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Kas un kāpēc? 

• Kāpēc ir 
nepieciešami 
objektīvie 
mērījumi? 

• Terminu 
definīcijas. 

Metode 

• Izlase 

• Atlases kritēriji 

• Procedūra 

Rezultāti 
un 

secinājumi 

• Vai un kā 
iespējams KR 
mērīt 
objektīvi? 

• Kādi ir 
pētījuma un 
mērījumu 
ierobežojumi? 

Saturs 



Kognitīvās rezerves – sākotnēji teorētisks 

koncepts  kā mērīt smadzeņu 

kompetenci? 

 

Pirmie pētījumi – fMRI pētījumi. 

 

Pieaugot zemākas pašizmaksas iekārtām 

objektīvo mērījumu veikšanai  pieejamība 

pētījumu veikšanai kognitīvajā neirozinātnē. 



Terminoloģija 

Objektīvie mērījumi 
 
No pētnieka subjektīvā viedokļa 
neatkarīgi mērījumi (Schachter, 2010) 

 
 
 

Elektroencefalogramma (EEG) 
 
Neirofizioloģiska izmeklēšanas 
metode, kas ļauj spriest par galvas 
smadzeņu funkcionālo aktivitāti 
(Kropotov, 2016) 

 

Izsauktie kognitīvie potenciāli (IKP)  
 
Īslaicīgas izmaiņas EEG signālā 
reaģējot uz sensoru stimulu 
(Kropotov, 2016). 
 
 

Kognitīvās rezerves 
 
Smadzeņu spēja aktīvi pārvarēt 
smadzeņu bojājumus, pielietojot 
iepriekš izstrādātus kognitīvos vai 
kompensācijas procesus (Stern, 2009) 

 



 

Izpētīt un identificēt kognitīvo rezervju 

neiromarķierus un objektīvo mērījumu 

pielietojumu kognitīvo rezervju izvērtēšanā. 

Pētījuma mērķis  



Atslēgas vārdi: 
 
«cognitive reserve» AND «event related potentials» 
«cognitive reserve» AND EEG 
 

Iekļaušanas/izslēgšanas kritēriji: 
 
Publicēti laika posmā 2009 - 2019 
KR koeficients 
Avota valoda: angļu 
Pētījumā – pieaugušie, cilvēki 
Netiek iekļauti pārskati, sistemātiskie pārskati un 
metaanalīzes 
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Pētījumi atrasti SCOPUS un 
Web of Science  

(n = 58) 

Pētījumi pēc dublicēšanās 
novēršanas 

(n = 44) 

Pētījumi pēc pirmreizējas 
izvērtēšanas 

(n = 9 ) 

Izslēgtie pētījumi 
(n = 35) 

 

Izslēgtie pētījumi 
(n = 3 ) 

 

Pilntekstu pētījumi pēc 
kvalitātes 

(n = 7) 

Pētījumi iekļauti sintēzei 
(n = 4) 

 



Rezultāti: Izsauktie kognitīvie potenciāli 

Izlase KR indekss Fizioloģiskais 
rādītājs 

Speer & 
Soldan, 
2015 

Veseli jauni 
pieaugušie un 
seniori (25:21) 

Indekss, ko 
veido valodas 
tests un 
izglītība 

P300b 

Gu et al., 
2018 

Veseli seniori un 
pacienti ar 
viegliem 
kognitīviem 
traucējumiem 
(46:39) 

CRIq P300 



Izlase KR indekss Fizioloģiskais 
parametrs 

Amodio, 
Montagnese,  
Spinelli, 
Schiff, & 
Mapelli, 2017 

82 
pacienti 
ar aknu 
cirozi 

CRIq Netiek novērota 
saistība starp CRIq 
un fizioloģiskiem 
parametriem 

Fleck et al., 
2017 

90 
praktiski 
veseli 
pieauguši
e (M = 
58.51) 

Verbālais 
IQ + 
izglītība 

Izmaiņas viļņu 
saskaņotībā miera 
stāvoklī 
dalībniekiem ar 
zemākām KR 

Rezultāti: elektroencefalogramma (EEG) 



 Atšķirīgi kognitīvo rezervju mērījumi; 

 

 Netiek iekļauta  «pelēkā literatūra», izmantoti 

vienīgi pētījumi, kas citēti SCOPUS un Web of 

Science; 

 

 Aplūkots neliels pētījumu skaits. 

 

Pētījuma ierobežojumi 



 IKP un EEG pētījumu skaits - neliels un 

nelielās izlasēs; 

 

 Pētījumi norāda uz P300 viļņformu kā 

iespējamu KR fizioloģisko marķieri, taču… 

 

 … trūkst pētījumu, kas norādītu uz EEG 

mērījumiem kā KR potenciāliem marķieriem. 

 

Nākotnē: Latvijā veikts pētījums par IKP saistību 

ar kognitīvajām rezervēm un fizisko aktivitāti 

(ELPA-COG) 

 

 

Secinājumi 
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Paldies par uzmanību! 
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