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Aktualūs medicininiai klausimai sportininkui

SPORTO TRAUMOS



Aptarsime...

• Bendras adaptacinis sindromas

• Biomechaninis stresas

• Pagrindinės traumų rūšys 

• Traumų išsivystymas ir rizikos veiksniai

• Uždegimas 

• Uždegimo gydymo principai

• Dažniausios sporto traumos

• Pagrindiniai traumų profilaktikos principai



Bendras adaptacinis sindromas
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IšsekimasAliarmas Adaptacija



Lee DC, Sui X, Ortega FB, et al: Comparisons of leisure-time physical activity and cardiorespiratory 

fitness as predictors of allcause mortality in men and women. Br J Sports Med 2010

Žmonės dažniausiai mano, kad jų fizinis pajėgumas 

didesnis, nei realus, todėl labai dažnai to net 

nežinodami perkrauna  savo organizmą



Minkštųjų audinių skausmo rizika ir fizinis 

aktyvumas



Stresiniai faktoriai, lemiantys biomechaninę 

perkrovą
• Įgytas raumenų disbalansas

• “Naudojimo būdo” sukeltas stresas (darbas, laisvalaikis ir kt.)

• Įgimtas disbalansas (trumpesnė koja, trumpesnė ranka, gimdymo 

traumos ir kt.)

• Hyper- or hypomobilumas (įskaitant artrozinius pakitimus)

• Pakartotinės (repetitive) perkrovos

• Emocinis stresas



Emocinio streso reikšmė



Stresiniai faktoriai, lemiantys biomechaninę 

perkrovą
• Įgytas raumenų disbalansas

• “Naudojimo būdo” sukeltas stresas (darbas, laisvalaikis ir kt.)

• Įgimtas disbalansas (trumpesnė koja, trumpesnė ranka, gimdymo 

traumos ir kt.)

• Hyper- or hypomobilumas (įskaitant artrozinius pakitimus)

• Pakartotinės (repetitive) perkrovos

• Emocinis stresas

• Kvėpavimo modelio sutrikimas (viršutinės nugaros dalies 

problemos)

• Traumos neigimas, lėtinis uždegimas ir fibrozė

• Imobilizacija / nenaudojimas

• Refleksogeniai veiksniai (visceraliniai refleksai, fascijos ir kt.)

• Klimato staigūs pokyčiai

• Mitybos nepakankamumas (pvz.: vitamino C trūkumas blogina 

kolageno kokybę)

• Infekcija
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Biomechaninio streso pasireiškimas

• Sausgyslių, raiščių ir raumenų patempimai

• Bursitai

• Kaulų lūžiai (stres/perkrovos)

• Stress reakcijos (kaulo, antkaulio)

• Atrozės 



Traumos pagal pažeidimo apimtį

Makrotrauma  Mikrotrauma  



Traumos pagal išsivystymo greitį

Ūminės Lėtinės 

+ Sukeliama staigios mechaninės 

jėgos

+ Veikianti jėga didelė

+ Aiški traumos pradžia 

+ Didelis skausmas

+ Tinimas 

+ Sutrikusi funkcija (sunku priminti, 

labai jautru liečiant, nejudantis 

sąnarys, galūnės silpnumas)

+ Vizualiai matoma deformacija

+ Nuspėjami gyjimo terminai

+ Makrotrauma

+ Pvz.: lūžęs kaulas, raiščių plyšimas, 

sąnario išnirimas 

+ Sukeliama pakartotinai veikiant 

mechaninėms jėgoms

+ Veikianti jėga nedidelė

+ Lėtas vystymasis ir neaiški pradžia

+ Stress trauma

+ Mikrotrauma

+ Prasideda palengva

+ Pasireiškia, kai skausmas ir uždegimas 

pasiekia ribinį lygį

+ Gali egzistuoti mėnesius ir metus 



Traumos pagal pažeidimo vietą

• Sausgyslių, raiščių ir raumenų patempimai

• Sausgyslių, raiščių ir raumenų plyšimai (daliniai, pilni)

• Sąnarių išnirimai

• Kaulų lūžiai (paprasti, daugybiniai, atviri, 

stres/perkrovos)

• Stress reakcijos (kaulo, antkaulio)

• Sumušimai 

• Atrozės

• Bursitai  



Traumos išsivystymo modelis

Vidiniai rizikos veiksniai:

• Amžius (brendimas, 
senėjimas)

• Lytis

• Kūno kompozicija (svoris, 
riebalų masė, KMI)

• Sveikatos būklė 
(ankstesnės traumos, 
sąnario nestabilumas ar 
pan.)

• Treniruotumo lygis 
(raumenų jėga/ištvermė, 
VO2max, sąnarių judesių 
amplitudė)

• Anatominiai ypatumai 
(pvz.: šlaunikaulio 
tarpgumburinio tarpo 
dydis)

• Įgūdžių lygis (pvz.: 
technika, kūno padėtis ir 
kt.)

Predispozicija / 

polinkis

Padidėjusios

rizikos

zona
TRAUMA

Išoriniai rizikos veiksniai:

• Žmogiškasis faktorius 

(komandos draugai, 

priešininkai, teisėjas)

• Apsauginis inventorius 

(šalmai, apsaugos,)

• Sportinis inventorius (batai, 

dviratis, slidės, raketė ir pan.)

• Aplinka (oro sąlygos, 

sniegas/lietus, danga ir kt.)

Žaidybinė situacija

Priešininko “elgesys”

Biomechaninė perkrova



Pagrindinės mobilumo/stabilumo zonos

Stabilios zonos:

•Kaklo vidurinė dalis

•Mentis

•Alkūnės sąnarys

•Plaštaka

•Juosmuo/dubuo

•Kelio sąnarys

•Pėda 

Mobilios zonos:

•Viršutinė kaklo dalis

•Krūtininė stuburo dalis

•Klubo sąnarys

•Čiurnos sąnarys



Funkcinis treniravimas

• Subalansuotos 

treniruotės

•Geri mobilumo ir 

judėjimo įgūdžiai

•Pakankamas jėgos, 

greičio ir galingumo lygis

•Maža traumų rizika 

•Generuoja didelę jėgą stabilioje 

aplinkoje, tačiau blogai atlieka 

elementarius judesius

•Blogas kūno stabilumas ir 

lankstumas

•Nepaisant to pakankamai geras 

sportinis rezultatas

•Didesnė traumų rizika

•Rezultatas gerėja, gerinant 

bazinių judesių kokybę

•Dažni raumenų ir sausgyslių 

patempimai

•Judesiai sukaustyti ir 

neefektyvūs

•Geras mobilumas ir 

stabilumas, tačiau 

trūksta jėgos

•Būtinas bendras fizinis 

parengimas 

(“conditioning”)

•Blogai akseleruoja ir 

keičia jėgos kryptis 



Uždegimo fazės

Audinio pažeidimas/ ūmi fazė

Regeneracija / poūmė fazė

Remodeliacija 

Pasveikimas 

Fibrozinio audinio susiformavimas / lėtinė fazė

72h

72h – 6/8 sav.

6/8 sav. – 6/12 mėn



Gydymo principai
• Ūmi fazė (72val.):

– Rest

– Ice

– Compression

– Elevation

• Poūmė fazė (72val. – 6/8sav.):

– Uždegimo valdymas (šaldymas, vaistai 

nuo uždegimo, fizioterapija)

– Judesių amplitudės atstatymas

– Raumenų aktyvacija ir judesių kontrolės 

atstatymas

• Remodeliacijos fazė (6/8 sav. – 6/12mėn.):

– Uždegimo valdymas

– Gijimo skatinimas (pvz.: šildymas)

– Raumenų jėgos vystymas

– Grįžimas į sportinę veiklą

• Ūmi fazė

– Protection

– Optimum Load

– Ice

– Elevation
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Raumeninio disbalanso modeliai (1)

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Išorinė šlaunies fascija
Quadratus 

liumborum

Kriaušinis raumuo

Gluteus medius

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Šlaunies pritraukėjai
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Raumeninio disbalanso modeliai (1)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Klubo – blauzdos lanko 

sindromas
Peritrochanterinis 

bursitas 

Gaktikaulio šakų 

periostitas 
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Raumeninio disbalanso modeliai (2)

Gluteus maximus

Klubinis 

šonkaulių 

raumuo

Užpakaliniai 

šlaunies raumenys

Tiesusis 

šlaunies 

raumuo

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Klubinis juosmens 

raumuo

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS



Aktualus bėgikams modelis atsispyrimo kokybei!



www.sportomedikas.lt

Raumeninio disbalanso modeliai (2)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Patelofemoralinis sindromas

Vidurinės 

nugaros dalies 

skausmas

Užpakalinės šlaunies 

raumenų tendinitai/bursitai
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Raumeninio disbalanso modeliai (3)

Skersinis pilvo raumuo
Tiesusis pilvo raumuo Klubinis šonkaulinis raumuo

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS
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Raumeninio disbalanso modeliai (3)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Apatinės dalies nugaros skausmas
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Raumeninio disbalanso modeliai (4)

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Apatinis trapecinis raumuo Mentės keliamasis raumuo

Viršutinis trapecinis raumuo

Didysis krūtinis raumuo
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Raumeninio disbalanso modeliai (4)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Pečių juostos  ir kaklo skausmas
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Raumeninio disbalanso modeliai (5)

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Gilieji kaklo 

lenkėjai

Kaklo sukamasis raumuo
Pakaušiniai raumenys
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Raumeninio disbalanso modeliai (5)

KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Kaklo skausmai Migreniniai (?) / įtampos galvos skausmai
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Raumeninio disbalanso modeliai (6)

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Priekinis dantytasis 

raumuo
Didysis ir mažasis krūtininiai 

raumenys

Rombiniai raumenys
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Raumeninio disbalanso modeliai (6)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Mentės diskinezė
Peties periartritai / bursitai
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Raumeninio disbalanso modeliai (7)

Sutrumpėjęs 

AGONISTAS

Per mažai aktyvus / 

išilgėjęs 

STABILIZATORIUS

Pertemptas / kompensacinis 

SINERGISTAS

Diafragma 
Laiptiniai raumenys

Didysis krūtininis raumuo

Nėra
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Raumeninio disbalanso modeliai (7)
KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Kaklo skausmas, plintantis į 

ranką

Rankos tirpimas

Krūtinės ankštumo sindromas

“Thoracic outlet syndrome”



Dažniausios sporto traumos



Peties dažniausios traumos

Pagrindiniai klausimai:

• Ar peties sąnaryje jaučiate sustingimą ir ar 

alite normaliai judinti ranką?

• Ar kartais sąnario nestabilumą ir ar atrodo, 

kad sąnarys tiesiog gali išnirti? 

• Ar rankoje trūksta jėgos atliekant 

kasdienes veiklas ir treniruotėse?



Peties anatominiai elementai



Peties nestabilumas



Peties sąnarinės lūpos plyšimas (SLAP)



Peties ankštumo sindromas



Peties rotatorių plyšimas



Dažniausios alkūnės traumos



Dažniausios kelio sąnario traumos



Klubo blauzdos lanko sindromas 

• Viena dažniausių bėgikų traumų

• Priežastys (pagrindinės):

– Dinaminio kelio sąnario stabilumo trūkumas

– Santykinai silpni sėdmeniniai raumenys

– Anatominiai kojų ypatumai (kelio sąnarių X 

forma, plokščiapadystė ir kt.)

• Skausmas dažniausiai lokalizuojasi išorinėje kelio 

sąnario pusėje

• Labai skausminga čiuopiant išorinė šlaunies pusė

• Gydymas ir profilaktika:

– Savimasažas masažiniu volu

– Kelio stabilizacijos pratimai

– Sėdmeninių raumenų izoliuota aktyvavcija, 

stiprinimas ir kontrolės gerinimas



Patelofemoralinis sindromas (“runner’s knee”)

• Dažniausiai sukelia vidinės/priekinės 

kelio sąnario pusės skausmą

• Skausmingas girnelės viršutinis 

išorinis polius ir išorinė keturgalvio 

raumens galva

• Po krūvio gali tinti sąnarys

• Skausmą didna lipimas laiptais, 

bėgimas, taip pat ir ilgas sėdėjimas 

sulenktomis kojomis

• Gali būti potrauminės kilmės 

• Traška sąnarys po girnele

• Slopina keturgalvio raumens darbą

• Būtina stiprinti vidinę keturgalvio 

raumens galvą



Meniskų pažeidimai

• Gali būti ir ūminiai ir degeneraciniai 

meniskų plyšimai

• Pagrindiniai simptomai:

– Sąnario skausmas

– Tinimas 

• Gydymas gali būti konservatyvus ir 

chirurginis

• Jei neoperuojama, taikomi bendrieji traumų 

gydymo principai:

– Tausojantis režimas

– Šaldymas po krūvio

– Šlaunies raumenų stiprinimas

– Sėdemeninių raumenų aktyvacija

– Kelio ir dubens stabilizacijos pratimai 

ant nestabilių platformų



Raiščių ir sausgyslių pažeidimo požymiai
• Staiga kilęs skausmas

• Pokštelėjimas 

• Sutrinka raumens, sąnario funkcijos.

• Plyšus raiščiui, sąnario laisvumas – sąnarys lenkiasi į tą pusę, į kurią 

lenktis neturėtų.

• Patinimas.

• Plyšus sausgyslei, po oda gali susidaryti gumbas – tai nutrukęs 

susitraukęs raumuo.

• Odoje gali atsirasti kraujosrūvų.



Achilo tendinitas

• Lėtinė perkrovos trauma

• Dažnai skauda ne sausgyslę, o kulną

• Kartais čiuopamas sausgyslės sustorėjimas 
vidurinėje dalyje

• Skausmingiausia ryte pirmieji žingsniai

• Priežastys: 

– Blauzdos raumenų perkrova krūviu

– Blauzdos raumenų sutrumpėjimas

– Kieta danga

– Per greitas dangos pakeitimas

– Netinkama bėgimo technika

– Netinkama avalynė

• Profilaktika: 

– Pašalinti priežastis...

– Po krūvio šaldymas

– Ekscentriniai blauzdos raumenų pratimai



Plantarinis fasciitas

• Tai pėdos fascijos tepalinio maišelio 

uždegimas

• Kartais maskuoja kulnakaulio lūžį

• Dažnai būna bėgikams ir šokėjams

• Rizikos veiksniai:

– Plokščio pėda

– Aukštas pėdos lankas 

– Netinkama avalynė

– Viršsvoris

– Stovimas darbas

– Sutrumpėję blauzdos raumenys

• Gydyme ir profilaktikoje ypatingas dėmesys 

turi būti skirtas:

– pėdos stiprinimo pratimams 

– Kojų raumenų tempimams

– Šaldymui po krūvio

– Pėdos savimasažas kamuoliuku

– Avalynės pasirinkimui



Kaulų stresiniai lūžiai

• Tai ilgalaikės perkrovos pasekmė

• Simptomai: 

– Tinimas 

– Skausmas

– Jautrumas liečiant

– Skausmo didėjimas apkrovos metu

– Ankstyvėjantis skausmas treniruotės 

metu

– Skausmas ramybėje

• Gydymas ir reabilitacija trunka dažniausiai 

4 – 6 mėn ir ilgau...

• Gydymo metodai: 

– Operacija (?)

– Imobilizacija

– Vaistai nuo uždegimo

– fizioterapija

• Profilaktika: 

– Krūvio tinkamas dozavimas, 

– Bendrieji traumų profilaktikos principai



Nugaros skausmai



Tarpslankstelinio disko išvarža

• Užspaudžiamas nervas

• Diagnozę patvirtina 

magnetinio rezonanso 

tyrimas

• Skausmas gali būti ne 

nugaroje, o plisti į ranką ar 

koją

• Paūmėjimai gali sukelti 

labai stiprų skausmą

• Tik 40% operacijų 

efektyvios

• Teorija, kad 80% tinkamai 

gydant rezorbuojasi

savaime

• Būtina stiprinti raumenyną

ir gerinti stuburo 

stabilizaciją (core stability)



Rekomendacijos traumų profilaktikai

• Fizinis pasirengimas

– lavinkite tolygiai visus su sveikata ir su įgūdžiais susijusius fizinio 
pajėgumo komponentus

• Teisinga treniruotės struktūra

– nuolat atlikite gerą apšilimą ir atvėsimą

– prieš treniruotę suaktyvinkite kūno stabilizacinius raumenis

– pasirinkite optimalų fizinio krūvio intensyvumą ir apimtį

• Teisinga programos struktūra ir periodizacija

– bent 2 kartus per savaitę skirkite laiko ir jėgos treniruotėms arba kūno 
stabilumą gerinantiems pratimams

– vieną dieną per savaitę ilsėkitės nuo sporto

– kas 4 savaites darykite atsigavimo savaitę, kurios metu daugiausia 
laiko skiriate atsigavimui ir aerobiniam krūviui

• Techninių sporto šakos įgūdžių lavinimas (sportavimas trenerio 
priežiūroje)

• Tinkamas inventorius, treniruočių vieta ir apranga

• Tinkamas elgesys treniruočių ar varžybų metu



“Analizė ir veiksmų planas”

• Raiščiai ir raumenų prisitvirtinimo vietos lėčiau adaptuojasi krūviui, nei 

raumenys, todėl visada kentės pirmiausiai – nedidinkite per greitai 

krūvių

• Jei skausmas didesnis ryte, nei vakare, reiškia vakarykštis krūvis buvo 

per didelis

• Esant lėtiniam skausmui po krūvio, ieškokite raumens padidėjusio 

tonuso!

• Raumenų įtampa gali būti sukelta keleto veiksnių, tad verta išsiaiškinti 

priežastis:

– Raumens spazmas dėl lokalaus pažeidimo

– Raumens padidėjęs tonusas dėl nervų dirginimo

– Sutrumpėjęs raumuo dėl lėtinio uždegimo ir fibrozės

• Šaltis iškart po krūvio mažina trauminio uždegimo inertiškumą ir 

greitina gijimą

• Jei skausmas tęsiasi ir neišeina susitvarkyti savarankiškai, kreipkitės į 

specialistą



Į namus...

• Sporto trauma ar skausmas fizinio krūvio metu dažnai yra ženklas, 

kad organizmas negeba tinkamai adaptuotis krūviui

• Šiuolaikinis gyvenimo būdas kūne sukelia tipinius raumeninius 

disbalansus, kas po to didina sporto traumų riziką

• Per mažas fizinis aktyvumas organizmui sukelia lygiai tiek pat 

problemų, kaip ir per didelis

• Kartais mažiau = daugiau

• Treniruotėje darykite ne tik apšilimą, tačiau ir atvėsimą

• 2-3 kartus per savaitę skirkite laiko kūno stabilizacijos treniruotėms

• Skausmas rodo uždegimą ir perkrovą, tad gydymo ir korekcijos imtis 

būtina nedelsiant

• Neignoruokite skausmo treniruotėje

• Skausmą išliekantį ramybėje reikia gydyti vaistais

• Jei skausmas tęsiasi ir neišeina susitvarkyti savarankiškai, kreipkitės 

pagalbos



Kęstutis Linkus 

sporto medicinos gydytojas

sportogydytojas@gmail.com

+37068301629

www.sportomedikas.lt

Sėkmingų ir sveikų treniruočių!
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