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Imuninė sistema mėgsta

intensyvius trumpalaikius ir retus 

pratimus, 

neintensyvų kasdieninį FA, 

sveiką maistą,

gerą miegą, 

vidinę ramybę ir puikią savijautą!
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Sveikos FA 

dozės!
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Amžius, sveikata Vidutinio ir didelio 

intensyvumo fizinis 

aktyvumas

Jėgos pratimai Pusiausvyros 

palaikymo, tempimo 

ir judesių valdymo 

pratimai

Kiti 

patarimai

5-17 metai Ne mažiau kaip 

420 min per 

savaitę

3 kartus per 

savaitę

18-64 metai Ne mažiau kaip 

300 min per 

savaitę

2 kartus per 

savaitę

>65 metų Ne mažiau kaip 

300 min per 

savaitę

2 kartus per 

savaitę

3 kartus per 

savaitę

Nėščioms 

moterims

Ne mažiau kaip 

150 min per savaitę

2 kartus per 

savaitę

Būtinas fizinis aktyvumas įvairaus amžiaus Žmonėms 
(parengiau pagal WHO, 2020)

>18 metų, 
sergantys diabetu, 

vėžiu, depresija,  

hipertenzija ir 

kitomis lėtinėmis 

ligomis

Ne mažiau kaip 

300 min per 

savaitę

2 kartus per 

savaitę

Bet koks 

judėjimas 

yra žymiai 

geriau nei 

sėdėjimas!
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IF 38.9





Nat Rev Cardiol. 2021 May 20. 

doi: 10.1038/s41569-021-

00547-y. 
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Faktai!
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Kas silpnina imunitetą, 
pagal Walsh, 2018
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Lėtinių ligų 
kilmės 

grandinė!
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Imuninės 
sistemos 
statistika!



Statistika

1.PUBMED bazėje 66234 straipsnių apie 

COVID-19.

2.Apie 730 tyrimų rodo, kad  sveika 

gyvensena yra būtina stiprinti imuninę 

sistemą ir taip mažinti riziką COVID-19. 

Rekomenduoja izoliacijos metu neužleisti 

FA.

3.„Exercise Immune System“ – 6065 

straipsnių (labiausiai cituojami apie 

miokinų įtaką uždegimams mažinti). 



4) Lėtinės ligos, chroniški stresai, peršalimas, bloga mityba

(persivalgymas, daug CUKRAUS), fizinis pasyvumas, dideli

fizinai krūviai, blogas miegas nusilpnina imuninę sistemą, nes

tie veiksniai padidina uždegiminius procesus (CRP). Sisteminį

uždegimą ypač didina vidinis nutukimas.

5) Aiškiai įrodyta, kad 45-min-pratimai-per-dieną (1000 miokinų;

IL-6; IL-10), meditacija, joga (BDNF labai padidėja), pilnavertis

miegas, kvėpavimo pratimai, kūno laipsniškas grūdinimas,

mikrobiotai, Vitaminas C ir D (100-150 nmol/ - tai sveika Zona;

10000 IU/d kelias savaites plius Saulė) ), stiprina imuninę

sistemą ir mažina tikimybę susirgti COVID-19.

6) Per dideli krūvio pratimai, silpnina imuninę sistemą.

7)Vaisių, daržvių, Omega-3, kurkumino, reservatralio,

quercetino vartojimas su maistu sumažina ląstelių oksidacinį

stresą bei uždegiminius procesus. “Immune system nutrition” -

18000 straipsnių.
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Pratimai ir 
imuninės 
sistema
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Nerpertempk 
imuninės 
sistemos!
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