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Faktai 1970-2010

Mirčių skaičius nuo infekcinių ligų ir 

nepakankamos mitybos sumažėjo 17 proc

Gyvenimo trukmė išaugo 11 metų

Mirčių skaičius dėl lėtinių ligų išaugo 30 proc

Raumenų-skeleto sistemos skausminiai 

sindromai yra pagrindinė gyvenimo kokybę 

įtakojanti patologija



Šiandienos iššūkiai

Degeneraciniai/lėtiniai susirgimai

Visuomenės senėjimas

JT apibrėžia visuomenę kaip „senstančią" jeigu vyresnių kaip 65 metai žmonių yra daugiau nei 7%, “pasenusią„ jei 
daugiau 14% ir "super-pasenusią„ , jei viršija 20%.

Visuomenės dydį ir amžiaus struktūrą lemia trys pagrindiniai demografiniai veiksniai: gimstamumas, mirčių
skaičius and migracija.



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



Kur glūdi regeneracinių galimybių paslaptis?



Trijų banginių aksioma

Darbo-poilsio balansas

Racionali mityba

Pastovus judesio režimas



Reakcija į 
stresą



H. Selye 
GAS



Streso poreikis ir jo vengimas



Streso poveikis



Žmogaus amžius yra svarbu, bet šio fakto 
suabsoliutinimas didelė klaida

Pagrindiniai gyvenimo periodai

vaikystė

paauglystė

vidutinio amžiaus krizės fenomenas

branda

Kiekvieno periodo metu mūsų kūno poreikiai yra 

unikalūs



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



Terapinės blokados fenomenas



Apibrėžimas 

Terapinę blokadą sukelia aktyvus patologinis židinys, kuris gali neturėti jokios klinikinės simptomatikos

Patologinis židinys- tai neigiamas poveikis į kūno savireguliacinę sistemą, sutrikdantis homeostatinius 

procesus ir neleidžiantis kūnui išgyti.



Patologinių židinių klasifikacija

Lėtiniai uždegiminiai pakitimai

Struktūriniai faktoriai

Randai

Stomatologiniai židiniai

Toksiniai faktoriai

Žarnyno disbiozė

Depresinės būklės



Lėtiniai uždegiminiai pakitimai

Sinusitai

Tonzilitas

Otitas

Lytinės sferos uždegimai

Apendicitas

Tulžies pūslės patologija

Hemorojus

Lėtinės imuninės gynybinės reakcijos



Struktūriniai faktoriai

Anatominės deformacijos

Tarpregioniniai stuburo ryšiai

Kinetinės grandinės sąveika

Pakitęs judesio stereotipas

Neurologiniai tarpraumeniniai ryšiai

Neurologinės inhibicijos fenomenas



Randai

Svarba-apie 50% visų diagnozuojamų patologinių židinių sudaro randai

Laparoskopiniai

Po vidaus organų operacijų

Dažniausi-apendektominiai, cezario pjūvio randai 



Funkcinis dubens nestabilumas ir

nugaros skausmas dėl

simptominio rando



Disbiozė

Perdirbti, rafinuoti produktai. Skaidulų svarba (nekrakmoliniai polisacharidai (NSP)-vandenyje tirpūs-

pektinas, mucinai, vandenyje netirpūs-celiuliozė, ligninai

Antibiotikai

Operacijos

Ksenobiotikai

Stresas 



Pradėti reikia nuo 
paprastų dalykų



Truputį apie pieną



Pienas

Tai visavertis maisto produktas, turintis visas sudėtines dalis, reikalingas žmogaus mitybai

Turi baltymus, riebalus, laktozę, vitaminus ir mineralus

Sterilus po melžimo, bet lengvai gendantis kambario temperatūroje per 3-4 val

Perdirbamas apsaugoti ir prailginti lentynos saugos laiką.



Pienas tai…

Emulsija riebalinių pieno dalelių (globulių), kurių sudėtyje pieno riebalai ir riebaluose tirpūs vitaminai

Koloidinė suspensija kazeino micelių (sudėtyje kazeino  baltymai, kalcis, fosfatai, citratai, vanduo), 

lipoproteininių junginių, globulininių baltymų

Tirpalas iš laktozės, tirpių baltimų, mineralų, vitaminų , rūgščių, fermentų ir kitų junginių



Pieno sudėtis





Riebalai 

Riebalinė pieno globulė

- trigliceridai (apie 98 %)

-kiti riebalai (apie 2%)

-diacylglicerolis ir monoacylglicerolis-0,5%

-fosfolipidai

-steroliai

-laisvosios riebiosios rūgštys

-riebaluose tirpūs vitaminai



Kazeinas



Homogenizacija



Homogenizacijos procesas



Homogenizacijos privalumai

Nereikia nugreibti riebalų nuo pieno paviršiaus

Minkštesnė varškė

Transportavimo metu nesusiplaka riebalai

Riebalai vienodai pasiskirstę po tūrį

Atsparumas oksidacijai ir atsirandančiam dėl jo prieskoniui

Lengvesnis virškinimas (?)



Homogenizacijos trūkumai

Dalis pieno baltymų nesuvirškinama ir absorbuojama į kraują

Pieno separavimas beveik neįmanomas

Sąveikauja su kūno hormonais, gali turėti įtakos onkosusirgimams

Suardo daugelį bioaktyvių medžiagų

Turi įtakos širdies –kraujagyslių ligų ir aterosklerozės vystymuisi



Pasterizavimas 





Svarbiausios priemonės 
regeneracijai



Miegas

Amerikiečiai miega mažiau 7 val, tai 2 val mažiau nei prieš šimtą metų

Miegas būtinas stipriai imuninei sistemai, kūno temperatūros, kraujospūdžio reguliacijai, glimfatinės

sistemos funkcijai

Trūkstant miego silpsta prieškaktinė smegenų žievės dalis, 

Miegantys mažiau 6 val per naktį, rizikuoja sirgti depresija, psichoze, patirti insultą

Netinkamai miegant skrandis ir kiti organai gamina daugiau alkio hormone grelino

Miegas yra ciklinis procesas

Naktinė pamaina gali neigiamai paveikti smegenų kognityvinę funkciją savaitei



Šiuolaikines 
technologijas reikia 
vertinti racionaliai ir 
kritiškai



Miegą neigiamai veikia

Pamaininis darbas

Mėlynos šviesos poveikis į melanopsiną

Socialinė cirkadianinių ritmų desinchronizacija

Urbanistinis šviesos smogas

Žiemos ir vasaros laiko kaitaliojimas (JAV infarktų skaičius išauga 24% kitą dieną po laiko pakeitimo

Paklydimas technologijose



Odos sensoriai



Protingos kojinės



Stuburas kaip judesio ašis







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 ???



Pritūpimas 



Mirtina trauka



Techninis brokas



Kvėpavimo fenomenas



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)



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)



Hipoksinės/hiperkapninės treniruotės 
privalumai

Lengvo laipsnio hipoksinė būklė gerina organizmo adaptaciją nepalankiems faktoriams, didina organizmo 

kompensacines galimybes (Solopov 2004)

Trumpa hipoksinė būklė gerina aerobinį metabolizmą (Meerson 1987, Volkov 1997)

Hipoksija galingas faktorius sportinių rezultatų gerinime (Letunov 1967)

Hipoksija didina raumenų kapiliarizaciją ir mitochondrijų kiekį (MacDougal&Sale 2014)

Hipoksija universali daugelio adaptacinių reakcijų ašis, antihipoksinė gynyba yra nespecifinis adaptacinis 

veiksnys (Medvedev 2003)



Poveikis autonominei nervų sistemai

Simpatinį tonusą didina

◦ Forsuotas iškvėpimas

◦ Prailgintas įkvėpimas

◦ Kvėpavimo sulaikymas po įkvėpimo

Parasimpatiką stimuliuoja

◦ Prailgintas iškvėpimas

◦ Kvėpavimo sulaikymas po iškvėpimo



Treniravimo resursai



Adaptacijos kaina

Problema yra kai visi kūno resursai nukreipiami viena linkme. Pavyzdys 

gali būti imunosupresija, kada sportininkai pasiekia sportinės formos 

piką: nukenčia imuninės sistemos baltymų sintezė (Jakovlev 1986)

Kada treniruotės poveikyje išauga, sakykim, širdies funkcinės 

galimybės, bet tuo pačiu kitų kelių organų funkcija nukenčia-yra 

vadinama adaptacijos kaina arba negatyviu kryžminiu pasipriešinimu 

(Meerson 1988)

Negatyvi organų ir sistemų adaptacija į specifinį krūvį (šios sistemos ir 

organai tiesiogiai nėra apkraunami) ypač išreikšta nesubrendusiame 

organizme (Platonov 1988)



Taisyklės judesio integravimui

Nuo paprasto link sudėtingo

Kūno svoris ar įrankių naudojimas

Fizinių galimybių išplėtimas

Galimas kryžminės adaptacijos fenomenas

Pagerėjusi savijauta dažnai yra pašalinis kryptingos ir protingos judesio lavinimo strategijos rezultatas

Mūsų kūnas yra dinaminė sistema



Treniravimo modelis

Raumenų aktyvumas veikia vidaus organų veiklą per somato-visceralinius refleksus (Mogendovich. 1965)

Sisteminis energetinis deficitas gali sąlygoti atskiriems organams būdingą simptomatiką (Wallace. 2011)

Metabolinė acidozė būdinga daugeliui kraštutinių fiziologinių ir patologinių organizmo būklių (Rosenfeld, 

2013)

Acidozė turi neigiamą poveikį koordinacijai (Maffetone. 1994)

Žmonės su laikysenos problemomis turi asimetrinį pėdų apkrovimą ( Bialek ir kt. 2009)





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 



Puikios dienos 
ir produktyvių 
treniruočių!


