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10 raumenų disbalanso priežasčių

• 1. Prastas raumenų išvystymas/treniravimas

• 2. gyvenimo būdo klaidos

• 3. Mikro-trauma

• 4. Lėtinės ar ūmios traumos

• 5. Lėtinės ar ūmios ligos

• 6. Neurologiniai veiksniai

• 7. mitybos faktoriai

• 8. Skausmas

• 9. Aerobinio deficito syndromas(ADS)

• 10. Stresas





Raumenų-skeleto sistemos funkcinės patologijos 
ypatumai

• Skausmas dažnai ne ten, kur glūdi šio skausmo šaltinis

• Nėra objektyvių radinių

• Morfologiniai ir funkciniai pakitimai nėra tiesiogiai susieti



Epidemiologija

• Niekada nerodys priežasties ir efekto, kadangi kiekvienas pacientas 
skirtingas

• Nespecifinis tyrimas, nespecifinis gydymas prie nespecifinio skausmo 
garantuoja nulinius  radinius (O’Sullivan 2009)



Skausmo šaltinis esant stuburo skausminiam
sindromui
• Raumuo

• Fasetinis sąnarys

• Raištis

• Degeneraciniai pakitimai

• Disko patologija

• Neuromeninginės struktūros

• Kietasis dangalas

• Galimos jatrogeninės priežastys



Apie tempimo 
pratimus



Nugaros tempimas-kuris labiausiai tinkamas 
ryte?



Kodėl taip yra?

• Sėdint per dieną prarandame 19mm. (Reilly, Troup 1984). 54% 
prarandami per pirmas 30 min po atsikėlimo.

• Vidinis spaudimas diske padidesnis sėdint nei stovint (Nachemson 
1966)

• Disko lenkimo stresas išauga 300%, raiščių 80% ryte (Adams 1987)

• Vengimas lenkimo ryte, sumažina juosmens skausmą (Spook 1998)

• Dėl viskoelastinių savybių -vengimas kėlimo ar staigios ekstenzijos po 
ilgesnio sėdėjimo ar buvimo pasilenkus



Tempimo pratimai

• Lankstumo komponentai- aktyvus komponentas bei pasyvus 
komponentas

• Yra tik nedidelis ryšys tarp statinio sąnarių paslankumo ir dinaminio 
judesio

• Judesio amplitudės ribojimas gali būti dėl neurologinės kontrolės 
mechanizmų

• Sąnarys praradęs dalį pasyvaus komponento reikalauja didesnės 
aktyvaus komponento dalies



Tempimo pratimai-ką reikia 
įvertinti?

• Lėtosios skaidulos turi daugiau jungiamojo 
audinio

• Statinis vs balistinis tempimas

• Įvertink sporto šaką

• Tempimas nėra apšilimas

• Nėra nei vienos rimtos mokslinės studijos, 
kuri įrodytų, kad tempimo pratimai mažina 
traumų riziką



• Bioritmologija - chronobiologija

• Nėra treniruotės plano

• Treniruotė chaotiška-per daug ir per ilgai

• Monotoniškas krūvis

• Motyvacijos stoka

• Cheating’as

• Nėra bazinio paruošimo

Pagrindinės treniruotės klaidos



Judesio sistemos

Senosios sistemos: joga

taiči

Dvidešimto amžiaus:

F. Matthias Alexander 1869-1955

Joseph H. Pilates 1880 - 1967  

Moshe Pinhas Feldenkrais 1904-1984

Šiandiena 

Gray Cook ir kiti



George Hebert (1875 – 1957)



• Įvertinti psichologinį stresą didelio intensyvumo treniruočių

• Laisvųjų radikalų ir kortizolio poveikio rizika

Apimties bei intensyvumo problematika

Poilsio kiekis tarp pratimų



• Salės faktoriai

priėjimų ir pakartojimų schemos ir interpretacijos

pratimų ir įrangos pasirinkimas

krūvio apimtis

treniruočių dažnumas

pastangų intensyvumas

Programos sudarymas



• Ne-salės faktoriai

miegas

mitybos įpročiai

poilsis

finansiniai klausimai

Atminkime-reikalingas rezultatas, o ne salės lankymo rekordai

Programos sudarymas



Priešingybės-svarbu suvokti treniruotės tikslus 

John Parrillo
Ori Hofmekler



Parrillo Kario mityba

• Pasirink tikslą-raumenys ar 
riebalų deginimas

• Mityba kas 2-3 val

• Kiekvieną kart baltymas, 
skaidulos, krakmolas

• Baltymo mažiausiai 2gr/kg

• Riebalai ribojami iki 5 proc, 
cukrus ir alkoholis išbraukiami

• Kaip instrumentai-svarstyklės, 
kaliperis, metras

• Tik  nat., organinis maistas

• Dieną, jei reikia tik žalias maistas

• Maisto fiesta vakare ar naktį

• Pradėk su žaliais produktais

• Kuo daugiau tekstūrų, spalvų, 
skonių, aromatų

• Badavimas su persivalgymu 
greitina metabolizmą



• Pastangų kategorijos

lengva bei vidutinio  sunkumo treniruotė

sunki treniruotė

labai sunki treniruotė

ypatingai sunki treniruotė

“paralyžuojanti” treniruotė

Kuo intensyvesnė treniruotė tuo svarbiau pratimo 
atlikimo technika

Pastangos 



Atsargumas, kaip būtina sąlyga



Ar mūsų žinios apie pratimus pakankamos?



Cheating’as





Techninės klaidos







Military press





Mūsų kūno problema ir privalumas...

• Visapusiškumas

• Mityba (žarnyno veikla)-tiesiogiai veikia mūsų smegenis ir imuninę 
sistemą

• Tai kaip mes valgome, miegame, judame, galvojame ir gyvename yra 
susiję



Miegą neigiamai veikia

• Pamaininis darbas

• Mėlynos šviesos poveikis į melanopsiną

• Socialinė cirkadianinių ritmų desinchronizacija

• Urbanistinis šviesos smogas

• Žiemos ir vasaros laiko kaitaliojimas (JAV infarktų skaičius išauga 24% 
kitą dieną po laiko pakeitimo

• Paklydimas technologijose



Basomis ar 
su avalyne



Kokią avalynę pasirinkti?



Traumų profilaktika

• Minimalistinė avalynė ištvermės bėgimo metu stiprina pėdos 
raumenyną (Miller 2014)

• Pėdos statymas vidurine ar priekine dalimi gali apsaugoti nuo statymo 
jėgos sukeliamų pažeidimų (Lieberman 2010)

• Sumažėja kelio sąnario apkrova (Shakoor 2013)



Vidpadžiai 

• Soleus ir gastrocnemius aktyvumas vėlavo su vidpadžiais (Dedieu
2013)

• Nepakankamai įrodymų vidpadžių naudojimui prie juosmens skausmo 
ar profilaktikai (Chuter 2014)

• Naudojant vidpadžius didesnė tikimybė atsirasti medialiniam
blauzdikaulio stres sindromui (Newman 2013), (Hubbard 2009)



Ropojimas 



Ropojimas 



Pirmojo kojos piršto svarba



Hallux rigidus poveikis

• Miogeniniai perkrovos sindromai

• Struktūrinė perkrova

• Eisenos pokyčiai (tiesus juosmuo, priekinė galvos padėtis, ribota 
šlaunies ekstenzija, sulenktas kelio sąnarys, pėdos pronacija)



Bėgimo basomis (minimalistinė avalynė) 
poveikis
• Trumpesnis žingsnis

• Dažnesnis žingsnis

• Nusileidimas daugiau ant priekinės ir vidurinės pėdos dalies

• Mažesnis statymo jėgos dydis

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) reikalauja didesnės čiurnos 
sąnario judesio amplitudės

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) reikalauja didesnės čiurnos 
sąnario lenkėjų jėgos

• Bėgimas basomis (minimalistinė avalynė) daugiau apkrauna pėdą



Faktoriai, į kuriuos 
nekreipiame dėmesio





Šlaunikaulio kaklelio padėtis



Kaulinių struktūrų svarba

• Šlaunikaulio kaklelio kampas svarbus klubo sąnario stabilumui, 
mobilumui bei aplink sąnarį esančių raumenų jėgos generavimui (ypač 
abdukcijai-glut. med)

• Norma-125  laipsniai

• Coxa valga- kampas didesnis nei 130 laipsnių (glut. Med pajėgumas 
mažesnis, todėl kenčia dubens stabilizavimas frontalinėje
plokštumoje, plius padidėja šlaunikaulio galvutės spaudimas į 
gūžduobę)



Kaulinių struktūrų svarba 2

• Coxa vara-kampas mažesnis nei 120   laipsnių (glut med svertas net 
geresnis, tačiau išauga lenkimo jėgos momentas šlaunikaulio kaklelyje 
ir todėl stresinių lūžių pavojus)

• Gūžduobės kampas frontalinėje plokštumoje turi būti apie 30  
laipsnių-kitaip išauga pavojus ankštumo sindromams



Kaulinių struktūrų svarba 3

• Tačiau suplokštėjusi gūžduobė (sekli), kuri apskritai laikoma 
patologija, gali turėti privalumų elitiniame sporte (sunkioji atletika-
pilnas pritūpimas su svoriu virš galvos lengvesnis ir tai privalumas)



Kryžkaulio pasvirimo kampas



Kūno proporcijos



Puiki pritūpimo 
forma



Pritūpimas - įvairios formos



Minkštųjų audinių svarba

• Iliopsoas (klubinis-juosmens raumuo) sutrumpėjimas-gali mažinti 
ekstenzijos amplitudę 5 laipsniais.

• Iliopsoas sutrumpėjimas gali sąlygoti priekinės krezlinės lūpos dalies 
traumatizaciją

• Sutrumpėja žingsnio ilgis-įtaka kūno sveikatos būklei

• NB hallux rigidus

• Klubo ekstenzorių ir abduktorių būklės normalizavimas padeda spręsti 
kelio girnelės skausminius sindromus.



Mirtina trauka

• Klubo mobilumas ir stabilumas

• Juosmens stabilumas

• Menties stabilumas

• Užpakalinės raumeninės grandinės aktyvacija



Mirtina trauka



Spaudimo virš galvos poveikis

• Peties stabilumas

• Sugriebimas

• Teisingas kvėpavimas

• Balansas

• Visų galūnių sinchronizuotas darbas

• Kūno šerdies funkcija

• Visų pirma mirtina trauka, spaudimo pradžia yra..



Puikios dienos ir saugių 
treniruočių Jums


