
Žmogaus kūno 
regeneracinės
galimybės – kaip jas 
pagerinti?

Gyd Dalius Barkauskas



Turime mokėti užduoti teisingus klausimus

• Kaip turime sportuoti?

• Kokia turi būti mūsų 
dieta?

• Kaip išvengti streso?

• Kaip pailsėti greitai?



Visuomenės senėjimas 
• Pagal dokumentą World Population Prospects: the 2019 Revision, iki

2050, 1 iš 6 žmonių bus 65 metų ir senesnis (16%), dabar 1 iš 11 (9%).

• Iki 2050 1 iš 4 Europoje ir Šiaurės Amerikoje bus 65 metų ir senesnis.

• 2018, pirmą kartą istorijoje, asmenų 65 metų ir vyresnių tapo daugiau 
nei vaikų iki 5 metų globaliai. 

• Manoma, kad asmenų, sulaukusių 80 ir daugiau metų, skaičius išaugs 
trigubai nuo 143 milijonų 2019 iki 426 milijonų 2050.

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/kostova_un_org/Documents/Documents/population.un.org/wpp/


Ką vadintume regeneracine
medicina?

• Ilgaamžiškumo medicina

• Sporto medicina

• Karo medicina ir astronautika

• Estetinė medicina

• Galime išskirti:

• Pasyvias priemones (medicinos bei mokslo apskritai 
pažanga)

• Aktyvias priemones-patirtis ir žinios sukauptos toje 
visuomenėje ar bendruomenėje bei jų naudojimas



Sporto 
medicinos sritys

• Suboptimali sveikata  
ir prepatologinės 
būklės

• Optimali sveikatos 
būklė

• Supraoptimali sveikata



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%.



Prisiminkim klasiką-žmogaus poreikių 
piramidė



Svarbiausia yra pirmiausia (mes visi skirtingi)

Vidiniai faktoriai

• Paso duomenys

• Medicininė istorija (silpnų grandžių analizė)

• Mano žinių lygis (ar aš skaitau knygas?), patirtis

• Mano gyvenimo rutina

• AŠ kaip asmenybė (vidinis pasaulis)

Išoriniai veiksniai

• Kur aš gyvenu? (asmeninė erdvė, urbanistinė aplinka)

• Socialinė, ekonominė aplinka



Enjoy the ride
Autorius nežinomas, gyvenimo prasmės apibrėžimas



Stresas – visuma apsauginių
fiziologinių, psichologinių ir elgesio
reakcijų, atsirandančių, kai žmogus
suvokia harmonijos trūkumą tarp 
jam taikomų reikalavimų ir jo 
sugebėjimo tuos reikalavimus
patenkinti (vienoje ar keliose
gyvenimo srityse). 
Nuolatinis stresas kenkia sveikatai.
(Šaltinis: Vikipedija)

https://lt.wikipedia.org/wiki/Fiziologija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Psichologija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sveikata


Klasika 
...laikas pripažinti, kad mūsų tikėjimas, jog liga yra tiesioginis žmogaus 

mentalinės būklės atspindys, yra tiesiog FOLKLORAS

New England Journal of Medicine

1985



Neklasikinis požiūris arba 
tikroji klasika

Stresas tai komplikuota fizinių ir biocheminių reakcijų kaskada į stiprų emocinį 
ar kitą vidinį/išorinį dirgiklį

Sokratas ir psichoneuroimunoendokrinologija

Gydytojas buvo paciento įkvėpėjas, turėjo jo išklausyti ir rasti tarpusavio ryšį ir 
pasitikėti savo intuicija



Medicininės paslaugos (Bermudų trikampio 
fenomenas)
• Vyrauja algoritmai

• Šeimos gydytojas turi 20 min pacientui

• Gydytojas yra autoritetas, pacientas pasyvus gydymo plano vykdytojas

• Medicininių paslaugų skaitmenizacija yra labai kontroversiška šiame 
kontekste, bet tai medicinos ateitis

Iš medicinos istorijos

William Osler dar 1892 manė, kad reumatoidinis artritas yra su stresu susijęs 
susirgimas

90% pacientų, prieš atsirandant išsėtinės sklerozės simptomatikai, turėjo 
rimtus traumuojančius įvykius savo gyvenime (G.S. Philippopoulous. 
Psychosomatic medicine, 1958)







Terapinės blokados fenomenas



Miegas  

• Sėdime vidutiniškai 9.3 valandas per dieną, tai 2.5 valandos daugiau nei 
miego (6.7 valandos)!

• Viena gero miego naktis gali pagerinti naujų motorinių įgūdžių formavimą 
iki 20% (Matthew P.et al. 2002)

• Glimfatinės sistemos funkcija optimaliausia gilaus miego metu (L. Xie et al. 
2013)

• Mirtingumas ir miego adekvatumas (kiekybė bei kokybė) yra tiesiogiai
susiję (D. Kripke et al. 2011)

• Gilaus miego kiekis mažėja, judant link senjoro statuso

• Šiuolaikinės technologijos ir šviesos smogas turi neigiamą poveikį  miego 
kokybei ir kiekybei (S.  Panda, 2018, A. Chang 2006)



Koks Jūsų pirmas klausimas gydytojui?

• Esant miego deficitui kinta emocinė būklė, gebėjimas priimti 
sprendimus, reakcijos laikas

• Po naktinio budėjimo sumažėja aktyvumas dieną bei miego 
kokybė sekančias dvi naktis

Association between poor sleep, fatigue, and safety outcomes in emergency medical services providers

PD Patterson, MD Weaver, RC Frank - Prehospital emergency care, 2012 - Taylor & Francis

Safety during night shifts: a cross-sectional survey of junior doctors' preparation and practice. EJ Jackson, 
A Moreton - BMJ open, 2013 - bmjopen.bmj.com

Stress and sleep quality of nurses working different hospital shifts. Maria Cecília Pires da Rocha, 
Milva Maria Figueiredo De Martino 2010 - SciELO Brasil

Evaluation of the correlation between job stress and sleep quality in community nurses. X Deng, X Liu, R 
Fang - Medicine, 2020 - ncbi.nlm.nih.gov

Overnight duty impairs behaviour, awake activity and sleep in medical doctors.  M Dru, P Bruge, O Benoit
and others, European Journal of Emergency Medicine, 2007 - journals.lww.com

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/10903127.2011.616261
https://scholar.google.lt/citations?user=pMbyyu8AAAAJ&hl=lt&oi=sra
https://scholar.google.lt/citations?user=VgtI8IwAAAAJ&hl=lt&oi=sra
https://bmjopen.bmj.com/content/3/9/e003567.short
https://www.scielo.br/j/reeusp/a/xjR6ybfgkmkPVxvvYwcY5NR/?format=pdf&lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7004582/
https://journals.lww.com/euro-emergencymed/fulltext/2007/08000/overnight_duty_impairs_behaviour,_awake_activity.4.aspx


Apie smegenų ir miego ryšį 
(pagal M. Nedergaard)
• Smegenys

budrios ir sąmoningos

miegančios ir „apsivalančios“

Ryšiai tarp neuronų ir neuroglijos



Neigiamas technologijų poveikis

• Akims – sausų akių sindromas, mirgėjimas, skausmas

• Raumenų-skeleto sistemos problemų augimas paauglių ir jaunimo 
(iki 18 metų) tarpe (kaklo, pečių juostos skausmai 26%, 
juosmeninės stuburo dalies skausmai 12%). (P. Hakala et al. 2006)

• Plaštakos skausminiai sindromai
• Emocinės problemos (depresija, nerimo sindromai) (Social Networking

Sites, Depression, and Anxiety: A Systematic Review ( Bridianne O‘Dea, Meeyoung Cha et al. 
2016)

• Priklausomybės nuo išmaniųjų įrenginių

• Streso lygio didėjimas dėl matymo lauko susiaurėjimo (F. 
Forencich, 2019)



Algoritmas

Amžiaus grupių prioritetai

• vaikai ir paaugliai-energijos eikvojimas

• jaunimas (21-35 ar 40 m)-rezultato siekimas, 
patirtis

• 50 + STRATEGIJOS keitimas

• 65 + branda, funkcijos palaikymo režimas

• 80 +  senjorai-gyveni, tuo ką sugebėjai išugdyti 
ir išsaugoti



Kvėpavimas



Kvėpavimo 
paradoksas

• Kvėpuojame plaučiais, 
bet galime įkvėpti į bet 
kurią kūno dalį

• Todėl-pirma yra mintis!



Hiperventiliacinis sindromas

• Fiziologai Haidane&Poulton () siejo su šiuo sindromu tokius simptomus kaip 
nutirpimas, pirštų tvinkčiojimas, galvos svaigimas, raumenų hipertonusas

• Soley &Shock () rado, kad „kareivio širdis“ ir „pastangų sindromas“ gali būti 
sukeliami hiperventiliacijos

• Hiperveniliacinis sindromas yra gan dažna patologija 6-10 % (De Groot 
2011)

• Tarp vaikų su pratimų sukeltos astmos diagnoze, 26,9% atvejų buvo 
hiperventiliacinis sindromas, bet ne astma (Seear 2005)

• Šis sindromas gali sukelti: pseudo-astmą (Hammo 1999), storžarnės spazmą 
prie dirgliosios žarnos sindromo (Ford 1995), pseudo stenokardija.

• Hipokapnija skatina katecholaminų ir histamino išskyrimą į kraują, tai 
skatina putliąsias ląsteles ir sąlygoja bronchospazmą (Gardner 1996)



Kada hiperventiliacija naudinga

• Pavojaus situacijos, įtampa, kada kūnas turi būti pasiruošęs veikti

• Esant hemoraginiam insultui, hipokapnija skatina smegenų išemiją 
(Curley 2010)

• Prieš intensyvų fizinį krūvį (Hammo 1999)

• Ankstyvaus žaizdų gijimo metu reikalinga fibroblastų diferenciacija į 
miofibroblastus (architektūrinis žaizdos uždarymas) (Falanga 2005) bei
kolageno sintezė. Tai skatinama hiperventiliacijos metu (hipoksija,  
kvėpuojamoji alkalozė)( Jensen 2008)



Kvėpavimas nosimi

• Pasipriešinimas du kart didesnis nei kvėpuojant burna (Swift 1988)

• Didina bendrą plaučių talpą (Swift 1988)

• Prailgina iškvėpimo fazę (Ayoub )

• Prailginta iškvėpimo fazė gerina kūno atsipalaidavimo būklę 
(Cappo&Holmes 1984)

• Padidinta oro srovė per dešinę šnervę, skatina kairiojo smegenų 
pusrutulio veiklą ir verbalinę funkciją, padidinta oro srovė per kairę 
šnervę-dešiniojo pusrutulio veiklą bei erdvinį suvokimą (Shannahoff-
Khaisa 1993)



Poveikis autonominei nervų sistemai

• Simpatinį tonusą didina
• Forsuotas iškvėpimas

• Prailgintas įkvėpimas

• Kvėpavimo sulaikymas po įkvėpimo

• Parasimpatiką stimuliuoja
• Prailgintas iškvėpimas

• Kvėpavimo sulaikymas po iškvėpimo



Praktiniai patarimai

• Vidutinio intensyvumo fizinio krūvio metu, akcentuoti kvėpavimą per 
nosį

• A. Strelnikovos kvėpavimas rytais

• Diafragminio kvėpavimo ciklas 10-15 min kasdien

• Hipoksinė/hiperkapninė treniruotė 2-3 kart per savaitę



Prieš pradedant 
sportuoti

• Kokie yra tikslai?

• Kur norite atsirasti?

• Kokia jūsų dabartinė sveikatos ir fizinė 
būklė?

• Kiek Jums metų?

• Ar kažkada esate sportavę?

Būkim realistais!

Skausmas keičia viską!



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)



Kryžminės adaptacijos fenomenas

• Deguonies homeostazė-pagrindinis žinduolių gyvenimo principas 
(Hochachka&Lutz 2001)

• Adaptacija raumeninei veiklai gali būti lydyma adaptacijos ir kitiems 
faktoriams kaip hipoksija, karštis, šaltis, jonizuojanti radiacija (Rousin 1984)

• „mūšis dėl deguonies“ apjungia adaptacinius mechanizmus nepalankiems 
faktoriams (Platonov 2004)

• Didžioji dalis adaptacinių reakcijų vyksta mitochondrijose, per ryšius tarp 
oksidacijos ir fosforilinimo (Platonov 2004)

• Kvėpavimas turi esminę reikšmę adaptuojantis prie ekstremalių sąlygų  
(šaltis, karštis, aukštikalnės)(Solopov 2004)



Bioaktyvių medžiagų kokteilis 
kaip atsakas į fizinį aktyvumą

• Dopaminas- „daryk tai vėl“.

• Seratoninas-laimės hormonas. 

• Endorfinai- endogeniniai opiatai

• Endokanabinoidai – ekstremalų hormonas

• Augimo hormonas-sekrecija padidėja gilaus 
miego metu.





Faktoriai pažeidžiantys mitochondrijas

• Rūkymas

• Alkoholis

• Persivalgymas

• Šlamštmaistis

• Aplinkos užterštumas

• Persitreniravimas



Faktoriai palaikantys 
sveikas mitochondrijas

• Kalorijų stoka

• Protarpinis badavimas

• Kontroliuojama hipoksija

• Kontroliuojama hipotermija

• Aerobinė treniruotė



Laimės receptas

• Valgyk teisingai

• Būk fiziškai pasiruošęs

• „skaniai“ miegok

• Daug laiko būk gamtoje

• Puikiai bendrauk su aplinkiniais



Linkiu puikaus poilsio 
bei plataus 
adaptacinio rezervo!


