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Naslov projekta: Vrednotenje mišičnega neravnovesja pri ljudeh z bolečino v spodnjem delu hrbta 
 
V sodelovanju z TMG-BMC d.o.o., Družba za biomedicinski inženiring 
 
Opis: Projekt je obravnaval področje naravoslovja in medicine. In sicer je preveril medicinsko-
diagnostično vrednost ene izmed inovativnih rešitev sodelujočega podjetja. Na osnovi presečnega in 
longitudinalnega raziskovalnega dizajna smo ugotavljali veljavnost Tenziomiografske metode in 
matematičnih izračunov za ločevanje skupin z in brez bolečine v spodnjem delu hrbta ter možnost 
napovedovanja teh bolečin. Ker je specifičnost dela daljša od obdobja projekta, smo v sklopu projekta 
končali glavni del aktivnosti, medtem ko sodelovanje še poteka, a izven projekta. Na vzorcu 650 
preiskovancev iz rizičnih skupin zaposlenih iz podjetij: Hidria d.d., Atlantic grupa d.d., Actual IT d.o.o., 
Cimos d.d., Telekom d.d., Intereuropa d.d., Splošna bolnica Izola in Ortopedska bolnica Valdoltra smo 
vrednotili veljavnost metode za detekcio razlik med skupinami zdravih in tistih obolelih z bolečino v 
spodnjem delu hrbta. Na osnovi pridobljenih podatkov smo izvedli matematične operacije ločevanja 
skupin z in brez bolečine v spodnjem delu hrbta in ugotovili, da se na osnovi lateralnega razmerja 
mišice erector spinae potrdi bolečina v križu pri specifičnosti metode 89% (verjetnost, da je bolečina 
prisotna, če dejansko tudi je) in specifičnostjo metode 76% (verjetnost, da bolečine ni, če je dejansko 
tudi res ni). Te ugotovitve postavljajo Tenziomiografsko metodo na mesto presejalnih testov. Žal pa 
je za longitudinalno študijo, ki bo dala dokončen odgovor o možnosti napovedovanja potreben daljši 
čas – okvirno še 6 mesecev, da pridobimo reprezentativne rezultate. Študenti so pridobili znanja o 
uporabi metode in bo to njihova referenca pri pridobivanju zaposlitev pri tem podjetju in drugih 
uporabnikih storitev te metode (klubi, društva, podjeta). Študenti so se naučili odgovornosti do 
izvajanja takih meritev, pravilnega znanstvenega pristopa, dela z ljudmi in interpretacije rezultatov. 
Organizirali so se v skupine 2-3, ki so samostojno zbirale podatke preiskovancev iz vse Slovenije. 
Ostala sodelujoča podjetja so z zanimivostjo spremljala aktivnosti in meritve ter bila izjemno 
naklonjena našemu delu, na osnovi česar se nam obeta še nadaljnje sodelovanje. 
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Fotografije izdelka oz. končnega produkta, ipd. 

 
 

Opis podjetja: Podjetje je nastalo kot spin-off Laboratorija za biomehaniko mišic Fakultete za 
elektrotehniko (UL) v letu 2002. Glavne aktivnosti se vrtijo okoli razvoja Tenziomiografije in njenih 
nadgradenj ter aplikacije te metode v vrhunski šport, medicino, ergonomijo in raziskovalno delo na 
tem in širšem področju. V sodelovanju z Inštitutom za kineziološke raziskave UP ZRS podjetje razvija 
nove senzorske rešitve z utemeljevanjem mehanizmov fiziološkega in biomehanskega ozadja 
dobljenih rezultatov. Sodelovanje podjetja z inštitutom se razširja na najimenitnejše svetovne 
institucije, kjer naj omenimo le nekaj njih, nogometni klubi: Barcelona, Real Madrid, Chelsea… 
(skupno 41 njih); medicinske ustanove: MASS General Hospital USA…(skupno 14 njih); Ergonomija: 
US Military… (skupno 6 njih); raziskovalne inštitucije: Kokushikan University Japan, University of 
Barcelona … (skupno 30 njih). Eden izmed rezultatov sodelovanja z omenjenim inštitutom je tudi 
oktobrska (2014) ustanovitev združenja ISOT – International Society of Tensiomyography, ki na 
začetku združuje 28 ustanovnih partnerjev iz vsega sveta. Z UP bomo še naprej sodelovali pri 
sofinanciranju aplikativnih projektov, prijavah razvojnih in raziskovalnih projektih, izdajanju nove 
znanstvene revije (International Journal of Tensiomyography) in tudi organizacije prvega kongresa 
združenja ISOT v 2015. Med nami in Inštitutom za kineziološke raziskave je pomembna povezava, 
brez katere ne vidimo naše prihodnosti. 
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