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Geriausios sritys 
stebėjimui

• Sportas

• Mokslas apie 
žmogaus senėjimą



Ko pakeisti negalime?

• Kūno energijos sąnaudos (poilsis vs fizinis aktyvumas Č. Darvino 
evoliucinės teorijos perspektyvoje).

• Smegenys 20%

• Kepenys 20%

• Raumenynas 16-22%

• Visa kita (žarnynas, inkstai, širdis, oda, IMUNINĖ SISTEMA) apie 40%

• Badaujant raumenų masė gali sumažėti apie 40% , širdis apie 17%.



Energijos 
panaudojimas

• Augimas

• Palaikymas/regeneracija

• Atsargos

• Aktyvumas

• Dauginimasis 

• 1-2 sėdėjimo valandų pakeitimas lengva 
fizine veikla (ėjimas), mažina  mirčių 
dažnumą 20-40% (Matthews, 2015)



• Randomizuotų kontroliuojamų tyrimų (RCTs) meta‐analizė tyrusi 
fizinio aktyvumo poveikį 55‐80 metų žmonėms rado, kad fizinis 
aktyvumas garantuoja geresnę kognityvinę funkciją.

• Taip pat buvo nustatyta, kad fizinis aktyvumas sumažina 28%
demencijos riziką ir 45% Alzheimer‘io ligos riziką, lyginant su mažai 
fiziškai aktyviais žmonėmis.

• Colcombe S, Kramer AF. Psychol Sci 2003;14:125‐30. [PubMed] [Google Scholar]

• 4. Hamer M, Chida Y. Psychol Med 2009;39:3‐11. [PubMed] [Google Scholar]

• Lėtinio streso suvaldymas mažina vėžio riziką 50%, o širdies-
kraujagyslių sistemos katastrofinius įvykius 30%

• širdies ir kraujagyslių elastingumo sumažėjimas turi metabolinį
pagrindą(kolageno skaidulų sulipimo fenomenas dėl senatvinių 
procesų ir sėdimo gyvenimo būdo) 

(Prasad and all., Aging and diastolic heart failure, 2008)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12661673
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Psychol+Sci&volume=14&publication_year=2003&pages=125-30&pmid=12661673&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18570697
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Psychol+Med&volume=39&publication_year=2009&pages=3-11&pmid=18570697&


Šiandienos realijos

• Kenijos provincijos paaugliai, kurie retai sėdi ant kėdžių su atrama, turi iki 
41% stipresnius nugaros raumenis nei miestiečiai (Castillo ir kt, 2016)

• Atsirado visas mokslas-ergonomika

• Klausimynais grindžiamos studijos netikslios (aktyvumo lygis gali būti 
perdėtas iki 4 kartų (Prince S.A. ir kt 2008)

• Senstant sėdime ilgiau

• Amerikiečių sėdėjimo trukmė padidėjo 43% tarp 1965 ir 2009 (Ng S.W, 
Popkin B. 2012)

• Savaitinė fizinio krūvio trukmė- 5,5 val lengvo fizinio aktyvumo per savaitę, 
20 min vidutinio ir 1 min intensyvaus. (Evenson, K.R. Wen, F. 2016)



Lėtinio uždegimo problema

• Lėtinis uždegimas kaip problema (NB raudona mėsa, sėdėjimas!)

• Visceraliniai riebalai vs rudieji riebalai

• Riebalų kiekis 10-25% vyrai, 15-30% moterys, poodiniai riebalai
sudaro 90-95%

• Danų tyrėjai sumokėjo sveikiems savanoriams, kad jie pasėdėtų☺. Po 
2 savaičių visceralinių riebalų padaugėjo 7%! (Olsen R.H. 2000)

• Miokinų kiekio sumažėjimas sėdint

• Kortizolio problema



Riebalų 
kiekio 

pasikeitimas



Rudųjų riebalų lokalizacija



Mes save 
pazįstame
prastai...



Alzheimer‘io liga

• Uždegiminis-autoimuninis procesas
• Genas ApoE4, vakariečiui susirgti tikimybė padidėja nuo 3 iki 15 kartų

• Higienos hipotezė

Teigiamas poveikis
• Mentaliniai žaidimai
• Fizinis aktyvumas-Išsiskiriantis BDNF, pagerėjusi kraujotaka, sumažėjęs 

oksidacinis stresas
Protective effects of physical exercise in Alzheimer disease and Parkinson disease. Pallard, T&others. Journal of clinical 
neurology, 2015.

A promising connection between BDNF and Alzheimer disease. Giuffrida, M. L. & others, Aging 2018



Senėjimo procesas

• Ėjimo greitis turi tiesioginį ryšį su gyvenimo trukme (Studenski, S. 
2011)

• Amerikietės jaunesnės nei 50 eina 0,92 m/s, bet link 60 met sulėtėja 
iki 0,67 m/s (Himann J.E. 1988)

• Senatvė tai karamelizacijos procesas

• Epigenetika turi labai stiprų poveikį

• Genai paaiškina tik apie 20% tikimybę sulaukti 80 metų, bet šis 
poveikis tampa ženklus tarp 100-čių. (Herskind, A.M. 1996)



Kas yra svarbu!



Bioaktyvių medžiagų kokteilis 
kaip atsakas į fizinį aktyvumą

• Dopaminas- „daryk tai vėl“.

• Seratoninas-laimės hormonas. 

• Endorfinai- endogeniniai opiatai

• Endokanabinoidai – ekstremalų hormonas

• Augimo hormonas



Mitochondrijų disfunkcija

• Širdies-kraujagyslių sistemos ligos

• Neurodegeneraciniai susirgimai

• Diabetas

• Onkologija 

• Nutukimas

• Senėjimas 



Faktoriai pažeidžiantys mitochondrijas

• Rūkymas

• Alkoholis

• Persivalgymas

• Šlamštmaistis

• Aplinkos užterštumas

• Persitreniravimas



Faktoriai palaikantys 
sveikas mitochondrijas

• Kalorijų stoka

• Protarpinis badavimas

• Kontroliuojama hipoksija

• Kontroliuojama hipotermija

• Aerobinė treniruotė



Esminė aksioma

•SAID      



Judesio parametrai

• Judesių greitis

• Judesių jėga

• Judesių amplitudė

• Judesio galimybės 



Baziniai judesiai

• Spaudimas

• Trauka

• Klubo „vyrios“

• Pritūpimas

• Tempimas/stūmimas/vartymas



Imkime pavyzdį iš sporto!



Norite būti sportininku?

• Visų pirma reikia teisingai pasirinkti tėvus

• 12 % žmonių turi retą mutaciją gene, koduojančiam baltymą COL1A1 
(vietoje citozino yra adenino molekulė) (S. Kim Stanfordo Universiteto 
studija)

• Genetika gali paaiškinti apie 50%  sportinio talento (Costa, A.M. 2012)

• Genetikos poveikis greičio savybėms apie 30-90%, ištvermės 40-70%

• VO2max treniravimas atrodo yra veikiamas genų (silpnai/gerai 
reaguojantys į treniruotę) (Bouchard, C. 2011)



Genetika sporte

• Arčiausiai „atletiško“ geno būtų ACTN3-koduoja baltymą, kuris palaiko 
raumenų tamprumą, esant didelėms apkrovoms

• Turi dvi versijas R ir mutuotą X (lemia daugiau elastingumo)-australų 
tyrėjų studija Yang, N. 2003.

• Tarp žmonių lėtų ir greitų raumeninių skaidulų dominavimas iki 40%
gali būti apspręstas genetikos (Simoneau, J.A. 1995)

• Bet …

• 2007 Moran C.N. rado tik 2,3% ryšį tarp graikų sprinterių

• Žmogaus ūgį nulemia apie 400 genų!



Tęskime optimistine nata

• Sportas plečia žmogaus adaptacines galimybes

• Sakoma, kad 2030 technologijos leis mums jaustis 50-ais, kai būsime 
90-ies. (Methuselah Foundation)

• Ištvermės sporto šakų atstovai gyvena ilgiau nei grynai jėgos sporto

• Profesionalai žaidę beisbolą gyvena 4-5 metais ilgiau nei jų 
bendraamžiai

• Žaidę futbolą apie 6 metais

• Tour de France dviratininkai džiaugiasi 8 papildomais metais 



Dar optimizmo...

• Sportininis amžius ilgėja

• Jaromil Jagr, Florida Panthers, 44 metų

• Dara Torres, 5 Olimpinių žaidynių dalyvė, 3 olimpiniai medaliai, kada ji 
buvo 41 metų

• Carli Lloid, geriausia FIFA futbolininkė, kai buvo 33.

• Andre Agassi, pasaulio Nr1 , 2003 metais, kai buvo 33.



Dar optimizmo…

• Trondheim’o mokslo ir technologijos universitetas, Norvegija, 2015

• 55 000 tiriamųjų

• VO2max-geriausias ilgaamžiškumo kriterijus (geresnis nei 
cholesterolio lygis, kraujospūdis, netgi rūkymo istorija)

• Aukšto lygio 50-čių ištvermės sporto šakų atstovų fiziologinis amžius 
atitinka 30-čius, kurie gyvena nejudriai



Ką dar turime žinoti apie sportą?











Kūno tipai



Keletas faktų

• 500 gr raumenų degina apie 20 kkal per parą

• Polinkis sportuoti šiek tiek genetinis (apie 70 proc) (Stubbe JH.,PLoS One(20 
dec 2006, e22. genetic influences on exercise participation in 37,051 twin pairs from seven
countries)

• Kūnas užprogramuotas saugoti riebalus

• Žarnyno mikroflora irgi sportuoja (Matsumoto M,. Biosci, biotechnol biochem
(2008) 72, 572-6. voluntary running exercise alters microbiota composition and increases n-
butyrate concentration in the rat caecum)

• KMI nėra labai patikimas nutukimo rodiklis. Žarnyno mikroflora gali 
turėti įtakos sportiniam rezultatui (clarke SF. Gut (dec 2014)63 (12): 1913-20. 
exercise and associated dietary extremes impact on gut microflora diversity)



Ką reikia žinoti apie fizinio krūvio poveikį?

• Streso metu glikolitinių energijos gamybos būdu gaminamos ATP kiekis 
išauga (Verkhoshanskaja. 2012)

• Anaerobinės treniruotės metu hormoninis fonas panašus, kaip ir esant 
psichologiniam stresui.  Aerobiniai pratimai didina su atsistatymu susijusių 
hormonų kiekį (Goddart&Neumann. 1993)

• Treniruotas organizmas naudoja mažesnius streso hormonų ir mediatorių 
kiekius (Meerson. 1977)

• Specifinės adaptacinės reakcijos gali būti neoptimalios.(maratonas, jėgos 
sportas) (Sheehan. 1977)

• Lipidų peroksidacijos reakcijos streso metu didėja (Baraboy. 1991)
• Intensyvios treniruotės mažina biologinį-imuninį kūno reaktyvumą 

(Shoubin&Levin. 1985)



Treniravimo modelis 

• AMPK yra pagrindinis jungiklis, skatinantis MT biogenezę greitosiose raumenų 
skaidulose (Jager. 2007)

• VO2 max tik vienas ištvermės rodiklių. Ištvermei padidėjus 3-5 kartus, MT skaičius 
ir jų oksidacinės galimybės didėja 2 kart, o VO2 max tik 10-14% (Davies. 1981)

• Anaerobinis slenkstis yra geresnis ištvermės rodiklis nei VO2 max (Powers. 1984).

• Klasikinis intervalinės treniruotės modelis siekia mažinti aciozę. Mažesnis 
nuovargis po intervalinės treniruotės leidžia didinti intensyvumą (Fox. 1989)

• Intervalinė treniruotė gali būti žalinga širdžiai ir CNS.

• Treniruotė virš anaerobinio slenksčio treniruoja ne I tipo skaidulas, o IIA skaidulų 
oksidacines galimybes (Henriksson&Reitman. 1976)

• Irklavimas yra unikalus, nes derina ištvermę ir jėgos komponentus. Cook (2006) 
pažymi, kad vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms irklavimas turi teigiamą 
poveikį, pagerindamas elastines centrinių arterijų savybes. 



Šlaunikaulio kaklelio padėtis







Pozicionavimas 



Sprendimas problemos



Puikios
savijautos ir

geros
dienos!


