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Izmeklēšanas metodes
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Mācību priekšmets – sporta medicīna
Lekcijas
5 praktiskie darbi:

Sportista anamnēze un traumas analīze
AeT un AnT noteikšana laktāta līknē
AeT un AnT noteikšana ventilācijas līknē
AeT un AnT noteikšana sirdsdarbības frekvences līknē
Slodzes testa rezultātu analīze

Noslēguma ieskaite “Sporta medicīna”
Ja ir iesniegti un ieskaitīti visi 5 praktiskie darbi, 
noslēguma ieskaitē gala vērtējums tiek palielināts par 1 
balli (ja ir iegūts sekmīgs vērtējums). 
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Sporta medicīnas definīcija
Praktiska un teorētiska medicīnas nozare, kas risina 
fiziskās kultūras un sporta problēmas. Tā pētī fiziskās 
kultūras un sporta ietekmi uz organismu un pamato 
fizisko vingrinājumu metodiku dažāda vecuma un 
dzimuma cilvēkiem, pētī ārējās vides apstākļu ietekmi uz 
fizisko vingrinājumu efektivitāti u.tml. 
Sporta medicīna apvieno vairākas disciplīnas – sporta 
morfoloģiju, sporta fizioloģiju, sporta bioķīmiju, sporta 
traumatoloģiju, medicīnisko kontroli, sporta higiēnu, 
sporta farmakoloģiju, sportistu darba spēju 
atjaunošanas medicīnisko sistēmu

Populārāmedicīnas enciklopēdija, 1984.
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Sporta medicīnas definīcija
Padomju Savienībā sporta medicīnas praktiskos 
uzdevumus veica PSRS un savienoto republiku veselības 
aizsardzības ministriju iestādes – fizkultūras dispanseri, 
mācības iestāžu un uzņēmumu medicīniskās daļas un 
kabineti, kā arī fiziskās kultūras un sporta komiteju 
sistēmas medicīniskais dienests – ārstu kabineti sporta 
skolās un bāzēs, izlases komandu ārsti u.c. 
Teorētiskos jautājumus pētī zinātniskās pētniecības 
iestādēs un fiziskās kultūras institūtos

Populārāmedicīnas enciklopēdija, 1984.
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Includes the science of athletic nutrition and 
conditioning, preventing and diagnosing athletic 
injuries and increasing performance
Concerned with athletic conditioning and nutrition
and the treatment and prevention of athletic injuries
Deals with injuries or illnesses resulting from
participation in sports and athletic activities
Deals with effects of sport and exercise on the body, 
especially the treatment of injuries so received, and 
also studies the physiology of exercise

http://www.yourdictionary.com/sports-medicine
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Pasaules 10 labākie
gada rezultāti
(1921-2016)

Zils – 100m sprints
Zaļš – maratons
Sarkans – lodes grūšana

National Geographic, 07.2018, 60-61. lpp
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Pasaules rekords 100m sprintā
1910-2018

zils- sievietes
violets- vīrieši

1920-os gados sāka izmantot 
starta estakādes, kas uzlaboja 
pasaules rekordu. Līdz tam 
skrējēji veidoja bedrītes starta 
zonā. 

Sākotnēji sriešanas apavi bija 
no ādas ar naglām, kas 
uzlaboja saķeri. Mūsdienās 
apavi tiek veidoti no neilona un 
stiklašķiedras. 

National Geographic, 07.2018, 52. lpp
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1968. gada 
olimpiskajās spēlēs 

izmantoja poliuretāna 
skrejceliņu segumus, 
kas uzlabo enerģijas 

ergonomiku

Digitalizēta laika uzskaite 
kopš 1977. gada

Florences Griffitas-
Džoineres rekords nav 
parspēts kopš 1988. 

gada

Usains Bolts rekordu 
uzlaboja par 0.14 
sekundēm gada laikā

National Geographic, 07.2018, 53. lpp
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SportistsSporta ārsts

Fizioterapeits

Traumatologs/
Ortopēds

Uztura
speciālists

Manuālais
terapeits

Treneris

Sporta
fiziologs

Kardiologs

Rehabilotologs

...
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Sporta medicīna
Praktiska un teorētiska medicīnas nozare, kas risina fiziskās kultūras 
un sporta problēmas. Tā pētī fiziskās kultūras un sporta ietekmi uz 
organismu un pamato fizisko vingrinājumu metodiku dažāda vecuma 
un dzimuma cilvēkiem, pētī ārējās vides apstākļu ietekmi uz fizisko 
vingrinājumu efektivitāti u.tml. Sporta medicīna apvieno vairākas 
disciplīnas – sporta morfoloģiju, sporta fizioloģiju, sporta bioķīmiju, 
sporta traumatoloģiju, medicīnisko kontroli, sporta higiēnu, sporta 
farmakoloģiju, sportistu darba spēju atjaunošanas medicīnisko 
sistēmu. Padomju Savienībā sporta medicīnas praktiskos uzdevumus 
veic PSRS un savienoto republiku veselības aizsardzības ministriju 
iestādes- fizkultūras dispanseri, mācības iestāžu un uzņēmumu 
medicīniskās daļas un kabineti, kā arī fiziskās kultūras un sporta 
komiteju sistēmas medicīniskais dienests – ārstu kabineti sporta 
skolās un bāzēs, izlases komandu ārsti u.c. Teorētiskos jautājumus 
pētī zinātniskās pētniecības iestādēs un fiziskās kultūras institūtos. 

Populārā medicīnas enciklopēdija, 1984.
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Sporta medicīnas mērķis un uzdevumi
Attīstīt, pētīt un uzsvērt labvēlīgo sporta un fizisko
aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos, 
sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti
visiem indivīdiem, no bērniem un jauniešiem līdz
senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām
līdz profesionāļiem

American College of Sports Medicine
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PPE – preparaticipation physical evaluation
Izvērtēt iespējamos stāvokļus, kas rada risku drošai dalībai sportā; 
maksimāli uzlabot sportistu veselību un drošu dalību sportā.
Nepieciešama gan amatieriem, gan profesionāļiem.
Īpaši pievērst uzmanību:

kardiovaskulārā sistēma
muskuloskeletālā sistēma
astma/slodzes inducēts bronhospazms
epilepsija
smadzeņu satricinājums
hematoloģiskas saslimšanas
ēšanas paradumi, psihiskas saslimšanas, vielu lietošanaJournal of Athletic training 2009; 44(5):538-557;  

American Academy of Family Physicians, 2015
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Profilaktiskas pārbaudes būtība
Zinātniski, medicīniski pamatota
Primāri – sportista intereses
Veic sporta ārsts
Nozīme individuālajiem faktoriem
Apstākļi, kas nodrošina privātumu, labu
komunikāciju
Informēta piekrišana
Rekomendācijas atbilstoši atradei
Atlēta lēmums
Slēdziens, nododot trešajai personai, satur
iespējami maz sensitīvas informācijas

Journal of Athletic training 2009; 44(5):538-557
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Ģimenes ārsts Sporta ārsts Speciālists Treneris

Profilaktiskā
pārbaude

Padziļinātā profilaktiskā
pārbaude

Medicīniski pedagoģiskie
novērojumi

Slimību, traumu un pārslodzes diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija

Pirmā
palīdzība

Medicīniski
pedagoģiskie
novērojumiPapildu profilaktiskā pārbaude

https://m.likumi.lv/doc.php?id=284600

Sportistu medicīniskā aprūpe
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Profilaktiskā pārbaude

pirms iestāšanās klubā, 
federācijā vai sporta skolā
1x gadā līdz 9 gadu vecumam
1x gadā līdz 7 gadu vecumam, 
ja nodarbojas ar
daiļslidošanu, sporta dejām, 
mākslas vai sporta vingrošanu
1x gadā (tabulā redzamajiem
sporta veidiem)

https://m.likumi.lv/doc.php?id=284600

Biljards
Boulings
Bridžs
Dambrete
Šautriņu mešana
Galda hokejs
Golfs
Kērlings
Korespondencšahs
Makšķerēšana
Minigolfs
Novuss
Šaušana (ar fiksētu vai kustīgu 
mērķi)
Lidmodeļu sports
Petanks
Šahs
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Padziļinātā profilaktiskā pārbaude
pirms iestāšanās klubā, federācijā vai sporta skolā
veic 1x gadā no 10 gadu vecuma (vai 8 gadu vecuma)
novērtē fizisko attīstību
izvērtē orgānu sistēmu fizisko un funkcionālo stāvokli
nosaka adaptāciju un kontraindikācijas fiziskai
slodzei, kā arī sporta veida piemērotību
iedala attiecīgajā klīniski funkcionālajā grupā

https://m.likumi.lv/doc.php?id=284600
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PPP

Antropo-
metrijas dati

Anamnēze

Iepriekšējie 
izraksti

Orgānu 
sistēmu 

novērtēšanas 
testi

Fiziskās 
slodzes tests 

ar 
12-l EKGRedzes 

pārbaude

Asins un 
urīna analīzes

Fizisko spēju 
testi

Funkcionālie 
testi

Papildu 
izmeklējumi, 

slēdzieni, 
atzinumi

https://m.likumi.lv/doc.php?id=284600
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Papildu profilaktiskā medicīniskā pārbaude

Veic ģimenes ārsts vai sporta ārsts
pēc akūtas slimības vai traumas
pēc hroniskas slimības paasinājuma
pēc >6 mēnešu pārtraukuma

Novērtē vispārējo veselības stāvokli
Nosaka kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai
slodzei

https://m.likumi.lv/doc.php?id=284600
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Slēdziens/atzinums
Izsniedz ģimenes ārsts, sporta ārsts vai speciālists
Norāda klīniski funkcionālo grupu
Norāda uz slodzes ierobežojumiem, ja tādi ir
Derīguma termiņš (?)
Sporta veida/sportisko mērķu specifisks

19
Adaptēts no Mitchell et al. 2005; Task Force 8: Classification of Sports
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Izmeklēšanas metodes
Subjektīvas Objektīvas

Anamnēze
Fizikālas

Instrumentālas
Laboratoras Funkcionālas

ü Inspekcija
ü Perkusija
ü Palpācija
ü Auskultācija

ü Asinsspiediena
mērīšana

ü Kaliperometrija
ü Spirometrija
ü Skopijas
ü …

ü Klīniskā bioķīmija
ü Histoloģija/citoloģija
ü Mikrobioloģija
ü Hematoloģija
ü Imunoloģija
ü Seroloģija
ü Molekulāra patoloģija un 

citoģenētika
ü …

ü Forsētas
izelpas tests

ü Slodzes tests
ü Stresa EhoKG
ü …

22

Sportista anamnēze
Slimības/slimību analīze (Anamnesis morbi/morborum)

aktuālās slimības hronoloģisks izklāsts
pārslimotās slimības, hroniskas saslimšanas, medikamenti

Dzīves anamnēze (Anamnaesis vitae)
smēķēšana, alkohols, narkotikas, uzturs, miegs, alerģijas

Ģimenes anamnēze (Anamnaesis familiae)
tuvāko radinieku saslimšanas, pozitīvā/negatīvā iedzimtība
nāves iemesli, cik gadu vecumā
ķermeņa uzbūves īpatnības
uzsvars uz kardiorespiratoro sistēmu, onkoloģiju, 
metabolām un autoimūnām saslimšanām

Sporta anamnēze (Ananaesis athletarum)
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Sportista anamnēze
Trenētība
Atjaunošanās
Pārtrenēšanās
Sporta veida atbilstība
Treniņu/sacensību cikls
Fiziskā attīstība
Labākie sasniegumi
Kad/kāds bijis pēdējais treniņš
Kad/kāpēc/kādas pārbaudes iepriekš veiktas
Paškontrole/attieksme

24
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Objektīvās izmeklēšanas metodes

Fizikālas

Instrumentālas Laboratoras Funkcionālasü Inspekcija
üPerkusija
üPalpācija
üAuskultācija

üAsinsspiediena 
mērīšana

üKaliperometrija
üSpirometrija
üSkopijas
ü…

üKlīniskā bioķīmija
üHistoloģija/citoloģija
üMikrobioloģija
üHematoloģija
ü Imunoloģija
üSeroloģija
üMolekulāra patoloģija un 

citoģenētika

üForsētas izelpas 
tests

üSlodzes tests
üStresa EhoKG
üFarmakoloģiska 

izmeklēšana
ü…
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FIZIKĀLĀ IZMEKLĒŠANA
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Inspectio – apskate
Ķermeņa iezīmes, simetriskums, barojums, gaita, 
runas veids
Ādas krāsa, redzami veidojumi
Elpošanas biežums, dziļums, simetriskums
Vēdera un krūšu kurvja kustības elpošanas laikā
M. rectus abdomini diastāze, nabas novietojums, 
forma, krāsa
Tūska
Trīce
Rētas, strijas

https://www.braceability.com/blogs/info/diastasis-recti
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https://www.braceability.com/blogs/info/diastasis-recti
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Percussio – apklauvēšana
izvērtē krūšu kurvja un vēdera dobuma dziļāk esošās
struktūras
orgānu robežas
šķidruma līmeņi plaušās un vēdera dobumā
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Palpatio – iztaustīšana (virspusējā vs. dziļā)
izvērtē ādas tekstūru, temperatūru, valgumu, turgoru

satausta veidojumus, novērtē to formu, lielumu, 
konsestenci, lokalizāciju
pulsa palpācija

tūsku izvērtēšana
augļa pozīcijas noteikšana

30
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Auscultatio – izklausīšana
sirds toņu, trokšņu izvērtēšana
elpošanas veidi, trokšņi, pleiras berze
zarnu peristaltika, aortas aneirisma, vēdera artēriju
sašaurinājumi
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INSTRUMENTĀLĀ IZMEKLĒŠANA
Arteriālā asinsspiediena mērīšana
tonomerija
balstās uz turbulentas plūsmas auskultāciju lielajās 
artērijās
ērta, lēta, vienkārša un ļoti informatīva metode

Kaliperometrija – tauku kroku mērīšana
informatīva ilgā laika periodā
precizitāte atkarīga no mērītāja iemaņām

32

Spirometrija – ieelpotā/izelpotā gaisa daudzuma 
noteikšana dažādu elpošanas manevru laikā
vienkārša, ērta, precīza metode
statiskie/dinamiskie rādītāji
izpildot dažādus testus, var spriest par plaušu patoloģijām 
(astma, HOPS u.c.)

Skopijas – artroskopija, fibrogastroskopija, kolonoskopija, 
bronhoskopija u.c.
izmanto dažādu iekšējo “vadu” struktūru vizuālai 
izmeklēšanai (kuņģis, barības vads, taisnā un resnā zarna, 
elpceļi u.c.)
iespējams paņemt audu paraugu histoloģiskai izmeklēšanai

33

Vizuālās diagnostikas metodes
Vilhelms Konrāds Rentgens, 
1895
λ= 10-9..10-14

Dabiskie avoti – Visuma 
ķermeņi
Pretējs process fotoefektam
Pirmā neinvazīvā
izmeklēšanas metode
Visvairāk lietotā 
diagnostikas metode

34

RTG – rentgens
Dažāda blīvuma audi veido atšķirīgu attēlu
Izšķir četras absorbcijas pakāpes (metāls, kauli, muskuļi, gaiss)
Audiem ar līdzīgām absorbcijas pakāpēm pielieto mākslīgo
kontrastēšanu (paaugstina orgānu blīvumu)
Attēlu veido struktūru ēnu summa
Lai varētu spriest par objektu, uzņēmumu veic
vismaz 2 projekcijās
Mammogrāfija, angiogrāfija …

CT – datortomogrāfija

Ļauj iegūt izmeklējamā objekta attēlu izvēlētajā dziļumā
Lieto patoloģiskā procesa struktūras precizēšanai, citādi 
aizslāņotu objektu izmeklēšanai, orgānu topogrāfijas 
precizēšanai

35 36
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USG – ultrasonogrāfija
Informācijas nesējs ir ultraskaņa (> 20 000 Hz); 
informācija tiek iegūta, tai atstarojoties no objekta
Atkarībā no virsmas skaņa var atstaroties, 
izkliedēties, lūzt; svarīga atšķirība vidēs
Izmeklē vēdera dobuma orgānus, sirdi, 
vairogdziedzeri
Iespējams izmeklēt muskuloskeletālo sistēmu 
(cīpslu, saišu iekaisumi, muskuļu plīsumi)
Parktiski nav kontraindikāciju

37 38

MRI – magnētiskā rezonanse
Attēls veidojas, objektam izstarojot radioviļņus
Fizikālais pamatprincips – ūdeņraža kodolu ierosināšana 
magnētiskajā laukā ar augstfrekvences radio viļņu sēriju
Attēlveidei izmanto ūdeņraža protonu polaritāti un 
atšķirīgi vērstus magnētiskos laukus
Vislabākā mīksto audu attēlošana
Augsta kontrasta attēlu sērijas trijās savstarpēji 
perpendikulārās plaknēs
Kontrindikācijas – implanti ar ferromagnētiskām īpašībām; 
traumu rezultātā iegūti svešķermeņi, grūtniecība

39 40

RND – radionukleīdā diagnostika
Staru avots – radiofarmpreparāts – tiek ievadīts 
organismā, starojums tiek izstarots

Iegūst radiofarmpreparāta uzkrāšanās melnbaltu vai 
krāsainu attēlu noteiktā laika posmā vienā plaknē
Ievadot izotopu, kas β radioaktīvajā sabrukšanā 
izstaro pozitronu, iegūst attēlu, kas veidojies no γ
kvantu radītā starojuma 
PET – pozitronu emisijas tomogrāfija

41 42
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LABORATORĀ IZMEKLĒŠANA
Klīniskā bioķīmija – kvalitatīva un kvantitatīva bioloģisko
šķidrumu izmeklēšana (asins, serums, urīns)

Hematoloģija – asiņu izmeklēšana (šūnu skaits, 
lielums, Hb, Ht), asinsrade (eritropoēze, leikopoēze)
Koaguloģija – asins recēšanas funkcijas izvērtēšana
Imunoloģija – imūnās sistēmas izvērtēšana infekciju un 
autoimūnu slimību gadījumā
Seroloģija – specifisku antivielu noteikšana asins
serumā

43 44

https://www.egl.lv/analizes/analizu-paneli/

45

Histoloģija – audu paraugu izmeklēšana
Mikroskopija
Izmanto specifiskas krāsošanas metodes

Citoloģija – šūnu izmeklēšana
Mikroskopiski izmeklē atsevišķas šūnas
“Šūnu iztriepe”

46

Dechenes M, Tyler M.  Role of the 
Nervous System in the Expression 
and Development of Muscular 
Strength ; Jyva ̈skyla ̈ , 2017. 

Lehti M. Muscle damage:importance and 
mechanisms in muscle hypertrophy ; 

Jyva ̈skyla ̈ 2017. 

47

Mikrobioloģija – infekciju slimību diagnostika
Baktērijas, vīrusi, parazīti, sēnes
Kultūru audzēšana
Mikroskopija
Antibiotiku rezistences noteikšana

48
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Treponema pallidum jeb sifilisa 
izraisītājs (imūnfluorescences 

metode)

Antibiotiku rezistences 
noteikšana kultūrā

49

Molekulāra patoloģija un citoģenētika -
Hromosomālu patoloģiju un gēnu mutāciju noteikšana
Mutāciju analīze var būt nozīmīga ārstēšanas taktikas
izvēlē

Sporta ģenē+ka – cik lielu daļu panākumu nosaka
ģenē3skais materiāls? 

50

https://www.coach.ca/predictive-genetic-testing--p160748
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Farmakoloģiska izmeklēšana:
Glikozes tolerances tests
Stimulācijas/supresijas testi endokrinoloģijā
Omeprazola tests

FUNKCIONĀLĀ IZMEKLĒŠANA

52

Orgānspecifiska funkcionāla izmeklēšana:
Stresa EhoKG
EKG
Bronhu provokācijas testi
Bronhodilatācijas tests
Plaušu difūzijas spējas noteikšana (izmanto NO)
Plaušu gāzu maiņas noteikšana (gāzu analīze)
Kalorimetrija

53

Slodzes testi: novērtē gan atsevišķu orgānu sistēmu, 
gan visa organisma adaptāciju

Standartizēti/individuāli piemēroti
Laboratorijā/on-field
Veloergometrija/slīdceliņš/airēšanas trenažieris
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http://www.cardiaccaregc.com.au/index.php/echocardiography/
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