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Kaip viskas vyko-ar tai yra evoliucija?



George Hebert (1875 – 1957)



Katės 



Funkcinės medicinos grandai:
prof. Karel Lewit (1916-2014)

prof. Vladimir Janda (1928-2002)



Trijų banginių 
aksioma

• Darbo-poilsio balansas

• Racionali mityba

• Pastovus judesio režimas



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)



Strėnų gėlos priežastys

• Bendri susirgimai

• Plintantis skausmas prie vidaus organų 
patologijos

• Stuburo ir nervų sistemos susirgimai

• Raumenų sąlygota patologija

• Kitos mechaninės priežastys

• Psichogeninis skausmas

• Somatinė disfunkcija



Skausmo šaltinis

• Raumuo

• Fasetinis sąnarys

• Raištis

• Degeneraciniai pakitimai

• Disko patologija

• Neuromeninginės struktūros

• Kietasis dangalas

• Galimos jatrogeninės priežastys



NESĖKMINGO GYDYMO PRIEŽASTYS



PAGRINDINĖ-NETINKAMA AR 
NEPILNA DIAGNOZĖ. 



• Persitempimas ir persitreniravimas-nuovargis.

praktikos klasė-ortostatinis testas

• Raumenų disbalansas
• Anatominiai defektai
• Technikos klaidos
• Papildomi stresiniai veiksniai (sindromas Palaikyk alaus 

bokalą)
• Mitybos klaidos
• Buvusi trauma

Pagrindiniai traumos rizikos faktoriai



Ortostatinis testas

• Ortostatinis testas-įrankis balansui tarp 
treniruotės krūvio ir atsistatymo nustatyti

• Fiziologinis pagrindas-autonominės nervų 
sistemos reakcija į fizinį krūvį

• Rezultatus veikia emocinis stresas, miegas, 
susirgimai, aplinkos faktoriai ir kt.



Kiti faktoriai veikiantys ortostatinio
testo rezultatą

• Vartojami vaistai

• Dienos laikas

• Kofeino vartojimas

• Laikas po paskutinio valgio

• Aplinka kur atliekamas testas



Ortostatinis testas

• Alternatyva
• Atlikti testą 14 dienų. Peržiūrėk reikšmes:
• Pvz: reikšmės yra: 7, 7, 9, 8, 9, 8, 9, 7, 7, 9, 8, 8, 10, 8
• 7 - 4 pasikartojimai
• 8 - 5 --------
• 9 – 4--------
• 10 -1--------
• Tipinis intervalas būtų nuo 7 iki 9 Šsd. Jeigu kažkurią 

dieną randame daugiau 9, reikia peržiūrėti treniruočių 
planus.



Medicininis “rūkas”

• Subanalintas požiūris į žmogaus kūną

• Anatominis treniruočių modelis

• Skausmo kaip problemos gydymas (bet tai tik 
signalas)

• Nėra akcentuojamas skirtumas tarp judesio 
disfunkcijos ir fizinių gebėjimų (fitneso)



Apšilimas kaip pasiruošimas fiziniam 
krūviui

• Bendrasis pasiruošimas

• Specifinis pasiruošimas

Svarbu atkreipti dėmesį į aplinkos sąlygas

Galimi etapai

• Biomechaninis

• Fiziologinis

• Judesio kontrolės



Ką reikia 
treniruoti, kad
stuburas būtų 
sveikas?



APIE TEMPIMO PRATIMUS



Tempimo pratimai

• Lankstumo komponentai- aktyvus 
komponentas bei pasyvus komponentas

• 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

• Lėtosios skaidulos turi daugiau jungiamojo 
audinio

• Statinis vs balistinis tempimas

• Įvertink sporto šaką

• Tempimas nėra apšilimas



Nugaros tempimas-kuris labiausiai 
tinkamas ryte?



• Bioritmologija

• Nėra treniruotės plano

• Treniruotė chaotiška-per daug ir per ilgai

• Monotoniškas krūvis

• Motyvacijos stoka

• Cheating’as

• Nėra bazinio paruošimo

Pagrindinės treniruotės klaidos



Mūsų kūnas dinaminė sistema!



Augimo hormono sekrecija

• Sekrecija vyksta lėtos miego fazės metu

• Nakties sekrecija sudaro apie 60-70 proc visos 
paros sekrecijos

• Hormono aktyvumo pusperiodis 20-30 min

• Adekvati mityba

• Anaerobinis krūvis

• Įtampos nebuvimas



• Pratimų pasirinkimas

• Pratimų seka

• Pratimų intensyvumas

• Priėjimų skaičius

• Poilsio intervalai tarp priėjimų

Treniruotės efektyvumą lemia



Laktato kiekis treniruotės kontrolei 
(Janssen, 1987)

• Atstatomoji treniruotė < 2 mmol/l

• Ištvermės treniruotė apie 2 mmol/l

• Intensyvi ištvermės treniruotė 3-4 mmol/l

• Greičio ištvermė 4-6 mmol/l

• Anaerobinė intervalinė treniruotė 6-12 mmol/l 



• Neturi laiko gydymui

• organizmas jautrus hipodinamijai

• dažnas raumeninis disbalansas

• psichologinės problemos

• judamojo stereotipo pakitimai dėl skausminės
impulsacijos

• piknaudžiavimas farmakologinėmis priemonės

• Neracionalus maisto papildų vartojimas

Sportininko ypatybės



• Įvertinti psichologinį stresą didelio 
intensyvumo treniruočių ir pratimų

• Laisvųjų radikalų ir kortizolio poveikio rizika

Apimties problema

Poilsio kiekis tarp pratimų



Treniravimo seka

• Mobilumas

• Stabilumas

• Judesio kontrolė

• Gravitacinis poveikis labai svarbus

• Nuo paprasto link sudėtingo

• Nuo žemės į viršų



RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ ĮVERTINIMAS, 
DIAGNOSTINIAI TESTAI



Rizikos veiksniai nugaros traumos 
atveju

• Statinės pozicijos (sėdimos, stovimos)

• Rotaciniai stuburo judesiai, dažnas “daiktų” 
kilnojimas

• Jungiamojo audinio “nuovargio” trauma

• Kritimai, griuvimai



Anatominiai rizikos veiksniai, judesio 
įtaka

• Jungiamojo audinio laisvumas (Beighton skalė)

• Prasta raumenų ištvermė

• Sutrikę judesio stereotipai

• Netinkamai parinkta pratimų programa



TESTAVIMAS



SRT testas



Rizikos veiksnių nustatymas ir 
specifinis testavimas

• Nusileidimo ant kulno testas (heel-drop)

• Nugaros tiesiamųjų raumenų įtampos 
įvertinimas

• Kompresiniai testai

• Hiperekstenziniai testai

• FABERE

• Kojos lenkimas, gulint ant pilvo

• Tiesios kojos kėlimo testas





Testas apatinių pilvo preso raumenų 
funkcijos įvertinimui



Testo apatiniams pilvo preso raumenims 
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Raumenų ištvermės ir sukimo 
momento kontrolės  testai

• Šoninis tiltelis

• Nugaros ekstenzoriai (Biering-Sorensen
pozicija)

• Lenkėjų ištvermės testas

• Atsispaudimo testas

• “meškos” testas



Biering-Sorensen pozicija



Biering-Sorensen pozicija

• Svarbu ankstesnė nugaros skausmo istorija, nes 
spaudimas į diską apie 4000 N, testo metu

• Fizinis aktyvumo lygis neturi įtakos testo 
rezultatui (Latimer ir kiti, 1999)

• Raumenų ištvermė veikiama tokių faktorių kaip 
skausmo tolerancija, nuobodulys, 
konkurentiškumas (Mannion ir kiti, 2001)

• Testas stabdomas, jei pozicija išlaikoma ilgiau 240 
sek, laikas <176 sek-nugaros skausmas kitais
metais, testo laikas >194 sek-sako, kad situacija
saugi. 



Kiti raumenų ištvermės testai

Ito T ir kiti, 1996

60 laipsnių kūno lenkėjų testas

Šoninis tiltelis



ANATOMIJA IR DEGENERACINIAI 
PAKITIMAI









Disko sudėtis





Kompensacinė poza



Faktai

• Perdidelis spaudimas sukelia branduolio ląstelių 
apoptozę (Lotz &Chin 2000)

• Kartotinas lenkimas sukelia žiedo skaidulų 
atsisluoksniavimą(Tampier 2007)

• Išvaržos formavimas -260N-85000 lenkimo ciklų, 
867N-22000 iki 28000 lenkimo ciklų, 1472N-5000 
iki 9500 lenkimo ciklų (Calaghan&McGill 2001)

• Pridėtas sukimo momentas mažina atsparumą 
kompresijai (Aultman 2004)



Treniruokliai ???



Degeneraciniai pakitimai



Šmorlio mazgai



Faktai 

Gresham&Miller post mortem studija
• L3/L4/L5 amžiaus grupėje tarp 35-45 metų degeneracijos 

požymiai 75 proc., atvejų
• Virš 45 metų L4 degeneraciniai požymiai 75 proc.,atvejų

ir L5 100 proc., atvejų MBR
• 30 proc., melagingai teigiamas rezultatas, 13 proc., 

melagingai neigiamas rezultatas
Deyo 1992
• 20 proc., vidutinio amžiaus amerikiečių turi 

asimptomatinę disko išvaržą



BIOMECHANIKA



• 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



Raumenų skirtumai

• Galūnių raumenys atlieka judesį, kūno 
raumenys stabdo arba kontroliuoja judesį

• Tarpskersiniai ir tarpketeriniai raumenys veikia 
kaip proprioceptoriai









Stabilumo problemos sprendimas



Raumeniniai stabilizatoriai

• 1-m.latissimus dorsi

• 2-F.thoracolumbale

• 3-m.gluteus maximus

• 4-m.biceps femoris



Raumeniniai stabilizatoriai

• Linea alba

• M. obliquus externus

• M.transversus

• M.piriformis

• M.rectus abd.,

• M.obliquus internus

• Lig.,inguinale



Tiesieji pilvo preso raumenys



Kūnas tai pripučiama struktūra

• L1 disko apkrova 
sumažėja 50 %

• L5 disko apkrova 
sumažėja 30 %

• Tiesiamųjų nugaros 
raumenų įtampa 
sumažėja 55 %



Pagrindiniai klinikiniai fenomenai

• Judesio stereotipo pakitimai

• Kryžminiai sindromai

• Trigeriniai taškai



Judesio stereotipo fenomenas

• Sutrikęs judesio stereotipas-neteisinga
raumenų veiklos koordinacija dėl sutrikusios
centrinės nervų sistemos veiklos

• nustatymas: paprasti judesiai

• išvada: kitoks korekcinių pratimų suvokimas
antagonistai-agonistai
funkcinių grandininių reakcijų
panaudojimas



• nuo 4½ mėn atsiranda sagitalinė stuburo, 
dubens, krūtinės stabilizacija, tai sudaro 
sąlygas judesiams transversalinėje
plokštumoje

• diafragma įgauna dvigubą funkciją ir atsiranda 
krūtininio ir pilvinio kvėpavimo kontrolė

• IAS reguliavimas gali sutrikti, jei diafragma 
neatlieka posturalinės funkcijos, tai lemia 
didesnį spaudimą į stuburo segmentus ir 
atitinkamą krūtinės padėtį

Diafragmos funkcija



Diafragmos padėtis



Raumenų klasifikacija pagal V. Janda

Toniniai linkę sutrumpėti

• Pakaušiniai

• Krūtininiai

• Viršutinė trapecija, menties 
keliamasis

• Kvadratinis juosmens, 
kriaušinis, klubinis 
juosmens, trumpieji šlaunį 
,privedantys raumenys

• plekšninis

Faziniai-linkę silpti

• Rombiniai

• Laiptiniai

• Tiesusis pilvo preso, 
šlaunies keturgalvio dalies

• sėdmens



GYDYMAS IR  PAGRINDAI



Kūno atspindys smegenyse





Predisponuojantys faktoriai

• Daug statinio krūvio 

• Klaiki sėdėjimo poza

• Juosmens ekstenzinės padėties praradimas

• Dažna fleksija

• Kūno posturalinės ašies sutrikimai



Sėdėjimas 



• Sėdime vidutiniškai 9.3 valandas per dieną. 

• Tai 2.5  valandos daugiau nei miego (6.7 valandos)!

• Atminkime: kas nenaudojama-prarandama!





DINAMINIO SĖDĖJIMO TEORIJA IR 
PRAKTIKA



Laikysena 



Apatinis kryžminis sindromas



Viršutinis kryžminis sindromas



Laiptinis sindromas (V. Janda 1987)



Diskogeninis skausmas

• Išorinis skaidulinis žiedas gausiai inervuotas 
(Vanharanta 1987)

• Mechaninis pertempimas sąlygoja radialinių 
plyšimų atsiradimą (Adams 1986)

• Cheminis dirginimas dėl nucleus pulposus 
poveikio aplinkiniams audiniams

• Priekinė dura mater dalis gausiai inervuota



JUOSMENINIAI DIRŽAI



• Jei traumos nėra buvę, diržas nesuteikia jokios 
papildomos apsaugos

• Tie , kurie turi traumą, užsidėję diržą rizikuoja 
gauti rimtesnę traumą

• Suteikia tikėjimą, kad gali pakelti daugiau

• Kelia intraabdominalinį ir kraujo spaudimą

• Gali veikti veninę kraujotaką



TECHNIKA IR SILPNOS GRANDYS



Techninis brokas



Mirtina trauka







ANATOMIJOS ĮTAKA NUGAROS 
TRAUMAVIMUI



Šlaunikaulio kaklelio padėtis



Kryžkaulio pasvirimo kampas



Įtaka apkrovos metu



KOREKCINIAI PRATIMAI



• Energingai einant apkrova stuburui gali 
sumažėti iki 10%. Turi įtakos greitesniam 
gijimui (Nutter 1988)

• Ėjimas raižyta vietove su kuprine (svoris 10kg), 
gerina sveikimą

• Sėdėjimas susmukus-mažina raumenų 
aktyvumą,didina disko žiedo perkrovą (Wilder, 
Pope 1998)



Veiksmų seka

• Įtampos sumažinimas nugaros srityje

• Klubo mechanikos atstatymas

• Viduriniojo ir didžiojo sėdmens raumenų 
aktyvacija

• Judesių ant vienos kojos skatinimas



Antalginės pozicijos



Kaip pradėti korekciją?



Klubinis-juosmens raumuo



Didysis korekcinis trejetas

• Susirietimas

• Skrendantis šuo

• Šoninis tiltelis



Katė kupranugaris



Pilvo preso pratimai



Hiperekstenzija 



Apkrovos

• Tradicinis pilvo preso pratimas-3300N 
(Axler&McGill 1997)

• Hiperekstenzinis pratimas nuo romėniško 
suoliuko 4000N, gulint ant žemės- 6000N

• Vienos kojos tiesimas, klūpint-2000N



Šoninė tiltelis



Šuo-paukštis



Svorio nešimas

• Vienoje rankoje 30 kg-stuburo kompresija
2800N, padalinus svorį 1570 N

• Kiekvienoje rankoje po 30 kg, apkrova
mažesnė nei nešant 30 kg vienoje



Laikas poilsiui! Puikaus savaitgalio!


