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KVIESTINIAI LEKTORIAI
Netiesinis psichobiologinis modelis: fizinio krūvio sukelto psichosomatinio
skausmo dinamika
Agnė Slapšinskaitė, PhD
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Slaugos fakultetas, Sporto institutas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos
tyrimų institutas
Complex Systems in Sport Research Group

Psichobiologija – tai disciplina, kuri naudoja biologijos principus studijuoti žmogaus elgesį.
Itin dominantis psichobiologijos aspektas yra tai, kaip psichologiniai ir biologiniai procesai yra
integruojami ištvermės reikalaujančioje fizinėje veikloje t.y., Kaip atsiranda ir kaupiasi nuovargis?
Kaip atsiranda išsekimas? Kodėl yra nutraukiama fizinė veikla (angl., Task-disengagement)? Visi šie
klausimai tebėra mokslinės diskusijos objektai. Būtent netiesinis psichobiologinis modelis siūlo, kad
psichobiologinis elgesys, ištvermės reikalaujančių užduočių atlikimo metu, būtų konceptualizuotas
kaip savi-organizacijos proceso rezultatas, atsirandantis dėl vykstančios koordinacijos tarp CNS,
periferijos ir aplinkos, bet ne kaip vienos iš šių komponenčių nulemtas rezultatas (1).
Akumuliuojantis nuovargiui sistemos/asmens turimi ir lengvai disponuojami laisvės laipsniai
mažėja. Pradinė ištvermės reikalaujančio fizinio aktyvumo dalis yra charakterizuojama – mąstymo,
judesio ir fiziologiniu lankstumu ir sistemos stabilumu. Mažėjant laisvės laipsniams, sistema praranda
savo pradinį lankstumą, skirtinguose lygmenyse, ir tai galiausiai priveda prie užduoties pabaigimo. Ši
hipotezė buvo patikrinta atliekant ir stebint kokybinius dinaminius pokyčius tiek kinematiniuose (2),
tiek psichologiniuose (3) bei fiziologiniuose kolektyviniuose kintamuosiuose (4). Praėjus laikui nuo
užduoties atlikimo pradžios kinematiniuose duomenyse buvo stebimos nedidelės fliuktuacijos,
suvokiamų pastangų (SP) dydis keitėsi ir fliuktuavo, fiziologinių respirometrijos metu gautų duomenų
pagrindiniai komponentai fliuktuavo, t.y., išlaikė pastovų variabilumą. Visi šie dydžiai, parodo, kad
organizmas yra lanksčioje, lengvai prisiderinančioje psichobiologinėje būsenoje atlikdamas tam tikro
sunkumo fizinį krūvį. Kuomet akumuliuojantis fiziniam krūviui, sistema pradeda prarasti savo
lankstumą ir turimus laisvės laipsnius, ko pasekoje sistemoje pradeda stebėti – padidėjusios
fliuktuacijos kinematiniuose duomenyse bei principiniuose komponentuose fiziologiniuose
duomenyse, (SP) nustoja fliuktuavusios, bet pradeda didėti. Būtent čia yra stebimas koordinacijos
tranzicija tarp fazių. Būtent šiuo metu sistema tampa nelanksčia ir nestabilia, todėl bet kokia pašalinė
perturbacija/poveikis, gali pakeisti sistemos būseną iš fizinio aktyvumo į užduoties nutraukimą. Taigi,
ištvermę reikėtų suprasti ne tik kaip metaboliniu pagrindu grįstą gebą, bet ir nuo kūno-proto bei
asmens-aplinkos (5) santykių priklausančią savybę. Netiesinių dinaminių sistemų teorija padeda
nustatyti lanksčias ir nelanksčias sistemos būsenas, bei informuoja mus apie artėjantį užduoties
pabaigimą (angl., task-disengagement).
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Moksliniais tyrimais nustatyta, kad mūsų intencijos, minčių turinys bei dėmesio
sukoncentravimas yra dinaminiai produktai t.y., jie paklūsta dinaminiams dėsniams (stabilumui ir
nestabilumui). Mus domina kas vyksta su skausmu ištvermės reikalaujančiose fizinėje veikloje. Fizinio
aktyvumo kontekste, atsiradęs skausmas yra suprantamas kaip subjektyvi būsena ar jausmas susijęs su
nuovargiu, skausmu ar tirpimu. Puikiai žinoma, kad toks skausmas yra svarbus komponentas užduoties
toleravimui bei užduoties pabaigimui. Tačiau nors fizinio krūvio/pratimo metu atsiradęs skausmas yra
tyrinėjamas daugiau kaip 75 metus, tačiau gausu nesutarimų, kaip tokį skausmą vadinti ir nėra sutarta
dėl šio skausmo atsiradimo tikslių mechanizmų. Mes siūlome šį, fizinio krūvio metu atsiradusį
skausmą, studijuoti remiantis netiesinių dinaminių sistemų teorija ir psichobiologiniu modeliu,
naudojant žmogaus kūno žemėlapį (angl., body map) bei asmeninio raportavimo (angl., self-report)
metodą. Konferencijos dalyviai bus supažindinti su naujausiomis publikacijomis šioje mokslo
kryptyje.
Literatūros šaltiniai:
1. Balagué N, Hristovski R, Vázquez P, Slapsinskaite A. Psychobiology of endurance and exhaustion a
nonlinear integrative apporach. Res Phys Educ Sport Heal. 2014;3(1):3–11.
2. Hristovski R, Balagué N. Fatigue-induced spontaneous termination point - Nonequilibrium phase transitions
and critical behavior in quasi-isometric exertion. Hum Mov Sci [Internet]. Elsevier B.V.; 2010;29(4):483–93.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.humov.2010.05.004
3. Balagué N, Aragonés D, Hristovski R, García S, Tenenbaum G. El foco de atención emerge
espontáneamente durante el ejercicio progresivo y máximo. Rev Psicol del Deport. 2014;23(1):57–63.
4. Garcia-Retortillo S, Javierre C, Hristovski R, Ventura JL, Balagué N. Cardiorespiratory coordination in
repeated maximal exercise. Front Physiol. 2017;8(JUN):1–7.
5. Slapsinskaite A, García S, Razon S, Balagué N, Hristovski R, Tenenbaum G. Cycling outdoors facilitates
external thoughts and endurance. Psychol Sport Exerc [Internet]. 2016;27:78–84. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1469029216300930

TRUMPŲJŲ ŽODINIŲ PRANEŠIMŲ SEKCIJA
Kvėpavimo raumenų treniruočių poveikis pacientų po širdies operacijos
kvėpavimo sistemos funkcinei būklei ir fiziniam pajėgumui antruoju reabilitacijos
etapu
Greta Baleišytė, Lina Leimonienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Slaugos fakultetas, Reabilitacijos klinika

Įvadas. Atvira širdies operacija yra kompleksinė procedūra, kuri nulemia susilpnėjusią plaučių
funkciją bei sumažina kvėpuojamųjų raumenų jėgą. Kvėpavimo raumenų treniruotės tampa efektyviu
būdu pagerinti raumenų jėgą bei pagerinti fizinį aktyvumą [1]. Kvėpavimo pratimai skirti ne tik
padidinti kvėpavimo raumenų jėgą, bet taip pat padidinti oro tūrį įkvėpimo ir iškvėpimo metu, gerinti
plaučių ventiliaciją, įsotinimą deguonimi [2].
Tyrimo tikslas – nustatyti kvėpavimo raumenų treniruočių poveikį pacientų kvėpavimo sistemos
funkcinei būklei bei fiziniam pajėgumui po širdies operacijų antruoju reabilitacijos etapu.
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Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas buvo vykdomas LSMUL VšĮ Kauno Klinikų filiale
Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje nuo 2017-04-01 iki 2017-08-01. Tiriamųjų kvėpavimo sistemos
funkciniai rodikliai ir fizinis pajėgumas buvo vertinami antrojo reabilitacijos etapo pradžioje prieš
pradedant kineziterapijos (KT) procedūras ir pabaigoje po KT procedūrų. Visi tiriamieji prieš
pradedant tyrimą pasirašė Bioetikos komisijos sudarytą dalyvavimo tyrime sutikimo ir informavimo
formas. Tyrime dalyvavo 30 (23 vyrai ir 7 moterys) pacientų, kuriems buvo atlikta širdies operacija.
Sistemingos atrankos metodu pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją grupę – 15 pacientų (12
vyrų ir 3 moterys), kuriems buvo taikyta įprastinė reabilitacija ir kvėpavimo raumenų treniruotė,
kontrolinę grupę – 15 pacientų (11 vyrų ir 4 moterys), kuriems buvo taikyta tik įprastinė reabilitacija.
Tiriamosios grupės amžiaus vidurkis 67,4 metai, o kontrolinės grupės - 66,7 metai. Tiriamojoje
grupėje buvo 26,67% rūkančių pacientų, o kontrolinėje grupėje rūkė 33,33% pacientų. Tiriamosios
grupės pacientams buvo taikoma KT, kurią sudarė dinaminiai rankų ir kojų raumenų pratimai,
veloergometrijos treniruotės bei papildomos kvėpavimo raumenų treniruotės su kvėpavimo raumenų
treniravimo aparatu, o kontrolinės grupės pacientams buvo taikoma įprastinė KT. Tyrimo metu buvo
vertinama krūtinės ląstos ekskursija, kvėpavimo dažnis bei nueitas nuotolis 6 minučių ėjimo testo
metu. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant Microsoft Excel 2007 programą ir IBM SPSS
Statistics 22 statistinį programų paketą. Duomenys pateikiami – mediana (minimali – maksimali
reikšmės; vidurkis). Skirtumams tarp dviejų nepriklausomų imčių nustatyti taikytas Man-Withney (U)
testas, o skirtumams tarp dviejų priklausomų imčių nustatyti taikytas Wilkokson testas.
Rezultatai. Abiejų grupių tiriamųjų krūtinės ląstos ekskursija statistiškai reikšmingai skyrėsi prieš
reabilitaciją (U= -3,252; p=0,001). Tiriamosios grupės pacientų krūtinės ląstos ekskursija prieš
reabilitaciją buvo 6 cm (1 – 8; 5,4), o po reabilitacijos – 10 (3 – 14; 8,73) cm. Krūtinės ląstos
ekskursija po reabilitacijos statistiškai reikšmingai padidėjo (Z= -3,208; p=0,001). Kontrolinės grupės
pacientų krūtinės ląstos ekskursija prieš reabilitaciją buvo 3 cm (0 – 5; 3,07), o po reabilitacijos – 6 cm
(2 – 10; 5,60). Krūtinės ląstos ekskursija po įprastinės reabilitacijos statistiškai reikšmingai padidėjo
(Z= -3,320; p=0,001). Abiejų grupių tiriamųjų kvėpavimo dažnis statistiškai reikšmingai nesiskyrė
prieš reabilitaciją (U= -1,068; p=0,286). Tiriamosios grupės grupės pacientų, kvėpavimo dažnis prieš
reabilitaciją buvo 20 (16 – 24; 20,8) k./min, o po reabilitacijos – 16 (11 – 20; 16,40) k./min.
Kvėpavimo dažnis po reabilitacijos statistiškai reikšmingai sumažėjo (Z= -3,455; p=0,001).
Kontrolinės grupės pacientų, kvėpavimo dažnis prieš reabilitaciją buvo 20 (14 – 24; 19,47) k./min, o
po reabilitacijos – 16 (14 – 24; 17,33) k./min. Kvėpavimo dažnis po įprastinės reabilitacijos statistiškai
reikšmingai sumažėjo (Z= -2,694; p=0,007). Abiejų grupių tiriamųjų 6 min. ėjimo testo rezultatai
statistiškai reikšmingai nesiskyrė prieš reabilitaciją (U= -0,270; p=0,787). Tiriamosios grupės pacientų
6 min. ėjimo testo rezultatai prieš reabilitaciją buvo 280 (150 – 390; 258) metrai, o po reabilitacijos –
400 (310 – 500; 395,33) metrai. 6 min. ėjimo testo rezultatai po reabilitacijos statistiškai reikšmingai
padidėjo (Z= -3,421; p=0,001). Kontrolinės grupės pacientų 6 min ėjimo testo rezultatai prieš
reabilitaciją buvo 250 (120 – 424; 247,4) metrai, o po reabilitacijos – 380 (212 – 480; 346,33) metrai.
6 min ėjimo testo rezultatai po įprastinės reabilitacijos statistiškai reikšmingai padidėjo (Z= -3,417;
p=0,001).
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Išvados. 1. Tiriamiesiams pacientams, kuriems buvo taikyta įprastinė kineziterapija padidėjo krūtinės
ląstos ekskursija, 6 minučių ėjimo testo rezultatai bei sumažėjo kvėpavimo dažnis (p<0,05). 2.
Tiriamiesiams pacientams, kuriems buvo papildomai taikomos kvėpavimo raumenų stiprinimo
treniruotės taip pat padidėjo krūtinės ląstos ekskursija, 6 minučių ėjimo testo rezultatai bei sumažėjo
kvėpavimo dažnis (p<0,05). 3. Tiriamųjų, kuriems buvo taikytos papildomos kvėpavimo raumenų
stiprinimo treniruotės, 6 minučių ėjimo testo rezultatai buvo geresni, negu tiriamųjų, kuriems buvo
taikyta įprastinė kineziterapija (p<0,05). 4. Papildomos kvėpavimo raumenų treniruotės turi teigiamą
poveikį pacientų, po širdies operacijų, fiziniam pajėgumui, tačiau neturi teigiamo poveikio kvėpavimo
sistemos funkcinei būklei.
Literatūros šaltiniai:
1. André Luiz Lisboa Cordeiro, Thiago Araújo de Melo etc. Inspiratory muscle training and functional capacity
in patients undergoing cardiac surgery. Brazilian journal of cardiovascular surgery. 2016; 31 (2): 140-144.
2. Westerdahl E. Optimal technique for deep breathing exercises after cardiac surgery. Minerva anestesiologica.
2015; 81 (6): 678-683.

Jogą lankančių moterų elektrokardiografinių rodiklių kaita ir jų ryšys su Žemės
magnetiniu lauku
Gilija Bernotienė, Alfonsas Vainoras, Algė Daunoravičienė, Kristina Berškienė, Deivydas
Velička
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Sporto institutas

Įvadas. Širdies ir kraujagyslių sistemos stebėjimas tampa vis svarbesnis, nes sergamumas šios
sistemos ligomis ir mirtingumas nuo jų išlieka dažniausias [4]. Taip pat didėjant jogos praktikos
populiarumui, auga susidomėjimas šios sistemos poveikiu žmogaus organizmui [5]. Atlikti tyrimai
stebint jogos praktikos poveikį žmogaus ŠSD [2], AKS [1], bet duomenys apie ilgalaikį jogos poveikį
ŠKS naudojant EKG metodą ar stebint EKG parametrų koreliacijas su Žemės magnetiniu lauku vis dar
nėra publikuoti.
Tyrimo tikslas – nustatyti jogą lankančių moterų elektrokardiografinių rodiklių kaitą ir jų ryšį su
Žemės magnetiniu lauku.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvavo 13 sveikų jauno amžiaus (31,31±6,12 m.)
moterų, kurios nebuvo lankiusios jogos ir pradėjo lankyti hatha (fiziniai jogos pratimai) jogos
užsiėmimus 2 kartus per savaitę po 1,5 val. Poveikio trukmė šeši mėnesiai. Kiekvienai tiriamajai buvo
atlikti keturi tyrimai kas du mėnesius. Tyrimo metu buvo registruojama elektrokardiograma gulint (5
min. ramybė, 5 min. klausantis jogos atsipalaidavimo technikos, 5 min. atliekant kvėpavimo pratimą
Udžaji (Ujjayi) ir 5 min. ramybė). EKG registravimo ir analizės būdai. Širdies ir kraujagyslių sistemos
funkcinės būklės vertinimui buvo naudojama LSMU Kardiologijos institute sukurta kompiuterinė
elektrokardiogramos analizės sistema „Kaunas-Krūvis“. Nagrinėti EKG parametrai antroje
derivacijoje: RR intervalas, ΔRR, ST amplitudė, širdies ritmo variabilumo vLF (labai žemo dažnio),
LF (žemo dažnio), HF (aukšto dažnio) rodikliai, bei LF/HF santykis. Lokalus Žemės magnetinis laukas
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(ŽML) vertinamas Lietuvoje (Baisogaloje) įrengtu pT jautrumo magnetometru (žiūr.
https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/ magnetometras GCI003) tuo
pačiu metu kaip ir buvo įrašoma EKG. Atlikus ŽML rodmenų Furje transformaciją buvo
išskaičiuojamas Šumano rezonansų [6] spektras. Šis spektras suskaidytas į penkias, fiziologiškai
reikšmingas sritis, intervalus: 0 – 3,5 Hz, Delta bangos, 3,5 – 7 Hz, Teta bangos, 7 – 15 Hz, Alfa
bangos, 15 – 32 Hz, Beta bangos ir 32 – 65 Hz, Gama bangos. Kiekvienam išskirtam intervalui
Šumano spektre paskaičiuotas vidutinis ŽML galingumas. Statistinė duomenų analizė buvo atlikta
SPSS 22.0 for Windows bei Microsoft Excel 2007 kompiuterinėmis programomis. Kintamųjų
įvertinimui buvo skaičiuojami aritmetiniai vidurkiai ir standartinė vidurkio paklaida. Skirtumams tarp
skirtingų tyrimo etapų nustatyti buvo naudojamas neparametrinis Frydmano kriterijus. Žemės
magnetinio lauko galingumo koreliacijos su nagrinėtais EKG parametrais nustatytos pagal Pirsono
kriterijų. Skirtumai reikšmingi, kai p<0,05.
Rezultatai. Po dviejų mėnesių jogos taikymo moterų EKG ST amplitudė sumažėjo. Šio rodiklio
vidurkis pirmo tyrimo metu, t.y. prieš pradedant taikyti jogos poveikį, gulint ramybėje penkias minutes
buvo 18,74 mV, o po dviejų mėnesių sumažėjo iki 0,52 mV. Skirtumas statistiškai reikšmingas
(p=0,018). Statistiškai patikimas skirtumas (p=0,014) nustatytas lyginant ST amplitudės vidurkį
tiriamosioms klausantis atsipalaidavimo technikos prieš jogos taikymą (24,15 mV) ir po dviejų
mėnesių (9,85 mV). Registruotas statistiškai reikšmingas (p=0,001) širdies ritmo variabilumo (vLF )
didėjimas ramybėje. Pirmo tyrimo metu šio rodiklio vidutinė reikšmė buvo - 0,71 Hz, po šešių mėnesių
-0,60 Hz. Koreliacijos tarp ŽML ir EKG parametrų buvo reikšmingos ir didžiausios reguliacinėje
sistemoje (RR intervalas) lyginant su kitais tirtais EKG parametrais. RR intervalo ryšys, atliekant
kvėpavimo pratimą Udžaji, su ŽML skirtingose Šumano dažnių diapazonuose pirmo tyrimo metu
buvo: Delta srityje -0,5072 (p=0,0384), Teta srityje -0,5245 (p=0,0329) ir Beta srityje -0,5929
(p=0,0164). Taip pat buvo stebimi statistiškai patikimi koreliaciniai ryšiai tarp RR intervalo ir ŽML
pirmo tyrimo metu ramybės būsenoje bei atsipalaidavimo technikos metu (p<0,05). Gautus tyrimo
rezultatus patvirtina kitų autorių atlikti darbai [3].
Išvados. 1. Jauno amžiaus moterų miokardo aprūpinimas energetiniais resursais per pirmus du jogos
praktikos mėnesius pagerėjo, o po keturių ir šešių mėnesių – nekito. 2. Elektrokardiogramos funkcinio
rodiklio, atspindinčio organizmo metabolizmą ir hemodinamiką, didėjimas buvo pastebėtas per pirmus
du mėnesius (vLF spektras). 3. Nustatyta, kad prieš jogos taikymą, didėjant žemės magnetinio lauko
aktyvumui Delta, Teta ir Beta srityse jauno amžiaus moterų EKG RR intervalo trukmė mažėja.
Literatūros šaltiniai:
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2. Hewett ZL., Pumpa KL., Smith CA., Fahey PP., Cheema BS. Effect of a 16-week Bikram yoga program on
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randomized controlled trial. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017; 17:226.
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Lietuvos sportininkų PPAR genetinių variantų reikšmė raumenų darbingumui ir
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Įvadas. Fizinis žmogaus pajėgumas yra tiesiogiai siejamas su sveikata [1-2]. Svarbų vaidmenį
žmogaus adaptacijai fiziniam krūviui atlieka peroksisomų proliferatoriaus aktyvinto receptoriaus
(PPAR) genų reguliatorių šeima, dalyvaujanti mitochondrijų biogenezėje, energijos homeostazėje,
termogenezėje ir metabolizme (angliavandenių ir lipidų apykaitoje) [1-5]. Šių genų variantai taip pat
yra siejami su metabolinio sindromo rizika (su nutukimu, dislipidemija, II tipo cukriniu diabetu ir
ateroskleroze) [1,4].
Tyrimo tikslas – įvertinti 5 genetinių variantų (PPARGC1A c.1444G>A; PPARGC1B c.607G>C;
PPARA c.1160-396G>C; PPARG c.34C>G; PPARD c.-87T/C) įtaką Lietuvos sportininkų raumenų
darbingumui ir sveikatai.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Laikantis visų asmens duomenų apsaugos bei bioetikos
reikalavimų, buvo ištirti 130 didelio meistriškumo Lietuvos sportininkų (3 grupės: (1) į ištvermę
orientuotų aerobinio pajėgumo sporto šakų sportininkai, n = 51; (2) anaerobinio pajėgumo – greitumo
ir jėgos sportininkų grupė, n = 35; (3) „mix“ aerobinio ir anaerobinio pajėgumo grupė, n = 44), o
kontrolinę grupę sudarė 175 nesportuojančių Lietuvos populiacijos asmenys. Tiriamųjų DNR išskirta
iš periferinio kraujo leukocitų fenolio-chloroformo ekstrakcijos būdu. Genotipavimas atliktas taikant
PGR ir restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmų analizės metodus. Fenotipiniai sportininkų rodikliai
vertinti pagal: ūgį, kūno masę, riebalų ir raumenų masę, kūno masės indeksą (KMI), raumenų riebalų
masės indeksą (RRMI) bei plaštakų jėgą; taip pat fizinis pajėgumas vertintas pagal vienkartinį
raumenų susitraukimo galingumą (VRSG, vertikalių šuolių testas) ir anaerobinį alaktatinį raumenų
galingumą (AARG, laiptinė ergometrija); aerobinis darbingumas – pagal VO2max; kraujotakos
sistemos funkcinis pajėgumas – pagal Rufjė indeksą (RI). Statistiškai įvertinti genotipų/alelių dažnių
pasiskirstymai grupėse, vertinant nukrypimą nuo Hardžio-Vainbergo dėsnio. Skirtumams tarp
kokybinių rodiklių įvertinti pritaikytas chi kvadrato kriterijus (χ2). Tyrime reikšmingumo lygmuo
lygus 0,05. Sportininkų fenotipinių rodiklių kiekvienam genotipui vidutiniai skirtumai buvo vertinami
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vienfaktorės dispersinės analizės metodu (ANOVA). Genotipo įtakos fenotipui įvertinimui buvo
sudaryti binarinės logistinės regresijos modeliai. Tyrimų rezultatai buvo apskaičiuoti naudojant
statistinės analizės atviros prieigos paketą R v3.1.
Rezultatai. Fenotipo analizė parodė, kad fizinio išsivystymo ir anaerobinio pajėgumo rodikliai
greitumo jėgos sportininkų reikšmingai skyrėsi nuo rodiklių ištvermės grupėje (p≤0,05). Didžiausios
anaerobinio darbo galingumo reikšmės būdingos greitumo jėgos grupės atstovams, o ištvermę
lavinantiems asmenims būdingi geresni širdies kraujagyslių sistemos rodikliai, susiję su aerobiniu
darbingumu. Genotipų analizės rezultatai parodė statistiškai reikšmingus skirtumus tarp visos
sportininkų grupės ir kontrolės: PPARGC1B: GG 89.2%, GC 10.8%, CC 0% vs GG 80.6%, GC
19.4%, GG 0% (p=0.04); PPARD: TT 88.5%, TC 11.5%, CC 0% vs TT 78.9%, TC 19.4%, CC 1.7%
(p=0.05); PPARA: GG 61.5%, GC 38.5%, CC 0% vs GG 70.3%, GC 26.9%, CC 2.9% (p=0.02).
Sportininkų tarpe nebuvo nustatyti genotipai PPARGC1B (CC), PPARD (CC), PPARA (CC), kurie
gali lemti metabolinį sutrikimą. PPARG CC genotipas greitumo jėgos sportininkų (77,1%) buvo
dažnesis nei kitose sporto grupėse ir kontrolėje (68%). PPARA genotipai greitumo jėgos sportininkų
grupėje (GG 51.4%, GC 48.6%, CC 0%) reikšmingai skyrėsi nuo kontrolės (p=0,03), t.p. PPARA C
alelis buvo dažnesnis šioje grupėje (24.3%) lyginant su ištvermės gr. (17.7%) ir su kontrole (16.3%).
Nustatyta, kad PPARA С alelio (kuris susijęs su metabolinio sutrikimo rizika) nešiotojai, 2,2 kartus
labiau tikėtina bus greitumo jėgos sporto šakų atstovais, lyginant su kontrole (95% CI: 1,07-4,67).
Genotipo-fenotipo analizė parodė, kad PPARGC1A GG genotipo sportininkų ūgis, svoris, raumenų
masė, RRMI reikšmingai didesni, o RI buvo daug mažesnis nei AA genotipo sportininkų. Pagal
PPARA - heterozigotiniai asmenys (GC) greitumo jėgos grupėje pasižymėjo geresniais plaštakų jėgos
ir VRSG rezultatais nei GG genotipo sportininkai. Pagal PPARG – CC genotipo sportininkų plaštakų
jėga ir raumenų masė buvo didesni nei CG genotipo, o RI buvo geresnis CG sportininkų nei CC.
Tiesinės regresijos rezultatai parodė: PPARGC1A AA yra teigiamai susijęs su plaštakų jėga, o PPARA
GC, PPARG CC – su VRSG.
Išvados. Rezultatai rodo, kad žmogaus genome yra variantai (PPARA C), kurie gali turėti dvigubą
poveikį organizmui ir nulemti greitumo jėgos sporto šakų atstovų didesnę riziką susirgti metabolinio
sindromo ligomis. Genotipai PPARGC1B CC, PPARD CC, PPARA CC, kurie gali lemti metabolinį
sutrikimą nesutinkami Lietuvos sportininkų tarpe. Nustatyta teigiama asociacija PPARA C, PPARG C,
PPARGC1A A alelių su sportininkų greitumo jėgos savybėmis, galimas ir adityvus PPARD TT,
PPARA GG genotipų poveikis ištvermei.
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Širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų funkcinių rodiklių bei suvokiamų
pastangų sąsajų nustatymas, taikant didelio intensyvumo pratybas jauno amžiaus
moterims
Roberta Mikniūtė, Ernesta Gurskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Pagreitėjus gyvenimo tempui, reikalingas fizinis aktyvumas labai sumažėjo, kas išryškino su
neveiklumu susijusias sveikatos problemas, todėl žmonės vis dažniau įtraukia į savo gyvenimą fizinį
aktyvumą, kartais neįvertinę jo įtakos organizmui [1]. Viena iš populiarėjančių fizinio aktyvumo formų
yra aukšto intensyvumo treniruotė. Jos tikslas yra gauti tokią pačią naudą norint pagerinti aerobinę ir
anaerobinę ištvermę atliekant mažos trukmės didelio intensyvumo fizinį krūvį [2], [3], [4].
Tyrimo tikslas – nustatyti širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų funkcinių rodiklių bei
suvokiamų pastangų sąsajas, taikant didelio intensyvumo pratybas jauno amžiaus moterims.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Vienmomentiniame tyrime dalyvavo 32 jauno amžiaus (18-30
m.) moterys, neturinčios širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo bei griaučių raumenų sistemų sutrikimų,
kurios pagal atsakytus anketos klausimus buvo suskirstytos į dvi grupes: 1) 15 aktyviai
nesportuojančių moterų, kurių amžiaus vidurkis buvo 23,07 (1,44) metų ir KMI vidurkis - 20,78 (2,15)
kg/m2; 2) 17 sportuojančių moterų, kurių amžiaus vidurkis buvo 22,35 (1,90) metų ir KMI vidurkis 22,16 (2,75) kg/m2. Abiejų grupių tiriamosioms buvo taikytos vienodo fizinio krūvio pratybos, kurios
buvo sudarytos pagal sutrumpintą „TABATA“ treniruotės metodą: 4 min. fizinis krūvis, iš kurių 20
sek. sudarė pratimo atlikimas, 10 sek. – poilsis. Tyrimo pradžioje dalyvės turėjo atsakyti į pateiktus
anketos klausimus, tikslu išsiaiškinti atitikimą nustatytiems kriterijams ir suskirstyti į grupes. Vėliau
tiriamosioms buvo matuojamas sistolinis (SAKS) ir diastolinis (DAKS) kraujo spaudimas riešiniu
„Medisana” matuokliu prieš, iškart po fizinio krūvio ir praėjus 3 min. ir 6 min. po fizinio krūvio.
Gyvybinė plaučių talpa (GPT) buvo matuojama spirometru „Micro Medical Limited“ prieš ir iškart po
fizinio krūvio, o kvėpavimo raumenų jėga - pneumotonometru „Micro RPM“ prieš, iškart po fizinio
krūvio ir praėjus 4 min. po fizinio krūvio. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) buvo fiksuojamas
pulsometru „PolarH7“ prieš fizinį krūvį, viso fizinio krūvio metu ir atsistatymas iki ramybės ŠSD.
Subjektyvios suvokiamos pastangos buvo vertinamos „Omni“ skale fizinio krūvio viduryje ir iškart po
fizinio krūvio. Statistinė duomenų analizė buvo atliekama SPSS 22.0 kompiuterine programa. Ryšio
stiprumo nustatymui buvo taikytas Spirmeno (Spearman‘s) koreliacijos metodas. Statistiškai
reikšmingas skirtumas laikytas, kai p<0,05.
Rezultatai. Pirmoje grupėje nustatytas statistiškai reikšmingas atvirkštinis vidutinio stiprumo ryšys
(p=0,045; r(15)=-0,524) tarp SAKS po krūvio ir GPT po krūvio rodiklių. Tačiau antros grupės
tiriamųjų SAKS po krūvio ir GPT po krūvio rodikliai statistiškai reikšmingai nekoreliuoja (p=0,69).
Galima teigti, kad nesportuojančių moterų grupėje padidėjus SAKS rodikliui po fizinio krūvio
sumažėja GPT. Pirmoje grupėje tarp suvokiamų pastangų fizinio krūvio viduryje (balais) ir
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maksimalaus ŠSD atliekant bėgimą vietoje keturpėsčioje padėtyje nebuvo gautas statistiškai
reikšmingas ryšys (p=0,235). Tačiau antroje grupėje tarp suvokiamų pastangų fizinio krūvio viduryje
(balais) ir maksimalaus ŠSD atliekant bėgimą vietoje keturpėsčioje padėtyje gautas statistiškai
reikšmingas tiesioginis vidutinio stiprumo ryšys (p=0,001; r(17)=0,741). Todėl galima teigti, kad
sportuojančių moterų grupėje didėjant ŠSD didėja ir nuovargio suvokimas krūvio viduryje; tik
sportuojančios moterys adekvačiai įvertina jaučiamą nuovargį fizinio krūvio viduryje atsižvelgdamos į
organizmo reakciją. Pirmoje grupėje tarp suvokiamų pastangų po fizinio krūvio (balais) ir
maksimalaus ŠSD atliekant šuoliukus ant stepo gautas statistiškai reikšmingas tiesioginis vidutinio
stiprumo ryšys (p=0,039; r(15)=0,537). Antroje grupėje tarp suvokiamų pastangų po fizinio krūvio
(balais) ir maksimalaus ŠSD atliekant šuoliukus ant stepo taip pat gautas statistiškai reikšmingas
tiesioginis vidutinio stiprumo ryšys (p=0,005; r(17)=0,650). Todėl galima teigti, jog esant aukštam
ŠSD nuovargio skalė įvertinama dideliu balu; tiek nesportuojančios, tiek sportuojančios moterys
adekvačiai įvertina jaučiamą nuovargį po fizinio krūvio.
Išvados. 1. Nustatyta, kad nesportuojančių moterų grupėje padidėjus sistoliniam arteriniam kraujo
spaudimui, sumažėjo gyvybinė plaučių talpa. 2. Nustatyta, kad sportuojančių moterų grupėje didėjant
širdies susitraukimų dažniui fizinio krūvio viduryje didėja ir suvokiamų pastangų balas. 3.
Sportuojančių ir nesportuojančių moterų grupėse atlikus intensyvų fizinį krūvį ir padidėjus širdies
susitraukimų dažniui, adekvačiai buvo nurodomas aukštas nuovargio skalės balas.
Literatūros šaltiniai:
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Asmenų, patyrusių priekinio kryžminio raiščio traumą, kelio sąnario funkcija
praėjus 6 mėnesiams po rekonstrukcinės operacijos
Saulė Salatkaitė1, Laimonas Šiupšinskas1, Toma Garbenytė-Apolinskienė1, Rimtautas Gudas1,2
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Įvadas. Priekinio kryžminio raiščio (PKR) plyšimai įvyksta 60 – 71 iš 100 000 asmenų bei yra
laikoma viena aktualiausių visuomenės sveikatos problemų (1). Norint įvertinti ar PKR rekonstrukcija
buvo sėkminga, pacientas turi sugebėti grįžti į prieš traumą buvusį fizinio aktyvumo lygį (2). Pasaulyje
yra priimta, jog praėjus 4 mėnesiams po PKR rekonstrukcijos asmuo gali pradėti sportinę reabilitaciją,
tarp 4-6 mėnesių – pradėti treniruotis, tarp 6-8 mėnesių – sugrįžti į varžybas (3).
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Tyrimo tikslas – įvertinti asmenų, patyrusių priekinio kryžminio raiščio ir menisko plyšimus,
funkcinę būklę praėjus 6 mėnesiams po operacijos.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvavo 34 asmenys, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes.
Pirmąją grupę sudarė 21 (61,8 proc.) asmuo, patyręs tik PKR plyšimą. Vidutinis grupės amžius buvo
23,5 (15; 39) metai, ūgis – 185 (170; 203) cm, svoris – 80 (65; 107) kg, kūno masės indeksas – 22,6
(20,5; 28,4). Antrąją grupę sudarė 13 asmenų (38,2 proc.), kurie patyrė PKR ir menisko plyšimą.
Vidutinis grupės amžius buvo 22 (16; 40) metai, ūgis – 186,5 (175; 208) cm, svoris – 86 (70; 108) kg,
kūno masės indeksas – 23,8 (20; 33). Amžiaus, ūgio ir svorio vidurkiai tarp grupių nesiskyrė. Visi
tiriamieji buvo pakviesti dalyvauti tyrime praėjus 6 mėnesiams po operacijos. Jiems buvo įvertinta
PKR funkcija naudojant „Genourob“ artrometrą, atliktas funkcinis ištyrimas, naudojant funkcinį
judesių vertinimą (FMS), modifikuotos žvaigždės nuokrypio testą (YBT), šuolių viena koja testų
kompleksą (HOP). “Genourob” kelio sąnario artrometras yra skirtas vertinti kelio sąnario priekinį
pasislinkimą. Jis suteikia galimybę kontroliuoti girnelės ir blauzdos apkrovą, šlaunį lenkiančių
raumenų aktyvumą (4). FMS – praktinis metodas, kuris padeda įvertinti pagrindinius judesių modelius
judesio metu (5). YBT testas yra naudojamas norint įvertinti asmens dinaminę pusiausvyrą,
neuroraumeninę kontrolę apatinėse galūnėse (6). HOP testai suteikia informacijos vertinant apatinių
galūnių jėgą, galingumą, neuroraumeninę kontrolę (7). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant
IBM SPSS Statistics 22 paketą. Kiekybinio požymio reikšmės dviejose nepriklausomose grupėse
lygintos taikant neparametrinį Mano-Vitnio-Vilkoksono kriterijų. Tiesiniam ryšiui tarp kiekybinių
požymių apskaičiuoti naudotas Spirmeno koreliacijos koeficientas. Rezultatai aprašyti pateikiant
kiekybinio požymio medianą (minimalią – maksimalią reikšmes) lyginamosiose tyrimo imtyse. Stebėti
skirtumai tarp požymių buvo laikyti statistiškai reikšmingais, kai apskaičiuotasis reikšmingumo
lygmuo (p-reikšmė) buvo mažesnis nei pasirinktasis reikšmingumo lygmuo (α=0,05).
Rezultatai. Palyginus funkcinių judesių kokybę bei šuolių viena koja rezultatus tarp grupių, statistiškai
reikšmingo skirtumo nenustatyta. Statisiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių taip pat nenustatyta
lyginant raiščio funkciją veikiant skirtingoms jėgoms. Palyginus dinaminės pusiausvyros rezultatus,
praėjus 6 mėnesiams po operacijos, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai: tarp vidinės krypties
simetrijos rezultatų (p=0,02) ir išorinės simetrijos krypties rezultatų (p=0,03). Asmenų, kurie patyrė
tik PKR traumą vidinės krypties simetrija buvo 2 (-5; 14,5) cm, išorinės krypties simetrija – 3,5 (-9;
20) cm. Asmenų, kurie patyrė PKR ir meniskų traumą vidinės krypties simetrija buvo -2,5 (-13; 9,5)
cm, išorinės krypties simetrija – -2,5 (-10,5; 11,5) cm. Tyrime buvo atliekami koreliaciniai
skaičiavimai, siekiant įvertinti sąsajų tarp atskirų funkcinių rodiklių stiprumą ir statistinį patikimumą.
Statistiškai reikšmingi tiesiniai, vidutinio stiprumo koreliaciniai ryšiai gauti tarp: blauzdikaulių
poslinkio skirtumo tarp kojų veikiant 134N jėgai ir priekinės krypties dinaminės pusiausvyros
skirtumo tarp abiejų kojų (R=-0,483; p=0,005); blauzdikaulių poslinkio skirtumo tarp kojų veikiant
134N jėgai ir kairės kojos dinaminės pusiausvyros suminio vertinimo (R=0,440, p=0,012);
blauzdikaulių poslinkio skirtumo tarp kojų veikiant 150N jėgai ir priekinės krypties dinaminės
pusiausvyros skirtumo tarp abiejų kojų (R=-0,426; p=0,015); blauzdikaulių poslinkio skirtumo tarp
kojų veikiant 150N jėgai ir kairės kojos dinaminės pusiausvyros suminio vertinimo (R=-0,395;
p=0,025).
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Išvados. 1. Asmenų, kurie patyrė tik priekinio kryžminio raiščio traumą, dinaminė pusiausvyra
operuotoje kojoje buvo prastesnė nei asmenų, kurie patyrė priekinio kryžminio raiščio ir menisko
plyšimą. 2. Kuo geresnė dinaminė pusiausvyra, tuo mažesnis priekinio kryžminio raiščio paslankumo
skirtumas tarp kojų praėjus 6 mėnesiams po priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcinės operacijos.
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Ekstraversija kaip fizinio aktyvumo ir kitų gyvensenos komponentų prielaida
Agnė Stanytė, Kastytis Šmigelskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Visuomenės sveikatos fakultetas, Sveikatos psichologijos katedra

Įvadas. Ekstraversija – tai žmogaus polinkis būti draugiškam, aktyviam ir atkakliam [1]. Aukštesnė
ekstraversija rodo žmogaus pomėgį būti komunikabiliam, o žemesnė ekstraversija rodo žmogaus
polinkį į vidinius išgyvenimus, santūrumą [1-3]. Nagrinėjant ekstraversijos sąsajas su sveika
gyvensena gaunami nevienareikšmiai rezultatai: ji dažniau siejama su didesniu rūkymu [4, 5] bei kitų
psichoaktyvių medžiagų vartojimu [4, 6, 7], tačiau aukštesnė ekstraversija siejama ir su dažnesniu
sportavimu laisvalaikiu.
Tyrimo tikslas – nustatyti ekstraversijos sąsajas su fiziniu aktyvumu ir kitais gyvensenos
komponentais (miegu, rūkymu, alkoholio vartojimu, mityba).
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvavo keturiasdešimt 25–44 metų amžiaus Kauno
miesto gyventojų. Didžioji dalis tiriamųjų buvo moterys (57,5 proc.), turėjo aukštąjį išsilavinimą (60
proc.). Amžiaus vidurkis 31,6±5,7m. Tyrimas atliktas 2016 m. kovo–balandžio mėnesiais Kauno
Laisvės alėjoje, tiriamieji buvo parenkami atsitiktiniu būdu. Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Bioetikos centro leidimas. Tyrimo priemonė – anoniminė anketa, prieš kurios
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pildymą tiriamiesiems buvo suteikiama informacija apie tyrimą ir gautas asmens sutikimas dalyvauti
tyrime. Anketa buvo sudaryta iš kelių klausimų grupių: ekstraversija vertinta pagal adaptuotą Goldberg
„Didžiojo penketo asmenybės dimensijų“ skalę (α=0,699) [2]. Didžiausias atsakymų balas – 35.
Gyvensenos ypatumams vertinti buvo naudoti autorių sugalvoti klausimai, apimantys miego kokybę,
rūkymą, alkoholio, vaisių ir daržovių bei greitojo maisto vartojimo dažnumą ir fizinį aktyvumą. Fizinis
aktyvumas vertintas pagal fizinio aktyvumo dažnumą ir laiką, skiriamą fiziniam aktyvumui per savaitę.
Duomenų analizė atlikta naudojantis IBM SPSS Statistics 23 versija. Fizinio aktyvumo ir kitų
gyvensenos komponentų ryšiams įvertinti naudotas Fisher kriterijus, o ekstraversijos sąsajoms su
gyvensenos komponentais – Mann-Whitney kriterijus.
Rezultatai. Nagrinėjant fizinio aktyvumo ypatumus nustatyta, kad didžioji dalis tiriamųjų sportuoja
kelis kartus per savaitę (42,5 proc.) ir fiziniam aktyvumui per savaitę skiria 2,8±3,6 valandas.
Nagrinėjant dažnesnio (bent kelis kartus per savaitę) ir retesnio (kartą per savaitę ir rečiau) fizinio
aktyvumo ryšius su kitais gyvensenos komponentais statistiškai reikšmingų sąsajų nerasta, tačiau
pastebėta, kad dažniau užsiimantys fiziniu aktyvumu asmenys geriau išsimiega savaitės dienomis
(χ2=1,231, p=0,315) ir dažniau valgo vaisius bei daržoves (χ2=1,473, p=0,339) nei rečiau užsiimantys
fiziniu aktyvumu. Nagrinėjant ekstraversijos ir gyvensenos komponentų ryšius statistiškai reikšmingų
sąsajų nerasta.
Išvados. Ekstraversija nėra susijusi su dažnesniu fiziniu aktyvumu ir geresniais gyvensenos rodikliais,
todėl galima teigti, jog ekstraversija nėra būtina prielaida skatinant žmones užsiimti fiziniu aktyvumu.
Fizinio aktyvumo dažnumas neturi sąsajų su sveikesniais gyvensenos rodikliais.
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STENDINIŲ PRANEŠIMŲ SEKCIJA
Posterior muscle chain activity between with lower back pain and free-of-pain
competetive male football players: EMG study
Daniil Arinič, Vytautas Poškaitis, Vidmantas Zaveckas
Lithuanian University of Health and Science, Institute of Sports

Introduction. In football low back pain is usually a result from disbalances between muscles
surrounding lower spine and lower extremity muscles, according to FIFA research [1]. Even now most
of the studies are done on children or adolescence football players [2]. Because low back pain is a
concern to both young and older football player, it gets especially important to study and understand
what dysfunctional movement patterns in posterior muscle chain can be caused by low back pain to
better understand how to treat it [1;2;3].
Aim of study – to analyze and to compare posterior muscle chain activity between with lower back
pain and free-of-pain male football players.
Research methods and organization. The study was performed in Lithuanian University of Health
and Science, sport institute. Fifteen professional male soccer players (body mass index, 23.8 ± 1.5),
from first and second Lithuanian football leagues whose ages ranged from 19 to 38 (26 ± 5.3)
participated in this study. Eight of the players were free-of-pain free, while 7 others participants stated
that they regularly feel mild lower back pain. All participants were right leg dominant and none of
them had acute posterior muscle chain injury in past 3 months. Study was approved by the Bioethics
Center of the Lithuanian University of Health Sciences. In the study electrodes were placed on 3
muscle groups symmetrically (total 6 placements). Surface electromyography data was collected from
erector spinae, Gluteus maximus, Biceps Femoris. Data was collected by Noraxon electromyography
„MyoTrace 400“, data was stored in Noraxon software „MR3 3.6:20“ [4]. For data normalization
maximum voluntary isometric contraction (MVIC) was performed, all data from free form squats (data
was registered from lowering phase and lifting phase), left and right leg kicks were recorded as a
maximum voluntary contraction (MVC) and converted into percentages of MVIC. After squats and
kicking movements, participants performed flexion-relaxation phenomenon test, where data was
collected only from ES muscles to analyze if this test is suitable for detecting or confirming low back
dysfunction [5]. Participants were instructed how to perform exercises (squats, kicks) were given five
minutes to warm up and get used to the movements, every exercise was recorded 2 times, fail tries
were repeated until a successful try was registered. For data analysis the SPSS 24.0 software was used.
Descriptive results are presented as the mean SD. Non-parametric Mann-Whitney test was used to
compare two unrelated samples.
Results. No significant difference was found (p≥0.05) while comparing individual muscle activity
between with low back pain and free-of-pain football players during squat lowering and lifting phases.
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While comparing dominant and non-dominant leg kicks between groups, no significant difference was
found in posterior muscle chain activity (p≥0.05). During flexion-relaxation phenomenon group with
lower back pain showed significant (p<0.05) %MVC of erector spinae (10.6 ± 3.1) compared to freeof-pain groups muscle activity (0 ± 0).
Conclusions. Electromyography does not indicate which posterior muscle groups are affected by low
back pain during squat and kicks in football players. All though, such test as flexion-relaxation
phenomenon can be used for confirming low back muscles spasms in patient with low back pain.
While flexion-relaxation phenomenon is well studied, electromyography in posterior muscle chain
activity in football players with low back pain requires a futher study.
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Didelio meistriškumo krepšininkų funkcinių judesių atlikimo stereotipo, liemens
stabilumo ir rizikos patirti traumas sąsajos
Egidijus Auryla, Laimonas Šiupšinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Nekontaktinės traumos krepšinio rungtynių metu sudaro 20 proc., o treniruočių - net 40 proc.
patiriamų traumų (1). Dažniausiai vertinami atskirų segmentų, tokių kaip raumenų jėgos parametrai,
tačiau pavieniai tokie duomenys nepadeda nustatyti traumų atsiradimo priežasčių, norint išsiaiškinti
tokių traumų etiologiją reikia kompleksiško požiūrio į žmogaus organizmą. Taip pat trūksta aiškių
įrodymų patvirtinančių ryšį tarp liemens stabilumo ir rizikos dydžio patirti apatinių galūnių traumas
(2,3).
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Tyrimo tikslas – įvertinti didelio meistriškumo krepšininkų funkcinių judesių atlikimo stereotipą,
liemens stabilumą, rizikas patirti apatinių galūnių traumas ir išanalizuoti sąsajas tarp šių komponentų.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvavo 16 didelio meistriškumo krepšininkų, kurių
vidutinis amžius buvo 26,1 ± 3,6 metai. Tiriamųjų funkcinių judesių atlikimo stereotipas įvertintas
naudojant standartizuotų testų rinkinį (angl. Functional movement screen), kurį sudaro: gilaus
pritūpimo, žengimo per barjerą, įtūpsto, pečių mobilumo, aktyvios tiesios kojos kėlimo, atsispaudimo
stabiliu liemeniu, liemens rotacinio stabilumo testai. Liemens stabilumas nustatytas įvertinus statinės
ištvermės santykius tarp pilvo ir nugaros tiesiamųjų raumenų, tarp skirtingų pusių šoninių liemens
raumenų, taip pat tarp šoninių liemens ir nugaros tiesiamųjų raumenų. Rizika patirti apatinių galūnių
traumas įvertinta dinaminės pusiausvyros Y – testu, statinės pusiausvyros Flamingo, nusileidimo
biomechanikos LESS (angl. Landing Error Scoring System), WBLT (angl. Weight-Bearing Lunge
Test) čiurnos sąnario dorzifleksijos amplitudės vertinimo testais. Statistinė duomenų analizė atlikta
naudojant SPSS 22.0 programą. Koreliacijos skaičiuotos naudojant Spirmeno koreliacijos koeficientą.
Tikrinant statistines hipotezes buvo pasirinktas p < 0,05 reikšmingumo lygmuo. Pateikiami
koreliacijos koeficientai: 0<|r|≤0,3 – silpnas ryšys; 0,3<|r|≤0,8 – vidutinio stiprumo ryšys; 0,8<|r|≤1 –
stiprus ryšys.
Rezultatai. Nustatytos statistiškai reikšmingos koreliacijos (p<0,05) tarp pilvo bei nugaros statinės
ištvermės santykio ir funkcinių judesių stereotipo galutinio vertinimo (r=0,324), atsispaudimo stabiliu
liemeniu (r=0,298), galutinio įtūpsto vertinimo (r=0,367). Statinės raumenų ištvermės santykio tarp
liemens kairės ir dešinės pusių rezultatai koreliuoja (p<0,05) su giliu pritūpimu (r=0,193), žengimu per
barjerą kaire (r=0,246), dešine koja (r=0,310) bei galutiniu vertinimu (r=0,326), antykio tarp kairės
liemens pusės bei nugaros rezultatai su žengimu per barjerą dešine koja (r=0,420). Nustatytos
statistiškai reikšmingos koreliacijos (p<0,05) tarp gilaus pritūpimo ir čiurnos dorzifleksijos amplitudės
kairės (r=0,514) bei dešinės (r=0,422) kojos. Įvertinus tiriamųjų statinę pusiausvyrą nustatytos
koreliacijos (p<0,05) tarp dešinės kojos pusiausvyros ir žengimo per barjerą kaire koja (r=-0,259),
kairės kojos pusiausvyros ir žengimo per barjerą galutinio vertinimo (r=-0,263), dešinės kojos
pusiausvyros ir žengimo per barjerą galutinio vertinimo (r=-0,213). Įvertinus tiriamųjų kūno
biomechaniką nusileidimo metu naudojant LESS testą, nustatytos koreliacijos (p<0,05) tarp šio testo
suminio balo ir funkcinių judesių vertinimo bendro balo (r=0,233), gilaus pritūpimo (r=0,469) bei
įtūpsto galutinio vertinimo (r=0,424) Atsispaudimas stabiliu liemeniu koreliuoja (p<0,05) su
dinaminės pusiausvyros - Y testo atlikimu į priekį kaire (r=0,365) ir dešine (r=0,498) kojomis. Y testo
rezultatai siekant į išorę tiek su kaire (r=0,337), tiek su dešine koja (r=0,421) koreliuoja (p<0,05) su
žengimo per barjerą galutinio vertinimo rezultatais. Pilvo ir nugaros tiesiemųjų raumenų statinės
ištvermės santykis koreliuoja (p<0,05) su dinaminės pusiausvros Y testo kombinuoto kairės kojos
(r=0,311) ir dešinės kojos (r=0,397) rezultatais. Nustatytos koreliacijos (p<0,05) ir tarp kairės-dešinės
liemens pusių statinės ištvermės santykio ir statinės pusiausvyros kaire (r=-0,468) bei dešine (r=0,553) kojomis.
Išvados. Rezultatai rodo, kad yra silpno ir vidutinio stiprumo koreliacijos tarp funkcinių judesių
atlikimo stereotipo, liemens stabilumo ir rizikos patirti apatinių galūnių traumas. Paaiškėjo, kad
liemens stabilumas užtikrina galimybę taisyklingai bei kokybiškai atlikti funkcinius judesius ir
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sumažina apatinių galūnių traumų tikimybę. Taip pat rezultatai rodo, jog atskirai vertinant funkcinių
judesių atlikimo stereotipus, galima aptikti padidėjusią riziką apatinių galūnių traumai įvykti.
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Jauno amžiaus moterų raumenų elektrinio aktyvumo ir kraujotakos palyginimas,
atliekant skirtingos amplitudės žasto tiesimo judesius
Samanta Baltauskaitė, Ernesta Gurskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Kalanetikos pratimai – tai statiški mažos amplitudės judesiai [1]. Šių pratimų išskirtinis
požymis, retai naudojamas kitose pratimų programose yra pulsavimas, kuris sukuria jėgos treniruotės
efektą. Pratimo metu aktyvuojamas visas raumuo bei gerinama kraujotaka [2]. Nors šis metodas yra
plačiai taikomas, tačiau poveikis mažai tyrinėtas mokslinėje literatūroje. Vienas populiariausių
kalanetikos judesių — žasto tiesimas, todėl šiuo tyrimu siekiame nustatyti jo poveikį raumens
elektriniam aktyvumui.
Tyrimo tikslas – palyginti jauno amžiaus moterų raumenų elektrinį aktyvumą ir kraujotaką, atliekant
skirtingos amplitudės žasto tiesimo judesius.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tiriamieji: tiriamųjų kontingentą sudarė 24 jauno amžiaus
moterys (vidutinis amžius - 23,6 (±2,38) m., ūgis - 161,11 (±) cm, svoris- 60,2 (±9,95) kg).
Tiriamosios buvo sveikos, neturinčios kontraindikacijų fiziniam aktyvumui. Tyrimas buvo atliekamas
2 etapais: I-ojo etapo metu buvo įvertintas tiriamųjų raumenų elektrinis aktyvumas ir kraujotaka,
atliekant mažos amplitudės žasto tiesimo judesius, o II-ojo — tuos pačius pilnos amplitudės judesius.
Raumenų aktyvumas buvo matuojamas Myotrace 400 aparatu, kraujotaka – termovizoriumi
KKMOON. Temperatūros matavimas buvo atliekamas prieš ir po pratimų, šviesioje, pastovios 24oC
temperatūros aplinkoje. Raumenų elektrinio aktyvumo matavimas atliktas pagal schemą: 1) 10 sek.
buvo fiksuojamas trigalvio raumens aktyvumas izometrinio susitraukimo metu 2) 2 min. poilsis po
izometrinio susitraukimo 3) 1-as poveikio etapas: 30 sek.: mažos/ pilnos amplitudės pratimo atlikimas
4) 15 sek. poilsis po 1-ojo pratimo atlikimo etapo 5) 2-as poveikio etapas: 30 sek. mažos/ pilnos
amplitudės pratimo atlikimas 6) 15 sek. poilsis po 2-ojo pratimo atlikimo etapo 7) 3-ias poveikio
etapas: 30 sek.: mažos/ pilnos amplitudės pratimo atlikimas 8) 2 min. poilsis po 3-ojo pratimo atlikimo
etapo 9) 10 sek. maksimalus izometrinis susitraukimas. Duomenų statistinei analizei atlikti buvo
taikomas Vilkoksono ir Mano-Vitnio U kriterijus. Skirtumas, kai p<0,05 laikytas statistiškai
reikšmingu.
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Resultatai. Įvertinus dešiniojo trigalvio raumens temperatūros pokytį, atliekant kalanetikos pratimą,
gautas reikšmingas kraujotakos sulėtėjimas (Z=-2,49, p=0,013), o įvertinus temperatūros pokytį,
atliekant pilnos amplitudės pratimą — reikšmingas kraujotakos suaktyvėjimas (Z=-2,81, p=0,005).
Atliekant skirtingos amplitudės pratimus dešiniojo trigalvio raumens kraujotaka nesiskyrė nei prieš
pratimo atlikimą (U=27,5; p=0,051), nei po jo (U=78; p=0,11), tačiau didesnis temperatūros pokytis
buvo stebimas atliekant pilnos amplitudės pratimą (U=90,5; p=0,047). Įvertinus kairiojo trigalvio
raumens temperatūros pokytį, atliekant kalanetikos pratimą, gautas reikšmingas kraujotakos
sulėtėjimas (Z=-2,94; p=0,003), o įvertinus temperatūros pokytį, atliekant pilnos amplitudės pratimą
— reikšmingas temperatūros suaktyvėjimas (Z=-2,09; p= 0,037). Atliekant skirtingos amplitudės
pratimus, kairiojo trigalvio raumens kraujotaka nesiskyrė nei prieš pratimo atlikimą (U=45,5; p=0,51),
nei po jo (U=79; p=0,99), tačiau didesnis kraujotakos pokytis buvo stebėtas atliekant pilnos amplitudės
pratimą (U=111,5; p<0,001). Dešiniojo trigalvio raumens vidinės galvos aktyvumas nesiskyrė prieš
skirtingos amplitudės pratimų atlikimą (U=83; p=0,51), tačiau kalanetikos pratimo atlikimo metu jis
buvo didesnis nei atliekant pilnos amplitudės pratimą (U=40; p=0,007). Kairiojo trigalvio raumens
vidinės galvos aktyvumas taip pat nesiskyrė prieš pratimų atlikimą (U=72; p=0,25), tačiau kalanetikos
pratimo metu jis buvo didesnis nei pilnos amplitudės pratimo metu (U=44; p=0,012). Įvertinus
dešiniojo trigalvio raumens išorinės galvos aktyvumą nustatėme, jog jis nesiskiria atliekant skirtingos
amplitudės judesius (Z=-0,79; p=0,43). Kairiojo trigalvio raumens išorinės galvos aktyvumas
nesiskiria skirtingos amplitudės pratimų metu (U=88,5; p=0,67).
Išvados. Trigalvio raumens kraujotaka kalanetikos pratimų metu sulėtėja (p<0,05), o pilnos amplitudės
pratimų metu pagreitėja (p<0,05). Didesnis kraujotakos pokytis stebimas atliekant pilnos amplitudės
pratimus (p<0,05). Trigalvio raumens vidinės galvos elektrinis aktyvumas kalanetikos pratimo
atlikimo metu yra didesnis nei pilnos amplitudės pratimo metu (p<0,05), o išorinės galvos elektrinis
aktyvumas nesiskiria atliekant skirtingos amplitudės pratimus (p>0,05).
Literatūros šaltiniai:
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Studentų, turinčių normalius ir padidėjusius stuburo linkius, pratimo „sėstis ir
gultis" atlikimo ypatumai
Živilė Bliūdžiūtė, Vytautas Poškaitis
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Pratimas „sėstis ir gultis” labai populiarus sveikatingumo, sporto treniruotėse, stiprinant pilvo
ir liemens raumenis [1,2,3]. Šio pratimo metu vyksta centrinės nervų sistemos koordinuojamas judesių
kompleksas, parodantis, kaip kūnas paskirsto ir sugeba išlaikyti jėgą vykstant judesiui, mažinti ją
judesio pabaigoje. Esant padidėjusiems krūtininiam ir juosmeniniam stuburo linkiams, atsiranda
raumenų jėgos, ilgio, aktyvacijos pakitimai, kurie gali pakeisti pratimo atlikimą [3,4].
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Tyrimo tikslas – įvertinti normalių ir padidėjusių krūtininio ir juosmeninio stuburo linkių įtaką
pratimo „sėstis ir gultis“ atlikimui.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas buvo vykdomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijos, Slaugos fakulteto Sporto institute, gavus Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Bioetikos centro leidimą. Tyrime dalyvavo 75 (53mot., 22vyr.) 18-24 metų LSMU I ir II
kurso medicinos ir kineziterapijos specialybių studentai/ės. Tyrimas buvo vykdomas 2 etapais. Pirmojo
etapo metu tiriamieji buvo fotografuojami laikysenos analizei sagitalinėje plokštumoje [5]. Laikysenos
analizė atlikta Adobe Photoshop CS5 programa. Stuburo linkiams nustatyti skaitmeniniai vaizdai buvo
sugretinami su Hoeger laikysenos vertinimo protokolo elementų vaizdų skale: nukrypimas nuo
normalaus linkio fiksuotas kaip linkio padidėjimas arba sumažėjimas, vertinamos viršutinės ir apatinės
stuburo dalies sritys. Antrojo etapo metu buvo atliekamas pratimas pagal Eurofit sistemos testo „sėstis
ir gultis“ [6] reikalavimus. Tiriamųjų prašoma atlikti 3 „sėstis ir gultis“ judesius savo pasirinktu,
pageidautinai lėtu tempu. Judesio fazių atlikties stebėjimui buvo naudojama didelio formato veidrodžių
sistema, pratimo atliktis buvo filmuojama videokamera. Judesio atlikties elementų videoanalizė atlikta
naudojantis Kinovea programa, analizuojama pirmoji „sėstis ir gultis“ kombinacija. Remiantis
literatūros apžvalgoje atlikta taisyklingo judesio analize [3,7], atlikties taisyklingumo vertinimui
pasirinkti kriterijai: dubens pasvirimo valdymas, prielaidų optimaliai darbinei išilginei stuburo
apkrovai sukūrimas, giliųjų liemens raumenų aktyvavimas. Pratimas atliekamas taisyklingai, kai:
judesio pradžioje stebimas dubens pasvirimas „atgal“, pirmoje fazėje suformuojamas „C“ raidės
liemens susirietimas, o antroje fazėje tiek sėdantis, tiek gulantis neišryškėja juosmeninė lordozė,
pratimo metu išlaikomas „C“ formos susirietimas ir „plokščias pilvas“. Pratimo atlikimas laikytas
netaisyklingu kai stebimas bent vieno minėto parametro neatitikimas modeliui. Statistinė duomenų
analizė atlikta SPSS 22.0 statistinės analizės paketu.
Rezultatai. Rezultatai pateikiami procentiniais dažniais (proc.). Laikysenos analizė parodė, kad 25,3
proc. studentų turi normalius stuburo linkius, 26,7proc. studentų turi padidėjusius stuburo linkius, 52
proc. studentų turi kitus krūtininio ir juosmeninio stuburo linkių ypatumus. Normalius krūtininį ir
juosmeninį stuburo linkius turinčių asmenų pratimo atlikimo rezultatai: dubens pasvirimą atgal atliko
89,5 proc., neatliko 10,5 proc.; susirietimą atliko 89,4 proc., pusę susirietimo atliko 5,3 proc., tiesia
nugara pratimą atliko 5,3 proc.; atsisėdimo metu lordozė neišryškėjo pas 78,9 proc., išryškėjo pas 21,1
proc.; atsigulimo metu lordozė neišryškėjo pas 78,9 proc., išryškėjo pas 21,1 proc.; susirietimą pratimo
metu išlaikė 78,9 proc., neišlaikė 21,1 proc.; „plokščią pilvą“ išlaikė 68,4 proc., neišlaikė 31,6 proc.
tiriamųjų. Taisyklingai pratimą „sėstis ir gultis“ atliko 63,2 proc., o netaisyklingai 36,8 proc. tiriamųjų,
turinčių normalius stuburo linkius. Padidėjusius krūtininį ir juosmeninį stuburo linkius turinčių asmenų
pratimo atlikimo rezultatai: dubens pasvirimą atgal atliko 15 proc., neatliko 85 proc.; susirietimo
neatliko nei vienas tiriamasis, pusę susirietimo atliko 55 proc., tiesia nugara pratimą atliko 45 proc.;
atsisėdimo metu lordozė neišryškėjo pas 15 proc., išryškėjo pas 85 proc.; atsigulimo metu lordozė
neišryškėjo pas 30 proc., išryškėjo pas 70 proc.; „plokščią pilvą“ išlaikė 10 proc., neišlaikė 90 proc.
tiriamųjų. Padidėjusius stuburo linkius turintys tiriamieji, pratimą „sėstis ir gultis“ atliko netaisyklingai
100 proc. Pratimo atlikimo taisyklingumas turint normalius krūtininį ir juosmeninį stuburo linkius
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statistiškai reikšmingai skiriasi nuo padidėjusius krūtininį ir juosmeninį stuburo linkius turinčių
asmenų pratimo atlikimo taisyklingumo, χ²(1)=7,517; p=0,006.
Išvados. Didesnė dalis tiriamųjų, turinčių normalius krūtininį ir juosmeninį stuburo linkius, pratimą
„sėstis ir gultis“ atliko taisyklingai. Visi tiriamieji, turintys padidėjusius krūtininį ir juosmeninį stuburo
linkius, pratimą „sėstis ir gultis“ atliko netaisyklingai. Normalius stuburo linkius turinčių studentų
pratimo atlikimo taisyklingumas statistiškai reikšmingai skiriasi nuo padidėjusius stuburo linkius
turinčių studentų pratimo atlikimo taisyklingumo, p<0,05.
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Stuburo stabilizavimo pratimų poveikis Lietuvos aukščiausios lygos krepšininkių
statinei ir dinaminei pusiausvyrai
Laurita Boškevičienė, Renata Žumbakytė – Šermukšnienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Krepšinis - viena populiariausių sporto šakų visame pasaulyje. Traumos yra neatsiejama, bet
kurios sporto šakos dalis, o ypač krepšinyje dėl didelių apkrovų visam kūnui rungtynių metu [1,2].
Moterys yra linkusios patirti sportines traumas dažniau negu vyrai [3]. Prasta pusiausvyra sąlygoja
38% didesnį šansą patirti traumą [4]. Stuburo stabilumas yra svarbus norint valdyti statinę ir dinaminę
laikyseną, ir išvengti traumų [5]. Stuburo stabilizavimo pratimai pagerina dinaminį stabilumą ir jėgą
[6].
Tyrimo tikslas – nustatyti stuburo stabilizavimo pratimų poveikį Lietuvos aukščiausios lygos
krepšininkių statinei ir dinaminei pusiausvyrai.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Prieš atliekant tyrimą buvo gautas bioetikos centro leidimas.
Tyrimas vyko rugsėjo – spalio mėnesiais. Tyrime dalyvavo Lietuvos aukščiausioje krepšinio lygoje
žaidžiančios moterų krepšinio komandos žaidėjos. Visų tyrime dalyvavusių krepšininkių vidutinis
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amžius buvo 21 ± 3,24 metų. Pirmosios grupės tiriamųjų vidutinis amžius buvo 21,5 ± 3,80 metų, o
antrosios grupės – 20,45 ± 2,58 metų. Iš viso ištestuotos 23 jauno amžiaus krepšininkės. Tiriamosios
buvo paskirstytos į dvi grupes: pirmoji grupė (n=12), taikyta stuburo stabilizavimo pratimų programa
ir antroji (n=11), kontrolinė grupė, kuriai nebuvo taikyta pratimų programa. Tiriamosios buvo
testuojamos du kartus. Pirmasis testavimas buvo atliktas prieš stuburo stabilizavimo pratimus, o
antrasis praėjus 8 savaitėms po stuburo stabilizavimo pratimų programos. Užsiėmimų metu buvo
atliekami stuburo stabilizavimo pratimai, kurių tikslas buvo atstatyti ir sustiprinti giliųjų liemens
raumenų jėgą ir funkciją. Užsiėmimai vyko 3 kartus per savaitę (pirmadienį, trečiadienį ir
penktadienį). Stuburo stabilizavimo pratimai buvo atliekami prieš įprastą krepšininkių treniruotę
vakarais. Vieno užsiėmimo trukmė - ne ilgesnė nei 45 min. Iš viso buvo atliktos 24 stuburo
stabilizavimo pratimų treniruotės. Ištyrimui taikyti metodai: pusiausvyros platforma SIGMA
(naudojama statinei pusiausvyrai vertinti), modifikuotas žvaigždės nuokrypio testas (naudojamas
dinaminei pusiausvyrai įvertinti). Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta IBM SPSS 23.0
kompiuterine programa. Dviejų tarpusavyje priklausomų imčių palyginimui naudotas Vilkoksono
kriterijus. Skirtumas tarp skirstinių, kai p<0,05, laikytas statistiškai reikšmingu. Rezultatai pateikti
kaip vidurkis ir standartinis nuokrypis (±sn).
Rezultatai. Įvertinus krepšininkių statinę ir dinaminę pusiausvyrą buvo gauti tokie duomenys: prieš
poveikio programą apatinės galūnės judesys kaire koja į priekį (ang. Anterior) buvo 73,91±5,68 cm, o
po poveikio programos – 77,04±4,25 cm. Taip pat ir dešine koja prieš poveikio programą– 73,08±5,06
cm, po – 77,45±4,25 cm. Nustatyti skirtumai buvo statistiškai reikšmingi (p<0,05). Judesys skersine
kryptimi (ang. Posteromedial) kaire koja prieš poveikio programą 109,54±6,60 cm ir po poveikio
programos -115,33±6,90 cm. Dešine koja prieš -107,66±7,69 cm, po – 115,04±6,96 cm. Nustatyti
skirtumai buvo statistiškai reikšmingi (p<0,05). Atliekant judesį šonine kryptimi (ang. Posterolateral)
kaire koja prieš poveikio programą– 105,75±5,76 cm, po poveikio programos -113,70±3,60 cm.
Dešine koja prieš – 107,50±5,03 cm, po 114,41±3,87 cm. Nustatyti skirtumai buvo statistiškai
reikšmingi (p<0,05). Vertinant maksimalų nuokrypį į kairę ir dešinę pusias prieš poveikio programą
buvo – 0,75±0,19 cm, po – 0,24±0,16 cm. Vertinant maksimalų nuokrypį pirmyn ir atgal prieš
poveikio programą – 0,71±0,15cm, po – 0,22±0,16 cm. Vidutinis vaizdinių judėjimo greitis X ir Y
ašyje prieš poveikio programą – 0,61±0,16 cm/s, po – 0,25±0,08 cm/s. Bendras judėjimo ilgis prieš
poveikio programą – 38,53±6,46 cm, po – 20,53±10,02 cm. Bendras judėjimo plotis prieš poveikio
programą – 1,32±0,54 cm, po – 0,37±0,24 cm. Nustatyti skirtumai buvo statistiškai reikšmingi
(p<0,05). Vidutinis nuokrypis nuo X ir Y ašių prieš poveikio programą – 0,08±0,06 cm, po –
0,17±0,19 cm. Statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo (p≥0,05). 2017 metais atliktame tyrime [4]
buvo gauti panašūs rezultatai: buvo testuojama 30 krepšinio žaidėjų (18-35 amžius). Po stuburo
stabilizavimo pratimų statistiškai reikšmingai pagerėjo statinė ir dinaminė pusiausvyra (p=0,00).
Išvados. Stuburo stabilizavimo pratimai, papildomai prie krepšinio treniruočių, pagerina statinę ir
dinaminę, Lietuvos aukščiausios lygos krepšininkių, pusiausvyrą (p<0,05).
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Treniruočių su funkciniais diržais poveikis krepšininkių juosmens ir pilvo giliųjų
raumenų jėgai bei juosmens stabilumui
Martynas Gelumbauskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įvadas. Juosmens stabiliavimas ir pilvo giliųjų raumenų stiprinimas gerina pusiausvyrą ir mažina
griuvimų riziką. Juosmens ir liemens giliųjų raumenų stiprinimo ir stabilizavimo pratimai naudingi
žmonėms (Sannicandro I. Giacomo C., 2015). Giliųjų raumenų aktyvumas pagerina stuburo darbą,
sumažina traumų riziką sporte (Nesser et all., 2008). Funkcinių diržų pritaikymas treniruotėms turėjo
teigiamą poveikį (Mcgill et all., 2014).
Tyrimo tikslas – įvertinti treniruočių su funkcinių diržų treniruokliu poveikį krepšininkių juosmens ir
pilvo giliųjų raumenų jėgai bei stabilumui.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvavo 20 sportininkių (krepšininkių). Tiriamosios
buvo padalintos į 2 grupes: pagrindinė ir kontrolinė. Visų tiriamųjų amžiaus, ūgio ir svorio vidurkis
statistiškai reikšmingai (p>0,05) nesiskyrė. Grupės parinktos atsitiktiniu būdu. Visos sportininkės prieš
treniruotę atlikdavo 20 minučių apšilimą. Po apšilimo buvo taikoma 15 minučių pratimų programa su
funkciniais diržais. Kontrolinei grupei (10 sportininkių) nebuvo taikyta papildoma 6 skirtingų pratimų
programa, kuri skirta juosmens ir pilvo giliųjų raumenų treniravimą. Pagrindinei grupei taikoma
programa su funkciniais truko 12 savaičių. Pusiausvyros ir raumenų jėgos pokyčių nustatymui buvo
pasirinkti šie testai: 1. Statinis šoninių liemens raumenų jėgos ištvermės vertinimas pagal McGill
(2002), 2. Statinis nugaros tiesiamųjų raumenų jėgos ištvermės vertinimas pagal Ito (1996) ir
McIntoch (1998), 3. Statinės pilvo lenkiamųjų raumenų jėgos ištvermės vertinimas pagal McIntoch
(1998), 4. Liemens raumenų statinės jėgos ištvermės vertinimas su prietaisu „stabilizer“, 5.
Modifikuotas žvaigždės nuokrypio testas. Gauti rezultatai buvo skaičiuojami ir apdorojami su SPSS
programa. Tyrimo pradžioje atlikus testus ir pritaikius stjudento kriterijų dvejoms nepriklausomoms
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imtims, nustatyta, kad kontrolinės ir pagrindinės grupės vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė,
buvo panašus (p>0,05). Tai pat taikant „ANOVA“ buvo skaičiuojami ir lyginami rezultatų vidurkiai
bei standartiniai nuokrypiai. Pritaikius wilks lambda (p<0,05), nustatyta, kad abiejų grupių rezultatai
tyrimo pabaigoje statistiškai reikšmingai skiriasi.
Rezultatai. Tyrimo pradžioje ir po 12 savaičių gauti duomenys: 1. Statinis šoninių liemens raumenų
jėgos ištvermės vertinimas. Pagrindinė grupė pirmą savaitę (35,2 SD=3,43 +/- vidurkis, s), po 12sav.
(39,2 SD=2,35 +/-, vidurkis, s). Kontrolinė grupė pirmą savaitę (34 SD=2,4 +/- vidurkis, s), po 12sav.
(35,2 SD=2,44 +/-, vidurkis, s). 2. Statinis nugaros tiesiamųjų raumenų jėgos ištvermės vertinimas.
Pagrindinė grupė pirmą savaitę (28,3 SD=2,3 +/- vidurkis, s), po 12sav. (33 SD=2,30 +/-, vidurkis, s).
Kontrolinė grupė pirmą savaitę (26,4 SD=1,71 +/- vidurkis, s), po 12sav. (27,2 SD=1,55 +/-, vidurkis,
s). 3. Statinis pilvo lenkiamųjų raumenų jėgos ištvermės vertinimas. Pagrindinė grupė pirmą savaitę
(37,5 SD=2,76 +/- vidurkis, s), po 12sav. (42,7 SD=2 +/-, vidurkis, s). Kontrolinė grupė pirmą savaitę
(35,5 SD=2,17 +/- vidurkis, s), po 12sav. (36,4 SD=1,50 +/-, vidurkis, s). 4. Liemens raumenų statinis
jėgos ištvermės vertinimas su prietaisu „stabilizer“. Pagrindinė grupė pirmą savaitę (70,8 SD=2,66 +/vidurkis, mmHg), po 12sav. (48 SD=4,52 +/-, vidurkis, mmHg). Kontrolinė grupė pirmą savaitę (70,6
SD=1,96 +/- vidurkis, mmHg), po 12sav. (55,3 SD=4 +/-, vidurkis, mmHg). 5. Modifikuotas žvaigždės
nuokrypio testas. Pagrindinė grupė pirmą savaitę (69,7 SD=2,91 +/- vidurkis, cm), po 12sav. (74,5
SD=3,31 +/-, vidurkis, cm). Kontrolinė grupė pirmą savaitę (69,3 SD=2,67 +/-, visurkis, cm), po
12sav. (71,3 SD=2,75 +/-, vidurkis, cm).
Išvados. 1. Treniruotės su funkciniais diržais padidina juosmens ir pilvo giliųjų raumenų jėgą. 2.
Treniruotės su funkciniais diržais pagerina juosmens stabilumą. 3. Pagrindinėje programoje naudojant
funkcinius diržus buvo pasiekti geresni rezultatai, nei jų nenaudojant.
Literatūros šaltiniai:
1. Nesser W. T., Huxel K. C., Tincher J. L., Okada T. (2008). The relationship between core stability and
performance in division i football players. Journal of strength and conditioning research, 22(6)/1750-1754
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International journal of science and research, 479-482
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Jauno amžiaus žmonių širdies ir kraujagyslių sistemos parametrų kaita ilgų
distancijų (25 km) ėjimo metu
Brigita Jocienė, Ernesta Gurskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Lietuvoje sparčiai populiarėja pėsčiųjų žygiai. Aktyvus laisvalaikis laikomas teigiama veikla ir
rekomenduojamas siekiant sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą. Ilgų distancijų, ėjimo arba
bėgimo metu, yra staigios mirties rizikos padidėjimas. Nors mirštamumo rizika yra nedidelė, svyruoja
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nuo 0,5 iki 1,5 atvejų iš 100000 sportininkų, tokios tragedijos yra reikšmingos, nes juose dalyvauja
jauni žmonės, neįvertinę savo sveikatos būklės dalyvautii tokiame renginyje (1).
Tyrimo tikslas – nustatyti jauno amžiaus žmonių širdies ir kraujagyslių sistemos parametrų kaitą ilgų
distancijų (25 km) ėjimo metu.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas buvo atliktas VšĮ „Trenkturas“ organizuojamame
pėsčiųjų žygyje „Nemuno kilpomis“. Tyrime dalyvavo 40 tiriamųjų (29 vyrai ir 11 moterų). Į tyrimą
buvo atrinkti jauno amžiaus ir daugiau kaip metus reguliariai žygiuose dalyvaujantys asmenys. Vyrų
amžiaus vidurkis buvo 30 (20;36) metų, o moterų - 27 (24;35) metai. Tiriamiesiems buvo matuojamas
širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) bei arterinis kraujo spaudimas (AKS) tris kartus: žygio pradžioje, po
13 km ir po 25 km. Parametrų vertinimas atliktas su riešiniu automatiniu elektroniniu „Smart Sense“
technologijos S150 matuokliu. Tyrimo rezultatai apdoroti ir analizuoti naudojant SPSS 20 statistinį
programų paketą. Duomenys pateikti kaip mediana (maksimali reikšmė; minimali reikšmė). Trijų
priklausomų imčių lyginimui taikytas Frydmano kriterijus ranginėms imtims. Statistinių hipotezių
tikrinimui pasirinktas reikšmingumo lygmuo 0,05.
Rezultatai. Nustatėme, kad tyrimo pradžioje, viduryje ir pabaigoje vyrų matuotas sistolinis (sAKS) ir
diastolinis (dAKS) arterinis kraujo spaudimas statistiškai reikšmingai skyrėsi (p<0,05), o moterų
nesiskyrė (p>0,05). Vyrų sAKS tyrimo pradžioje buvo 123 (104;174) mm/Hg, o dAKS – 85 (69;123)
mm/Hg, tyrimo viduryje sAKS – 129 (110;176) mm/Hg, o dAKS – 89 (73;115) mm/Hg, ir tyrimo
pabaigoje sAKS – 133 (119;178) mm/Hg, o dAKS – 91 (77;119) mm/Hg. Tirtų moterų sAKS tyrimo
pradžioje buvo 130 (112;155) mm/Hg, o dAKS – 91 (81;109) mm/Hg, viduryje sAKS – 133 (115;147)
mm/Hg, o dAKS – 91 (79;105) mm/Hg, ir tyrimo pabaigoje sAKS – 135 (105;149) mm/Hg, o dAKS –
90 (70;111) mm/Hg. Vertinant vyrų ir moterų širdies susitraukimų dažnį, statistiškai reikšmingas
skirtumas (p<0,05) buvo nustatytas analizuojant duomenis gautus tyrimo pradžioje ir po 25 km.
Tiriamųjų vyrų ŠSD prieš tyrimą buvo 83 (67;99) k/min, po 13 km matuotas ŠSD buvo 90 (75;111)
k/min, o pabaigoje - 99 (81;129) k/min. Moterų ŠSD tyrimo pradžioje buvo 87 (67;103) k/min.,
viduryje - 97 (70;120) k/min., o po 25 km - 103 (67;129) k/min.
Išvados. 1. Po ilgos distancijos (25 km) žygio padidėjo vyrų ir moterų širdies susitraukimų dažnis ir jis
atitiko rekomenduojamą normą krūvio metu. 2. Po 25 km žygio vyrų ir moterų sistolinis ir diastolinis
arterinis kraujo spaudimas atitiko “aukšto normalaus” arterinio kraujo spaudimo ribą. Nustatytas
arterinio kraujo spaudimo, matuoto žygio pradžioje, viduryje ir pabaigoje, padidėjimas tik vyrų
grupėje.
Literatūros šaltiniai:
1. Yankelson L, Sadeh B., Gershovitz L., Werthein J., Heller K., Halpern P., et al. Life-Threatening Events
During Endurance Sports. Journal of the American college of cardiology. 2014; 64 (5): 464–469 p.
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Fizinių pratimų, lavinančių pusiausvyrą, poveikis jauno amžiaus krepšininkų kūno
judesių simetriškumui
Liudas Jonušas, Roberta Mikniūtė, Laimonas Šiupšinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Sąsajos tarp pusiausvyrą lavinančių pratimų bei sportinių traumų dažniu profesionaliame
sporte yra aiškiai apibrėžtos [1]. T.A. McGuine ir J.S. Keene (2006) nustatė, kad pusiausvyros pratimų
taikymas sportininkų sezono metu, traumų tikimybę sumažina 38 proc. [2]. Didelis dėmesys yra
skiriamas krepšininko raumenų jėgos bei galios treniravimui, tačiau C. Hrysomallis (2011) teigia, kad
yra nedaug studijų, nagrinėjančių pusiausvyros pratimų naudą sportininko rezultatams [3].
Tyrimo tikslas — nustatyti fizinių pratimų, lavinančių pusiausvyrą, poveikį jauno amžiaus
krepšininkų kūno judesių simetriškumui.
Tyrimo metodai ir organizavimas. 55 jauno amžiaus krepšininkai, suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją ir
kontrolinę. Tiriamojoje — 29, o kontrolinėje — 26 asmenys. Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 14,63 ±
1,17 metai, vidutinis svoris 67,12 ± 12,25 kg, o vidutinis ūgis 181,42 ± 10,02 cm. Tiriamosios grupės
asmenys atliko 6 savaičių (3 kartus per savaitę po 20 min) trukmės fizinių pratimų, lavinančių
pusiausvyrą, programą ir treniravosi sau įprastu režimu, o kontrolinės grupės asmenys treniravosi tik
sau įprastu režimu. Kūno kompozija vertinta „Tanita“ kūno kompozicijos analizatoriumi, pusiausvyra
— „Abili“ pusiausvyros treniruokliu — vertintoju, kūno judesių kinematika vertinta kūno judesių
analizavimo sistema „Qualisys motion capture analysis system“, o kinetika — Amti Optima
OPT400600-2000 jėgos platformomis. Testavimai buvo atliekami 2 kartus — tyrimo pradžioje ir po
pusiausvyros pratimų programos. Ištyrimo schema: 1) įvertinama kūno kompozicija; 2) apšilimas ant
bėgtakio (8 min, 7km/h); 3) pusiausvyros vertinimas, stovint ant abiejų kojų pėdas pastačius vieną
prieš kitą, stovint ant kairės bei dešinės kojos. Kiekvienoje pozicijoje tiriamasis turėjo išstovėti po 3
kartus (iš viso 9 kartai). Vieno karto stovėjimo trukmė — 30 sekundžių. 3 bandymų bendras rezultatas
pateikiamas kaip pusiausvyros koeficientas. Mažesnė koeficiento vertė — geresnė pusiausvyra; 4)
kūno judesių kinematikos ir kinetikos vertinimas vertikalaus šuolio į aukštį metu. Tiriamieji iš viso
turėjo atlikti 10 šuolių į aukštį: 2 šuolius abiejomis kojomis, po 2 šuolius abiejomis kojomis apsisukant
180 laipsnių kampu per dešinį ir kairį petį bei po 2 šuolius dešine ir kaire koja. Šuolių metu, rankų
judesiai nebuvo leidžiami. Tarp šuolių tiriamasis ilsėjosi 1 minutę. 40 odos reflektorių buvo naudojami
apatinių galūnių kinematikai vertinti. Reflektoriai tvirtinami buvo prie įvairių apatinių galūnių
anatominių struktūrų. Matematinė statistika apskaičiuota SPSS 22,0 programa. Naudotas Stjudento t,
Vilkoksono bei Mano-Vitnio kriterijai.
Rezultatai. Lyginant tiriamosios grupės asmenų pusiausvyros koeficiento įverčio balais skirstinius po
1 ir po 2 vertinimo nustatyta, kad pusiausvyros, stovint ant abiejų kojų, koeficiento reikšmė statistiškai
reikšmingai sumažėjo (Z=-4,541; p<0,001), o kontrolinės grupės asmenų pusiausvyros, stovint ant
abiejų kojų, koeficiento reikšmė padidėjo, tačiau statistiškai nereikšmingai (Z=1,338; p=0,181).
Lyginant tiriamosios grupės 1 ir 2 vertinimo vertikalaus šuolio dešine koja aukščio milimetrais
vidutines reikšmes nustatyta, kad šuolio į aukštį vidutinė reikšmė statistiškai reikšmingai padidėjo (t=2,831; p=0,009), o lyginant kairės kojos 1 ir 2 vertinimo vertikalaus šuolio aukščio vidutines reikšmes
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taip pat gautas statistiškai reikšmingas padidėjimas (t=-1,888; p=0,046). Lyginant kontrolinės grupės
vertikalaus šuolio dešine (1 ir 2 vertinimo) ir kaire (1 ir 2 vertinimo) koja aukščio įverčio milimetrais
skirstinius nustatyta, kad šuolio į aukštį dešine koja reikšmė statistiškai reikšmingai nepakito
(Z=1,852; p=0,064), o kaire koja statistiškai reikšmingai padidėjo (Z=1,992; p=0,046). Lyginant
tiriamosios grupės dešinės ir kairės kojos šuolio maksimalios atsispyrimo jėgos niutonais (N) vidutines
reikšmes po 1 vertinimo nustatyta, kad maksimali atsipyrimo jėga tarp apatinių galūnių statistiškai
reikšmingai skiriasi (t=-3,127; p=0,004). Lyginant tiriamosios grupės dešinės ir kairės kojos šuolio
maksimalios atsispyrimo jėgos niutonais (N) vidutines reikšmes po 2 vertinimo nustatyta, kad
maksimali atsipyrimo jėga tarp apatinių galūnių statistiškai reikšmingai skiriasi (t=-3,997; p<0,001).
Lyginant tiriamosios grupės 1 ir 2 vertinimo dešinės kojos raumenų jėgos išvystymo greičio (JIG)
vidutines reikšmes nustatyta, kad JIG vidutinė reikšmė statistiškai reikšmingai padidėjo (t=-3,780;
p<0,001). Lyginant 1 ir 2 vertinimo tiriamosios grupės kairės kojos raumenų JIG vidutines reikšmes
nustatyta, kad JIG vidutinė reikšmė statistiškai reikšmingai padidėjo (t=-3,789; p<0,001).
Išvados. Pusiausvyros pratimai turėjo reikšmingą (p<0,001) poveikį pusiausvyros, stovint ant abiejų
kojų, rodikliams. Pusiausvyros pratimai turėjo reikšmingą poveikį vertikalaus šuolio aukščiui, šokant
dešine (p=0,009) ir kaire (p=0,046) koja. Po pusiausvyros pratimų, šuolio dvejomis kojomis
maksimalios atsispyrimo jėgos asimetrija tarp galūnių išliko (p<0,001). Pusiausvyros pratimai turėjo
reikšmingą poveikį raumenų jėgos išvystymo greičiui, šuolį atliekant dešine (p<0,001) ir kaire
(p<0,001) koja.
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Jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių vertikalaus šuolio simetriškumo
kaita, taikant specializuotą fizinių pratimų programą
Arnoldas Karla
Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas, Medicinos Akademija, Slaugos fakultetas, Sporto institutas

Įvadas. Apatinių galūnių sužalojimai yra vieni iš dažniausių tarp jauno amžiaus sportininkų ir sudaro
daugiau negu 60 proc. visų traumų (Emery and Tyreman, 2009). Krepšininkams didžiausia traumų
atsiradimo tikimybė yra apatinėje kūno dalyje. Norint pasiekti geriausių rezultatų svarbu atsižvelgti į
krepšininko gebėjimus, parengtumą, kurie ypač svarbūs komandinėje veikloje. Teigiama, kad
kiekvieno krepšininko rezultatai priklauso nuo fizinių ypatybių, tokių kaip ėjimas, bėgimas, krypties
keitimas, sustojimai, šuoliai, posūkiai (Pehar el al., 2017).
31

Tyrimo tikslas – įvertinti jauno amžiaus krepšininkų apatinių galūnių vertikalaus šuolio simetriškumo
kaitą, taikant specializuotą fizinių pratimų programą.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrėme 47 krepšininkus. Tyrimas truko vieną krepšinio sezoną –
9 mėnesius. Tiriamiesiems, atsižvelgiant į jų nuovargį, krepšinio treniruočių metu buvo integruota
specializuota 20 minučių fizinių pratimų programa šuoliui gerinti. Krepšininkai po apšilimo 2-3 kartus
per savaitę treniruočių metu stiprino kojų raumenis bei atliko šuolių programą. Tyrime vertikalaus
šuolio aukščiui nustatyti buvo naudojama Microgate „OptoJump“ įranga. Kiekvienos treniruotės metu
buvo nustatinėjamas nuovargis ir tikrinamas šuolio aukštis. Šuolį ir nuovargį treniruočių metu
vertinome amerikietiška platforma „Probotics Inc“ bei pulsometrais. Apšilimui ir specializuotai fizinių
pratimų programai, kuri gerina vertikalų šuolį naudojome įvairų inventorių. Tyrimo metu matematiniai
ir statistiniai duomenys buvo analizuojami SPSS ir Microsoft office excell programomis. Analizuojant
tyrimo rezultatus naudojome šiuos statistinius metodus: Pirsono koreliaciją, Stjudento t kriterijų,
ANOVA, Bonferonio kriterijų.
Rezultatai. Atlikus 9 mėnesius trukusį tyrimą buvo vertintas abiem kojom atliktas šuolis, už kurį
gautas 46,9 ± 6,9 cm vidurkis. Po 3 mėnesių, antro testavimo metu, buvo taikyta fizinių pratimų
programa, po kurios abiejų kojų šuolio vidurkis – 48,9 ± 8,1 cm. Po 6 mėnesių, trečio testavimo metu,
pratimų komplekso dėka, abiejų kojų vertikalaus šuolio vidurkis pagerėjo iki 51,5 ± 7,1 cm. Pradžioje
buvo skaičiuojami kontrolinio vertinimo rodikliai, atliekant vertikalų šuolį aukštyn po vieną koją
pakaitomis. Šio tyrimo metu nustatyta, kad kontrolinio vertinimo metu kairės ir dešinės kojos
vertinimo rodikliai statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05), vadinasi, tiek kaire koja, tiek dešine,
šuoliai yra panašūs. Kontrolinio vertinimo metu kairės kojos vertikalaus šuolio vidurkis – 26,7 ± 5,9
cm, o dešinės – 25,9 ± 5,5 cm. Po trijų mėnesių taikytos programos buvo atliekamas antras vertinimas,
kurio metu kairės kojos vertikalaus šuolio vidurkis – 28,5 ± 5,9 cm, o dešinės 27,5 ± 5,7 cm. Atlikus
vertinimą po 3 mėnesių, kairės ir dešinės kojos vertinimo rodikliai statistiškai reikšmingai nesiskiria
(p>0,05). Praėjus 6 mėnesiams buvo atliekamas trečias vertinimas, kurio metu kairės kojos vertikalaus
šuolio vidurkis siekė 30,9 ± 5,6 cm, o dešinės 29,9 ± 5,3 cm. Šio testavimo metu nustatyta, kad atlikus
vertinimą po 6 mėnesių, kairės ir dešinės kojos vertinimo rodikliai statistiškai reikšmingai išsiskyrė
(p<0,05): kairės kojos šuolis statistiškai reikšmingas - aukštesnis nei dešinės kojos. Analizuojant
simetriškumo kaitą, nustatyta, kad kontrolinio vertinimo rodikliai yra žemiausi, palyginus su vertinimu
po 3 mėnesių ir po 6 mėnesių (p<0,05). Aukščiausias vertinimo rodiklis yra atlikus vertinimą po 6
mėnesių, palyginus tiek su kontroliniu, tiek su po 3 mėnesių vertinimu (p<0,05).
Išvados. Jauno amžiaus krepšininkų po kiekvieno testavimo vertikalaus šuolio abiem kojom ir su
viena koja pakaitomis rodiklių rezultatai didėjo, tačiau kairės kojos rezultatai paskutinio vertinimo
metu buvo geresni, lyginant su dešinės kojos paskutinio vertinimo rezultatais. Taikant specializuotą
fizinių pratimų programą, jauno amžiaus krepšininkų vertikalaus šuolio simetriškumo kaitos rodikliai
periodiškai didėjo.
Literatūros šaltiniai:
1. Emery CA, Tyreman H. Sport participation, sport injury, risk factors and sport safety practices in Calgary and
area junior high schools. Paediatr Child Health 2009.14(7):439– 444.

32

2. Pehar, M., Sekulic, D., Sisic, N., Spasic, M., Uljevic, O. , Krolo,A., Milanovic,Z. , Sattler, T. (2017).
Evaluation of different jumping tests in defining position-specific and performance-level differences in high
level basketball players. Biol. Sport. 34:263-272.

Medicininį išsilavinimą turinčių ir neturinčių pacientų fizinio aktyvumo ypatumai
Daina Krančiukaitė-Butylkinienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas

Įvadas. Gyvenseną sudaro mitybos bei fizinio aktyvumo įpročiai, rūkymas, alkoholio ar kitų
psichotropinių medžiagų vartojimas. Šie veiksniai sąveikaudami tarpusavyje, sustiprina vienas kitą ir
daro neigiamą arba teigiamą įtaką sveikatai [1-3]. Subalansuota mityba, reguliarus fizinis aktyvumas,
svorio kontrolė bei žalingų įpročių atsisakymas sumažina lėtinių neinfekcinių ligų riziką [4,5]. Ligų
paplitimas siejamas su fizinio aktyvumo ypatumais, taip pat turi sąsajų su asmens socialiniais ir
ekonominiais veiksniais [6,7].
Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, besikreipiančių į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų (LSMUL KK) Šeimos medicinos kliniką, fizinio aktyvumo ypatumus bei palyginti juos
tarp medicininį išsilavinimą turinčių ir neturinčiųjų.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas atliktas 2016 m. Anoniminės anketos apklausos būdu
apklausta 315 (221 moterys ir 94 vyrai) atsitiktinai parinktų pacientų, besikreipiančių į Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos kliniką. Tiriamųjų amžius
18-78 metai. Tyrimui atrinkti pacientai suskirstyti į 2 grupes pagal medicininį išsilavinimą: medicininį
išsilavinimą turintys pacientai (n=97) ir medicininio išsilavinimo neturintys pacientai (n=218). Fizinio
aktyvumo ypatumai vertinti pagal autorių sudarytą klausimyną. Duomenų statistinė analizė atlikta
naudojant statistinių programų paketą (SPSS Version 24.0 for Windows). Skirtumas tarp grupių
vertintas taikant χ2 testą. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p<0,05.
Rezultatai. 53,6 proc. turinčių medicininį išsilavinimą ir 62,8 proc. neturinčiųjų laisvalaikiu
nesportuoja visai arba sportuoja tik 1-2 val. per savaitę. 17,5 proc. turinčių medicininį išsilavinimą ir
6,9 proc. neturinčiųjų laisvalaikiu sportuoja 3-4 val. per savaitę, 5-6 val. per savaitę sportuoja
atitinkamai 2,1 proc. ir 3,7 proc., daugiau nei 6 val. per savaitę sportuoja atitinkamai 2,1 proc. ir 12,8
proc. apklaustųjų. Pacientų, tiek turinčių medicininį išsilavinimą, tiek neturinčių, besikreipiančių į
LSMUL KK Šeimos medicinos kliniką tarpe vyrauja sėdimo pobūdžio kasdienė veikla (58,1 proc.),
didžioji dalis (60 proc.) laisvalaikiu nesportuoja, o sunkų fizinį darbą dirba mažoji dalis (1,9 proc.)
apklaustųjų.
Išvados. Pacientai, tiek turintys medicininį išsilavinimą, tiek neturintys, besikreipiantys į LSMUL KK
Šeimos medicinos kliniką, yra nepakankamai fiziškai aktyvūs.
Literatūros šaltiniai:
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Raktikaulio petinio galo padėties įtaka peties funkcijos atsistatymui po
artroskopinės fiksacijos operacijos
Aušra Piktuižytė, Rimtautas Gudas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Sporto institutas, Kaunas, Lietuva
Ortopedijos traumatologijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno Klinikos, Kaunas,
Lietuva

Įvadas. Artroskopinė raktikaulio distalinio galo fiksacija endosagų sistema yra plačiai naudojama
metodika esant raktikaulio petinio (R-P) galo išnirimams. Siekiama atstatyti normalią raktikaulio
snapinio raiščio anatomiją, R-P galo stabilumą ir R-P sąnario kongruentiškumą. Dalinai atsinaujinęs RP galo nestabilumas pakankamai dažnas naudojant tokio tipo fiksaciją, nėra žinoma jo įtaka peties
funkcijai lyginant su rentgenologiškai stabiliais atvejais.
Tyrimo tikslas – įvertinti operuoto peties funkciją po traumos ir praėjus 6 mėn po operacijos, bei
palyginti šiuos rezultatus tarp skirtingo distalinio raktikaulio galo rentgenologinio stabilumo grupių.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Į tyrimą įtraukti fiziškai aktyvūs 21-43 metų amžiaus vyrai patyrę
III-V laipsnio raktikaulio petinio galo išnirimą (n=21). Visi pacientai operuoti artroskopiškai,
raktikaulio distalinis galas fiksuotas endosagų sistema, taikyta vienoda pooperacinė reabilitacija. Po 6
mėnesių sekimo pacientai suskirstyti į rentgenologiškai stabilaus raktikaulio (n=11) ir rentgenologiškai
nestabilaus raktikaulio (n=10) grupes. Peties funkcija vertinta matuojant peties judesių amplitudę,
izometrinę jėgą naudojant rankinį dinamometrą, gauti duomenys lyginti su sveiku petimi. Pacientai
įvertinti naudojant paprastą peties testą, Constant-Murley skalę (CMS) ir specifinę šiai patologijai
raktikaulio petinio sąnario nestabilumo sistemą (ACJI), vertinančią kosmetinius rezultatus, peties jėgą,
rentgenologinius parametrus ir kasdienę veiklą. Skaičiavimai atlikti naudojant statistinę programą
SPSS 22.
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Rezulatai. Raktikaulio-snapinės ataugos intervalas nepaisant atsinaujinusio raktikaulio-petinio sąnario
nestabilumo buvo mažesnis nei prieš operaciją. Stabilioje grupėje rastas judesių amplitudės deficitas
peties fleksijoje ir abdukcijoje, nestabilioje grupėje izometrinės jėgos deficitas peties fleksijoje ir
abdukcijoje lyginant su sveiku petimi. Lyginant pacientų SST testo ir CMS skalės rezultatus praėjus 6
mėnesiams po operacijos reikšmingo skirtumo nebuvo, tačiau naudodami raktikaulio petinio sąnario
nestabilumo sistemą (ACJI) radome reikšmingą skirtumą tarp rentgenologiškai stabilios ir nestabilios
grupių rezultatų.
Išvados. Fiziškai aktyvūs pacientai, kuriems rastas atsinaujinęs raktikaulio petinio sąnario
nestabilumas, turėjo prastesnius ACJI rezultatus. Rasta neigiama koreliacija tarp padidėjusio
raktikaulio-snapinės ataugos intervalo ir kasdienės veiklos.
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Skirtingų sveikatos stiprinimo fiziniais pratimais programų efektyvumo
priešmokyklinio amžiaus vaikų motoriniams gebėjimams įvertinimas
Lina Puišytė, Ernesta Gurskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Priešmokyklinis amžius yra vienas svarbiausių vaikų raidos tarpsnis. Tuo metu organizme
vyksta intensyvūs sistemų persitvarkymai. Jau priešmokykliniame amžiuje nustatomas nepakankamas
ir nekokybiškas fizinis aktyvumas, kuris sąlygoja įvairių fizinių rodiklių pajėgumo prastėjimą [1].
Mokslininkai teigia, kad vaikai aktyviai turi praleisti vidutiniškai dvi valandas per dieną, tačiau
geriausių rezultatų pasiekiama taikant individualaus ar diferencijuoto ugdymo užsiėmimus nedidelėse
grupelėse [1,2].
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Tyrimo tikslas - įvertinti priešmokyklinio amžiaus vaikų motorinių gebėjimų kaitą taikant sveikatos
stiprinimo fiziniais pratimais programą.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas pradėtas vykdyti gavus LSMU bioetikos centro leidimą.
Tyrimas atliktas 2017.05.10 – 2017.06.10, dviejuose Kauno darželiuose. Tyrime dalyvavo 16
priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie buvo paskirstyti į dvi grupes po 8. Kiekvienoje grupėje dalyvavo
po 5 mergaites ir 3 berniukus, kurių amžius buvo 5 – 6 metai. Pirmajai grupei nebuvo taikyta speciali
pratimų programa, o fiziškai aktyviai laiką jie praleisdavo kasdieniuose užsiėsimuose, kurie vyko
darželyje: valanda aktyvaus laisvo laiko lauke, kartą savaitėje apsilankymas baseino treniruotėje,
dukart savaitėje kiekvienas pasirinktinai lankė šokių, futbolo ar karate užsiėmimus. Antrosios grupės
tiriamiesiems buvo taikyta 10-ies užsiėmimų specialiųjų pratimų programa. Programos metu buvo
taikyta individualūs ir grupiniai užsiėmimai įtraukianti įvairius lavinamuosius pratimus, kurie buvo
pateikti žaidimo forma, diferencinio ugdymo metodu. Tiriamieji buvo vertinami prieš ir po visos
pratimų programos. Motoriniai gebėjimai buvo vertinami adaptuotu testų rinkiniu, kuris sudarytas iš
dešimties užduočių, įtraukiančių: dinaminės ir statinės pusiausvyros, šoklumo, koordinacijos,
manipuliacinių gebėjimų vertinimus. Kiekvienai užduočiai buvo skirta po 2 bandymus, vėliau
užduotys buvo vertinama balais nuo 0 (užduoties neatliko nė karto) iki 2 (užduotį atliko du kartus).
Tyrimo metu gauti rezultatai apdoroti IBM SPSS statistics 22 ir Microsoft Excel 2013
kompiuterinėmis programomis. Duomenys pateikti kaip mediana (didžiausia reikšmė (maximum);
mažiausia reikšmė (minimum). Dviem nepriklausomoms imtims taikytas Manio – Vitnio – kriterijus, o
priklausomoms imtims - Vilkoksono kriterijus. Skirtumai, kai p<0,05, buvo laikyti statistiškai
reikšmingais.
Rezultatai. Įvertinus motorinių gebėjimų rezultatus nustatyta, kad pirmosios grupės, kurioje nebuvo
taikyta specialiųjų pratimų programa balų mediana prieš programą buvo 9 (12;5), o po programos – 12
(16;9). Įvertinant antrosios grupės, kuriai buvo taikyta specialioji pratimų programa, rezultatus
nustatyta, kad tyrimo pradžioje balų mediana buvo 8 (11;6), o po programos – 15 (18;12). Tiek
pirmojoje, tiek antrojoje grupėse pastebėtas statistiškai reikšmingas motorinių gebėjimų pagerėjimas
(p<0,05). Lyginant pirmosios ir antrosios grupės motorinių gebėjimų balų sumą prieš pratimų
programą nustatyta, kad statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo (p≥0,05), o įvertinus pirmosios ir
antrosios grupių motorinių gebėjimų balų sumą po taikytos programos, nustatyta, kad antrosios grupės
motorinių gebėjimų balų suma statistiškai reikšmingai pagerėjo lyginant su pirmąja grupe (p<0,05).
Išvados. 1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų motorinių gebėjimų lavinimui buvo veiksminga tiek
įprastinė fizinės veiklos programa darželiuose tiek specialioji fizinių pratimų programa. 2.
Priešmokyklinio amžiaus vaikams taikyta specialių fizinių pratimų programa buvo efektyvesnė
motorinių gebėjimų lavėjimui nei įprastinė fizinės veiklos programa darželiuose.
Literatūros šaltiniai:
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Boksininkų viršutinės galūnės raumenų jėgos, ortopedinių būklių ir laikysenos
sąsajos
Mindaugas Ražickas, Laimonas Šiupšinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Sporto institutas

Įvadas. Viršutinės galūnės traumos yra vienos iš dažniausiai pasitaikančių traumų bokse, jos sudaro
iki 33 procentų visų traumų (1). Rankų traumos yra vienos iš dažniausiai pasitaikančių treniruočių
metu (2), todėl yra svarbu išsiaiškinti dėl kokių priežaščių gali įvykti traumos boksininko sportinėje
karjeroje.
Tyrimo tikslas – nustatyti ryšius tarp boksininkų viršutinės galūnės raumenų jėgos, ortopedinių būklių
ir laikysenos.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrime dalyvo 12 boksininkų mėgėjų, turinčių ne mažiau kaip
vienerių metų treniravimosi patirtį, jų amžius tarp 18- 26 metų. Buvo atliekamas momentinis ištyrimas,
siekiant nustatyti viršutinės galūnės raumenų grupių jėgą, sąnarių amplitudžių, ortopedinių būklių bei
laikysenos tarpusavio sąsajas. Raumenų grupių jėgai nustatyti buvo pasitelktas Lafayette skaitmeninis
rankinis dinamometras. Viršutinės galūnės sąnarių judesiams išmatuoti naudotas goniometras. Peties
sąnario ankštumui nustatyti naudoti Hawkins - Kennedy ir Jobes testai. Peties nestabilumui nustatyti
naudotas priekinis sulaikymo testas, taip pat naudoti testai nustatyti medialinį ir lateralinį epinkodelitą.
Laikysenai vertinti naudotas W. W. Hoeger vizualinis laikysenos vertinimo modelis. Visi gauti
daumenys, gauti iš ištyrimo ir anketinės apklausos, buvo apdoroti SPSS 23 programine įranga, ieškant
statistiškai reikšmingų koreliacijų P<0,05, pasitelkiant Spearmeno koreliacijų koeficientą. Pateikiami
koreliacijos koeficientai: 0<(r)≤0,3 silpnas ryšys, 0,3<(r)≤ 0,7 vidutinis ryšys, 0,7<(r)≤1 stiprus ryšys.
Rezultatai. Atliktame tyrime 58,33 procentai tirtų jauno amžiaus boksininkų mėgėjų savo sportinėje
karjeroje yra patyrę viršutinių galūnių traumas. Ištyrus boksininkų viršutinės galūnės raumenų jėgą
nepastebėtas raumenų disbalancas, tačiau matomas nedominuojančios rankos jėgos padidėjimas,
vidutiniškai 1,88 procentas. Raumenų jėgos rodikliai statistiškai reikšmingai koreliuoja su tuo, kiek
metų treniruojasi atletas r = 0,799 P=0,002 bei viršutinės galūnės judesių amplitudėmis r = 0,719
P=0,008. Tarp viršutinės galūnės judesių ir jėgos randamas stiprus staitistiškai reikšmingas ryšys r =
0,727 p=0,007. Viršutinės galūnės raumenų jėga ir paslankumas koreliuoja tarpusavyje, tačiau
negalima įžvelgti ortopedinių būklių ir laikysenos sąsajų su kitais boksininkų mėgėjų ištyrimo
rodikliais.
Išvados. Tyrimo rezultatai rodo, kad yra stiprios tiesioginės koreliacijos tarp viršutinės galūnės
raumenų jėgos, judesių amplitudės ir treniravimosi trukmės. Paaiškėjo, kad viršutinės galūnės traumas
galimai įtakoja raumenų jėgos rodiklių disbalansas ir judesių amplitudės.
Literatūros šaltiniai:
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Struktūruotos veiklos poveikis asmenų, sergančių Alzheimerio liga, kasdienės
veiklos įgūdžiams, įsitraukimui ir pasitenkinimui veikla
Indrė Ražinskaitė, Sigitas Mingaila
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įvadas. Didėjantis sergamumas Alzheimerio liga lemia didėjantį poreikį suprasti sergančiuosius.
Daugelyje tyrimų dėmesys yra skiriamas ligos simptomų mažinimui, farmacinių priemonių poveikiui,
tačiau mažai žinoma apie tai, ką patiria ir kaip jaučiasi sergantysis. Kokybiniai tyrimai suteikia
galimybę suprasti sergančiųjų patirtį [1]. Struktūruotos veiklos poveikis sergančiųjų veiklai buvo
mažai nagrinėtas, todėl reikalingas išsamesnis struktūruotos veiklos poveikio ištyrimas [2,3,4,5].
Tyrimo tikslas - atskleisti struktūruotos veiklos poveikį asmenų, sergančių Alzheimerio liga,
kasdienės veiklos įgūdžiams, įsitraukimui į veiklą bei pasitenkinimui veikla.
Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas atliktas 2017 m. kovo – gegužės mėn. „Grupinio
gyvenimo namuose demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims“ (Panevėžio raj.). Tyrime
dalyvavo 5 tiriamieji, sergantys Alzheimerio liga. Visos tiriamosios buvo moterys (n=5). Jauniausia
tiriamoji buvo 69 metų, vyriausia – 88 metų. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo
metodas. Tiriamųjų atrankai naudota tikslinė atranka. Tyrimo pradžioje pusiau struktūruoto interviu
metodu buvo apklausti Alzheimerio liga sergantys informantai. Tyrimo metu 3 mėn. tiriamiesiems
buvo taikoma struktūruota veikla (dienotvarkės sudarymas, veiklos struktūravimas bei pritaikymas,
darbuotojų informavimas) Struktūruotos veiklos taikymo tikslas - kuo ilgesnį laiką palaikyti tiriamųjų
savarankiškumą, atitinkantį asmens galimybes. Tyrimo pabaigoje pusiau struktūruoto interviu metodu
buvo apklausti Alzheimerio liga sergantys informantai bei informantai - specialistai (asmenys,
dirbantys „Grupinio gyvenimo namuose“). Interviu buvo įrašomi ir trankskribuojami. Interviu
klausimai sudaryti, atsižvelgiant į informantų būklę, klausimyne numatytos pagrindinės tyrime
nagrinėjamos temos (kasdienės veiklos atlikimas, įsitraukimas bei pasitenkinimas veikla), klausimai
buvo detalizuoti laipsniškai. Tyrimo patikimumui ir visapusiškumui užtikrinti buvo naudojama tyrimo
metodų trianguliacija. Norint papildyti interviu metu gautus duomenis, naudotas neformalusis
stebėjimo metodas. Stebėjimo metu gauti duomenys buvo fiksuojami stebėjimo žurnale, vėliau
transkribuoti ir panaudoti duomenų analizei. Duomenų rinkimo metodai buvo pasirinkti ir taikyti pagal
L. Rupšienės (2007) rekomendacijas [6]. Duomenims transkribuoti buvo pasirinkta Hoffmann-Riem
transkribavimo sistema [7]. Duomenų analizei taikytas teorinis generalizavimas, „grindžiamoji teorija“
– kodavimo procesas. Kategorijos ir teorija buvo identifikuojamos, naudojant kodavimo metodiką
(atvirąjį, ašinį bei atrankinį kodavimą).
Rezultatai. Atvirojo kodavimo būdu pagal interviu duomenis buvo išskirtos pagrindinės kategorijos.
Tyrimo pradžioje išskirtos kategorijos: veiklos problemos, veiklos ypatybės, požiūris į
savarankiškumą, su Alzheimerio liga susijusios problemos, tarpusavio santykiai, aplinka ir kitos
smulkesnės kategorijos. Tyrimo pabaigoje išskirtos kategorijos: veiklos atlikimo pokytis, struktūruotos
veiklos poveikis, savęs vertinimo pokytis ir kitos smulkesnės kategorijos. Kategorijos ašinio kodavimo
metu buvo suskirstytos į platesnes temas ir sudarytas struktūruotos veiklos poveikio paradigminis
modelis. Šiame modelyje išskirti tyrimo metu gauti rezultatai: sergančiųjų Alzheimerio liga veiklos
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problemų priežastys (bendros sveikatos problemos, su Alzheimerio liga susijusios problemos); veiklos
problemos (kasdienės, produktyviosios bei laisvalaikio veiklos problemos, veiklos trūkumo, skirtingos
veiklos bei veiklos pasirinkimo galimybės problemos); kontekstas (požiūris į savarankiškumą ir savęs
vertinimas) ir įsiterpiančios sąlygos (šeima ir artimieji, personalas, kiti sergantieji, aplinka, valstybės
vaidmuo); strategija (struktūruotos veiklos taikymas: dienotvarkės sudarymas ir pritaikymas, asmens
veiklos struktūravimas, asmenų, dirbančių su tiriamaisiais, mokymas) bei rezultatai (veiklos atlikimo
bei įsitraukimo į veiklą pokytis, pasitenkinimas veikla, rutinos svarba, savęs vertinimo pokytis, per
didelė priežiūra). Paradigminis modelis pagal interviu (informantų – sergančiųjų bei informantų –
specialistų) bei stebėjimo metu gautus duomenis plačiau ir išsamiau buvo aiškintas galutinio
(atrankinio) kodavimo metu, apibendrinant struktūruotos veiklos poveikio teoriją.
Išvados. 1.Sergantieji susiduria su kasdienės, produktyviosios ir laisvalaikio veiklos problemomis,
veiklos trūkumo, skirtingos veiklos ir veiklos pasirinkimo problemomis. 2.Veiklos problemoms įtakos
turi bendros sveikatos ir su Alzheimerio liga susijusios problemos, požiūris į savarankiškumą, savęs
vertinimas, tarpusavio santykiai, aplinka, valstybės vaidmuo. 3.Pritaikius struktūruotą veiklą, stebimas
teigiamas veiklos atlikimo, įsitraukimo į veiklą, savęs vertinimo pokytis, pasitenkinimas veikla, rutinos
svarba.
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