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Pasaules Veselības organizācija iesaka arvien lielāku 
uzmanību pievērst fiziskām aktivitātēm, kā efektīvam 
sabiedrības veselības uzlabošanas un dzīves kvalitātes 

paaugstināšanas līdzeklim;

Tēmas aktualitāte
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  Somijā – 90%
  Zviedrijā – 88%
  Īrijā – 86%
  Austrijā – 84%

Vairāk kā 3 h nedēļā fiziskiem vingrinājumiem velta 60 – 
70% Eiropas valstu iedzīvotāji

_________________________________________________
 * European Heart Network (1999). Physical activity and cardiovascular disease prevention in the Europe Union. EHN: Brussels. 

http://www.dphpc.ox.ac.uk/bhfhprg/stats/europe /activity.html

Fiziskās aktivitātes 
Eiropā

3

http://www.dphpc.ox.ac.uk/bhfhprg/stats/europe%20/activity.html



  Regulāri ar fiziskiem vingrinājumiem nodarbojas < 40% 

iedzīvotāju;
  Uz jautājumu : «Vai pēdējo 3 mēnešu laikā Jūs speciāli 

veltījāt vismaz 30 min. fiziskiem vingrinājumiem?»  - 
61,4% (n 4201) atbildēja – «Nē»;

  26,5% fiziskiem vingrinājumiem velta ≈ 30 min.  2 -  3x 
nedēļā;

  10,9%  dalībnieku fizisko slodzi palielināt ieteikuši ārsti 
vai veselības aprūpes darbinieki;

_________________________________________________
* 2003. gada Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti. Statistikas datu krājums, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2004.
* A.Horna-Butkeviča, V.Arnis, V.Linaberga, M.Hoferte, RSU studentu aerobās darbspējas, dzīvesveids un ieradumi. RSU zinātniskie raksti. Rīga, RSU, 2006, 124 – 

130lpp.,

Fiziskās aktivitātes 
Latvijā
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  Aerobās darbaspējas ir viens no objektīviem cilvēka 

veselības stāvokļa rādītājiem, un, ir atkarīgas no 
veselības stāvokļa, dzimuma, vecuma, kā arī no 
fiziskās aktivitātes līmeņa;

  Aerobo darbspēju rādītājus izmanto kā sirds-
asinsrites sistēmas funkcionālo novērtējumu (jo 
augstākas aerobās darbspējas, jo mazāka iespēja 
saslimt ar sirds – asinsvadu slimībām);

  Slodzei jābūt precīzi dozētai;

Aerobās darbspējas

5




  Dzīvesveids ( smēķēšana, mazkustība, bioloģisko 

piedevu lietošana);
  Ģenētika;
  Dzimums – vīriešiem aerobās darbspējas ir par 20 – 

25% augstākas – lielākas muskuļu masas un zemāka 
tauku sastāva dēļ;

  Vecums ( 5% 10 gados; sportistiem pārtraucot 
trenēties 5 – 10% 10 gados);

  Klimats; 
  Temperatūra;

Faktori, kas ietekmē 
aerobās darbspējas
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  Ūdens deficīts;
 Slimības (kardiopulmunālo spēju un kapacitātes 

marķieris, muguras lejas daļas sāpes, hronisks 
nogurums);

Faktori, kas ietekmē 
aerobās darbspējas
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  Viens no aerobo darbspēju precīzākajiem rādītājiem 

ir skābekļa maksimālais patēriņš, ko nosaka 
laboratorijā, izmantojot gāzu analīzi, kāpņveidīgi vai 
plūstoši pieaugošā slodzē līdz maksimāli iespējamai;

  Ikdienā izmanto netiešos aerobo darbspēju testus;

Aerobo darbspēju 
noteikšana
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   Bezslodzes tests – nosaka ķermeņa atbildes reakciju 

miera stāvoklī;

  Punktu skaits, kas salīdzināms ar maksimālo 
skābekļa patēriņu (VO2 max.). Sirds ritma monitorā 
tiek ieprogrammēts dalībnieka vecums, augums, 
svars,  dalībnieka paša noteiktais fizisko aktivitāšu 
līmenis, maksimālā sirds darbība. Testa laikā tiek 
fiksēti laika intervāli starp sirds kontrakcijām, notiek 
sirds variablitātes analīze, tiek reģistrētas 255 sirds 
kontrakcijas.

OWN INDEKSS
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  Oriģināli tika aprakstīts 1954. gadā;

  Ikdienā plaši izmanto modificēto Astranda testu 
(Astrand – Rhyming nomogramma);

  Veloergometriska slodze 6 minūtes – 3 iesildīšanās, 
3 minūtes, kur sirds ritms pārsniedz 120 x/min.

Astranda tests
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  Veloergometrisks tests, kur izpilda 3 kāpņveidīgi 

pieaugošas slodzes pa 3 minūtēm katra. Sirds ritms 
pēdējā slodzē sasniedz 60 – 80 % no maksimālā;

  Nosaka VO2 max., izmantojot lineāru sakarību, 
kāda submaksimālas slodzes laikā pastāv starp 
sirdsdarbību un VO2 max. – ekstrapolējot taisni līdz 
maksimālā pulsa vērtībām. Tā iegūst maksimālo 
darba jaudu, pēc tam VO2 max. pēc formulas;

Kristīgās asociācijas tests 
(YMCA)
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  Veloergometrisks tests – tiek dotas 3 kāpņveidīgi 

pieaugošas slodzes, katra pa 4 minūtēm. Slodze tiek 
dota atkarībā no vecuma, dzimuma, ķermeņa masas;

  Pēdējā slodzē sirds ritms parasti pārsniedz 80% no 
maksimālā;

  VO2 max. tiek aprēķināts pēc formulas;

Pasaules Veselības 
organizācijas tests
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  Visjaunākais no testiem;
  Plaši izmanto Pasaulē un Latvijā;
  Submaksimāls tests, kura laikā tiek izpildītas 3 

kapņveidīgi pieaugošas slodzes, katra pa 4 min.;
  VO2 max. tiek rēķināts pēc formulas:

Eirofit tests
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Izpētīt netiešo aerobo darbspēju testu precizitāti  
salīdzinot ar tiešo gāzu analīzi, iegūto datu interpretācijas 
iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību;

Izpētīt  ķermeņa kompozīcijas rādītāju iespējamo 
ietekmi uz aerobo darbaspēju līmeni;

Pētījuma mērķi
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1. Pētījumā piedalījās 118 dalībnieki – 64 vīrieši un 54 

sievietes;

2.  Pētījumā dalībnieki tika iesaistīti pēc brīvprātības 
principa;

 
3. Dalībnieku vecums – no 18 līdz 45 gadiem, vidējais 

vecums - 25,93 gadi (±8,48 gadi) – sievietēm 26, 72 gadi  
  (± 9,44), vīriešiem 25,25 gadi (±7,57);

Pētījuma populācija
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 Dalībnieks piekrīt dalībai abās pētījuma daļās (gan 

LOV, gan RSU sporta, uztura un pedagoģijas 
katedrā);

 Dalībnieks ir vecumā no 18 – 45 gadiem;

 Dalībnieks neatzīmē saslimšanas, kas varētu 
ietekmēt rādītājus – aritmijas, paaugstināts 
asinsspiediens u.c.;

Iekļaušanas kritēriji
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 Akūtas respiratoras saslimšanas;
 Sirds aritmija;
 Paaugstināts asinsspiediens;
 Tahikardija (virs 100 sitieniem minūtē);
 Nogurums, pārslodze, alkohola lietošana iepriekšējā 

diennaktī;
 Medikamentu lietošana, kas varētu ietekmēt pulsu 

vai asinsspiedienu;

Izslēgšanas kritēriji
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1. Visi dalībnieki veica maksimālo slodzes testu ar 
tiešo gāzu analīzi Latvijas Olimpiskās vienības 
laboratorijā;

Pētījuma metode
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Pētījuma gaita

  Vispirms dalībniekam veica
ehorakdiogrāfijas izmeklējumu;
  Veic antropometriskos mērījumus;
  EKG;
  ķermeņa kompozīcijas rādījumu
noteikšana;
  Tests sākas ar 0,5 W/kg, kas katru
minūti tika palielināts par 0,3W/kg. Aptuveni 9 – 15 

min. laikā tika sasniegta maksimālā iespējamā 
slodze;

  Pēc testa notiek atslodze ≈ 10 min.
19




Iegūtie dati
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Iegūtie dati
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Pētījums katedrā

2. Visi dalībnieki veica netiešo aerobo darbspēju 
testus šādā secībā – OWN indekss, Astranda tests, 
Kristīgas asociācijas tests, WHO tests un Eirofit tests 
– RSU sporta, uztura un pedagoģijas katedrā;
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•  Metalyzer® 3B – kardiopulmonārā diagnostikas 

sistēma (gāzu analizātors, pneimotomogrāfs, EKG)
• Veloergometrs – «Monark Ergomedic 839E»;
• Sirds ritma monitors – Polar 810i;
• Ķermeņa kompozīcijas rādītāju analizators – Jawon 

medical Tscan;
• Aparatūra laktāta līmeņa noteikšanai;

Pētījumā izmantotā 
aparatūra
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Testu kļūda kopējai populācijai:

Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti

Testu kļūda analizējot pēc dzimumiem
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti

30




Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Pētījuma rezultāti
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Korelācija starp netiešajiem aerobo darba spēju testiem un testu ar tiešo gāzu analīzi

Pētījuma rezultāti
  Korelācija Būtiskuma līmenis

OWN indekss r = 0,52 p< 0,001

Astranda tests r = 0,58 p < 0,001

YMCA tests r= 0,52 p < 0,001

WHO tests r = 0,71 p< 0,001

Eirofit tests r = 0,72 p< 0,001
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Pētījuma rezultāti

 

Vīriešiem Sievietēm

Korelācija Būtiskuma līmenis Korelācija Būtiskuma līmenis

ĶMI -0,5 p < 0,01 -0,3 p > 0,05

Tauku masa -0,48 p < 0,01 -0,36 p < 0,05

Muskuļu masa 0,41 p < 0,001 0,3 p< 0,05

Minerālu masa 0,42 p < 0,001 0,35 p< 0,05

Olbaltumvielu masa 0,37 p < 0,01 0,27 p< 0,05

H2O masa 0,44 p < 0,001 0,36 p< 0,05

Korelācija starp aerobajām darbspējām un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem
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 Objektīvākie testi ir Eirofit tests un WHO tests, šo 

testu kļūda attiecībā pret testu ar tiešo gāzu analīzi ir 
vismazākā un korelācija visciešākā, tas vērojams 
visās apakšgrupās, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, 
aerobo darbspēju līmeņa, fizisko aktivitāšu biežuma;

 Eirofit tests ir precīzāks cilvēkiem ar biežākām 
fiziskajām aktivitātēm, taču šī atšķirība nav statistiski 
ticama, turpretī Astranda tests dalībniekiem ar 
biežākām fiziskām aktivitātēm ir neobjektīvāks;

Secinājumi
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 Kļūdas testiem mainās atkarībā no dzimuma – 

sievietēm un vīriešiem kļūdas procents YMCA un 
Astranda testos ir augstāks, taču sievietēm šī kļūda ir 
ievērojami lielāka, šīs atšķirības ir statistiski ticamas;

 Dalībniekiem ar zemām aerobajām darbspējām 
netiešo aerobo darbspēju testu, izņemot Astranda 
testu, kļūdas attiecībā pret tiešo gāzu analīzi ir 
lielākas, kā dalībniekiem ar augstām aerobajām 
darbspējām;

Secinājumi
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 Pastāv statistiski ticamas atšķirības starp WHO un 

Eirofit testu attiecībā pret Own indeksu, Astranda 
testu, YMCA testu, tāpat pastāv statistiski ticamas 
atšķirības starp OWN indeksu un Astranda testu;

 Kopējai populācijai pastāv mēreni cieša un statistiski 
ticama korelācija starp aerobo darbspēju līmeni un 
tauku masu, muskuļu masu, ūdens masu un 
olbaltumvielu masu, pie kam vīriešiem šīs korelācijas 
ir ciešākas;

Secinājumi
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Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!

42


	Aerobo darbspēju testi, to precizitāte, pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību
	Tēmas aktualitāte
	Fiziskās aktivitātes Eiropā
	Fiziskās aktivitātes Latvijā
	Aerobās darbspējas
	Faktori, kas ietekmē aerobās darbspējas
	Slide 7
	Aerobo darbspēju noteikšana
	OWN INDEKSS
	Astranda tests
	Kristīgās asociācijas tests (YMCA)
	Pasaules Veselības organizācijas tests
	Eirofit tests
	Pētījuma mērķi
	Pētījuma populācija
	Iekļaušanas kritēriji
	Izslēgšanas kritēriji
	Pētījuma metode
	Pētījuma gaita
	Iegūtie dati
	Slide 21
	Pētījums katedrā
	Pētījumā izmantotā aparatūra
	Pētījuma rezultāti
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Secinājumi
	Slide 40
	Slide 41
	Paldies par uzmanību! 

