzēs (SCOPUS u.c.). Līdz promocijas darba iesniegšanai aizstāvēšanai
raksti kopumā ir citēti 20 reizes.
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
● Ja muskuļu koaktivācijas un/vai references komandas novirzīsies, novirzīsies arī
plaukstas pirkstu radītais spēks izometriskos uzdevumos.
● Ja izometriskos uzdevumos, plaukstas pirkstu radītais spēks samazināsies, cilvēki
nespēs to uztvert un nespēs arī reproducēt šo samazināto spēku.
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● Ja plaukstas pirksti ir piemērotāki precīzu uzdevumu veikšanai, to stabilitāte
izometriskos uzdevumos būs zemāka kā pirkstos, kas nav tik piemēroti precīzu
uzdevumu veikšanai.
● Ja cilvēks saņem informāciju par spēka zudumu izometriskajos uzdevumos, viņš
turpmākajos mēģinājumos uzlabo savu sniegumu.
● Ja uzdevums izometriskos apstākļos ir nemainīgs, plaukstas pirkstu savstarpējā atkarība
laika gaitā palielinās.
● Izmantojot līdzsvara punkta hipotēzi, var aprakstīt spēka novirzes un plaukstas pirkstu
savstarpējās atkarības novirzes mehānismus.
Pētījuma robežas
Mēs pētām cilvēku rokas pirkstu darbības motoro kontroli apskatot plaukstas pirkstu
savstarpējās atkarības un spēka stabilitātes zudumus izometriskos uzdevumos.
Eksperimenta uzdevumi pārsvarā ir stabila stāvokļa. Eksperimenta dalībniekiem
nedominējošā roka būs stabilāka attiecībā uz spēka radīšanu. Pētījumi tika veikti uz cilvēkiem,
kuriem dominējošā roka ir labā. Fiksētās atšķirības dominējošās un nedominējošās rokas
uzvedībā un kontrolē norāda uz to, lai pašreizējie rezultāti tiktu apstiprināti abās rokās.
Eksperimentā novērotie efekti bija perifēro biomehānisko faktoru superpozīcija,
piemēram, muskuļu spēka atkarība no to garuma un muskuļu aktivācijas izmaiņas, izmantojot
refleksu cilpas. Pašlaik nevar nošķirt šo faktoru ietekmi. Elektromiogrāfijas izmantošana ir
sarežģīta, jo eksperimenta uzdevumā galvenais kustīgais spēks ir m. flexor digitorum
profundus, kas ir dziļš muskulis un kam nepieciešama intramuskulāra reģistrācija.
Intramuskulāro elektrodu izmantošana eksperimenta dalībniekiem ir neērta un var mainīt viņu
uzvedību. Turklāt tas sniedz informāciju par relatīvi nelielas muskuļu daļas aktivizāciju
ievietotā elektroda tuvumā.
Nevar izslēgt noguruma (neskatoties uz atpūtas intervāliem) vai, visticamāk, garlaicības
ietekmi, ņemot vērā, ka eksperimenta procedūra bija garlaicīga. Tomēr šo faktoru ietekmi uz
galvenajiem secinājumiem būtu jānovērš uz nejaušības principa piemērošanas dažādos
apstākļos visiem pētāmajiem.
Visi iegūtie rezultāti ir apskatīti un analizēti izmantojot līdzsvara punkta hipotēzi, kas ir
plaši izmantota, bet ne vienīgā motorās kontroles nozarē.
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Pētījumā izmantotie saīsinājumi
MBK - maksimālā brīvprātīgā kontrakcija
AK - apgrieztās klavieres
RC - atskaites koordināta
k - šķietamais stingums
P – pirkstu savstarpējās atkarības indekss
SE - standartkļūda
SD - standartnovirze
R - rādītājpirksts
V - vidējais pirksts
Z - zeltnesis
M - mazais pirkstiņš
LP - līdzsvara punkts
CNS - centrālā nervu sistēma
NV - normalizēta vienība
FDP – m. flexor digitorum profundus
FDS – m. flexor digitorum superficialis
EDC – m. extensor digitorum communis
AG - agonists
ANT - antagonists
C-komanda - koaktivācijas komanda
R-komanda - reciprokāla komanda
UCM – nekontrolētais manifolds (angl. Uncontrolled manifold)
λ - iestiepšanas refleksa slieksnis
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1. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA, MATERIĀLI UN
ORGANIZĒŠANA
1.1 Pētījuma uzdevumi
Lai aptiprinātu izvirzītās hipotēzes un īstenotu noformulētos pētījumu mērķus, tika
izvirzīti seši uzdevumi, kas nosaka pētījumu robežas.
Darba mērķis ir cilvēka rokas pirkstu savstarpējās atkarības un pirkstu veidotā spēka
stabilitātes izpēte un to mehānisma aprakstīšana.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījumu rezultātu analīzi, tika izvirzītas
promocijas darba hipotēzes:
● “Pakļautajos” plaukstas pirkstos stabilitātes zudums būs vērsts pretējā virzienā kā
uzdevuma pirkstos, neatkarīgi no pirkstu kombinācijas.
● Ja cilvēks veiks izometrisku spēka veidošanas uzdevumu ar plaukstas pirkstu, tad viņš
neuztvers spēka zudumu.
● Ja references koordināta samazināsies, samazināsies arī izometriskos apstākļos
veidotais spēks.
● Plaukstas pirkstos, kam precizitātes uzdevumos ir augstāki rādītāji, stabilitātes zudums
ir lielāks kā pirkstos ar zemāku precizitāti.
Lai apstiprinātu iepriekš minētās hipotēzes un promocijas darba mērķi, tika izvirzīti
sekojoši uzdevumi:
1. Izpētīt un apkopot zinātnisko literatūru par plaukstas pirkstu savstarpējo atkarību un spēka
stabilitātes zudumiem izometriskos uzdevumos.
Kā pirmais uzdevums tika izvirzīts zinātniskās literatūrus apkopošana un analīze. Šis
uzdevums bija kā teorētiskais pamats visa pētījuma un turmpāko uzdevumu.
2. Izpētīt vai cilvēks uztver spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos.
Otrā uzdevuma risināšanai tika izvēlēts eksperimentāls pētījums, kurā tika izmantotas
“apgrieztās klavieres”. Ar šīs metodes palīdzību ir iespējams izmērīt pirkstu references
koordinātu un šķietamo stingumu. Spēka uztveršana tika mērīta ar spēka reproducēšanas
palīdzību – cilvēkam ar otru roku bija divas reizes (uzdevuma sākumā un uzdevuma beigās)
jāreproducē rokas veidotais spēks (izometriskā uzdevumā). Abām rokām tika izmērītas gan
references koordinātas, gan šķietamie stingumi, lai būtu iespējams saprast, vai cilvēks
reproducē spēku, references koordinātu, šķietamu stingumu, kombināciju no šiem parametriem
vai arī kaut ko citu, kas netika mērīts.
3. Izpētīt spēka izmaiņas pirkstu savstarpējā atkarībā.
Trešā uzdevuma īstenošanai tika izvēlēts eksperimentāls pētījums, kurā ar sensoru
palīdzību tika mērīts spēks, ar kādu pirksti (gan uzdevuma pirksti, gan pirksti, kuri uzdevumā
nav iesaistīti) spiež izometriskā uzdevumā. Eksperimenta dalībnieki dažos no izmēģinājumiem
tika “mānīti”, sakot, ka viņi veic uzdevumu ar uzdevuma pirkstiem (2 pirksti, kuri eksperimenta
laikā tika mainīti), bet patiesībā viņi uzdevumu veica ar “paukļautajiem” pirkstiem.
Eksperimenta dalībnieki par šādu “mānīšanu” nenojauta. Ar šī eksperimenta palīdzību tika
iegūti rezultāti tam, kā mainās pirkstu savstarpējā atkarība laika gaitā (izometrisks uzdevums
nemainās).
4. Izpētīt vai spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos ir atkarīgs no references koordinātas
izmaiņām.
Lai noskaidrotu vai spēka izmaiņas izometriskos spēka veidošanas uzdevumos ir
references koordinātu izmaiņu dēļ, tika izvirzīts piektais uzdevums. Šī uzdevuma īstenošanai
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tika izvēlēts eksperimentāls pētījums, kur cilvēkiem bija jāveic izometrisks uzdevums – jāspiež
ar pirkstiem pret virsmu. Eksperimenta dalībniekiem nezinot, virsma tika mainīta. Dažos
apstākļos tā bija cieta un stinga virsma, bet dažos tās bija atsperes ar dažādiem stingumiem.
Eksperimenta dalībnieki nenojauta par virsmu izmaiņām. Ar šī eksperimeta palīdzību tika
nodemonstrēts, ka spēka zudums ir saistīts ar references koordinātas izmaiņām.
5. Izpētīt spēka izmaiņas izometriskos uzdevumos starp dažādiem pirkstiem.
Lai īstenotu ceturto uzdevumu, tika veiks eksperimentāls pētījums. Šajā pētījumā tika
izmērīti visi pirksti izometriskos uzdevumos un tas vai un kā izmainās spēks 20 sekunžu laikā,
ja eksperimenta dalībniekiem netiek sniegta atgriezeniskā saite par to veikumu. Šāds pētījums
līdz šim vēl nav veikts. Šī pētījuma rezultāti sniedza ieskatu tajā, kā pirksti atšķiras šāda
uzdevuma veikšanā.
6. Aprakstīt savstarpējās pirkstu atkarības un stabilitātes mehānismu līdzsvara punkta hipotēzes
ietvaros.
Sestais uzdevums bija aprakstīt pirkstu savstarpējās atkarības mehānismu. Lai īstenotu šo
uzdevumu, tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopošana, tā rezultātā izdarīti
secinājumi un izvedots iespējamais mehānisma apraksts pirkstu savstarpējai atkarībai.

1.2 Pētījuma metodes
Promocijas darbā veiktajos pētījumos tika izvēlētas dažādas kvantitatīvās metodes.
1. Teorētiskās pētījuma metodes:
● Zinātniskās literatūras izvērtēšana, apkopošana un analīze.
2. Empīriskās petījuma metodes:
● Dinamometrija (plaukstas pirkstu);
● “Aprieztās klavieres”;
● Konstatējošais eksperiments;
● Matemātiskā statistika.

1.2.1 Eksperimenta dalībnieki
Visos eksperimentos piedalījās jauni un praktiski veseli cilvēki, vecumā no 18 līdz 41
gadam. Katrā eksperimentā dzimumu (vīrietis, sieviete) sadalījums bija tuvu 50:50. Visiem
eksperimenta dalībniekiem dominējošā roka bija labā roka, kas tika noteikta pēc pašu
dalībnieku ziņojumiem par to, ar kuru roku viņi veic ikdienas darbības, tādas kā ēšana un
rakstīšana. Eksperimenta dalībnieki bija praktiski veseli, viņiem nebija roku traumu vai
neiromotorisku traucējumu, un viņi sniedza rakstisku informētu piekrišanu saskaņā ar
Pensilvānijas Štata universitātes pētījumu aizsardzības biroja apstiprinātajām procedūrām (1.
raksts un 2. raksts), vai Elektronikas un datorzinātņu institūta ētikas komisijas apstiprināto
protokolu (4. raksts un 5. raksts).
1.2.2

Datu analīze

Dati tika apstrādāti, izmantojot R 3.6.1 versiju (R Development Core Team 2019). Pirms
analīzes visi spēka dati tika filtrēti, izmantojot ceturtās kārtas nulles aizkaves Butterworth filtru
ar robežfrekvenci 10 Hz.
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Spēks tika normalizēts pēc katra pirksta maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas (MBK)
un izteikts procentos no MBK spēka. Spēka vērtības tika aprēķinātas 0,5s laika logā. Spēka
novirze tika izteikta relatīvās vērtībās, kur negatīvas spēka novirzes nozīmēja, ka spēka
samazināt, bet pozitīvas spēka novirzes nozīmēja, ka spēks palielinās.
Lai iegūtu rokas atskaites koordinātas (RC) un šķietamā stinguma (k) vērtības, tika
izmantotas apgrieztās klavieres (AK). Tā kā, izmantojot AK veidojas robežu efekts, RC un k
aprēķināšanai tikai izmantots laika logs, kas sākas 50 ms un beidzas 250 ms pēc katras AK
ierakstīšanas sākuma. Šajā laika logā tika veikta regresijas analīze, ar kuras palīdzību var
noteikti RC (krustošanās vieta) un k (slīpums). Izmēģinājumi, kuru R2 bija mazāks par 0,85 tika
izslēgti no tālākas analīzes.
Pirkstu savstarpējā atkarība tika izteikta ar vērtību, ko aprēķināja izdalot pakļauto
pirkstu radīto spēku ar kopēju pirkstu radīto spēku, un to sauca par pakļaušanas indeksu: P =
FPAKĻAUTIE/FKOPĀ. Šādi tika aprēķināts ar katra pirksta pakļaušanas indekss: Pi = Fi/FKOPĀ, kur
i = R, V, Z un M pakļautais pirksts. Pirkstu savstarpējās atkarības izmaiņas tika aprēķinātas
starp diviem starp eksperimenta sākumu (4-4,5 s) un beigām (19-19,5 s), iegūstot ΔP un ΔPi .
1.2.3

Matemātiskā statistika

Tekstā ir izmantotas vidējs vērtības ± standarta kļūda (SE). Lai pārbaudītu hipotēzes, tika
izmantota atkārtotu mērījumu ANOVA (izmantojot jaukta modeļa metodi). Bonferroni
korekcijas tika izmantotas pāru kontrastiem. Normalitāte tika pārbaudītas ar kvantiļu-kvantiļu
diagrammās. Pirms parametriskās analīzes tika veikta Fišera z-transformācija determinācijas
koeficientam (R2). Studenta t-tests tika izmantots, lai pārbaudītu atšķirības starp divām datu
kopām. Korelācija starp RC un k tika iegūta izmantojot Pīrsona korelācijas koeficientu.

1.3 Eksperimentu procedūras
1.3.1

1. raksts (Ko cilvēki saskaņo, kad viņi saskaņo spēku?)

1.3.1.1 Aparatūra
Šajā eksperimentā dati tika ierakstīti izmantojot apgrieztās klavieres (Martin et al.
2011). AK sastāv no lineāriem aktuatoriem, kuru augšpusē ir uzmontēti spēka sensori (modelis
208C01, PCB Piezotronics, Depew, NY). Ar AK palīdzību pirkstus var pacelt no nolaist
(ātrums un augstums ir koriģējams atkarībā no vajadzībām). Sensoru virsējā kārta tika noklāta
ar smilšpapīru (3. attēls). Eksperimenta dalībniekam tika nodrošināta vizuālā atgriezeniskā
saite, kas tika attēlota uz 20 collu monitora (4. attēls, a panelis). Šajā atgriezeniskajā saitē bija
redzams mērķis un kursors, kas atspoguļoja ar pirkstiem radīto spēku. Spēka vērtības tika
ierakstītas ar frekvenci, kas atbilst 1000 Hz.
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3. attēls. Apgrieztās klavieres un to sensori
1.3.1.2 Eksperimenta procedūra
Eksperiments tika veikts ar katras rokas diviem pirkstiem - rādītājpirkstu un vidējo
pirkstu (4. attēls, a panelis). Ar atlikušajiem diviem pirkstiem (zeltnesis un mazais pirkstiņš)
netika veikts uzdevums. Tie bija jāsaliec un jānovieto ērti uz galda. Eksperiments sastāvēja no
trīs daļām - maksimālo brīvprātīgo kontrakciju uzdevuma, brīvprātīgo spēka izmaiņu
uzdevumiem un ne brīvprātīgo spēka izmaiņu uzdevumiem.
Maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas uzdevums. Eksperimenta dalībniekiem tika
lūgts novietot visus četrus uzdevuma pirkstus uz spēka sensoriem. Pēc tam viņiem tika dots
uzdevums spiest maksimāli stipri. Šis uzdevums ilga 5 sekundes. Uzdevuma laikā uz monitora
eksperimenta dalībnieki redzēja, cik stipri viņi ir uzspieduši. Ar 30 sekunžu intervālu (vai
lielāku) tika atkārtots šis uzdevums. Pēc divu veiksmīgu uzdevumu veikšanas tas uzdevums,
kurā summārais četru pirkstu spēks bija vislielākais, tika izvēlēts kā MBK un pēc tā vēlāk tika
normalizēti visi spēki.
Treniņš. Pirms uzsākt eksperimentu tika veikti vairāki treniņi, lai pētāmā persona
pierastu pie sensoriem un veicamā uzdevuma. Treniņš tika veikts ar labās rokas uzdevuma
pirkstiem (R un V). Viņiem tika lūgts ar abiem pirkstiem spiest 15% no MBK (mērķis un
dalībnieka radītais spēks bija redzams uz priekšā esošā monitora). Pēc piecām sekundēm AK
ar ātrumu 2 cm/s pacēla vai nolaida pirkstus. Pirkstu augstums tika izmainīts par 1 cm.
Uzdevums bija censties nereaģēt uz spēka sensoru kustībām. Treniņš tika veiks ne vairāk kā 10
reizes, jo pēc 10 reizēm visi eksperimenta dalībnieki bija pieraduši pie sensoriem un spēja uz
tiem nereaģēt.
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Šajos treniņos tika ierakstīti dati un aprēķinātas vidējās vērtības spēka izmaiņās pēc
sensoru pacelšanas kā arī pēc nolaišanas. Šīs vērtības pēc tam tika izmantotas, lai noteiktu
brīvprātīgo spēka izmaiņu jaunos mērķus.
Izmēģinājumi ar nebrīvprātīgu spēka maiņu. Lai radītu ne brīvprātīgas spēka
izmaiņas, tika izmantotas AK. Proti, lai cilvēkam piespiestu spiest stiprāk, ar AK palīdzību
pirksti tika pacelti, savukārt, lai piespiestu spiest vājāk, ar AK palīdzību pirksti tika nolaisti.
Sensoru kustības virziens izmēģinājumos tika izvēlēts pēc nejaušības principa. Visos
izmēģinājumos ekrānā redzamais mērķis tika iestatīts 15% no uzdevuma rokas MBK. Katrs
izmēģinājums sākās ar to, ka eksperimenta dalībnieks spieda ar uzdevuma rokas pirkstiem tā,
lai kursors atrastos mērķa robežās (4. attēla B panelis, augšējais apakšpanelis). Pēc četrām
sekundēm eksperimenta dalībniekam ar kreiso roku bija jāreproducē ar labo roku radītais spēks.
Vēl pēc 3 sekundēm iedarbojās AK. Proti, tās 0.5 s pacēlās, un 0.5 s nolaidās (1cm uz augšu un
1cm uz leju) (4. attēla B panelis, augšējā daļa). Pēc tam dalībniekam bija jāatslābina kreisā roka,
bet ar labo jāturpina spiest nemainīgs spēks. Pēc 3 sekundēm vizuālā atgriezeniskā saite pazuda
un AK pacēlās vai nolaidās. Vēl pēc vienas sekundes dalībniekam atkal ar kreiso roku bija
jāmēģina reproducēt ar labo roku veidotais spēks. Šie abu roku radītie spēki bija jānotur. Kad
eksperiments jau ilga 17 sekundes, atkal iedarbojās AK, paceļot un nolaižot pirkstus. Šajos
izmēģinājumos katram dalībniekam tika ierakstīti 42 izmēģinājumi. Ar AK palīdzību tika
iegūtas RC un k vērtības.
Izmēģinājumi ar brīvprātīgu spēka maiņu. Šajos izmēģinājumos eksperimenta
dalībniekam bija jāviec gandrīz tādas pašas darbības kā ne brīvprātīgajos uzdevumos. Atšķirība
bija tā, ka pēc pirmā AK pēc kreisās rokas atslābināšanas, labās rokas pirksti netika pacelti vai
nolaisti. Tā vietā parādījās jauns mērķis (aprēķināts no treniņiem). Eksperimenta dalībniekiem
šis mērķis bija jāsasniedz. Pēc tam eksperimenta dalībniekam pazuda vizuālā atgriezeniskā
saite. Kad tas notika viņam vai viņai ar kreiso roku bija jāreproducē labās rokas radītais spēks.
Izmēģinājuma beigas bija tādas pašas kā ne brīvprātīgo uzdevumu izmēģinājumos. Arī šajos
izmēģinājumos katram cilvēkam tika ierakstīti 42 izmēģinājumi - 21 ar palielinātu spēku un 21
ar samazinātu spēku. Visi izmēģinājumi bija nejaušā secībā.
Lai nodrošinātu to, ka eksperimenta dalībnieki nenogurst, viņiem bija iespēja ņemt
pārtraukumus tik daudz, cik viņi paši vēlējās, kā arī eksperimenta veicēji ik pēc 20
izmēģinājumiem uztaisīja piespiedu atpūtas pauzi. Ja dalībnieks pieļāva kādu kļūdu, tad tas
ieraksts netika ņemts vērā tālākā analīzē. Eksperiments ilga aptuveni 70 minūtes.

19

4. attēls. (a) Eksperimentālās konfigurācijas shematisks attēlojums. Ar tumši pelēku
krāsu attēloti uzdevuma pirksti. (b) Izmēģinājumu piemēri ar nebrīvprātīgu spēka
maiņu (augšā) un brīvprātīgu spēka maiņu (apakšā), abos gadījumos ar mazāku spēku.
Pilnās līnijas rāda uzdevuma rokas spēku, pārtrauktās līnijas rāda spēku rokai, ar kuru
tika reproducēts spēks. Horizontālās punktotās līnijas ataino mērķa spēka līmeni, kas
nepieciešams, lai to radītu uzdevuma roka (1. un 2. mērķis). Ievērojiet, ka 2. mērķis bija
tikai tajos apstākļos, kad bija nepieciešamas brīvprātīgas spēka izmaiņas (apakšējais
panelis). AK1 un AK2 attēlo divas apgriezto klavieru pirkstu kustību epizodes. P1 un P2
parāda intervālus, kuros spēki tika aprēķināti. Pielāgots un tulkots ar Springer Nature
and Copyright Clearance Center atļauju: Springer Nature, Experimental Brain
Research, What do people match when they try to match force? Analysis at the level of
hypothetical control variables, Abolins V, Cuadra C, Ricotta J & Latash ML, 2020
1.3.2 2. raksts (Par pirkstu pakļaušanas izcelsmi: Kontrole ar references koordinātēm un
vizuālās atgriezeniskās saites ietekme)
1.3.2.1 Aparatūra
Eksperimentā tika izmantoti Nano-17 sešu asu spēka/griezes momenta sensori (ATI
Industrial Automation, Apex, NC). Līdzīgi kā 1.rakstā arī šie sensori bija noklāti ar smilšpapīru.
Sensori atradās 3 cm attālumā viens no otra. Skatīt 5.attēlu, lai aplūkotu sensorus. Datu
ierakstīšanas frekvence bija 1000 Hz. Ar pašprogrammētu LabVIEW lietojumprogrammu tika
ierakstīti dati un nodrošināta vizuālā atgriezeniskā saite, kas tika attēlota uz 20 collu liela
monitora.
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5. attēls. Sensoru izvietojums eksperimenta laikā
1.3.2.2 Eksperimenta procedūra
Kā pirmā daļa eksperimentā bija MBK un pēc tam sekojas nemainīga spēka veidošanas
uzdevumi.
6.attēlā a panelī ir ilustratīvi parādīts kā eksperimenta dalībnieki sēdēja eksperimenta
laikā. Viņiem tika lūgts pieturēties pie šīs pozīcijas, kā arī necelt gaisā nevienu pirkstu, plaukstu
vai elkoni. Eksperiments ilga aptuveni vienu stundu.
Maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas uzdevums. Lai ierakstītu MBK, eksperimenta
dalībniekam bija ar visiem četriem pirkstiem jāspiež uz spēka sensoriem cik stipri iespējams.
Šis uzdevums ilga 4 sekundes. Tas tika atkārtots vairākas reizes un veikums ar vislielākajiem
spēkiem tika izmantots par MBK pret kuru tika normalizēti tālākie spēki.
Submaksimāls pirkstu spēka radīšanas uzdevums. Šajā uzdevumā pētāmajiem tika
lūgts spiest ar divu pirkstu kombinācijām uz spēka sensoriem un noturēt mērķa spēku 20
sekunžu garumā. Uz pārējiem diviem pirkstiem tika lūgts nepievērst uzmanību un ļaut tiem
uzvesties dabīgi. Pirkstu kombinācijas, ar kurām tika lūgts spiest bija sekojošas: rādītājpirksts
+ vidējais pirksts , vidējais pirksts + zeltnesis un zeltnesis + mazais pirkstiņš (6. attēls, b
panelis).
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6. attēls. (a) eksperimenta konfigurācijas shematisks attēlojums. (b) eksperimenta laikā
izmantotie apstākļi. Pelēkā krāsā ir parādīti instruētie (uzdevuma) pirksti trīs
eksperimenta apstākļos. Šajā panelī parādīti arī pirkstu pāri, kas radīja spēkus, kurus
izmantoja, lai nodrošinātu vizuālo atgriezenisko saiti visos apstākļos. RV - rādītājpirksts
+ vidējais pirksts; VZ - vidējais pirksts + zeltnesis; ZM - zeltnesis + mazais pirkstiņš.
Pielāgots un tulkots ar The American Physiological Society and Copyright Clearance
Center atļauju: The American Physiological Society, Journal of Neurophysiology, On
the origin of finger enslaving: control with referent coordinates and effects of visual
feedback, Abolins V, Stremoukhov A, Walter C & Latash ML, 2020
Eksperimenta dalībniekiem tika dots norādījums: “Spiediet ar norādītajiem pirkstiem tā,
lai visu izmēģinājuma laiku kursors atrastos mērķī, kas ir uz ekrāna. Nepievērsiet uzmanību
iespējamai spēka radīšanai ar citiem rokas pirkstiem. Turiet kursoru mērķī precīzi līdz
izmēģinājuma beigām. Nekad nepaceliet pirkstu no sensora.” Ja eksperimenta dalībnieks pacēla
pirkstu, tad šis izmēģinājums netika ieskaitīts un tika veikts jauns izmēģinājums. Eksperimenta
dalībniekiem bija iespēja patrenēties pirms eksperimenta sākuma. Spēks, kurš bija jāspiež ar
uzdevuma pirkstiem bija 25% no MBK. Treniņa laikā tika ierakstīts arī tas, cik daudz
eksperimenta dalībnieks spiež ar "pakļautajiem" pirkstiem.
Eksperimenta dalībniekiem visu laiku rādīta vizuālo atgriezenisko saiti. Reizēm šī
vizuālā atgriezeniskā saite bija uzdevuma pirkstiem, bet reizēm eksperimenta dalībnieki tika
"mānīti" - viņiem tika teikts, ka atgriezeniskā saite ir par uzdevuma pirkstiem, bet viņiem rādīja
"pakļauto" pirkstu radīto spēku. Šādos gadījumos mērķa spēks bija nevis 25% no MBK, bet tas
spēks, kādu viņi spieda ar "pakļāutajiem" pirkstiem treniņa izmēģinājumos. Eksperimenta
dalībnieki par šo "mānīšanos" nezināja.
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Katrs eksperiments ilga aptuveni vienu stundu, kuras laikā tika veikti 12 izmēģinājumi
ar katru pirkstu pāri, kad vizuālā atgriezeniskā saite bija par uzdevuma pirkstiem un 12
izmēģinājumi ar katru pirkstu pāri, kad vizuālā atgriezeniskā saite bija par "pakļautajiem"
pirkstiem. Viena izmēģinājuma garums bija 20 sekunžu garš.
1.3.3

3. raksts (Pirkstu pakļaušanas raksturs: Jaunākie rezultāti un to nozīme)

Teorētiskais literatūras apskats tika veikts apkopojot esošo informāciju par pirkstu
savstarpējo atkarību jeb pirkstu “pakļaušanu”, iekļaujot gan oriģinālos rakstus, gan arī
nesenākos rakstus par šo tēmu. Pēc zināmās literatūras apkopošanas, tika piedāvāts teorētisks
mehānisms tam kā pirkstu savstarpējā atkarība varētu tikt skaidrota ar līdzsvara punkta hipotēzi,
kas ir pamatā pārējo četru zinātnisko rakstu teorijai.
1.3.4

4. raksts (Neplānotas spēka novirzes kā netiešas spēka kontroles sekas ar
telpiskajām references koordinātēm)

1.3.4.1 Aparatūra
Šajā eksperimentā tika izmantots spēka sensors TAL220-10 kg, SparkFun Electronics.
Tā virsma tika noklāta ar smilšpapīru. Tas palīdzēja pirkstam neslīdēt. Sensors tika uzstādīts uz
koka dēļa. Priekš eksperimenta tika izstrādāta specifiska koka konstrukcija, kurā tika
iestiprināts spēka sensors (7.attēls). Šī konstrukcija tika izveidota, lai uz spēka sensora var
novietot starplikas un atsperes, kas ir ievietotas 3D-printētā korpusā. Šo starpliku izmēri variēja
no 1,4 mm līdz 23,4 mm. Eksperimentā tika izmantotas trīs dažādas atsperes. Tās atšķīrās gan
ar garumu, gan ar to stingumu. Atsperu stingumi bija sekojoši: zema stinguma atspere, h = 41,7
mm, k = 1,00 N/mm; vidēja stinguma atspere, h = 53,2 mm, k = 2,07 N/mm; un augsta stinguma
atspere, h = 42,1 mm, k = 5,21 N/mm. Starplikas tika izmantotas, lai eksperimenta dalībniekam
sākotnējais stāvoklis vienmēr būtu vienā augstumā. 8. attēla b panelī ir attēlots kā izskatījās
atsperu un 3D-printēto ietvaru risinājums. Stingajā stāvoklī netika izmantotas atsperes, bet tikai
starplikas (8. attēls, c panelis). Lai dalībnieks neredzētu to, ka mainās atsperes, starp viņa galvu
un roku tika novietota starpsiena (8. attēls, a panelis).
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7. attēls. Sensors un tā uzstādījums eksperimenta laikā. Iedobe ir paredzēta atsperu un
starpliku novietojumam
Dati atšķirībā no iepriekšējiem eksperimentiem tika ierakstīti ar zemāku frekvenci - 80
Hz. Sensora dati tika sūtīti uz datoru ar Arduino mikroprocesoru un tur apstrādāti izmantojot
Processing programmēšanas vidi. Atgriezeniskā saite tika rādīta uz 17" monitora, kas novietots
0,8 m attālumā no eksperimenta dalībnieku galvas acu līmenī.
1.3.4.2 Eksperimenta procedūra
8.attēlā a panelī ir attēlota ilustrācija kā cilvēks sēdēja eksperimenta laikā. Eksperimenta
dalībnieks eksperimenta laikā uz sensora spieda tikai ar rādītājpirkstu. Pēc gadījuma principa
tika izvēlēts, ar kuru roku tiks sākts - labo vai kreiso. Eksperimenta dalībnieks nekad netika
informēts par to, uz kā viņš novieto savu pirkstu - stingajām starplikām vai atsperi.
Eksperiments sastāvēja no divām daļām. Pirmā bija ļoti īsa. Tajā tika noteiktas
maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas (MBK) jeb cik stipri eksperimenta dalībnieks spēj spiest
ar rādītājpirkstu, un no paša galvenā eksperimenta - vienmērīga spēka radīšana. Viss
eksperiments aizņēma aptuveni 90 minūtes.
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8. attēls. (a) Eksperimentālās konfigurācijas shematisks attēlojums. (b) Atsperes
šķērsgriezums. Piemērs, kad atspere ir sākotnējā stāvoklī (pa kreisi) un saspiesta (pa
labi). (c) Spēka sensora ilustrācija cietā stāvoklī (augšā) un atsperes stāvoklī (apakšā).
Pielāgots un tulkots ar Abolins un Latash (2022) atļauju
Maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas izmēģinājumi. MBK šajā eksperimentā
gandrīz sakrita ar MBK uzevumiem, kas ir aprakstīti 1. un 2. rakstā. Atšķirība bija tā, ka šajā
eksperimenta MBK tika noteikts labās rokas rādītājpirkstam un kreisās rokas rādītājpirkstam.
Precīzi spēka veidošanas izmēģinājumi. Galvenajā eksperimenta uzdevumā
eksperimenta dalībniekiem bija ar rādītājpirkstu jāspiež konkrēts spēka lielums un jācenšas to
noturēt arī tad, kad pazuda vizuālā atgriezenieskā saite. Viņiem tika doti sekojoši norādījumi:
"Spiediet ar rādītājpirkstu tik stipri, lai ar kursoru nonāktu ekrāna redzamajā mērķī, un turiet
kursoru precīzi mērķī. Pēc piecām sekundēm kursors pazudīs. Centieties saglabāt nemainīgu
spēku nākamās 15s. Nepaceliet pirkstu no sensora. Pēc šīm 15s (20s no izmēģinājuma sākuma)
ekrānā parādīsies uzraksts "ATSLĀBINIES". Atslābiniet pirkstu, bet nepaceliet to no spēka
sensora. Pēc tam uz ekrāna parādīsies vārds "REPRODUCĒ". Mēģiniet ar rādītājpirkstu spiest
tā, lai radītu spēku, ko radījāt izmēģinājuma beigās. Kad jums šķiet, ka esat reproducējis spēku,
mutiski informējiet par to eksperimentētāju." Ja eksperimenta dalībnieks darīja kādu darbību,
kas nebija dota uzdevumā, piemēram, pacēla pirkstu no sensora, tad šis izmēģinājums tika
pārtraukts un tas tik atkārtots.
Eksperimenta dalībniekiem bija jāsasniedz spēks, kas bija 20% no MBK. Šis mērķa
spēks tika attēlots kā zila rīņķa līnija, kas atradās ekrāna vidū. Ekrāna fons bija balts, savukārt
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dalībnieka radītais spēks bija melns pildīts aplis, kas pārvietojās tikai vertikāli reprezentējot
nospiestā spēka lielumu.
Viens izmēģinājuma garums bija 26 s, no kurām nemainīgs spēks bija jāveido 20 s. Šajā
eksperimentā tika izmantotas 3 dažādas veida atsperes (iepriekš ir aprakstītas to atšķirības), kā
arī viens stings stāvoklis, kurā atsperu vietā tika izmantotas starplikas. Katram stāvoklis tika
ierakstīti 12 mēģinājumi, kas tika izdarīti gadījuma secībā, tādejādi izslēdzot iespējamību, ka
secība ietekmē rezultātus. Būtiski ir pieminēt, ka ar starpliku palīdzību tika nodrošināts, ka
uzdevuma pirksts (rādītājpirksts) uzdevuma sākumā vienmēr atradās vienā un tajā pašā pozīcijā.
Kad tika ierakstīti visi izmēģinājumi ar vienu roku (kopā 48), rokas tika nomainītas un
tas pats tika atkārtots ar otru roku. Eksperiments ilga aptuveni 90 minūtes.
1.3.5 5. raksts (Neplānotas spēka novirzes cilvēka pirkstos: ietekme uz pirkstu uzdevumu
neirālo kontroli)
1.3.5.1 Aparatūra
Eksperimentā tika izmantots sensors: TAL220 -10 kg, SparkFun Electronics. Sensora
virspuse bija noklāta ar smilšpapīru. Tas palīdzēja pirkstam neslīdēt. Sensors tika piestiprināts
pie koka konstrukcijas (9. attēls). Datu ierakstīšana notika izmantojot SparkFun pastiprinātāju
un Arduino mikroprocerosu. Visa datu ierakstīšana notika caur pašrakstītu lietojumprogrammu
izstrādātu Processing programmēšanas vidē. Datu ierakstīšanas frekvence bija 80 Hz. Vizuālā
atgriezeniskā saite tika nodrošināta, izmantojot pašrakstīto lietojumprogrammu un attēlojot to
17 collu monitorā.

9. attēls. Sensors un tā uzstādījums eksperimenta laikā

1.3.5.2 Eksperimenta procedūra
10.attēlā ir attēlots kā eksperimenta dalībnieki sēdēja eksperimenta laikā. Labās rokas
pirksts atradās uz spēka sensora. Eksperimenta dalībnieka pārējie pirksti bija saliekti, tādejādi
netraucējot veikt uzdevumu ar uzdevuma pirkstu, bet īkšķis netraucēti atradās uz galda (koka
konstrukcijas) virsmas. Eksperiments sākās ar uzdevumu, kurā tika noteikti maksimēlie spēki,
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ar kādu pirksti spēj spiest pret sensoru jeb maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas (MBK). Pēc
tam sekoja galvenais uzdevums, kurā bija jāveido precīzs spēka lielums. Eksperimenta
dalībnieks tika instruēts spiest ar pirkstu vertikāli uz leju. Eksperiments ilga aptuveni 1.5
stundu.

10. attēls. Eksperimentālās konfigurācijas shematisks attēlojums. Pielāgots un tulkots ar
Springer Nature and Copyright Clearance Center atļauju: Springer Nature,
Experimental Brain Research, Unintentional force drifts across the human fingers:
implications for the neural control of finger tasks, Abolins V & Latash ML, 2022
Maksimālās brīvprātīgās kontrakcijas uzdevums. Šis uzdevums ir ļoti līdzīgs MBK
uzdevumam, kas ir aprakstīts 1., 2. un 4.rakstā. Atšķirībā no iepriekšejiem rakstiem, tad šajā
eksperimentā MBK tika noteikts katram pirkstam atsevišķi. Lielākais radītais maksimālais
brīvprātīgās kontrakcijas spēks katram pirkstam tika izmantots tālākajos izmēģinājumos.
Respektīvi, mērķa spēks tika noteikts relatīvi pret MBK.
Precīzs spēka spiešanas uzdevums. Šajā uzdevumā bija jāspiež ar vienu no četriem
pirkstiem (R, V, Z vai M) pret spēka sensoru. Eksperimenta dalībniekiem tika dota instrukcija:
"Spiediet ar norādīto pirkstu, lai ekrānā redzamais mērķis sakristu ar kursoru un noturiet šo
spiesto spēku. Pēc piecām sekundēm kursors pazudīs. Turiet nemainīgu spēku nākamās 15 s
līdz izmēģinājuma beigām. Nekādā gadījumā nepaceliet pirkstu no sensora."
Ja eksperimenta dalībnieks pacēla uzdevuma pirkstu vai veica kādu citu darbību, kas
ietekmēja uzdevuma veiktspēju, izmēģinājums tika pārtraukts un atkārtots. Eksperimenta
veicējam bija iespēja veikt vairākus izmēģinājumus pirms sākt pašu eksperimentu.
Spēks, kādu eksperimenta dalībniekam bija jāspiež, bija 20% no MBK. Uz priekšā esošā
ekrāna tika nodrošināta vizuālā atgriezeniskā saite, kas bija identiska kā 4.rakstā aprakstītajai
vizuālajai atgriezeniskajai saitei.
Lai nodrošinātu to, ka izvēlētā pirkstu secība neietekmē rezultātus, tā bija nejauša
(protokols tika sastādīts pēc nejaušības principa pirms eksperimenta). Tika veikti 12
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izmēģinājumi ar katru pirkstu, kur katrs no tiem ilga 20s. Pēc tam, kad tika veikti 12
izmēģinājumi ar visiem pirkstiem, tika aprēķināta katra pirksta spēka novirze laika posmā, kad
nebija pieejama vizuālā atgriezeniskā saite. Tālākam eksperimentam tika izvēlēts pirksts ar
vislielāko novirzi.
Tālākajā eksperimentā piedalījās tikai iepriekš izvēlētais pirksts. Eksperimenta
dalībniekam tika parādīts viņa vai viņas vidējais veikums ar šo pirkstu (dalībnieks redzēja savu
spēka novirzi). Pēc tam viņam vai viņai bija jāveic tas pats uzdevums ar to pašu pirkstu vēl 12
reizes. Pēc šīm 12 reizēm atkal tika parādīts vidējais pirksta veikums. Tā šī procedūra tika
atkārotas 5 reizes.

1.4 Pētījuma materiāli un tā organizēšana
Promocijas darbā iekļautie pētījumi ir organizēti divās atrašanās vietās - Pensilvānijas
Štata universitātes motorās kontroles laboratorijā (ASV) un Elektronikas un datorzinātņu
institūta Kiberfizikālo sistēmu laboratorijā (Latvija).
Promocijas darbu veido piecu publikāciju kopums, kuras tika izstrādātas un publicētas
laikā no 2019. gada līdz 2022. gadam un šis laika posms sadalījās sekojošos piecos posmos (11.
attēls).
I posms.
2019. - 2021. Zinātniskās literatūras teorētiskā analīze
Pētījuma pirmajā posmā, kurš ir arī visgarākais no posmiem, tika veikta zinātniskās literatūras
apkopošana un teorētiskā analīze. Šis posms atšķīrās ar to, ka tas noritēja paralēli ar citiem
posmiem un pēc katra posma beigām, pirms nākamā posma uzsākšanas, tika iziets caur šo I
posmu. Izmantojot līdzsvara punkta hipotēzi, šī posma ietvaros tika izstrādāts un aprakstīts
modelis par pirkstu savstarpējo atkarību. (1. un 6. uzdevums)
II posms.
2019. - 2020. Pētījums par pirkstu spēka reproducēšanu
Kā pirmais no eksperimentālajiem pētījumiem tika veikts pētījums par cilvēka spēju reproducēt
spēku pēc spēka izmaiņām, atkarībā no tā vai šīs spēka izmaiņas notika brīvprātīgi vai ne
brīvprātīgi. Šajā pētījumā piedalījās 12 dalībnieki, kuri bija ASV dzīvojoši jauni (pilngadīgi)
un praktiski veseli cilvēki – gan vīrieši, gan sievietes. Dati tika vākti gan 2019. gadā, gan 2020.
gadā. (5. uzdevums)
III posms.
2020. Pētījums par pirkstu savstarpējo atkarību un tās izmaiņu laikā
Šis posms bija pētījums par pirkstu savstarpējo atkarību un to kā tā mainās izometriskais spēks
uzdevumos, kad uzdevums ir nemainīgs. Šajā pētījumā piedalījās 7 ASV dzīvojoši jauni,
pilngadīgi un praktiski veseli vīrieši un sievietes. (3. uzdevums)
IV posms.
2021. - 2022. Pētījums par reference koordinātu ietekmi spēka zudumos
Pēc tam, kad tika iegūti rezultāti no II un III posma, tika veikts pētījums, kurā tika apskatīti
spēka zudumi izometriskos spēka veidošanas uzdevumos. Šis pētījums apskatīja spēka
zudumus, izmantojot dažāda stinguma pamatus pret ko veikt izometrisku spēka veidošanas
uzdevumu, kā rezultātā, sniedza jaunas zināšanas par to, ka šie zudumi veidojas references
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koordinātas izmaiņu dēļ. Šis rezultāts apskatīja arī atšķirības starp dominējošo un nedominējošo
roku. (4. uzdevums)
V posms.
2021. - 2022. Pētījums par pirkstu atšķirībām
Pēdējais pētījums, tika veikts, lai saprastu atšķirības pirkstu stabilitātē izometriskos spēka
veidošanas uzdevumos. Atšķirībā no iepriekšējiem pētījumiem, šajā pētījumā piedalījās 16
Latvijā dzīvojoši jauni, pilngadīgi un praktiski veseli cilvēki. Tika pētīts arī tas, vai cilvēki spēj
uzlabot savu stabilitāti izometriskos spēka veidošanas uzdevumos, ja viņi ir informēti par to kā
viņiem veicas šajos uzdevumos. (1. uzdevums)

11. attēls. Pārskats par pētījumu posmiem

2. REZULTĀTI UN DISKUSIJA
2.1 References koordinātas un šķietamā stinguma nozīme un uztveršana
spēka veidošanas uzdevumos (1. raksts)
Vienu un to pašu spēku izometriskos apstākļos var radīt divos dažādos veidos - brīvprātīgi
un ne brīvprātīgi. Brīvprātīga spēka veidošana ir pašsaprotama - persona pēc savas gribas spiež
ar vienu vai vairākiem pirkstiem uz spēka sensoru vai citu virsmu. Ne brīvprātīga spēka
veidošana rodas ar ārēja spēka palīdzību, piemēram, virsma, pret kuru tiek spiests, virzās pretēji
spiešanas virzienam, tādejādi mainot efektora koordinātu un attālinot (vai pietuvinot) to no
references koordinātas. Citiem vārdiem sakot, ārējās slodzes izmaiņas izraisa nebrīvprātīgas
kustības, bet izmaiņas λ vērtībā rada brīvprātīgas kustības (pēc LP hipotēzes). Brīvprātīga spēka
veidošana parasti tiek asociēta ar izmaiņām tieši references koordinātā (Latash 2010, 2016,
2019; Feldman 2015), bet šķietamais stingums ir pakļauts references koordinātai (Feldman
2015).
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Brīvprātīgas spēka izmaiņas ir saistītas gan ar references koordinātas, gan šķietamā
stinguma izmaiņām. References koordināta, palielinot spēku, palielinājās par 5.58%, bet,
samazinot spēku, references koordināta samazinājās par 35.94%, kamēr šķietamais stingums,
palielinot spēku, palielinājās par 7.47%, bet, samazinot spēku, tas samazinājās par 13.83%.
Savukārt, ne brīvprātīgās spēka izmaiņās rezultāti būtiski atšķiras. Ne brīvprātīgas spēka
izmaiņas tika iegūtas, paaugstinot vai pazeminot virsmu (ar AK), pret kuru pirksti tiek spiesti.
Šķietamais stingums būtiski nemainījās, un vidējās izmaiņas bija 5.74%, bet references
koordināta mainījās virzienā uz sākotnējās references koordinātas pozīciju līdz pat 50%.
Jāpiebilst, ka pirms eksperimenta netika sagaidītas izmaiņas ne references koordinātā, ne
šķietamajā stingumā.
Darbības reproducēšana nav triviāls uzdevums. Jebkura cilvēka darbība var tikt
aprakstīta ar dažādiem parametriem - ātrums, locītavu leņķi, muskuļu spēki u.c. Kad cilvēks
cenšas kādu darbību reproducēt (ar to pašu ķermeņa daļu vai kādu citu), tiek sagaidīts, ka šis
cilvēks sasniegs tādas pašas parametru vērtības. Savukārt, smadzenes un CNS, kura kontrolē šo
reproducēšanu nezina ne to, kas ir spēks, ne ātrums, ne kādu citu no uzdevuma aprakstošajiem
parametriem. Pētījumi rāda, ka cilvēki cenšas vienas rokas veidoto spēku reproducēt ar otru
roku, reproducējot centrālās komandas iekšējo novērtējumu (van Doren, 1995, 1998), t.i.,
centienus (Proske & Allen, 2019; Proske & Gandevia, 2012). Klasiski kinestētiskā uztvere tiek
uzskatīta par aferentā nervu procesa un eferentā nervu procesa mijiedarbības rezultātu. Šo
mijiedarbību saista ar eferenta kopiju (von Holst & Mittelstaedt, 1950). Līdzsvara punkta
hipotēzes ietvaros kinestētiskā uztvere ar references koordinātām tiek aprakstīta koncepcijā par
vienādo jūtību (angl. isoperceptual manifold (Latash 2018a)).
Cilvēki spēj reproducēt spēku salīdzinoši tuvu mērķa spēkam. Lai arī tas nedaudz
atšķiras (uzdevuma rokai 14.95 ± 0.03 NV; rokai, kas reproducē 14.22 ± 0.76 NV), tomēr
starpība nav statistiski ticama. Situācijā, kad spēks vēl nebija mainīts, vai tad kad jau bija (gan
brīvprātīgi, gan ne brīvprātīgi), references koordinātas vienmēr bija lielākas rokai, kas mēģināja
reproducēt uzdevuma rokas spēku (lielāks par 34.3%), savukārt, šķietamais stingums vienmēr
bija mazāks - 22.9%. Hiperboliskā korelācija starp šīm abām vērtībām uzdevuma rokai, kam
bija vizuāla atgriezeniskā saite, bija ļoti augsta (r2 = 0.986), bet otrai rokai, kas centās to
reproducēt (bez vizuālās atgriezeniskās saites), bija būtiski zemāka (r2 = 0.604). Šī korelācija
uzdevuma rokā ļoti samazinājās pēc spēka izmaiņām (gan brīvprātīgām, gan ne brīvprātīgām),
un jo īpaši uzdevumos, kur spēks tika samazināts, bet rokā, kas reproducēja spēku tā būtiski
nemainījās (12. attēlā redzamas hiperbolisko korelāciju z-transformētās vērtības).
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12. attēls. Vidējās z-transformētās R2 vērtības visiem pētāmajiem ar standarta kļūdu
stabiņiem, kas iegūtas no hiperboliskās regresijas {RC; k} datiem abām rokām un visos
apstākļos. Ievērojiet, ka R2 ir daudz augstāks R2 uzdevuma rokai, kad bija pieejama
vizuālā atgriezeniskā saite. Ievērojiet arī kopumā augstāku R2 uzdevuma rokai
salīdzinājumā ar reprodukcijas roku. Lielākas R2 vērtības ir AK2 laikā, kad spēks tika
palielināts, salīdzinot ar apstākļiem, kad spēks tika samazināts. Pielāgots un tulkots ar
Springer Nature and Copyright Clearance Center atļauju: Springer Nature,
Experimental Brain Research, What do people match when they try to match force?
Analysis at the level of hypothetical control variables, Abolins V, Cuadra C, Ricotta J &
Latash ML, 2020
Eksperimenta dalībnieku savstarpējā analīze parādīja to, ka uzdevuma sākumā
korelācijas starp abu roku RC, un k vērtībām bija augstas un statistiski ticamas (RC, r = 0.925,
p < 0.001, k, r = 0.777, p= 0.008), savukārt uzdevuma beigās tās būtiski pazeminājās un dažos
uzdevumos vairs nebija statistiski ticamas (13. attēls). Šie rezultāti parāda to, ka cilvēki dod
priekšroku konkrētiem uzdevuma dalīšanās modeļiem starp abām rokām (RC un k telpā), kas
ir hipotetizēts jau iepriekš (Haar et al. 2017a, b; de Freitas et al. 2019).
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13. attēls. Attiecības starp uzdevuma rokas un reprodukcijas rokas references
koordinātēm (RC, A un C panelis) un šķietamo stinguma (k, B un D panelis) visos pētāmo
personu AK1 un AK2 visos apstākļos. Korelācijas koeficienti parādīti katram
nosacījumam ar attiecīgajām lineārās regresijas līnijām. NB - ne brīvprātīgi, B –
brīvprātīgi. Pielāgots un tulkots ar Springer Nature and Copyright Clearance Center
atļauju: Springer Nature, Experimental Brain Research, What do people match when
they try to match force? Analysis at the level of hypothetical control variables, Abolins V,
Cuadra C, Ricotta J & Latash ML, 2020
Ar pirkstiem (vai vienu pirkstu) izometriskos apstākļos veidotajās spēka izmaiņās (gan
brīvprātīgās, gan ne brīvprātīgās) šķietamais stingums mainās, bet izmaiņas nav statistiski
būtiskas, kamēr references koordinātas izmaiņas ir statistiski būtiskas.
Ja cilvēks neredz savu sniegumu, references koordināta statiskos uzdevumos “slīd”
prom no sākotnējās vērtības. Tas notiek salīdzinoši lēni (10-20s) (Latash et al. 2005, Martin et
al. 2009), kamēr ātros uzdevumos vai ar ārēju traucējumu, “slīdēšana” notiek daudz straujāk
(Ambike et al. 2016b; Zhou et al. 2014). Piemēram, ātri paceļot pirkstus, spēks palielinās un
uzreiz pēc pacelšanas, strauji, bet nedaudz samazinās (Wilhelm et al. 2013; Reschechtko et al.
2014). Lēnā “slīdēšana” prom no mērķa spēka, ir saistīta ar neapzinātām izmaiņām references
koordinātā (Vaillancourt & Russell 2002; Ambike et al. 2015), ko sauc par references
koordinātas atpakaļgaitas savienojumu (Latash et al. 2005; Martin et al. 2009).
Tā kā AK sensoru kustība izraisa spēka izmaiņas, tad referenču koordinātu izmaiņas ir
vērstas uz spēka izmaiņu minimizēšanu. Šis nozīmē, ka galvenā loma ir atgriezeniskās saites
cilpām no sensorajiem receptoriem (Martin et al. 2009). Šis liecina par negatīvām
atgriezeniskās saites cilpām, kas darbojas, lai mazinātu efektora izmaiņas, t. i., veicinot
homeostāzi.
Šajā pētījumā novērotie efekti sniedz vērtīgas atziņas par AK izmantošanas
metodoloģiju, lai aprēķinātu RC un k, proti, RC var nejauši nobīdīties pēc 0.5s pēc AK sensoru
kustības uzsākšanās. Tajā pašā laikā, refleksu cilpu radītās darbības nevar novērot pirmajās 50100 ms, jo tas laiks ir pārāk īss. Šī pētījuma rekomendācija nākotnes pētījumiem ar AK ir
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sekojoša: Izmantot laika logu, kas sākas ne agrāk kā 50-100 ms un beidzas ne vēlāk kā 250-300
ms pēc AK sensoru kustūbas sākuma. Šī metodika tika izmantota šajā pētījumā.
Mēģinot reproducēt ar uzdevuma roku spiesto spēku, visos uzdevumos otra roka
konsekventi izmantoja mazākas k vērtības un lielākas RC absolūtās vērtības. Tas liecina par
mazāku muskuļu līdzaktivizāciju (mazāku C-komandu) rokā, ar kuru tika reproducēts spēks.
Savukārt, lielāka C-kommanda jeb augstāka muskuļu līdzaktivizācija tiek asociēta ar
nepieciešamību nodrošināt lielāku kontroles mainīgo lielumu daudzumu, jo tad varētu stabilizēt
darbības mainīgos (Latash 2018b). Šos rezultātus mēs interpetējam sekojoši: eksperimenta
dalībnieki uztvēra, ka uzdevuma rokas veikstpējas stabilitāte ir svarīgāka, tāpēc ar to bija
augstākas k vērtības, savukārt, reproducēšanas roka, ar kuru uzdevums (reprodukcija) tika
veikta ļoti īsu bīdi, šo veikstpējas stabilitāti neuztvēra kā būtisku, tāpēc arī to k vērtības bija
zemākas.

2.2 Pirkstu savstarpējā atkarība un tās izmaiņas laikā (nestabilitāte) (2. un
3.raksts)
Lai arī pirksti šķiet neatkarīgi, tomēr cilvēks nespēj pakustināt vienu pirkstu, neapzināti
nepakustinot arī kādu citu pirkstu vai pat vairākus pirkstus. Līdzīgi notiek arī tad, kad ar vienu
pirkstu tiek spiests pret kādu virsmu, tad arī pārējie pirksti neapzināti spiedīs pret to. Šo
fenomenu sauc par pirkstu savstarpējo atkarību vai pirkstu “pakļaušanu” (Kilbreath & Gandevia
1994; Li et al. 1998; Zatsiorsky et al. 2000; Lang & Schieber 2003). Nespēju pirkstiem būt
pilnībā neatkarīgiem bieži vien uzskata par cilvēku koordinācijas trūkumu, lai gan pirkstu
savstarpējā atkarība ir sastopama arī dzīvnieku pasaulē (Schieber, 1991). Kā viens no iemesliem
šādam uzskatam ir tas, ka cilvēkiem ar neiroloģiskām problēmām šī pirkstu savstarpējā atkarība
palielinās (Brandauer et al., 2012; Jo et al., 2015; Lang & Schieber, 2004; Latash et al., 2002;
Park et al. , 2013). Savukārt, cilvēkiem, kuriem ikdienā ir jāveic ļoti precīzas pirkstu kustības,
pirkstu savstarpējā atkarība samazinās, piemēram, klavierspēlētājiem (Aoki et al., 2005;
Hiraoka et al., 2020; Slobounov et al., 2002; Winges & Furuya, 2015). Lai arī gados veciem,
bet praktiski veseliem cilvēkiem, roku darbības kvalitāte samazinās (Hackel et al., 1992;
Rantanen et al., 1999), viņu pirkstu savstarpējā atkarība samazinās (Shinohara et al., 2003b,
2004; Yu et al., 2010), kas liek apšaubīt to, vai pirkstu savstarpējā atkarība tik tiešām ir
koordinācijas trūkums.
Izometriskos spēka radīšanas uzdevumos viena pirksta radīto spēku var aprakstīt ar
sekojošu funkciju (Danion et al., 2003):
F = (1 / np) |E| mT,
kur F ir pirkstu spēka vektors, | E | ir 4 × 4 pirkstu savstarpējās atkarības matrica, m ir pirkstu
režīmu vektors, n ir uzdevumā iesaistīto pirkstu skaits, p ir empīriski noteikta konstante (p =
0,712) un T ir transponēšanas zīme.
Redzot pirkstu savstarpējās atkarības fenomenu, rodas loģisks jautājums - kā tas rodas
un kas ir galvenie faktori, kas to veicina? Kā viens no faktoriem literatūrā tiek minēts perifērie
mehāniskie savienojumi - mehāniskie pirkstu savienojumi starp cīpslām (juncturae tendinum)
un muskuļa nodalījumiem - FDS, FDP un EDC (Leijnse et al., 1993; von Schroeder et al., 1990).
Tā kā FDP un EDC viena motorā vienība var būt iesaistīta ne tikai viena pirksta, bet gan vairāku
pirkstu darbināšanā (Keen & Fuglevand, 2003; Kilbreath et al., 2002), cits būtisks faktors ir
vairākuu pirkstu motoro vienību klātbūtne šajos muskuļos (Kilbreath & Gandevia, 1994;
Kilbreath et al., 2002; Schieber, 1991, 1995). Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais faktors ir
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neirālais faktors (Schieber & Hibbard, 1993). No sinhroni sūtošām motorās garozas šūnām jau
iepriekš minētie muskuļi (FDS, FDP, EDC) saņem kopīgu ievadi (Baker et al., 1999). Tāpat arī
no kortikālajiem neironiem (McKiernan et al., 1998).
Jāpiebilst, ka pirkstu savstarpējā atkarība ir novērojama ne tikai izometriskos spēka
uzdevumos, bet arī kinemātiskajā telpā - vienkārši kustinot pirkstus (Li et al., 2004).

2.2.1

Atšķirības dažādos vecumposmos

Kā jau iepriekš tika minēts, cilvēkiem veselīgi novecojot, to pirkstu darbība pasliktinās,
ko izraisa vairāki faktori. Tai skaitā ir dažādu smadzeņu struktūru neironu atmiršana (Dinse,
2006; Morrison & Hof, 1997), kā arī motoro vienību skaita samazināšanās (būtiskākais
iemesls), kam seko muskuļu šķiedru denervācijas un reinervācijas procesi, kā arī motoro
vienību kontrakcijas palēnināšanās (Doherty & Brown, 1997; Duchateau & Hainaut, 1990;
Galganski et al., 1993; Kamen & Roy, 2000; Kernell et al., 1983; Larsson & Ansved, 1995;
Owings & Grabiner, 1998). Šīs novecošanās izmaiņas neirālajos procesos liek domāt, ka
veselīgi novecojot, pirkstu savstarpējai atkarībai vajadzētu palielināties, bet pētījumi ir
pretrunīgi un daži no tiem liecina par pretējo. Proti, daži pētnieki ir ziņojuši, ka veselīgi
novecojot pirkstu savstarpējā atkarība palielinās (Mirakhorlo et al., 2018; van Beek et al., 2017,
2019), savukārt citi, ka tā samazinās (Kapur et al., 2010; Oliveira et al., 2008; Shinohara et al.,
2003a, 2003b, 2004; Yu et al., 2010). Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka šajos pētījumos tika
doti atšķirīgi uzdevumi un pirkstu savstarpējā atkarība novecojot mainās atkarībā no uzdevuma
un dzīves pieredzes.
Atšķirībā no gados vecākiem cilvēkiem, bērniem nav pretrunīgi rezultāti pirkstu
savstarpējās atkarības pētījumos. Viņiem tā ir augstāka kā pieaugušam veselam cilvēkam, un,
paliekot vecākiem, pirkstu savstarpējā atkarība samazinās līdz sasniedz pieaugušu cilvēku
līmeni. Fleksijas uzdevumos tā ir pieauguša cilvēka līmenī jau 10 gadu vecumā, kamēr
ekstenzijas uzdevumos vēl nav, turpinot vēl attīstīties (Shim et al., 2007, 2008).

2.2.2

Atšķirības cilvēkos ar kustību traucējumiem

Iemesli cilvēku kustību traucējumiem var būt vairāki. Cilvēkiem pēc insulta ļoti bieži ir
skartas tieši plaukstas un pirkstu kustības, kas būtiski ietekmē ikdienas darbus (Hunter &
Crome, 2002). Otrs bieži sastopamais iemesls ir neiroloģiski bojājumi - Parkinsona slimība,
Dauna sindroms u.c.
Cilvēki ar Dauna sindromu mēdz vienlaicīgi ieslēgt pretējos virzienos darbojošos
muskuļus, jeb agonistu un antagonistu (Latash, 1992, 2000), kas ir viens no iemesliem, kāpēc
cilvēkiem ar Dauna sindromu pirkstu savstarpējā atkarība ir augstāka kā cilvēkiem bez šī
sindroma (Latash et al., 2002). Savukārt, cilvēkiem ar Parkinsona slimību, kuriem ir izteikti
traucētas rokas kustības (Gelb et al., 1999; McLennan et al., 1972), arī ir paaugstināta pirkstu
savstarpējā atkarība (Brandauer et al., 2012; Jo et al., 2015; Park et al., 2012, 2013). Parkinsona
pacientiem ir izpētīts, ka šī pirkstu savstarpējā atkarība nerodas no dopamīnenerģiskās
disfunkcijas, bet gan varētu būt saistīta ar ekstrapiramidālo disfunkciju (Park et al., 2014).
Līdzīgi kā iepriekšminētajām cilvēku grupām, cilvēkiem ar cerebrālo trieku arī ir novērota
paaugstināta pirkstu savstarpējā atkarība (Kong et al., 2019).
Līdzīgi kā cilvēkiem ar Dauna sindroma un Parkinsona slimību, cilvēkiem, kas ir
pārcietuši insultu, ir būtiski traucētas rokas un pirkstu kustības (Hunter & Crome, 2002;
Schieber & Santello, 2004), kā arī paaugstināta pirkstu savstarpējā atkarība (Jo et al., 2016;
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Lang & Schieber, 2004). Pirkstu savstarpējā atkarība ir augstāka vairāk skartajā rokā (Li et al.,
2003). Li ar komandu secināja, ka paaugstinātā pirkstu savstarpējā atkarība var atspoguļot bruto
fleksora sinerģiju (Brunnström, 1970), ko izraisa aksonu augšana un sazarošānās. Šī aksonu
sazarošanās var izraisīt garozas projekcijas pastiprinātu pārklāšanos (Schieber & Poliakov,
1998; Carmichael et. al., 2001).
2.2.3

Treniņu rezultātā veidojošās izmaiņas pirkstu savstarpējā atkarībā

Vairāki pētījumi parāda, ka cilvēkiem, kuri regulāri vingrina pirkstus, var samazināties
pirkstu savstarpējā atkarība. Piemēram, klavierspēlētājiem, kuriem ir ļoti augsti attīstīta pirkstu
veiklība ir būtiski mazāka pirkstu savstarpējā atkarība kā cilvēkiem, kuri klavieres nespēlē
(Aoki et al., 2005; Hiraoka et al., 2020; Slobounov et al., 2002; Winges & Furuya, 2015). Šie
rezultāti ir jāuztver piesardzīgi, jo tajos tika salīdzinātas divas grupas nevis veikts ilgtermiņa
pētījums, kas parādītu, ka vingrinājumu rezultātā rodas izmaiņas pirkstu savstarpējā atkarībā.
Ļoti iespējams, ka cilvēki, kuriem jau ir ģenētiski noteikta zemāka pirkstu savstarpējā atkarība,
kļūst par klavierspēlētājiem. Pētījumos, kuri nebija dizainēti priekš pirkstu savstarpējās
atkarības trenēšanas, parādīja, ka sešu nedēļu pirkstu spēka treniņš gados vecākiem cilvēkiem
palielina pirkstu savstarpējo atkarību (Olafsdottir et al., 2008), bet divu nedēļu treniņš to
palielina cilvēkos ar Dauna sindromu (Kang et al., 2004).
2.2.4 Pirkstu savstarpējā atkarība references konfigurācijas kontroles shēmā
Ar pirkstu spiežot pret kādu nekustīgu virsmu (izometriski apstākļi), var pieņemt, ka šī
kustība ir vienas ass virzienā (pa vertikālu asi, X). Kontrolējot vienu pirkstu ar R komandu, ja
šis pirksts spiežot rada spēku, tad tā pirksta references koordinātai (RC) ir jābūt zem spēka
pielikšanas punkta (X0). Tātad RCU ir mazāks par X0 (U apzīmē uzdevuma pirkstu, 14. attēls,
A panelis). Savukārt "pakļautā" pirksta RCP ir jābūt lielākai par X0 (A panelis), bet ja
"pakļautais" pirkst tomēr rada spēku, tas nozīmē, ka RCP ir mazāks par X0 (B panelis).
R- un C-komandas katram pirkstam ļauj mainīt gan spēka-koordinātas raksturlieluma
krustošanos ar X asi (RC), gan slīpuma (k, šķietamā stinguma, Latash & Zatsiorsky, 1993)
rādītājus. Šī variēšana sniedz vairākus iespējamos scenārijus kā var veidoties "pakļauto" pirkstu
spēks, kad aktīvi darbojas tikai uzdevuma pirksti. Būtiski ir piebilst, ka uzdevuma pirkstiem ir
jāveido daudz lielāks spēks kā "pakļautajiem". Viens scenārijs ir, kad R komandas abiem
pirkstiem ir vienādas. Šādā scenārijā uzdevuma pirkstam ir jābūt lielākai C komanda, pretējā
gadījumā, uzdevuma pirksts neradīs lielāku spēku (14.attēls, C panelis). Otrais scenārijs ir, kad
C komandas abiem pirkstiem ir vienādas, bet atšķiras R komandas. Tādā gadījumā uzdevuma
pirkstam ir jābūt ar mazāku R komandu (mazāku RC), kas radīts lielāku spēku par "pakļauto"
pirkstu (D panelis). Tas nozīmē, ka pirmais scenārijs ir RCU ≈ RCP < X0 un kU > kP, bet otrais
scenārijs nozīmē RCU < RCP < X0 un kU ≈ kP.
Pirmais scenārijs ir novērots pētījumos, kuros eksperimenta dalībniekiem bija jāveic
rampas spēka radīšana, jau no paša uzdevuma sākuma "pakļautie" pirksti radīja spēku. Šis
eksperiments liek domāt, ka gan RCU, gan RCP ir mazāks par R0. Pirmajā scenārijā šķietamais
stingums, ko rada C-komanda, abiem pirkstiem bija atšķirīgs. Tas var notikt antagonista
muskuļa (EDC) attiecīgo nodalījumu selektīvas līdzaktivācijas rezultātā. Būtiski ir arī tas ka
šķietamais stingums ko-variē starp dažādiem pirkstiem (Reschechtko & Latash, 2018). Svarīgi
ir piebilsts, ka abi scenāriji (C un D) savstarpēji viens otru neizslēdz, un ļoti iespējams, ka abi
raksturo divus dažādus mehānismus, ko var izpētīt izmantojot "apgrieztajās klavierēs" (Martin
et al. 2011), ierakstot RC un k vērtības, kā arī spēka izmaiņas laikā.
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Otro scenāriju šķietami apstiprina, novērojot pirkstu kinemātiku. Tā piemēram, saliecot
vienu pirkstu, pārējie pirksti arī saliecas, bet ne tik tālu kā uzdevuma pirksts. Apskatot pirkstus,
ir redzams, ka katrs no "pakļautajiem" pirkstiem ir apstājiet citā pozīcijā, sakot par labu tam, ka
katram ir atšķirīga RC. Pētījumos, kuros tika salīdzināta savstarpējā atkarība spiežot ar dažādām
falangām, tika secināts, ka spiežot ar proksimālajām falangām savstarpējā atkarības indekss ir
augstāks (Cuadra et al., 2018; Latash et al., 2002b). Tas ir būtiski tāpēc, ka proksimālo falangu
galvenie pārvietotāji ir pirkstiem raksturīgie iekšējie rokas muskuļi. Šie novērojumi liek domāt,
ka otrais scenārijs labāk izskaidro pirkstu "pakļaušanu", bet tādā gadījumā "pakļautajiem"
pirkstiem spēks būtu jāsāk radīt ar novēlošanos nevis uzreiz kā rampas uzdevumā. Visi šie
rezultāti ir neviennozīmīgi (Li et al. 1998, 2004).
Visticamāk, pirkstu "pakļaušanas" procesā ir iesaistīti gan neirālie faktori, gan perifērie.
Piemēram, ja ar pirkstu tiek radīts mazs spēks, kas nozīmē, ka "pakļauto" pirkstu RC ir tuvu
X0, dominēs perifērie faktori. Bet tad, kad RC "pakļautajam" pirkstam būs mazāks par X0,
neirālie faktori sāks pārņemt "pakļautā" spēka veidošanu. Tā kā pētīt "pakļauto" spēku pie
zemām spēka vērtībām ir grūti, tad pēdējos gados pārsvarā ir pētīti uzdevumi, kur spēki ir
lielāki, tāpēc ir vairāki apstiprinājumi neirālajiem cēloņiem, piemēram, garozas projekciju
pārklāšanās un garozas uzbudinājuma izplatīšanās uz tuvējām zonām. (Schieber & Santello,
2004; Latash et al. 2002b; Hirose et al., 2020; 2.raksts).
Mēs domājam, ka D panelis (14.attēls) vislabāk attēlo neirāli kontrolētu pirkstu darbību,
kas rada arī pirkstu "pakļaušanu". Tas arī apstiprinās salīdzinoši nesen veiktajos pētījumos,
kuros pierādīja, ka neironi garozas primārajās motorajās zonās iekodē muskuļu grupu RC
(Feldman, 2019; Ilmane et al., 2013; Raptis et al., 2010). Uzdevuma pirkstiem sūtītu garozas
neironu aktivizāciju pavada uzbuninājuma izplatīšanās uz blakus esošajiem neironiem. Šie
neironi ir vērsti uz citiem muskuļu nodalījumiem, proti, "pakļauto" pirkstu nodalījumiem,
tādejādi rados paralēlas RC nobīdes un "pakļauto" pirkstu spēka radīšanu. Un šāda neironu
populāciju aktivizācija ir viens no faktoriem, kas veicina pirkstu "pakļaušanu".
Pirkstu savstarpējās atkarības izmaiņas novecojot nav vairs tik vienkārši
izskaidrojamas. Piemēram, novecojot centrālajā nervu sistēmā iet bojā neironi (Morrison &
Hof, 1997). Tāpat pieaug muskuļu vājums (Larsson et al., 2019). Novecojot iet bijā arī M1
neironi, kas ir iesaistīti daudzpirkstu sinerģijās (Schieber, 2001). Tā kā rezultāti par gados
vecākiem cilvēkiem ir pretrunīgi, tad pirkstu savstarpējās atkarības attīstības virzienu var
noteikt līdzsvars starp šiem faktoriem (sk. Shinohara et al., 2004; van Beek et al., 2019; Yu et
al., 2010).
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14. attēls. Diagrammās shematiski parādītas pirkstu galu spēka koordinātu īpašības, ko
nosaka agonista un antagonista muskuļu grupu kopīgā darbība. (a) Ja tikai viens rokas
pirksts tīši rada spēku (galvenais pirksta spēks, FU), tas nozīmē, ka tā RCU ir mazāka
par tā faktisko koordinātu (X0). Pārējiem pirkstiem RCP > X0, un spēks (“pakļautais”
spēks, FP) ir nulle. (b) Ja RC abiem pirkstiem ir mazāks par X0, tie abi rada spēku - gan
tīši (FU), gan netīši (FP). (c) Nenulles “pakļautais” spēks var būt sekas līdzīgām Rkomandām un dažādām C-komandām, kas izpaužas kā atšķirīgas FX(X) raksturlielumu
formas. (d) Vienādas spēku kombinācijas var būt līdzīgu C-komandu un atšķirīgu Rkomandu sekas. Tulkots un pielāgots ar Abolins un Latash (2021) atļauju
Veidojot spēku (spiežot pret virsmu) ar diviem pirkstiem un noturot šo spēku
nemainīgu, atlikušie divi pirksti, kuri arī ne brīvprātīgi spiež pret virsmu, lēnām palielina radīto
spēku. Šo fenomenu pirmais novēroja Hirose savā pētījumā (Hirose et al. 2020), kurā viņš ar
savu komandu eksperimenta dalībniekiem lika spiest ar diviem pirkstiem. Visu laiku rādot
dalībnieku sniegumu, viņš ierakstīja arī atlikušo divu pirkstu radīto spēku.
Atkārtojot iepriekš minēto eksperimentu (Hirose et al. 2020), bet ar citām pirkstu
kombinācijām un nelielām izmaiņām metodikā, tika novērots, ka 20 sekunžu laikā uzdevumā
neiesaistīto pirkstu radītais spēks var palielināties līdz pat 50%. Kā redzams 15. attēlā, rādot
atgriezenisko saiti pirkstiem, kuri veic uzdevumu, to rezultāts ir ļoti precīzs, bet “pakļauto”
pirkstu radītais spēks palielinās (15. attēla augšējie paneļi). Savukārt, ja atgriezeniskā saite tiek
rādīta uz “pakļautajiem” pirkstiem (atgādināšu, ka eksperimenta dalībnieki to nezina, jo viņiem
ir teikts, ka atgriezeniskā saite tiek rādīta pirkstiem, kuriem ir dots uzdevums spiest uz spēka
sensoriem), tad “pakļauto” pirkstu rezultāts ir nemainīgs, bet uzdevuma pirksti diez gan strauji
sāk samazināt radīto spēku (15. attēla apakšējie paneļi). Lai gan absolūtās spēka izmaiņas bija
daudz mazākas “pakļautajiem” pirkstiem ar uzdevumu pirkstu atgriezenisko saiti, to relatīvās
izmaiņas attiecībā pret sākotnējo lielumu bija salīdzināmas ar izmaiņām, kas bija vērojamas
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uzdevumu pirkstiem. 16. attēlā var redzēt, kā atšķīrās relatīvās izmaiņas dažādām pirkstu
kombinācijām atkarībā no atgriezeniskās saites. Uzdevumu pirkstu radītais spēks vidēji
samazinājās par 35%, bet “pakļauto” pirkstu radītais spēks vidēji palielinājās par vairāk nekā
5%.

15. attēls. Laika grafiks, kurā parādās vidējā spēka vērtības visiem pētāmajiem ar
standarta kļūdas ēnām: FUZDEVUMA (pilnās līnijas) un FPAKĻAUTIE (pārtrauktās līnijas).
Augšpusē: izmēģinājumi, kad vizuālā atgriezeniskā saite bija ar FUZDEVUMA. Apakšā:
izmēģinājums, kad vizuālā atgriezeniskā saite bija FPAKĻAUTIE. RV - rādītājpirksts +
vidējais pirksts; VZ - vidējais pirksts + zeltnesis; ZM: zeltnesis + mazais pirkstiņš.
Pielāgots un tulkots ar The American Physiological Society and Copyright Clearance
Center atļauju: The American Physiological Society, Journal of Neurophysiology, On
the origin of finger enslaving: control with referent coordinates and effects of visual
feedback, Abolins V, Stremoukhov A, Walter C & Latash ML, 2020
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16. attēls. Vidējās spēka izmaiņas attiecībā pret sākotnējo lielumu ar standarta kļūdas
stabiņiem galvenajiem pirkstiem (FUZDEVUMA, gaiši pelēki stabiņi) un “pakļautajiem”
pirkstiem (FPAKĻAUTIE, tumši pelēki stabiņi) ir parādītas visiem pētāmajiem katrā no
nosacījumiem. RV - rādītājpirksts + vidējais pirksts; VZ - vidējais pirksts + zeltnesis;
ZM: zeltnesis + mazais pirkstiņš. *p < 0,01. Pielāgots un tulkots ar The American
Physiological Society and Copyright Clearance Center atļauju: The American
Physiological Society, Journal of Neurophysiology, On the origin of finger enslaving:
control with referent coordinates and effects of visual feedback, Abolins V,
Stremoukhov A, Walter C & Latash ML, 2020
Pretējos virzienos vērstās spēka izmaiņas uzdevuma pirkstos un “pakļautajos” pirkstos,
kas parādītas 15. un 16. attēlā, izraisīja līdzīgas novirzes pirkstu savstarpējās atkarības indeksā,
P. Pirkstu pāriem, kas nebija uzdevuma pirksti, aprēķinātais pirkstu savstarpējās atkarības
indekss palielinājās izmēģinājuma laikā visos trijos apstākļos un abos atgriezeniskās saites
apstākļos. Vidēji pirkstu savstarpējās atkarības indekss P pieauga no 8-10% līdz 12-17%
(17.attēls). Nebija nekādas ietekmes uz pirkstu savstarpējās atkarības indeksa, ΔP (tas bija
vidēji 49%) relatīvo pieaugumu ne no pirkstu pāra, ne atgriezeniskās saites veida. Kvantitatīvi
vērtējot atsevišķus “pakļautos” pirkstus, ΔP katram pirkstam izmēģinājuma laikā konsekventi
palielinājās. ANOVA parādīja būtisku pirksta ietekmi uz pirkstu savstarpējās atkarības
indeksu. Pāru kontrasti ar Bonferroni korekcijām apstiprināja lielākus ΔP lielumus vidējā
pirkstā salīdzinājumā ar mazo pirkstu. Ja pirkstu savstarpējās atkarības izmaiņas tika izteiktas
relatīvi (procentos) no sākotnējā P lieluma, ietekme uz visiem pirkstiem kļuva līdzīga. Netika
novērota nozīmīga pirksta ietekme. Jāpiebilst, ka rezultāti parādīja, ka sākotnējais spēka
moments nekorelēja ar spēka izmaiņām vai pirkstu savstarpējās atkarības indeksa izmaiņām.
Rezultāti liecina, ka pretvirziena spēka novirzes (references koordinātas, RC, Feldman
2015; Latash 2010) neizraisīja kontroles mainīgo lielumu novirzes, kas saistītas ar spēka
momenta radīšanu ap garenvirziena rokas-apakšdelma asi. Jau iepriekš tika minēts, ka moments
nekorelēja ar spēka izmaiņām un momenta izmaiņas spēka pārvietojuma laikā bija
konsekventas tikai tad, ja bija atgriezeniskā saite ar “pakļauto” pirkstu spēku (moments šajos
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apstākļos samazinājās). Bet tās nebija konsekventas, ja bija atgriezeniskā saite ar uzdevuma
pirkstu spēku, kas noved pie secinājumiem, ka Hirose ar kolēģiem iespējams izdarīja neprecīzus
secinājumus par pirkstu savstarpējās atkarības indeksa izmaiņām, jo viņi domāja, ka tas bija
spēka momenta zuduma rezultātā.

17. attēls. Pirkstu savstarpējās atkarības indeksa laika grafiks, ΔP, visiem dalībniekiem
ar standarta kļūdas ēnām, kad atgriezeniskā saite bija FUZDEVUMA (pilnā līnija) un, kad
atgriezeniskā saite bija FPAKĻAUTIE (pārtraukta līnija). RV - rādītājpirksts + vidējais
pirksts; VZ - vidējais pirksts + zeltnesis; ZM: zeltnesis + mazais pirkstiņš. Pielāgots un
tulkots ar The American Physiological Society and Copyright Clearance Center atļauju:
The American Physiological Society, Journal of Neurophysiology, On the origin of
finger enslaving: control with referent coordinates and effects of visual feedback,
Abolins V, Stremoukhov A, Walter C & Latash ML, 2020
Pirkstu savstarpējo atkarību, kas izpaužas tikai starp 2 pirkstu grupām var aprakstī šādi
(Li et al. 1998; Zatsiorsky et al. 2000):
kPAKĻAUTIE * RCPAKĻAUTIE = p * kUZDEVUMA * RCUZDEVUMA,
kur p < 1 ir konstante. Pētījumi rāda, ka spēka palielināšanu nodrošina gan agonistuantagonistu koaktivācija, gan agonistu aktivizācija (Corcos et al. 1990; Ghez & Gordon 1987).
Tas liek domāt, ka izmaiņas notiek visos iesaistītajos parametros, tāpēc šo vienādojumu var
pārrākstī šādi:
kPAKĻAUTIE= p1 * kUZDEVUMA
RCPAKĻAUTIE = p2 * RCUZDEVUMA
Mūsu eksperimentā bija vērojamas lielas "pakļauto" pirkstu veidotā spēka novirzes (arī
uzdevuma pirkstu novirzes), kas liek domāt, ka pie nemainīgām RCUZDEVUMA un kUZDEVUMA
vērtībām (šis ir spēcīgs pieņēmums, Reschechtko & Latash 2017), "pakļauto" pirkstu matricas
P vērtības palielinās:
RCPAKĻAUTIE = η(t) * p1 * RCUZDEVUMA
kPAKĻAUTIE = η(t) * p2 * kUZDEVUMA,
kur η(t) ir augoša laika funkcija. Izmantojot vizuālo atgriezenisko saiti par “pakļauto”
pirkstu radīto spēku, attiecībā uz sākotnējo pirkstu režīma vektoru m, palielinot P nediagonālos
elementus, palielinās vizuālās atgriezeniskās saites signāls, kas atspoguļo faktisko spēku.
Cilvēki koriģē signāla novirzi, samazinot nenulles vērtības m, kā rezultātā samazinās galvenā
pirksta spēki, kas var būt saistīts ar RCUZDEVUMA un/vai kUZDEVUMA absolūtā lieluma
samazināšanos. Pieņemot, ka RCPAKĻAUTIE un kPAKĻAUTIE ir nemainīgi:
RCUZDEVUMA = RCPAKĻAUTIE / η(t) * p1
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vai
kUZDEVUMA = kPAKĻAUTIE / η(t) * p2
Šīs formulas ir ļoti vienkāršotas un attiecības starp šiem parametriem (RC un k)
visticamāk ir sarežģītākas. Kaut vai tāpēc vien, ka viena spēka iegūšanai, var izmantot dažādas
RC un k kombinācijas (Ambike et al. 2015, 2016b).
Cilvēka spēja uztvert viņa paša radīto spēku ir diezgan neprecīza. Gan mūsu, gan arī
citos pētījumos ir vairākkārt nodemonstrēts, ka vienmērīga spēka radīšanas uzdevumos cilvēks
nespēj uztvert spēka samazināšanos (līdz pat 40%) (Ambike et al., 2015). Šādu uzdevumu
cilvēks spēj veikt ļoti precīzi, ja viņam vai viņai tiek sniegta vizuālā atgriezeniskā saite, bet ja
tās vairs nav, tad cilvēkam ir jāmeklē citi informācijas avoti kā uztvert radīto spēku. Pētnieki ir
izvirzījuši ideju, ka viens no šādiem informācijas avots varētu būt diezgan subjektīvs rādītājs,
proti, “piepūles” izjūta. Šis rādītājs visticamāk atspoguļo eferentos procesus (Proske &
Gandevia 2012; Proske & Allen 2019). References koordināta varētu būt saistīta ar šo
“piepūles” izjūtu, par ko liecina 30 gadus atpakaļ veiktie pētījumi (Van Doren 1995, 1998), kā
arī pavisam nesen veikts pētījums (Cuadra et al., 2020). Cuadras pētījumā tika lūgts, nemainot
sākotnējo pirkstu radīto spēku, līdzaktivizēt rokas un plaukstas muskuļus. Eksperimenta
dalībnieki, lai arī tika instruēti nepalielināt spēku, to konsekventi palielināja (aptuveni par
50%). Interesanti ir tas, ka, lai arī cilvēki palielināja spēku, viņi mutiski ziņoja, ka spēks
nedaudz samazinās. Šie rezultāti liecina, ka RC nevis k tiek izmantots, lai ziņotu par spēku.
Literatūrā ir ziņots, ka brīvprātīgu kustību laikā RC atspoguļojas kortikospinālajā traktā
pārraidītajos signālos (Ilmane et al. 2013; Raptis et al. 2010; Sangani et al. 2011).
Uzbudinājuma izplatība pa garozas zonām noved pie netīšiem spēka zudumiem, kas, savukārt,
palielina pirkstu savstarpējo atkarību. Šis palielinās plaukstas references koordinātu, piepūles
uztveri, kas novedīts pie uzvedības labojumiem. Ja šis hipotētiskā uzbudinājuma izplatīšanās
mehānisms patiešām būtiski ietekmē spēka novirzi, tā ietekme būs lielāka pirkstiem ar augstāku
pirkstu savstarpējo atkarību, kā arī augstāka pirkstu savstarpējā atkarība rezultēsies lielākās
spēka novirzēs, kas ir novērots cilvēkiem ar neirloģiskām saslimšanām, piemēram, Parkinsona
pacientiem (Jo et al. 2016; Vaillancourt et al. 2001). Un pretējs efekts ir sagaidām cilvekiem,
kam ir zemāka pirkstu savstarpējā atkarība, piemēram, praktiski veseliem vecāka gadagājuma
cilvēkiem (Shinohara et al. 2003a) un klavierspēlētājiem (Slobounov et al. 2002).
Cits iespējamais faktors pirkstu savstarpējai atkarībai ir paātrināta signālu sūtīšanas
sinhronizācija ɑ-motoneironiem, kas inervē dažādus ārējo plaukstas muskuļu nodalījumus
(Rearick et al. 2003; Reilly & Schieber 2003). Par to liecina pētījumi, kas dokumentēja motoro
vienību signālu sūtīšanas sinhronizāciju starp muskuļu nodalījumiem (Keen & Fuglevand 2004;
McIsaac & Fuglevand 2007; Reilly et al. 2004). Šeit gan ir svarīgi piebilst, ka šī sinhronizācija
ir zemāka nekā sinhronizācija starp motoro vienību pāriem vienā nodalījumā (McIsaac &
Fuglevand 2007; Reilly & Schieber 2003). Nav izslēgts, ka tas ir saistīts ar specifisku refleksu
projekciju organizāciju no perifērajām sensorajām galotnēm, un Martin ar Park ziņoja par šādu
ietekmi toniskā vibrācijas refleksa laikā (Martin & Park, 1997). Būtiski ir pieminēt, ka šie efekti
nav plaši pētīti, tāpēc nav zināms vai tie mainās laika gaitā, piemēram, līdzīgos uzdevumos kā
mūsu eksperimentos, tāpēc šī interpretācija ir spekulatīva.

2.3 References koordinātas stabilitāte (4. raksts)
Viena no pieejām motoro uzdevumu izpildē ar iesaistīto neirālo mehānismu paredz, ka
centrālā nervu sistēma (CNS), lai plānotu, prognozētu un noteiktu svarīgus mehāniskos
mainīgos lielumus, piemēram, spēku, un negaidītu ārējā spēka izmaiņu gadījumos, pamatojoties
uz šiem iekšējiem modeļiem, ieviestu ļoti ātras un efektīvas uz maņām balstītas korekcijas,
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izmanto skaitļošanas rīkus (parasti tos dēvē par "iekšējiem modeļiem", Wolpert et al. 1998;
Kawato 1999; Shadmehr & Wise 2005). Turpretī Nikolajs Bernšteins (Bernstein, 1947, 1967;
Latash, 2020) uzsvēra, ka dabisko kustību laikā dabiskā vidē tādus perifēros mehāniskos
mainīgos lielumus kā muskuļu spēki, locītavu griezes momenti un locītavu trajektorijas
principā nevar noteikt CNS. Bernšteins uzskatīja, ka muskuļu neirālā kontrole ir process, kas
nosaka tā aktivizācijas līmeņa izmaiņas laikā, un uzsvēra, cik svarīga ir aktivizācijas līmeņu
muskuļu spēka garuma atkarība un mehāniskā mijiedarbība starp kustīgiem ķermeņa
segmentiem. Vēlāk ideja par kontroli ar muskuļu aktivācijas modeļiem tika atspēkota un
aizstāta ar teoriju, ka CNS veicina muskuļu aktivācijas modeļus un kustību mehāniku netieši,
ģenerējot nervu parametru laika profilus, kas efektoros atspoguļo telpisko referentu koordinātas
(Feldman 2015; Latash 2019). Šie parametri ir fizikālo (fizioloģisko) likumu daļas, kas nosaka
darbības mainīgo lielumu, piemēram, kustību mehānikas un muskuļu aktivācijas modeļus.
Līdzīgi kā parametri klasiskajos fizikas likumos, piemēram, masa otrajā Ņūtona likumā,
references koordinātas var palikt neatkarīgas no veiktspējas mainīgajiem.
Kā jau iepriekš aprakstīts, ja cilvēks veic izometrisku spēka uzdevumu (piemēram, ar
pirkstu spiež pret statisku un cietu virsmu), tad, viņam par to nenojaušot, spēks lēnām samazinās
(1., 2. un 3. raksts), un šis spēka zudums var būt pat līdz 50% liels. Ar smadzeņu attēlveidošanu
tika iegūti rezultāti, kas šo fenomenu skaidroja ar atmiņu, proti, cilvēks aizmirst cik lielu spēku
viņš radīja iepriekš (Vaillancourt et al. 2001, 2003; Poon et al. 2012; Jo et al. 2016). Teorijā par
iekšējiem modeļiem, kurā atmiņas zuduma skaidrojums labi iederas, ir pieņēmums, ka CNS
spēj paredzēt perifēros mainīgos jeb sekas motorajai uzvedībai, un spēka novirzes ir sekas CNS
kļūdām paredzot perifēro mainīgo. Savukārt, Ambike ar savu komandu to skaidroja kā sekas
novirzēm neirālajos signālos, kas kontrolē agonista un antagoniska RC (Ambike et al. 2016b).
Kā jau LP hipotēzē ziņots, RC novirzes rezultējas efektora spēka koordinātas pārvietojumam
jeb R-komandas novirzei un/vai efektora spēka raksturlieluma slīpuma izmaiņām jeb Ckomandas novirzei (Feldman 1980, 1986, 2015; Latash 2021a).
Pieņemsim, ka izometriskos apstākļos vēlamais spēks, ko radīt ir FMĒRĶIS, kā arī šis
mērķis tiek sasniegts ar konkrētu R- un C-komandu kombināciju. Šo abu komandu spēka
raksturlielums ir attēlots ar biezu līniju (19. attēls). Šajā attēlā A panelis attēlo situāciju, kad šis
spēka raksturlielums ir nobīdīts (mainās R-komanda), bet B panelis attēlo situāciju, kad šis
spēka raksturlielums ir pagriezsts (mainās C-komanda). Kā redzams, tad abas šīs komandu
izmaiņas noved pie spēka samazināšanās.
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19. attēls. R-komandas (no R0 līdz R1, A panelis) un C-komandas (no C0 līdz C1, B
panelis) noviržu ietekme uz spēku (FX), ko rada efektors izometriskajos apstākļos
("Cieta virsma", koordinātē X0) un kad tas darbojas pret divām atsperes slodzēm ar
lielu stingumu (kAUGSTS) un ar mazu stingumu (kZEMS). Abos paneļos lielāka novirze no
sākotnējā stāvokļa (melns aplis, FMĒRĶIS) sagaidāma "Cieta virsma" apstākļos (uz FC)
un vismazākā novirze - "kZEMS" apstākļos (uz FZ). Vidēja lieluma novirze (uz FA) ir
sagaidāma kAUGSTS stāvoklī. Pielāgots un tulkots ar Abolins un Latash (2022) atļauju
Ja, nemainot sākotnējos apstākļus, CNS spētu prodnozēt spēku, ar kādu pirksts tiks
spiests pret atsperi un tā pieļautu kļūdas prognozēs (piemēram, atmiņas dēļ), pie dažādām
atsperēm vajadzētu būt līdzīgām spēka novirzēm. Turpretī, ja CNS norādītu R- un C-komandas,
tad šo komandu nobīdes rezultētos atšķirīgās spēka izmaiņās situācijās, kad tiek spiests pret
atšķirīgām atsperēm (19. attēls, elastīga atspere - KZEMS un stinga atspere - KAUGSTS). Proti,
spiežot pret mazāk stingu atsperi, spēka novirze būtu mazāka, bet spiežot pret stingāku atsperi
spēka novirze būtu lielāka, un, spiežot pret pilnīgi stingu virsmu, spēka norivze būtu vislielākā.
Mūsu eksperimenta rezultāti parādīja, ka cilvēki konsekventi samazina radīto spēku,
gan spiežot pret pilnīgi stingu virsmu, gan pret atsperēm. Šīs spēka novirzes (smazināšanās)
varēja sasniegt pat 40 %. Pēc eksperimenta cilvēki ziņoja, ka viņi nejuta spēka zudumu. Daži
gan ziņoja, ka juta izmaiņas apstākļos, proti, juta, ka tiek mainīta virsma pret kuru viņi spiež.
Cilvēki visbiežāk minēja, ka bija divas vai trīs dažādas virsmas, bet neviens neminēja četras
virsmas, kas bija patiesā dažādo virsmu vērtība.
Kā redzams 20. attēlā vislielākie spēka zudumi bija apstākļos, kad cilvēks spieda pret
cietu virsmu (-25,94 ± 12,91 NV). Lielāki spēka zudumi bija dominējošai rokai. Kā jau
prognozēts iepriekš - jo lielāks ir atsperes stingums, jo lielāki ir spēka zudumi. Vismazākais
spēka zudums bija cilvēkiem spiežot pret atsperi ar vismazāko stingumu (par -17,37 ± 9,63 NV,
sarkanas līnijas). Savukārt vislielāko spēka zudumu (no atsperu apstākļiem) bija spiežot pret
stingāgo atsperi (par -22,83 ± 11,56 NV, pārtrauktas zilas līnijas). Vidēja stinguma atspere
uzrādīja vidējus spēka zudumus (par -20,53 ± 11,68 NV, pārtrauktas dzeltenas līnijas).
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20. attēls. Spēku laika grafiks vidēji 15 pētāmajiem katrā nosacījumā ar standarta
kļūdas ēnām nedominējošai rokai (kreisais panelis) un dominējošai rokai (labais
panelis). Maza stinguma atspere - plānas sarkanas līnijas; vidēja stinguma atspere plānas pārtrauktas dzeltenas līnijas; augsta stinguma atspere - plānas pārtrauktas zilas
līnijas; cieta virsma - melnas pilnas līnijas. Ievērojiet atšķirības spēka zudumos dažādos
apstākļos katrā rokā. Pielāgots un tulkots ar Abolins un Latash (2022) atļauju
Kad cilvēkiem tika lūgts reproducēt spēku (atkārtoti nospiest iepriekš radīto spēku), tad
viņi reproducēja daudz augstākas vērtības no patiesajām vērtībām, bet tās statistiski neatšķīrās
no sākotnējām vērtībām. Reproducēšana neatšķīrās starp dažādiem apstākļiem un neatšķīrās arī
starp dominējošo un nedominējošo roku.
Ja CNS izmantotu hipotētisku skaitļošanu, lai noteiktu spēku (iekšējie modeļi, Wolpert
et al. 1998; Kawato 1999), šie rezultāti nebūtu iespējami. Mūsu iegūtie rezultāti liecina par to,
ka spēks tiek veidots ar parametrisku kustību konroli, un atšķirības spēka izpausmē ir saistītas
ar atšķirībām ārējā slodzē pat, ja cilvēks to nejūt.
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21. attēls. Vidējās spēka vērtības ar visiem datu punktiem un standartnovirzēm katram
nosacījumam dominējošai rokai (augšā) un nedominējošai rokai (apakšā). Maza
stinguma atspere - sarkanie stabiņi; vidēja stinguma atspere - dzeltenie stabiņi; augsta
stinguma atspere - zilie stabiņi; cieta virsma- melnie stabiņi. Dati parādīti par darbību
ar vizuālo atgriezenisko saiti (kreisā kolonnu grupa), spēka novirzes perioda beigās
(centrālā kolonnu grupa) un spēka reproducēšanas laikā (labā kolonnu grupa). Pielāgots
un tulkots ar Abolins un Latash (2022) atļauju
Uzdevuma veikšanas novirzes ir novērotas arī tādos uzdevumos kā objekta satveršana,
rokas pozīcijas saglabāšana un ķermeņa šupošana (Ambike et al. 2014; Zhou et al. 2015;
Rasouli et al. 2017). Reizēm šīs novirzes veidojas, kad cilvēkiem izslēdz atgriezenisko saiti, bet
reizēm ar spēka traucējumiem (Wilhelm et al. 2013; Reschechtko et al. 2014). Gan mūsu spēka
novirzes, gan iepriekš minētās veiktspējas novirzes var izskaidrot ar RC novirzēm uzdevuma
efektoriem.
Situācijā, kad efektora koordināta un reference koordināta atšķiras, rodas potenciāls, lai
pārvietotu efektoru uz references koordinātu. Kad efektors darbojas izometriskos apstākļos, tad
šādā situācijā rodas spēks references koordinātas virzienā. Piemēram, kad cilvēks vēlas satvert
kādu priekšmetu, tad viņa/viņas katra pirksta RC atradīsies tā priekšmeta iekšpusē, tādejādi
radot spēku satvēriena brīdī un spējot to pacelt (Pilon et al. 2007; Latash et al. 2010). Iepriekš
pieminētās spēka izmaiņas (samazināšanās) liecina par vēl nezināmu fizioloģisku mehānismu.
Šis mehānisms cenšas samazināt references koordinātas un efektora attālumu, un to sauc par
RC-atpakaļsaiti (Ambike et al. 2016b; Latash 2019; Martin et al. 2009). Literatūrā ir sastopama
diva veida spēka novirzes - lēnas (10-20 s, Vaillancourt un Russell 2002; Ambike et al. 2015)
un ātras (1-2 s, Zhou et al. 2014; Wilhelm et al. 2013). Šī promocijas darba 1.rakstā kā arī citos
pētījumos (Reschechtko & Latash 2017; Cuadra et al. 2021a) ir novērots, ka C-komanda
iespējams ir galvenā spēka novirzes veidotāja, kas ir pretrunā ar ideju, ka R-komanda ir
hierarhiski augstāka par C-komandu (Levin & Dimov 1997; Feldman 2015). Nesen veiktos
pētījumos (Hirose et al. 2020; Ricotta et al. 2021), kur eksperimenta dalībniekiem ar diviem
pirkstiem bija jāspiež pret spēka sensoriem (izometriski apstākļi), un viņiem visu laiku tika
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sniegta vizuālā atgriezeniskā saite, neapzināti ar otriem diviem pirkstiem lēnām palielināja to
radīto spēku, kas liecina, ka spēka novirzi iespējams veicina vēl citi faktori, un ne tikai efektora
references koordinātas novirze. Šo abu pētījumu metodika un rezultāti bija līdzīga kā šī
promocijas darba 2.raksta metodika, proti, eksperimenta dalībniekiem visu laiku tika
nodrošināta vizuālā atgriezeniskā saite, tādejādi to mērķa spēks nemainījās. Bija situācijas, kad
eksperimenta dalībniekiem tika sniegta atgriezeniskā saita par ne uzdevuma pirkstiem (viņi to
nezināja), un šados apstakļos, ne uzdevuma pirksti("pakļautie") noturēja spēku nemainīgu,
kamēr uzdevuma pirkst to lēni samazināja. Šis tiek skaidrots kā sekas uzbudinājuma izplatībai
par garozas pirkstu reprezentācijām. Tātad spēka novirzes var tikt uzskatītas kā RC novirzes un
kā neirofizioloģiski procesi uzdevumā iesaistīto elementu līmenī. Šis spēka zudums ir darbības
rādītāja stabilitātes zudums, kas vairākos pētījumos ir eksperimentāli apstiprināts UCM
hipotēzes ietvaros (Parsa et al. 2016; Reschechtko & Latash 2017, 2018). Šis ir apstiprināts kā
stabilitātes zudums gan uzdevuma veiktspēja rādītāju līmenī, gan kontroles mainīgo līmenī.
Tā kā kinestētiskā uztvere ir atkarīga no aferentās un eferentās informācijas plūsmas
mijiedarbības, cilvēki nevar uztvert šādus spēka pārvietojumus (von Holst & Mittelstaedt 1950;
Latash 2021b). Balstoties uz iepriekš minētajām teorijām par parametrisko kotroli, pašreizējā
references koordinātas kopija ir saistīta ar eferenta komponentu. Šī RC pēc tam nosaka
koordinātu sistēmu aferentajiem signāliem, ko nodrošina Goldži cīpslu orgāni, muskuļu vārpstu
gali, locītavu receptori u.c. Mēs apskatījām spēka uztveri dažādos apstākļos, liekot
eksperimenta dalībniekiem reproducēt spēku, ko tie spiež ar vienu pirkstu - ar dažādām
atsperēm un dažādām spēka novirzēm (ar katru atsperes veidu bija atšķirīgas novirzes).
Eksperimenta dalībnieki nejuta šīs spēka novirzes neatkarīgi no atsperēm. Viņi reproducēja
spēku, kas bija tuvāks sākotnējam spēkam, bet ne tam, kas bija pēc spēka novirzes. Šis rezultāts
iekļaujas idejā, ko aprakstīja Cuadra savā pētījumā, ka spēka noviržu pamatā ir references
koordinātas novirzes antagonisku muskuļos (Cuadra et al. 2021a) un agonistu muskuļos
(Ambike et al. 2016) virzienā uz muskuļu faktisko garumu. Šie citu autoru izvirzītie
skaidrojumi nav pretrunā ar mūsu iegūtajiem rezultātiem, proti, šādi novirzoties agonistu un
antagonistu RC, pirksta radītais spēks samazināsies, un mazāk tas būs elastīgākai atsperei
(22.attēls).
Lai arī eksperimenta dalībnieki nejuta pirkstu kustības (daži juta elastīgākās atsperes
apstākļus), sensorie procesi, kas ir saistīti ar pirkstu kustību, tomēr varēja ietekmēt rezultātus.
Šis fakts neizslēdz to, ka mūsu iegūtie rezultāti liecina par netiešu kustības kontroli ar efektora
references koordinātu. Mūsu rezultātus gan ir grūti savietot ar iekšejo modeļu teoriju, kuras
pamatā ir ideja, ka perifērie mainīgie tiek aprēķināti. Arī citu pētnieku rezultāti nav savietojami
ar iekšējo modeļu teoriju. Tā piemēram, vienā pētījumā, kurā apskatīja kustību ar atšķirīgu
kustības pretestību, tika secināts, ka CNS mēģina noteikt spēka lielumus, bet to kontrole ir
nodalīta (Chib et al. 2006). Kontroles teorija ar RC piedāvā īpašu fizioloģisko sistēmu šādas
kontroles īstenošanai.
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22. attēls. Spēka noviržu ilustrācija cietas virsmas un divu atsperu apstākļos (kZEMS un
kAUGSTS) kā sekas agonista un antagonista muskuļu grupu atsauces koordinātu (RC)
novirzēm. Muskuļu raksturlielumi parādīti ar pārtrauktām (pirms novirzes) un
punktētām (pēc novirzes) līnijām. To algebriskā summa (pirkstu raksturlielums) ir
parādīta ar biezu (pirms novirzes) un plānu (pēc novirzes) taisnu līniju. Attēlā ir
pieņemts, ka gan RCAG, gan RCANT (agonistu un antagonistu muskuļu grupām)
pārvietojas no to sākotnējām vērtībām RCAG,0 un RCANT,0 līdz galīgajām vērtībām
RCAG,1 un RCANT,1, kas atbilst C-komandas pārvietojumam. Pielāgots un tulkots ar
Abolins un Latash (2022) atļauju

2.4 Pirkstu atšķirīgā stabilitāte (5. raksts)
Pirksti atšķiras pēc to fukncionalitātes. Piemēram, par visspēcīgākajiem pirkstiem tiek
uzskatīti rādītājpirksts un vidējais pirksts (Lachnit & Pieper, 1990; Li, et al., 1998).
Rādītājpirksts ir vislabāk kontrolējams. Neskaitot īkšķi, kuram ir vismazākā atkarība no citiem
pirkstiem (Olafsdottir et al. 2005), rādītājpirksts ir vismāzāk, kamēr zeltnesis ir visvairāk
atkarīgs no citiem gan statiskos spēka veidošanas uzdevumos (Zatsiorsky et al. 2000), gan
kinemātiskos uzdevumos (Li et al. 2004). Rādītājpirkstam ir visaugstākā precizitāte statiskos
spēka veidošanas uzdevumos (Gorniak et al. 2008), kā arī tas ir labākais ātros piesitiena
uzdevumos (Aoki et at. 2003; Zheng et al. 2021). Vidējais pirksts un zeltnesis vairāk iesaistās
satvēriena spēka radīšanā nekā rādītājpirksts un mazais pirkstiņš, bet spēka momentu vairāk
rada rādītājpirksts un mazais pirkstiņš (Zatsiorsky et al. 2002).
No četriem pirkstiem, statiskos spēka veidošanas uzdevumos, rādītājpirksts bez vizuālās
atgriezeniskās saites samazina radīto spēku par 23.4% ± 3.3%, kas ir visvairāk no visiem
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pirkstiem. Vidējais pirksts samazina radīto spēku par 15.4% ± 3.0%, zeltnesis par 17.0% ±
3.2%, bet mazais pirkstiņš par 18.6% ± 3.4%. Spēks samazinās vienmērīgi visos pirkstos (23.
attēls), neskatoties uz samazinājuma lielumu. 24. attēls parāda atšķirības starp pirkstu netīšu
spēka zudumu 15 sekunžu laikā. Tas varētu būt saistīts ar to, ka pirksti līdzīgi kā dominējošajā
un nedominējošajā roka specializējas atšķirīgos uzdevumos. Tā kā rādītājpirksts parāda
vismazāko stabilitāti, bet visaugstāko precizitāti (Zatsiorsky et al. 2000; Aoki et al. 2003;
Gorniak et al. 2008; Zheng et al. 2021), tam varētu būt līdzīgi mērķuzdevumi līdzīgi kā
dominējošajai rokai (veiklāks, precizāks, neatkarīgāks), kamēr pārējo pirkstu mērķuzdevumi
varētu būt vairāk saistīti ar uzdevuma stabilitātes nodrošināšanu.

23. attēls. Instruētā pirksta radītā spēka laika grafiks vidēji 16 dalībniekiem ar
standartkļūdu ēnām. Vizuālā atgriezeniskā saite par spēku tika izslēgta 5 s pēc
izmēģinājuma sākuma. A Rādītājpirksts, B vidējais pirksts, C zeltnesis, D mazais
pirkstiņš. Pielāgots un tulkots ar Springer Nature and Copyright Clearance Center
atļauju: Springer Nature, Experimental Brain Research, Unintentional force drifts
across the human fingers: implications for the neural control of finger tasks, Abolins V
& Latash ML, 2022
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24. attēls. Netīšs spēka zudums starp dažādiem pirkstiem 15 sekunžu laikā izometriskā
uzdevumā. R - rādītājpirksts, V - vidējais pirksts, Z - zeltnesis, M - mazais pirkstiņš. * p
< 0.05
Netīšās spēka novirzes varētu būt sekas uzdevuma veiktspējas stabilitātes
samazinājumam (Latash 2021a, 2021b). Šis apstiprinās arī iepriekš veiktajos pētījumos
(Ambike et al. 2016b, 2018; Reschechtko & Latash 2017). Izometriskos apstākļos, veidojot
spēku, no kontroles viedokļa agonistiem un antagonistiem ir bezgalīgi daudz risinājumu, proti,
vienam un tam pašam spēka lielumam var izmantot dažādas RC un k kombinācijas. Jau iepriekš
minēts, ka lielai risinājumu telpai ir savas priekšrocības - tā palielina uzdevuma veikšanas
stabilitāti jeb sinerģiju, kas analizēta UCM hipotēzes ietvaros (Schöner 1995; Scholz & Schöner
1999). Ja cilvēkam nav vizuālās atgriezeniskās saites, efektora references koordināta un/vai
šķietamais stingums sāk novirzīties, kas notiek, jo agonistu un antagonistu RC virzās uz
faktiskajām muskuļu garuma koordinātām (Ambike et al. 2016b). Šis efekts ir saistīts ar jau
iepriekš minēto stabilitātes zudumu (Reschechtko & Latash 2017, 2018). Šis iespējams ir
saistītas ar antagonista RC novirzi, kā rezultātā novirzās arī C-komanda un pirksta k (Cuadra et
al. 2021a; 1. raksts; 2.raksts). 25.attēlā ar šauru un nepārtrauktu līniju ir attēlots agonista un
antagonista spēka koordinātas raksturlielums, savukārt ar tumšu un nepārtrauktu līniju ir
attēlots pirksta spēka koordinātas raksturlielums. Pēc pārvetojuma šie raksturlielumi izmainās
(attēlots ar raustītu līniju), antagonista RC mainoties tuvāk uz patieso muskuļa garumu, savukārt
agonista RC mainās tikai nedaudz.
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25. attēls. Spēka koordinātu (FX pret X) raksturlielumu ilustrācija agonista un
antagonista muskuļiem (šaurās līnijas) un pirkstam (biezās līnijas) pirms spēka
pārvietojuma (nepārtrauktās līnijas) un pēc pārvietojuma (pārtrauktās līnijas).
Pievērsiet uzmanību gan pirksta krustošanās vietai (atskaites koordināte, RC), gan
slīpuma (šķietamais stingums, k), kā arī pirksta spēka (∆F) izmaiņām. Pielāgots un
tulkots ar Springer Nature and Copyright Clearance Center atļauju: Springer Nature,
Experimental Brain Research, Unintentional force drifts across the human fingers:
implications for the neural control of finger tasks, Abolins V & Latash ML, 2022
Tas, ka cilvēks nejūt spēka novirzes, iespējams, ir viena no negaidītākajām parādībām,
jo īpaši ņemot vērā, ka novirzes lielums eksperimentā varēja sasniegt 50 % (Parsa et al. 2017).
Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka eferentajā komponentē tiek vāji iekļauta antagonista references
koordināta (Cuadra et al. 2021a; Latash 2021b). Jāpiebilst, ka spēka zuduma uztvere, lai arī ir
slikta, tomēr nedaudz atšķiras (ietekme gan ir identiska) izmantojot verbālus ziņojumus un
izmantojot spēka reproducēšanas uzdevumus (Cuadra et al. 2021b).
Lai arī dominējošā roka cilvēkiem šķiet kā piemērotākā roka veikt uzdevumus, tomēr
dominējošā roka uzrāda lielākas spēka novirzes (Parsa et al. 2017; de Freitas et al. 2019). Tas
tiek skaidrots dinamiskās dominances hipotēzē (Sainburg, 2005). Šī hipotēze ietver ideju, ka
smadzeņu garozas mehānismi ir specializēti konkrētiem motoriem uzdevumiem. Proti, ja
cilvēkam lūgs iesist naglu, tad viņš to turēs ar nedominējošo roku, bet sitīs (ar āmuru) ar
dominējošo roku. Ja cilvēkam palūgsim samainīt rokas - pieturēt naglu ar dominējošo roku, bet
sist ar nedominējošo roku, novērosim, ka cilvēks šo uzdevumu vairs nespēj veikt kā iepriekš.
Tas parāda to, ka mūsu rokas ir piemērotas dažādiem uzdevumiem - dominējošā roka ir
piemērota precizitātes uzdevumiem (precīzi sist ar āmuru), bet nedominējošā roka ir piemērota
stabiliem uzdevumiem (stabili turēt naglu) (Zhang et al. 2006; Park et al. 2012). Salīdzinot
pirkstus ar rokām, un zinot, ka rādītājpirksts ir vislabāk kontrolētais pirksts un ar visaugstāko
precizitāti (Aoki et al. 2003; Gorniak et al. 2008; Zheng et al. 2021), nepārsteidz mūsu iegūtie
rezultāti, kas parāda, ka rādītājpirksts ir ar viszemāko stabilitāti. Līdzīgi secinājumi ir arī par
citiem pirkstiem, piemēram, zeltnesis, kas ir zināms kā mazāk precīzais un vismazāk
kontrolētais pirksts (Zatsiorsky et al. 2000; Gorniak et al. 2008).
Iepriekš aprakstītās specializācijas liecina par kompromisu starp stabilitāti un veiklību.
Ar stabilitāti saprotot spēju noturēt uzdevuma veikumu nemainīgu, bet veiklību ar spēju ātri un
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precīzi mainīt veiktspējas mainīgo. Neseni pētījumi liecina, ka roka pirms uzdevuma veikšanas
samazina stabilitātes indeksu (de Freitas et al. 2019) jeb priekšlaicīgas sinerģijas korekcijas
(Olafsdottir et al. 2005). Proti, lai veiktu ātru un precīzu uzdevumu, cilvēks samazina savu
stabilitāti (Latash & Huang 2015). Ir būtiski arī atzīmēt, ka šie abi rādītāji (stabilitāte un
veiklība) ir jutīgi pret neiroloģiskiem traucējumiem, jo īpaši pret tiem, kas saistīti ar
apakškortikālajām cilpām caur bazālajiem ganglijiem un smadzenītēm (Park et al. 2012, 2013;
Jo et al. 2015).
Lai arī analoģija ar dominējošo un nedominējošo roku ir ļoti līdzīga, tomēr katru no
rokām kontrolē cita smadzeņu puslode, kamēr vienas rokas pirkstus kontrolē viena puslode
(kontralaterālā), tāpēc iespējams, ka šis pirkstu stabilitātes un precizitātes kompromiss varētu
būt saistīts ar apakškortikālo mehānismu nozīmi.
Cilvēki veicot izometriskus spēka uzdevumus parasti nezina to, ka viņi nespēj noturēt
spēku nemainīgu un ka tas pamazām samazinās, bet ja cilvēks zina, ka viņi statiskos spēka
veidošanas uzdevumos būtiski samazina radīto spēku, viņi savu sniegumu uzlabo. Ja cilvēki
regulāri saņem informāciju par savu nobīdi no sākotnējā veikuma, viņi ar laiku spēj kļūt
pietiekami noturīgi. Uzlabojumi ir novērojami visos pirkstos, un, lai arī rādītājpirkstam pēc
uzlabojumiem kļūda ir lielāka kā pārējiem pirkstiem, šī kļūdas atšķirība nav statistiski nozīmīga
(1.tabula). Cilvēkiem, redzot savu sniegumu, pēc 2. un 4. reizes bija ļoti augsta korelācija starp
pieļauto kļūdu un nākamās reizes uzlabojumu (attiecīgi r = -0.915 un r = -0.866). Pēc pārējām
reizēm korelācija bija ļoti zema. Tas ir skaidrojams ar to, ka cilvēks pēc pirmās reizes vēl nezina
kā mērogot kādu uzlabojumu sniegs izvēlētā piepūle nākamajā reizē. Tāpēc pēc otrās reizes,
cilvēks jau zina, kādu uzlabojumu sniedza iepriekšējā piepūle, un šajā reizē var daudz precīzāk
nokontrolēt savu uzlabojumu. Pēc trešās reizes cilvēki palika daudz precīzāki, salīdzinot ar
pirmo, tāpēc daļa cilvēku samazināja savu piepūli un atkal palika nedaudz nestabilāki, kas
mainījās pēc tam, kad viņi to redzēja. Šī iemesla dēļ pēc 4. reizes cilvēki atkal spēja uzlabot
savu sniegumu. Pēc piektās reizes korelācija bija ļoti zema, jo cilvēki bija jau pietiekami precīzi,
lai būtu iespējams būtiski uzlabot savu sniegumu.
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1. tabula
Spēka novirzes visiem eksperimenta dalībniekiem. R – rādītājpirksts, V – vidējais pirksts, Z –
zeltnesis, M – mazais pirksts
Cilvēks

Novirze (% no Uzdevuma Spēka)

Uzdevuma
pirksts
1

2

3

4

5

6

1

R

-15.9

9.9

-3.6

-15.8

-14.0

-3.1

2

R

-27.7

-19.7

-2.4

-8.7

-12.5

-14.8

3

R

-14.7

9.7

-9.2

2.1

-0.6

2.8

4

R

-49.5

-23.3

-11.9

-11.6

-10.3

-12.6

5

R

-40.4

-31.0

-23.4

-30.5

-12.9

-12.3

6

R

-17.7

-6.9

-9.4

-4.2

-4.7

-2.5

7

R

-22.2

-13

-4.7

-5.1

-8.7

-6.1

8

R

-17.1

23.1

1.0

7.7

0.5

-4.2

9

R

-30.0

3.0

-0.5

-2.3

-1.5

3.9

10

V

-11.9

0.7

-11.2

-3.9

-0.8

3.9

11

V

-27.5

14.1

-8.8

23.6

5.3

4.1

12

V

-48.6

-19.3

-9.7

-5.5

1.1

9.3

13

Z

-9.1

0.7

1.6

12.6

1.1

-2.2

14

M

-13.8

-2.2

-8.4

-2.6

0.4

-1.5

15

M

-22.0

-11.8

-2.4

-7.5

-16.0

-10.2

16

M

-27.4

11.0

-7.4

-17.3

-9.3

-8.9

Vidējā vērtība

-24.7

-3.4

-6.9

-4.3

-5.2

-3.4

SE

3.1

3.8

1.5

3.1

1.7

1.8
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SECINĀJUMI
Spēka noviržu nemainība izometriskos spēka veidošanas uzdevumos liecina par to, ka
šis faktors ir citu uzvedības izmaiņu cēlonis, nevis to sekas.
Novirzes rokas pirkstu savstarpējā atkarībā tik īsos laika intervālos, kā 15 sekundes,
acīmredzami ir neirālas izcelsmes. Saskaņā ar lielo pusložu garozas somatotopiskās
organizācijas koncepciju hipotētiski neironu kopumi M1 līmenī ģenerē signālus, kas atbilst
atsevišķu pirkstu apzinātai iesaistei. Šie signāli projicējas uz visu četru plaukstas pirkstu M1
reprezentācijām, izraisot novērotās pirkstu savstarpējās atkarības, kā pamatā ir personīgā dzīves
pieredze, kas var sadalīties līdz ar novecošanu, izraisot mazāku iesaisti un vājāku sinerģiju
pirkstu uzdevumos.
Pretējā virzienā vērstās spēka novirzes uzdevuma pirkstiem un “pakļautajiem”
pirkstiem ir jauns atklājums. Šie rezultāti noved pie konsekventas pirkstu savstarpējās atkarības
palielināšanās, kas sākas nekavējoties kā tie sāk pildīt uzdevumu un turpinās vismaz nākamās
15 sekundes (mūsu analīze tika veikta tikai 15 s laika diapazonā). Šādas pirkstu savstarpējās
atkarības izmaiņas (palielināšanās) norāda uz šī fenomena neirālu izcelsmi, kā arī uz to, ka
spēka izmaiņas nav noguruma sekas (1.hipotēze).
Cilvēki samērā labi reproducē (saskaņo) spēkus, nereproducējot ne atsauces koordinātu
(RC), ne šķietamo stingumu (k). Rokā, ar kuru tika reproducēts uzdevuma rokas spēks, bija
konsekventi zemākas k vērtības un konsekventi lielākas RC absolūtās vērtības, salīdzinot ar k
un RC vērtībām uzdevuma rokā. Iespējams, visnegaidītākais novērojums bija konsekventi
mazākās spēka izmaiņas mēģinājumos ar piespiedu spēka izmaiņām, ko radīja spēka sensoru
pacelšana un nolaišana ar pirkstiem, salīdzinājumā ar to, ko varēja sagaidīt, pamatojoties uz
aprēķinātajām šķietamā stinguma (k) un sensora kustības amplitūdas vērtībām.
Spēka reproducēšanas uzdevumi skaidri parādīja, ka cilvēks neuztver spēka zudumus
(2.hipotēze), jo viņi bija samērā labi spēka reproducēšanās pirms spēka zudumiem, savukārt
pēc 15 sekundēm, kad spēks bija būtiski samazinājies, viņi konsekventi reproducēja augstākas
vērtības, gan ar to pašu roku, gan otru roku.
Netīši spēka pārvietojumi ir mazāki, ja cilvēks veido spēku pret atsperi, kā arī
pārvietojuma lielums ir mazāks, ja spēks iedarbojas pret elastīgākām atsperēm (mazāk
stingām). Cilvēki neapzinās šo spēka novirzi un reproducējot to, veido spēku, kas ir līdzīgs
sākotnējam spēkam. Rezultāti skaidri norāda, ka spēka novirzes izraisa atsauces koordinātu
novirzes (3.hipotēze). Mēs izpētījām nejaušas un neapzinātas spēka izmaiņas (samazināšanos)
un nodemonstrējām, ka spēka izmaiņas ir atkarīgi no ārējās slodzes apstākļiem pat tad, ja
cilvēks šo apstākļu atšķirības neuztver – ar mazāk stingām atsperēm spēka novirze bija
vismazākā, bet apstākļot, kad cilvēks veica uzdevumu pret stingu virsmu, novirzes bija
vislielākās. Cilvēki atsperu atšķirības nejuta. Šie novērojumi atbilst netiešās spēka
specifikācijas prognozēm kontroles teorijā ar telpiskajām RC. Rezultāti ir pretrunā ar
pieņēmumu, ka CNS nosaka kļūdainus spēka lielumus, izmantojot nepareizi funkcionējošus
iekšējos modeļus, piemēram, darba atmiņas problēmu dēļ.
Priekšrocības, ko sniedz rādītājpirksts dažādos uzdevumos, var izpausties kā sliktāka
veiktspēja citos uzdevumos, jo īpaši tajos, kuros nepieciešama precīza un nemainīga spēka
radīšana (ja nav vizuālas atgriezeniskās saites). Mūsu pašreizējie rezultāti līdzinās tiem, par
kuriem ziņots nesen veiktajos pētījumos par spēka pārvietojuma lieluma atšķirībām starp
dominējošo un nedominējošo roku, proti, par lielākiem spēka pārvietojuma lielumiem
(zudumiem) dominējošajā rokā. Mūsu rezultāti liecina, ka kompromisi, kas saistīti ar efektoru
specializāciju, var būt saistīti ne tikai ar roku. Tie var būt vispārīgi attiecināmi arī uz rokas
pirkstiem vienas rokas ietvaros – pirksti, kuri ir piemērotāki preczitātes uzdevumiem, ir mazāk
stabili (nespēj noturēt nemainīgu spēku), savukārt pirksti, kuri retāk tiek izmantoti precizitātes
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uzdevumos, ir visstabilākie. Šie rezultāti liek secināt, ka precizitāte un stabilitāte ir kompromiss
un viens pirksts nevar būt gan precīzs, gan stabils (4.hipotēze).
Mūsu rezultāti liecina par to, kas ir arī aprakstīts literatūrā, ka starp divām veiktspējas
pamatīpašībām (stabilitāti (mainīgā lieluma nemainīšana) un veiklību (mainīgā lieluma ātra un
precīza maiņa)), ir kompromiss. Tas nozīmē, ka efektora augstā stabilitāte būs ar zemāku
precizitāti un otrādi - augsta precizitāte būs ar zemāku stabilitāti. Tātad pirksti, kas ir
specializējušies precizitātes uzdevumos būs mazāk stabili. Šie secinājumi sakrīt ar dominējošās
rokas rezultātiem, kura skaitās precīzāka, bet ir ar zemāku stabilitāti kā nedominējošā roka. Ja
dominējošo un nedominējošo roku kotrolē atšķirīgas smadzeņu puslodes, tad vienas rokas
pirkstus kontrolē viena un tā pati puslode, kas atrodas kontralaterāli rokai. Ļoti iespējams, ka
subkortikālais mehānisms būtiski ietekmē pirkstu darbību kontroli.
Eksperimentā, kurā cilvēkiem tika rādīts viņu veikums, tika secināts, ka cilvēki spēj
uzlabot savu stabilitāti, ja viņi ir informēti par tās zemajiem rādītājiem, tomēr šie uzlabojumi
nav noturīgi un, ja informācija vairs netiek sniegta, cilvēki atgriežas pie sākotnējiem rādītājiem.
Sporta veidos, kuros pirkstu funkcionalitāte ir būtisks faktors rezultātu sasniegšanā, šo
5 zinātnisko rakstu rezultāti sniedz jaunus ieskatos pirkstu specializācijā, un nākotnē, balstoties
uz šiem un citiem rezultātiem, izstrādājot jaunas treniņa metodes, būtu iespējams uzlabot
sportistu sagatavotību un paaugstināt to sprtiskos rezultātus.
Galvenie secinājumi:
● Ja nav pieejama vizuālā atgriezeniskā saite, cilvēki izometriskos apstākļos netīši
samazina spēku. Tas ir saistīts ar netīšu iesaistīto muskuļu atskaites koordinātu novirzi,
kā arī ar efektora šķietamā stinguma samazināšanos. Tās ir sekas iesaistīto muskuļu
koaktivācijas komandas novirzei. Cilvēki šīs spēka izmaiņas neuztver.
● Pēc spēka zuduma izometriskos apstākļos cilvēki, mēģinot reproducēt spēku, vai to pašu
vai otru roku, pieļauj konsekventas kļūdas.
● Spēka novirze/samazināšanās ir atspoguļojums stabilitātes zudumam. Lielāks
stabilitātes zudums vērojams dominējošajā rokā un dominējošajos plaukstas pirkstos.
Abas rokas un pirksti ir specializēti dažādiem uzdevumiem, kas var būt precīzāki vai
stabilāki.
● Cilvēks, saņemot informāciju par spēka zudumu izometriskajos uzdevumos,
turpmākajos mēģinājumos uzlabo savu sniegumu.
● Spēka novirze, neinstruētajos (“pakļautajos”) plaukstas pirkstos, ir pretējā virzienā nekā
spēka novirze instruētajos (uzdevuma) pirkstos.
● Izometriskajos apstākļos pirkstu savstarpējās atkarības indekss laika gaitā palielinās.
● Spēka novirze un savstarpējās atkarības novirze atbilst līdzsvara punkta hipotēzei un ir
pretrunā teorijai par kontroli ar iekšējiem modeļiem, kas aprēķina nepieciešamos
spēkus.
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