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Izokinētiskās dinamometrijas praktiska izmantošana 

balsta un kustību sistēmas izmeklēšanā

Inese Pontaga
LSPA Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedra

Tālākizglītības seminārs treneriem 26.02.2021.

Muskuļu attīstītais spēks un tā mērīšana

• Vingrinājums ir jebkura aktivitāte, kura ir saistīta ar aktīvu 
skeleta muskuļu spēka ģenerēšanu (Knuttgen & Kraemer, 
1987). 

• Muskuļu darbspējas tiek noteiktas, mērot to attīstīto spēku (F). 

• Vilkmes spēks (F) ir faktors, kas izraisa pāreju no miera stāvokļa 
kustībā. To mēra Ņūtonos (N). Dažreiz pēc vecās sistēmas kg 
(bieži medicīniskās ierīcēs, kuras izmanto arī sportā). 

• Dzīvos organismos spēks ir jāpieliek arī, lai noturētu ķermeņa 
pozu bez kustības. 
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Izometriskais spēks

• Visvienkāršāk ir izmērīt izometrisko spēku statiskā darba režīmā.

• Spēka mērīšanai izmanto dinamometrus.

• Vislētākie un populārākie ir rokas dinamometrs (ar to mēra 
pirkstu saliecējmuskuļu spēku) un stājas dinamometrs (ar to 
nosaka muguras atliecējmuskuļu spēku).

• Šadi spēka mērījumi parasti nav specifiski vairumam sporta 
veidu.

Dinamiskais spēks

• Muskuļu darbība, kas rada kustību muskuļu saīsināšanās dēļ, tiek 
saukta par koncentrisku darbību. 

• Ja muskulis sasprindzinās un vienlaicīgi tiek iestiepts (pagarinās), 
tā kontrakcija tiek saukta par ekscentrisku. 

• Muskuļu spēku kustībā ir sarežģīti izmērīt, ir nepieciešama aparatūra.

• Dabiskās kustībās kustību amplitūdas vidusdaļā muskuļu kontrakcijas ir 
koncentriskas, bet kustību amplitūdas galējos stāvokļos –
ekscentriskas, lai neļautu pārsniegt kustību apjomu, bremzētu kustību. 
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Dinamiskā spēka mērīšana
• Darbojoties uz speciāliem trenežieriem, muskuļu darbība var būt:

• Izotoniska – muskuļu sasprindzinājuma pakāpe ir nemainīga kustību apjomā, tas 
ir iespējams svaru zālē uz trenažieriem.

• Šādās kustībās nav iespējams kontrolēt un ierobežot inerces spēkus (dažkārt tās 
sauc par izoinerciālām kustībām). Tāpēc nepareizi dozējot pretestību ir salīdzinoši 
augsts sāpju un traumu risks.

• Uz parastajiem trenežieriem spēka mērījumi ir samērā neprecīzi, nevar precīzi 
noteikt muskuļu veikto darbu un attīstīto jaudu konkrētā kustībā. 

• Tāpēc trenēties svaru zālē rehabilitācijas periodā pēc sporta traumām nedrīkst, ir 
augsts atkārtotas traumas risks. 

Dinamiskā spēka raksturlielumi
• Muskuļu darbspējas tiek noteiktas, ne tikai mērot to attīstīto spēku (F), bet arī griezes jeb 

spēka momentu rotācijas kustībās (τ), veikto darbu (W), attīstīto jaudu (P) un (v) ātrumu. 

• Spēka jeb griezes moments (τ) nosaka spēka pielikšanas efektivitāti rotācijas kustībā ap 
noteiktu asi, tiek reizināts pieliktais spēks ar spēka plecu – distanci no spēka pielikšanas 
punkta līdz rotācijas asij. To mēra N·m.  

• Darbs ir spēka pielikšana distancē (m) bez laika ierobežojuma: W = F · l (J). To mēra 
Džaulos (J). 

• Jauda ir darba veikšanas ātrums – darbs dalīts ar laiku (s): P =
𝐹·𝑙

𝑡
(W). Jaudas mērvienība 

ir vati (W). 

• Bieži nosaka relatīvo spēku vai jaudu, dalot absolūto atlēta attīstīto spēku vai jaudu ar viņa 
ķermeņa masu. 

• Ātrumu mēra metros sekundē (m/s) lineārā kustībā.

• Rotācijas kustībā ātrumu mēra grādos/s.
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Izokinētiskā dinamometrija
• Darbojoties uz speciāliem trenežieriem, muskuļu darbība var būt:

Izokinētiska – leņķiskais vai lineārais kustības ātrums ir nemainīgs kustības 
apjomā, to iepriekš var noteikt.

Tas ir iespējams darbojoties uz īpašiem, dārgiem aprātiem, pārsvarā diagnostikas 
vai rehabilitācijas nolūkos pie fizioterapeita.  

Muskuļus var izmeklēt gan koncentriskās, gan ekscentriskās kontrakcijās. 

Tikai kontrakcija būs vai nu koncentriska vai ekscentriska pilnā kustību amplitūdā.

• Izokinētiskā muskuļu darbībā, uzsākot kustību ir 
jāpārvar inerces spēki uz kustības ātrums 
palielinās līdz sasniedz uzdoto ātrumu. Pieliekot 
lielāku spēku, aparatūra proporcionāli 
palielina pretestību. Tāpēc kustības 
amplitūdas vidū ātrums ir nemainīgs. 
Kustības beigās ātrums atkal samazinās.

• Nav iespējams pārsniegt iepriekš uzdoto ātrumu. 
Šādi mērījumi ir drošāki nekā uz parastajiem 
trenažieriem arī atlētiem rehabilitācijas periodā 
pēc sporta traumām, jo ir iespējams iepriekš 
uzdot nepieciešamo kustības ātrumu.

• Leņķiskajiem kustības ātrumiem:

Lēna kustība ir 30 – 60 grādi/s ( var būt grūti 
izpildīt kustību, rasties diskomforts).

Vidēji ātra kustība 90 – 120 grādi/s (optimāla 
rehabilitācijas periodā pēc traumām).

Ārta kustība 180 – 400 grādi/s (tuvāka 
dabiskās kustības ātrumam, tomēr ļoti ātrās 
kustībās ekscentriskās muskuļu kontrakcijās 
palielinās traumu gūšanas risks)
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Apakšstilba exterzoru un fleksoru spēka 

momenti pilnā kustības amplitūdā

LSPA izokinētiskā dinamometru sistēma 

Physiomed Con-Trex (Vācija)
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Izokinētiskā dinamometru sistēma dod iespēju objektīvi un 

precīzi novērtēt muskuļu raksturlielumus kustībā

• Ar šo metodi var noteikt:

• maksimālo muskuļu grupas spēku (kā maksimālo muskuļu grupas attīstīto griezes jeb 
spēka momentu), veikto darbu, vidējo un maksimālo attīstīto darba jaudu un tā leņķi,

• novērtēt muskuļu grupu spēka momentu un attīstītās jaudas asimetriju vadošajā 
un nevadošajā rokā vai kājā.

• Apakšstilba ekstenzijas (četrgalvu muskuļa) un fleksijas (hamstringu 
muskuļu grupas) lielākie spēka momenti dažāda ātruma rotācijas 
kustībās.
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• Maksimālā spēka momenta lielums ir atkarīgs arī no ķermeņa pozas mērījuma 
laikā. 

• Apakšstilba masa var būtiski ietekmēt mērījumu rezultātus, veicot testu dažādos 
ķermeņa stāvokļos. Tādēļ pirms mērījumiem ir jāveic gravitācijas spēka korekcija. 

Apakšstilba fleksija – ekstenzija sēdus Apakšstilba fleksija – ekstenzija guļus uz vēdera

Testu ierobežojumi

• Maksimālā spēka mērījumos var kļūdīties tikai uz vienu pusi – uz leju. 
Ja atlēts neveic testu ar pilnu atdevi, viņš nesasniegs maksimālo 
iespējamo spēku. Tāpēc testa laikā ir svarīgi uzmundrināt un 
aktivizēt pārbaudāmo. 

• Darbā ar izokinētisko dinamometru sistēmu Physiomed Con-Trex 
(Vācija) var izmērīt tikai noteiktas muskuļu grupas spēku izolētā 
vienas locītavas vienā kustībā. Pārējās locītavas tiek fiksētas, lai 
citas muskuļu grupas neietekmētu rezultātu. 
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Izometriskā spēka mērījumi

• Izmantojot izokinētisko dinamometru sistēmu, var veikt arī maksimālā 

izometriskā spēka mērījumus dažādām muskuļu grupām brīvi izvēlētos 

kustības amplitūdas leņķos.

• Var izmērīt muskuļu agonistu un antagonistu maksimālo izometrisko spēku 

vienā un tajā pašā locītavas kustību apjoma leņķī, tad aprēķināt šo spēka 

momentu attiecību (lai novērtētu iespējamu spēka deficītu vienai no muskuļu 

grupām). 

• Maksimālais spēks, lai salīdzinātu dažādus cilvēkus, mēra relatīvo maksimālo 
spēku, dalot spēka momentu ar atlēta ķermeņa masu. 

• Relatīvais spēks ir svarīgs svaru nesošajās slodzēs, piemēram, skrienot, lecot.

• Pieļaujamā maksimālā spēka pušu asimetrija sportā:

– Vadošajai un nevadošajai kājai: 10% normā, 10-20% iespējama patoloģija, > 
20% patoloģija.

– Vadošajai un nevadošajai rokai: var būt līdz pat 60% atlētiem, kuri veic 
metiena kustības savā sporta veidā. 

Principles and Practice of Isokinetics in Sports Medicine and Rehabilitation. Chan K.M.& Maffuli N. (ed.), 
Williams & Wilkins, 1996.
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• Tā kā absolūtās spēka momentu vērtības, kas mērītas uz dažādiem 
izokinētiskajiem dinamometriem vai dažādās ķermeņa pozās nav 
savā starpā salīdzināmi, tad parasti nosaka un vērtē muskuļu 
agonistu/ antagoniatu attīstīto spēka momentu attiecību. Tā 
raksturo pretējo muskuļu grupu darbības līdzsvarotību. 

Augšstilba mugurējo/ priekšējo muskuļu grupu 

attīstīto spēka momentu attiecība dažādos 

kustības amplitūdas leņķos rotācijas kustībās 

ar ātrumu 90°/s (■) un 240°/s (□) koncentriskās 

kontrakcijās sievietēm, 

⃰  - atšķirība statistiski ticama, p < 0,05

Pontaga I. Role of hamstring muscles in knee joint stability providing and injury prevention. Proceedings of the International 

Scientific Conference “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION”. Rēzekne, Latvia, Volume III, 2016, P.522-532.

• Ar šo metodi var noteikt: muskuļu agonistu/ antagonistu maksimālo spēka 
momentu attiecību  noteiktā locītavā un to attliecību noteiktos kustību 
amplitūdas leņķos. 
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kustībās ir lielāka nekā vidēja ātruma kustībās, jo augšstilba mugurējās grupas muskuļi (hamstringi)

attīsta lielāku spēka momentu, lai bremzētu apakšstilba pārmērīgu ekstenziju un novērtu iespējamo 

traumu. 

Pontaga I. Hip and knee flexors and extensors balance in dependence on the velocity of movement. Biology of Sport (Warsaw, 

Poland), 2004, Vol.21, No.3, P. 261 – 272. 
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Muskuļu grupas vājuma noteikšana

• Muskuļu sastiepumi vai locītavu traumas visbiežāk notiek 

muskuļos, kuriem: 

– Ir raksturīgs spēka deficīts vienā no pretēji strādājošām muskuļu 

grupām. Tas izraisa nelīdzsvarotu muskuļu agonistu – antagonistu darbību, 

kur vājāka muskuļu grupa ir pakļauta lielākam traumatizācijas riskam. 

Augšstilba mugurējo muskuļu grupas vājums var

būt par cēloni to sastiepumam, skrienot sprintu.

Ja četrgalvu muskulis ir par daudz spēcīgs, salīdzinot ar

augšstilba mugurējo muskuļu grupu, tad palielinās ceļa

saišu traumatizācijas risks.

• Augšstilba mugurējā muskuļu grupa (hamstringi) stabilizē ceļa 
locītavu saišu bojājumu gadījumā, tie veic bremzējošu darbu 
kustībās – strādā ekscentriskās kontrakcijās. 

• Tādēļ nosaka apakšstilba fleksijas/ ekstenzijas spēka momentu 
attiecību ne tikai tīri koncentriskās, bet arī funkcionālo attiecību: 
fleksijas ekscentriskās/ ekstenzijas koncentriskās kontrakcijās. 
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Apakšstilba fleksijas/ ekstenzijas spēka momentu attiecība tīri koncentriskās 

un funkcionālā attiecību: fleksijas ekscentriskās/ ekstenzijas 

koncentriskās kontrakcijās

Augšstilba mugurējo/ priekšējo muskuļu grupu attīstīto spēka momentu attiecība dažādos kustības 

amplitūdas leņķos rotācijas kustībās ar ātrumu 90°/s (■) koncentriskās kontrakcijās un

(□) ekscentriskās hamstringu/ koncentriskās kvadricepsa kontrakcijās sievietēm, 

⃰  - atšķirība statistiski ticama, p < 0,05

Pontaga I. Role of hamstring muscles in knee joint stability providing and injury prevention. Proceedings of the International 

Scientific Conference “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION”. Rēzekne, Latvia, Volume III, 2016, P.522-532.

Knee flexor/ extensor muscles peak torques ratio (%)

Initi-

als

Time after 

operation

Concentric flexor/ concentric 

extensor muscles contractions 

Eccentric flexor/ concentric 

extensor muscles contractions

Contralateral 

leg

Injured and 

operated leg

Contralateral 

leg

Injured and 

operated leg

O.M. 10 month 44* 68 43* 90

E.V. 8 month 49* 68 51* 80

I.Z. 11 month 41* 70 43* 80

M.J. 8 month 54* 60 53* 64*

G.C. 13 month 42* 46* 40* 49*

D.R. 6 month 52* 65 57* 82

* augšstilba mugurējo/ 

priekšējo muskuļu grupu 

attīstīto maksimālo spēka 

momentu attiecība ir 

samazināta veselajā kājā,

salīdzinot ar traumēto

(pacientiem 6 līdz 13

mēnešus pēc ceļa 

priekšējās krusteniskās 

saites traumas un 

operācijas), atšķirība 

statistiski ticama, p < 0,05

Pontaga I., Lāriņš V. Thigh muscles functional condition of sportsmen after knee anterior cruciate ligament injury and operation. 

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2006, Vol.60, No 5/6, P.190 – 193.
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Apakšstilba ekstenzijas un fleksijas muskuļu spēka momentu 

palielināšanās 6 mēnešus pēc ceļa priekšējās krusteniskās saites 

rekonstruktīvas operācijas

Iespējams noteikt patoloģijas

Augšstilba mugurējās muskuļu grupas (hamstringu)

vājums vienā kājā (sarkanā līkne)
Ceļa menisku bojājums, augšstilba

ekstenzijas līknē vairākas virsotnes

Spēka moments, Nm

Leņķis kustību amplitūdā (grādos)
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Vingrinājumi augšstilba mugurējās grupas 

muskuļu (hamstringu) nostiprināšanai

Ārējo potīšu saišu sastiepums
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Pēdas ārējās/ iekšējās rotācijas spēka momentu attiecība (%) dažādos 

kustības amplitūdas leņķos un kustības ātrumos veselajā pēdā un 

pēdā pēc atkārtotiem laterālo saišu sastiepumiem (* - p<0,05)

Pontaga I. Ankle joint evertor–invertor muscle torque ratio decrease due to recurrent lateral ligament sprains. Clinical Biomechanics (Elsevier B.V.),2004, 

Vol.19, No.7, P.760 – 762. 

Vingrinājumi pēdas dormālās fleksijas un ārējās rotācijas muskuļu 

nostiprināšanai, pēdas locītavas dorsālās fleksijas kustību amplitūdas 

palielināšanai, proprioreceptīvajam treniņam 



25.02.2021.

15

Pārbaudāmo muskuļu grupu spēka izturības novērtēšana

• Ar šo metodi var noteikt:

• veikt noteiktu muskuļu grupu anaerobās spēka izturības pārbaudi.

• Lai to noteiktu, jāveic lielāks kustību atkārtojumu skaits: 20 vai 50 atkārtojumi atkarībā 
no izvēlētā protokola muskuļu nogurumam. Parasti to veic ātrās rotācijas kustībās. 

• Var noteikt, kā samazinās spēka momenti, veiktais darbs un jauda, salīdzinot to 
vērtības noguruma protokola sākumā un beigās, piemēram, pirmajos 10 kustības 
atkārtojumos un pēdējos 10 atkārtojumos.  

Pasīvās kustības • Iespējams aparatūras darba režīms, kurā svira, 
kas piestiprināta ekstremitātei pati to 
kustina. Pārbaudāmajam cilvēkam pašam nav 
jāpieliek spēks.

• Parasti pasīvajām kustībām izvēlas drošānos –
vidējos rotācijas kustības ātrumus 90 – 120 
grādi/s.

• Šādā veidā var novērst saaugumu veidošanos, 
izstrādāt kustību amplitūdu pacientiem pēc 
traumām un operācijām.

• Šādas kustības izmanto arī testēšanas 
protokolā, lai relaksētu muskuļus starp spēka 
mērījumiem dažādos rotācijas kustības ātrumos. 
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Pleca locītavas bedrīte un locītavu stabilizējošie 

muskuļi (m. subscapularis, m. supraspinatus, 

m. infraspinatus, m. teres minor)

• Pleca locītavai ir vislielākā kustību 
amplitūda cilvēka ķermenī. Sakarā ar 
locītavas virsmu nelielo saskares 
laukumu un savstarpēju neatbilstību, 
kā arī salīdzinoši vājo pleca 
stabilizējošo muskulatūru, 
sportistiem, kuri veic regulāras, 
atkārtotas roku kustības virs 
galvas (beisbolistiem, handbolistiem, 
peldētājiem, ūdens polo spēlētājiem 
u.c.) ir palielināts risks locītavas 
traumatizācijai. 

• Vissvarīgākā muskuļu grupa, kas 
stabilizē pleca locītavu ir pleca 
rotatoru grupas muskuļi.

• Regulāras metienu, sitienu vai īrienu 
kustības veicina pleca iekšējās 
rotācijas muskuļu grupas spēka un 
jaudas palielināšanos, tikmēr ārējās 
rotācijas muskuļi kļūst relatīvi vāji un 
nespēj vairs nodrošināt locītavas 
stabilitāti kustībās.

Ārējās – iekšējās rotācijas kustības pleca locītavā

• Pleca ārējās un iekšējās rotācijas muskuļi nodrošina pleca locītavas stabilitāti metiena vai īriena 
kustībā pilnā kustības amplitūdā.

• Bieži ārējās rotācijas muskuļi ir salīdzinoši vāji attiecībā pret iekšējiem rotatoriem muskuļiem, 
kas var veicināt pleca locītavas nestabilitāti.

• Atlētiem, kuri savā spota veidā regulāri veic metienus vai sitienus ar varošo roku, vadošās rokas 
iekšējās rotācijas muskuļu spēks ir lielāks nekā nevadošajā rokā.

PLECU INVERTORU ATTĪSTĪTIE VIDĒJIE SPĒKA 

MOMENTI DOMINĒJOŠĀ UN NEDOMINĒJOŠĀ ROKĀ PA 

KUSTĪBAS AMPLITŪDU ĀTRĀS KUSTĪBĀS 240 GR/S

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Kustības amplitūdas leņķis, grādos

P
le

c
a
 i
n

v
e

rt
o

ru
 

a
tt

īs
tī
ta

is
 v

id
ē
ja

is
 s

p
ē

k
a

 

m
o

m
e

n
ts

, N
m

Domin.plecs

Nedomin.pl.

Pontaga I., Zidens J. Shoulder invertors–evertors torques
production of handball players. Abstract Book of the 8th

Annual Congress of the ECSS. Salzburg, Austria, 2003, P.299.
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Pleca ārējās un iekšējās rotācijas muskuļu maksimālie spēka momenti un 

to attiecība handbolistiem pusaudžu un pieaugušo vecumā

Kustības 

leņķiskais 

ātrums

Vecuma 

grupa

Roka Iekšējās rotācijas 

muskuļu 

maksimālais spēka 

moments, Nm

Ārējās rotācijas 

muskuļu 

maksimālais spēka 

moments, Nm

Ārējās/ iekšējās

rotācijas muskuļu 

maksimālo spēka 

momentu attiecība, %

60º/s Pusaudži

14 – 15 g.v.

Pieaugušie

19 – 23 g.v.

Dominējošā

Nedominējošā

Dominējošā

Nedominējošā

39 ± 12 

37 ± 11

70 ± 19

66 ± 17

25 ± 7

25 ± 7

53 ± 16

52 ± 15

66 ± 11

67 ± 14

77 ± 15

73 ± 19

240º/s Pusaudži

14 – 15 g.v.

Pieaugušie

19 – 23 g.v.

Dominējošā

Nedominējošā

Dominējošā

Nedominējošā

27 ± 11

26 ± 10 

53 ± 16

47 ± 14

16 ± 5

16 ± 4 

38 ± 14

34 ± 11

69 ± 13

64 ± 15

79 ± 11

74 ± 11

Pontaga I., Žīdens J. Pecu joslas muskuļu spēku samēru salīdzinājums pusaudžiem un pieaugušajiem handbolistiem. Starptautiskās 
konferences “Sporta zinātne un izglītība gadsimtu griežos” rakstu krājums. Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2004., 169 – 176 lpp. 

Pleca ārējās un iekšējās rotācijas 

muskuļu maksimālo spēka momentu 

attiecība handbolistiem pieaugušo un 

pusaudžu vecumā
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Vidējā pleca rotatoru muskuļu 

veiktā darba (W) un vidējās jaudas 

(P) salīdzinājums pirmajos 10 un 

pēdējos 10 ārējās – iekšējās 

rotācijas kustības atkārtojumos 

Roka Dominējošā Nedominējošā

Atkārtojumi Pirmie 10 Pēdējie 10 Atšķir. tic. Pirmie 10 Pēdējie 10 Atšķir. tic.

Wiekšējā rotācija(J)

Wārējā rotācija(J)

68 ± 14

54 ± 14

65 ± 14

49* ± 11

p> 0.05

p=0.001

61 ± 14

48 ± 13

58 ± 14

43* ± 12

p> 0.05

p=0.001

Piekšējā rotācija (W)

Pārējā rotācija (W)

118 ± 25

91 ± 24

119 ± 26

79* ± 19

p> 0.05

p=0.002

103 ± 24

79 ± 21

100 ± 22

71* ± 20

p> 0.05

p=0.001

Pontaga I. Shoulder external/internal rotation peak torques ratio side-asymmetry, mean work and power ratios balance worsening due to 
different fatigue resistance of the rotator muscles in male handball players. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 2018, 8 (4), P.513-519.

Vingrinājumi pleca ārējās rotācijas muskuļu 

nostiprināšanai
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Izokinētisko testu protokoli

• Izokinētiskajos testos pārbaudāmais attīsta pēc iespējas lielāku spēku 

neparastās kustībās. Tāpēc starp spēka momentu mērījumiem izometriskās un 

izokinētiskās muskuļu kontrakcijās, kā arī starp izokinētiskām kustībām dažādos 

ātrumos ir jābūt vismaz minūti ilgai atpūtai vai vēl labāk var izmantot pasīvās 

kustības muskuļu relaksēšanai un atjaunošanās veicināšanai. 

• Lai nākošajā dienā pēc testa nesāpētu muskuļi mikrotraumatizācijas dēļ, tad vienā 

dienā nedrīkst veikt izokinētiskos testus saistītajām locītavās. Piemēram, 

nedrīkst pārbaudīt vienā dienā apakšstilba fleksorus un ekstenzorus un uzreiz pēc tam 

pēdas fleksorus un ekstenzorus. 

Paldies par uzmanību!


