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SANTRAUKA  

 

Akvilina Sakalauskienė. Rankininkių apatinių galūnių funkcinės būklės ir raumeninės kilmės 

dubens asimetrijų sąsajos. Magistro baigiamasis darbas. Darbo vadovas(ė) – Dr. lekt. Brigita 

Zachovajevienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Slaugos fakultetas, 

Spoto institutas. Kaunas, 2018; 61p.   

Darbo tikslas - nustatyti rankininkių apatinių galūnių funkcinės būklės ir raumeninės kilmės 

dubens asimetrijų sąsajas.  

Darbo uždaviniai:  

1. Įvertinti ir palyginti rankininkių turinčių, dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, dinaminę 

pusiausvyrą; 

2. Įvertinti ir nustatyti rankininkių, turinčių dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, funkcinių 

judesių kokybę, kontrolę ir vientisumą; 

3. Įvertinti ir nustatyti rankininkių, turinčių dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, apatinių 

galūnių simetriškumą; 

4. Įvertinti sąsajas tarp dubens asimetrijos ir tirtų rodiklių abejose grupėse; 

 

Tyrimo metodika 

• Vizualinis laikysenos ir dubens asimetrijų vertinimas (vertinant W. W. K. Hoeger 

metodika); 

• Dinaminės pusiausvyros vertinimas (vertinant modifikuotos žvaigždės nuokrypio testu); 

• Judesio kokybės, kontrolės, vientisumo vertinimas (vertinant funkcinių judesių analizės 

testų rinkinį angl. functional movement screen, FMS); 

• Apatinių galūnių simetriškumo vertinimas (naudojant šuolių viena koja testus : 1 šuolis, 

3 šuoliai, 3 šuoliai zigzagu, 6m laikui (angl.”One-Leg Hop Tests). 
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Tiriamieji 

Tyrimui buvo apsiklausta 42 profesionaliai rankinį žaidžiančios moterys, iš kurių dėl sveikatos 

sutrikimų ir atrankos kriterijų galėjo tyrime dalyvauti 30 moterų, 18-30 metų amžiaus, profesonaiai 

sportuojančių rankininį. 

Išvados 

1. Dinaminė pusiausvyra, atliekant judesį pirmyn, atgal į šoną bei atgal į vidų skyrėsi tarp kairės ir 

dešinės kojų tiek dubens simetriją, tiek dubens asimetriją turinčioms sportininkėms (p<0,05). Dinaminė 

pusiausvyra vienoda abejose grupėse. 

2. Dubens simetriją turinčių rankininkių funkcinių judesių kokybė, vientisumas bei kontrolė geresnė nei 

rankininkių, turinčių dubens asimetriją (p<0,05). 

3. Rankininkių dubens asimetrija lemia apatinių galūnių šuolių viena koja asimetriškumą, atlkienat 

vieną šuolį, tris šuolius, tris šuolius zigzagu ir šešis metrus laikui (p<0,05). 

4. Dubens asimetrijos grupėje tarp šuolių viena koja bei trijų šuolių, tarp liemens stabilumo pasisukant į 

abi puses bei tiesios kojos kėlimo kaire ir dešine koja, o dubens simetrijos grupėje tarp šuolių viena 

koja, trijų šuolių bei šuolių zigzagu, tarp kairės ir dešinės kojų barjerinio žingsnio bei įtupstų abejomis 

kojomis egzistuoja tiesinės priklausomybės vidutinio stiprumo ir stiprūs ryšiai (p<0,05). 
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ABSTRACT 

 

Akvilina Sakalauskienė. Relationship between muscle pelvic asymmetry and lower 

extremities functional status in handball players. Master‘s thesis. Supervisor - Dr. lekt. Brigita 

Zachovajevienė. Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy, Faculty of Nursing, 

Institute of Sports, Kaunas, 2018; 61p. 

Research aim 

To determine the relationship between muscle pelvic asymmetry and lower extremities 

functional status in handball players. 

Tasks 

1. To determine pelvic asymmetry in handball	  players;	  

2. To determine dynamic balance in handball	  players; 

3. To determine functional movement assessment in handball	  players; 

4. To determine coference between all tasks and pelvic asymmetry in handball	  players; 

Methodology 

• Posture assessment (W. W. K. Hoeger test); 

• Assessment of dynamic balance (using modified star excursion balance test); 

• Functional movement screen (FMS); 

• Assessment of lower extremity symmetry (using one-leg hop tests: 1 hop, 3 hops, 3 zig 

zag hops, 6-meters for time). 

 

Participants  

 42 professional handball athletes were interviewed for the study, of which, as a result of health 

disorders and screening criteria, the study involved 30 professional handball players of 18-30 years old. 
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  Conclusions 

1. In assessing the dynamic balance of athletes, statistically significant asymmetry was obtained 

between the left and right legs, in both groups, moving forward, postero-lateral, postero-medial (p 

<0.05);  

 

2. In assessing the general results of performing functional movements, it can be stated that handball 

players with pelvic symmetry performed better, than handball players with pelvic asymmetry (p <0.05); 

 

3. The asymmetry of the pelvic in handball players determines the asymmetry of one leg of the lower 

limb jumps, one jump, three jumps, three jumps for a zigzag and six meters hops for time (p <0,05); 

 

4. In the group of handball players with asymmetry of the pelvis, one-leg jumps showed correlation 

between 1 jump and 3 jumps, also correlation between left active straight leg raise and the right active 

straight leg raise, the rotarity stability in the left side and rotarity stability in the right side. In the group 

of handball players with symmetry of the pelvis, one-leg jumps showed correlation between 1 –jump 

and 3-jump, and 3-jump zigzags, between left leg of hurdle step and hurdle step on the right foot, also 

between in-line lunge in the left leg and in-line lunge on the right foot (p <0,05). 
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PADĖKA 

 

Dėkoju magistrinio darbo vadovei Dr. lekt. Brigitai Zachovajevienei už pagalbą ir skiriamą 

dėmesį atliekant baigiamąjį darbą. 
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ŽODYNĖLIS 

 

DA- dubens asimetrija; 

DS- dubens simetrija; 

FMS (angl. Funkctional Movement Systems) – funkcinių judesių vertinimo testai; 

D – dešine koja arba puse; 

K – kaire koja arba puse 
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ĮVADAS 

Sporto medicinos gydytojams, kineziterapeutams, fizinio rengimo bei sporto šakų treneriams 

bei visam personalui nuolat tenka kontroliuoti su perkrovomis ar sportinėmis tarumomis susijusias 

būkles ir nuolat balanasuoti tarp sportininko poreikių bei jo sveikatos išsaugojimo (1). Profesionaliuose 

sportiniuose žaidimuose svarbiausia rezultatas ir pergalės. Tam tikslui pasiekti vieni svarbiausių 

pasirengimo komponentų - yra žaidėjų profesiniai įgūdžiai, sveikatos funkcinė būklė ir funkcinių 

judesių atlikimo steriotipas.  Atrodo, vis daugiau ir daugiau šiandienos žmonių ir sportininkų dirba 

sunkiai, kad taptų stipresni ir sveikesni. Šie asmenys nuolat tobulina savo fizines ypatybes, t.y. 

didindami lankstumą, jėgą, ištvermę, kt. Labai didelė sportininkų ir asmenų atlieka aukšto lygio veiklą, 

tačiau jų pagrindiniai judesiai nėra efektyvūs. Nes sukuriami blogi judėjimo modeliai, kurie treniruoja 

jau egzistuojančią problemą. Šiuolaikinėje besivystančioje mokymo ir treniravimo rinkoje sportininkai 

gali naudotis didžiuliu įrangos ir treniruočių programų arsenalu. Tačiau geriausios programos negali 

būti veiksmingai sukurtos ir taikomos, jeigu nėra nustatytos pagrinidinės asmens silpnosios grandys. 

Kompensacinio pobūdžio atliekami judeisiai ir pasirengimo programos gali sumažinti sportinį 

produktyvumą ir padidinti pažeidimų tikimybę. 

Vienas iš veiksnių rankinyje turinčių įtakos metimo/pernavimo greičiui yra liemens-dubens 

raumenys, kurie yra atsakingi už dubens ir stuburo stabilumą. Taip pat padeda generuoti ir perduoti 

jėgas nuo kojos iki rankos, todėl visos grandinės dalys turi būti nepriekaištingos būklės, kad sukurti 

pakankamai energijos atliekant padavimą/metimą (2). Deja, rankinio sporte apatinių galūnių traumos, 

nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties, nėra retos. Dažniausiai sužeidimai įvyksta kulkšnyje (nuo 8-45%) 

ir kelyje (nuo 7-27%) (3). 

Rankinyje vyrauja liemens rotaciniai judesiai. Sukimasis yra labai svarbus, ir Van der Hoeven 

su bendraautoriais (5) apskaičiavo, kad jis sudaro apie 51% bendros kinetinės energijos ir 54% bendros 

jėgos sukuriama kojose, klubuose, liemenyje ir gali būti apibrėžiamos kaip jėgos generatorius 

kinetinėje grandinėje (4). Todėl labai svarbu įvertinti bei ištirti dubens-liemens asimetrinius pokyčius, 

kurie gali turėti įtakos apatinių galūnių funkcinei būklei. 

Esant netaisyklingam judesiui mūsų kūnas patiria didelį „stresą“, kurio pasekmė – priverčiamos 

dirbti tos struktūros, kurioms atitinkamas judesys nėra būdingas, tad netaisyklingas bei nuolatos 

vykstantis kamuolio metimas ar perdavimas, turi didelę įtaką griaučių- raumenų ar kitų sistemų 

degeneraciniams pokyčiams atsirasti. Taigi, detalus ištyrimas, sąsajų ieškojimas, leidžia diagnozuoti, 
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padėti ir laiku koreguoti nukrypimus, asimetrijas bei padeda išvengti sportinių traumų bei chirurginių 

operacijų.  

Darbo hipotezė - ar egzistuoja ir kokios rankininkių apatinių galūnių funkcinės būklės bei 

raumeninės kilmės dubens asismetrijų sąsajos?  

Darbo tikslas - nustatyti rankininkių apatinių galūnių funkcinės būklės ir raumeninės kilmės 

dubens asimetrijų sąsajas.  

Darbo problema - rankininkių apatinių galūnių funkcinės būklės ir raumeninės kilmės dubens 

asimetrijų sąsajos. 

 

Darbo uždaviniai:  

1. Įvertinti ir nustatyti rankininkių turinčių, dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, dinaminę 

pusiausvyrą.  

2. Įvertinti ir nustatyti rankininkių, turinčių dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, funkcinių 

judesių kokybę, kontrolę ir vientisumą.  

3. Įvertinti ir nustatyti rankininkių, turinčių dubens asimetriją ir turinčių dubens simetriją, apatinių 

galūnių simetriškumą. 

4. Įvertinti sąsajas tarp dubens asimetrijos ir tirtų rodiklių abejose grupėse. 

 

Darbo naujumas 

Lietuvoje yra išleista straipsnių apie rankininkių funkcinės būklės vertinimą, tačiau neradau nei 

vieno publikuoto straipsnio, kuriame būtų nagrinėjama rankininkių raumeninės kilmės dubens 

asimetrijos ir atliekamas funkcinės būklės vertinimas bei sąsajų ieškojimas.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1 Funkcinių judesių atlikimas 
 

Funkciniai judesiai suteikia daug žinių apie natūralų autentišką žmogaus judėjimą, judesį. 

Reikšmingi žmogaus kūno apribojimai arba kairės ir dešinės pusių asimetrijos pasireiškia 

pagrindiniuose individo funkciniuose judesiuose. Labai dažnai kairės ir dešinės kūno pusių asimetrijos, 

iškraipo ir apriboja judesio išmokimą, judesio suvokimą, kūno suvokimą erdvėje bei judesio 

biomechaniką. To pasekoje, žmogaus kūnas praranda judesio veiksmingumą, nes kūnas išmoksta 

kompensuoti ir pakeisti judėjimo modelius. Funkciniai judesiai padeda nustatyti asmens judėjimo 

problemų šaltinį. Todėl labai svarbu tiksliai nustatyti sportininko silpnąsias grandis ir paskirti pratimus, 

siekiant jas koreguoti, pagerinti judesio efektyvumą, padidinti sportinius rezultatus, sumažinti traumų 

tikimybę (16). 

Sklandžiam ir efektyviam judesiui reikalingi trys labai svarbūs komponentai, dar kitaip 

vadinami - optimalia judesio atlikimo piramide (angl. The Optimum angl. performance pyramid)(1 

pav.)(16). 

 

 
 

1 pav. Optimali judesio atlikimo piramidė (angl. The Optimum angl. performance pyramid) 

 

Pirmasis piramidės stačiakampis ir piramidės pamatas yra funkcinių judesių atlikimo 

steriotipas. Pagal atliekamus esminius judėjimo modelius, galima spręsti apie  judesio atlikimo kokybę 
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bei dinamiškumą. Funkcinių judesių streriotipo vertinimui puikiai tinka funkcinių judesių vertinimo 

testai (FMS). Atliekant pagrindinius žmogui būdingus judesius, galima suprasti kaip smegenys 

kontroliuoja kūną ir kaip sąveikauja sąnariai bei raumenys (16). Atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, 

jog didžiausias metimo greitis buvo pasiektas tam tikra kamuolio metimo ir judesių tvarka, t.y. 

pradedant dubens rotacija, tuomet seka liemens sukimas, po to alkūnės tiesimas, peties išorinė rotacija, 

dilbio pronacija ir peties lenkimas (13, 14, 15). Todėl, funkcinių judesių atlikimas suteikia svarbios 

informacijos apie judesio kontrolę ir kokybę bei judesio vientisumą. 

 Antrasis piramidės stačiakampis yra fizinė būklė arba fizinis pasiruošimas. Labiau orentuotas į 

rezultatą, kuriam reikalinga jėga, išvertmė, lankstumas, judesio amplitudė ir kt. Kai judesys atliekamas 

kokybiškai, galima stebėti kiekybiškus asmens fizinius rezultatus. Kaip efektyviai sportininkas 

generuoja galią arba sugeba generuoti jėgą atliekant judesį (16). Metimo produktyvumui rankinyje 

didelę įtaką sudaro viršutinio kūno kvadranto jėga ir koordinacija su apatiniu kūno kvadrantu. Danijos 

elito rankininkų komandoje buvo išmatuotas šiuolių aukštis ir jo sąsajos su rezultatais, ir padarytos 

išvados parodė, jog šuolio aukštis gali turėti tiesioginės įtakos žaidimo rezultatyvumui (17). Taip pat, 

Gorostiaga ir kt. (18) ištyrė, jog vyrauja teigiamas ryšys tarp viršutinių galūnių jėgos, galios ir 

rankininkų metimo greičio. Rungtyniaujant rankinyje vyrauja nutrūkstantis didelio intensyvumo darbo 

krūvis, kuriam atlikti reikia didelio aerobinio ir anaerobinio pajėgumo. Kad per rungtynes būtų 

išlaikyta didelė sparta, būtinas geras organizmo funkcinis pajėgumas (21). Taigi, fizinis sportininko 

pasiruošimas yra labai svarbi savybė vystant sportinius pasiekimus. 

Paskutinis piramidės stačiakampis yra sportiniai įgūdžiai. Tai galimybė įvertinti sportininką 

tam tikroje veikloje, ar konkrečioje pozicijoje, sporto srityje (16). Atlikti tyrimai su rankininkais 

nustatė, jog sportiniai įgūdžiai, sportininko patirtis ir metimo biomechanika, technika turi tiesioginę 

reiškmę kamuolio metimo greičiui (19).  

Taigi, rankinis yra kompleksinis komandinis sportinis žaidimas, kurį lemia kiekvieno žaidėjo 

individualūs rezulatatai bei taktiniai komponentai ir sąveika su komanda. Todėl svarbūs visi judesio 

atlikimo komponentai ir jų proporcijos. Funkcinių judesių tyrimu galima surasti funkcinių judesių 

disfunkcijas, kurios dažniausiai apibrėžiamos kaip mobilumo ir stabilumo balanso sutrikimas, kurioje 

nors kinetinės grandinės dalyje, iškreipiantis visą judesio atlikimą (6,16). Sporto mokslininkai nuo- 

latos analizuoja rankinio žaidėjų varžybinės veiklos struktūrą, lokomociją, biologinę krūvio vertę tam, 

kad būtų galima taikyti treniravimo modelius, atitinkančius varžybinės veiklos modelį (21). 
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1.2 Dubens kinematika ir asimetrijos 
 
 

1.2.1 Dubens judesiai, anatomija, kineziologija 
 
 

Dubens lanką sudaro: juosmens kryžmens jungtis, kryžkaulio klubakaulio sąnarys ir gaktinė 

sąvarža. Dubens lanko pagrindinės funkcijos: jungti apatines galūnes su liemeniu, perduoti liemens 

krūvį apatinėms galūnėms, sumažinti smūgius, apsaugoti vidaus organus (7).  

Dubens judesiai yra skirstomi į du tipus: judesiai tarp dubens kaulų (gaktinės sąvaržos ir 

kryžkaulio) ir judesiai, keičiantys dubens padėtį ir lemiantys kūno pozos pokyčius. Judesys tarp dubens 

kaulų išoriškai sunku įvertinti. Judesiai keičiantys dubens padėtį, vyksta klubų sąnariuose bei 

juosmeninėje stuburo dalyje. Dubens tiesimas ir lenkimas sagitalioje plokštumoje vyksta su rotacija 

apie skersinę ašį. Tai dubens judesiai eisenos bei liemens lenkimo metu. Dubens lenkimo metu 

viršutinė dubens dalis sukasi atgal, o dubens tiesimo metu sukasi pirmyn. Dubens lenkimo judesys 

(dubuo sukasi atgal) vyksta klubų sąnariams tiesiantis, o juosmeninei stuburo daliai lenkiantis. Dubens 

tiesimo judesys (dubuo sukasi pirmyn) vyksta atvirkščiai (8). 

Dubens judesiai vyksta trijose plokštumose. Stovint tiesiai, dubens padėtis turi būti neutrali. 

Priekiniai viršutiniai klubakaulio dygliai ir gaktinė sąvarža išsidėstę toje pačioje vertikalioje 

plokštumoje (7). Dubenį sudarantys sąnariai yra standūs ir beveik nepaslankūs, nes turi atlaikyti didelį 

krūvį judėjimo metu ir suteikti kūnui stabilumo. Vieno sąnario judesių sutrikimas sutrikdys ir kitų 

dubens sąnarių veiklą. (45,46). 

Kryžkaulinis klubakaulio sąnarys – beveik nepaslankus sąnarys, sutvirtintas raiščiais. 

Kryžkaulis tarp dubens sąnarinių paviršių įsiterpia kaip pleištas, nes klubakaulių sąnarių paviršiai 

susiformavę įstrižai (46). Kuomet dubuo juda ta pačia kryptimi kaip ir kryžkaulis, jų poslinkis gali 

įtakoti raumenis, kurie jungiasi prie dubens. Tiriant šias struktūras nustatytas stiprus tarpusavio ryšys ir 

įtaka stuburui. Per kryžkaulio klubakaulio sąnarį vyksta slydimo, kryžkaulio lenkimo ir tiesimo, 

sukimo judesiai. Kryžkaulio lenkimas, tiesimas vyksta sagitalinėje plokštumoje apie frontalią ašį 

einančią per S2 segmentą. Lenkiant kryžkaulį, kryžkaulio pamatas krypsta pirmyn ir žemyn, o viršūnė 

ir uodegikaulis krypsta atgal. Tiesiant kryžkaulį, kryžkauli pamatas grįžta atgal į neutralią padėtį. 

Kyšulys juda atgal ir aukštyn, o uogedikaulis juda pirmyn. Kryžkaulio lenkimo, tiesimo judesiai yra 
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minimalūs ir funkciškai yra susiję su šlaunies ir liemens judesiais. Kryžkaulio lenkimas vyksta kartu su 

liemens lenkimu ir šlaunies tiesimu. Tiesimas vyksta su liemens tiesimu ir šlaunies lenkimu (7). 

Juosmens kryžmens jungtį – sudaro V slankstelio apatinė sąnarinė atauga ir kryžmens I 

sklankstelio virštutinė sąnarinė atuga. Sąnarį tvirtina viršdyglinis, tarpdyglinis ir geltonasis raiščiai. Per 

sąnarį galima atlikti lenkimo, tiesimo ir šoninio lenkimo judesius. Nuo 2 iki 13 gyvenimo metų 75 

proc, galimos stuburo juosmeninės dalies lenkimo, tiesimo judesiso amplitudės vyksta per šią jungtį. 

Nuo 13 –ųjų gyvenimo metų galima judesio amplitudė per šią jungtį yra 18 laipsnių. Paslankumas 

žymiai sumažėja vyresniems nei 35 metų žmonėms. Klubinio juosmens raiščio apatiniai pluoštų 

įsitempimas ir L5-S1 keterinių ataugų suartėjimas trukdo tiesimą, o viršutinių pluoštų, antketerinio, 

tarpketerinio raiščių įsitempimas trukdo lenkimą. Šoninio lenkimo judesiai per juosmens kryžmens 

jungtį yra minimalūs. Vaikų fiziologinė judesio amplitudė – 7laipsniai, suaugusiųjų – 1laipsnis 

pagyvenusių žmonių 0 laisninų. Kontralateralinės pusės klubinio juosmens raiščio įsitempimas trukdo 

šoninį lenkimą. Lenkiant stuburą per šią jungtį, L5 slankstelio apatinė sąnarinė atauga slysta aukštyn 

kryžkauliu. Tiesiant stuburą L5 slankstelio apatinė sąnarinė atauga slysta atgal ir žemyn kryžkauliu (7). 

Gaktinė sąvarža yra tarp dviejų gaktikaulių sąvaržinių paviršių. Sąnariniai paviršiai padengti 

plonu hialinės kremzlės sluoksniu, juos jungia 2 cm storio skaidulinis kremzlinis diskas. Diske yra 

nedidelė ksysčio pripildyta ertmė. Gaktinę sąvaržą sutvirtina virš jos ir po ja esnatys raiščiai. Gaktinė 

sąvarža yra nejudri ir per jį sąnarį galimi judesiai: slydimas į viršų, žemyn, separacija, kompresija (7, 

46). 

 

1.2.2 Dubens pasvirimas pirmyn 
 

	  

Dubeniui pakrypus pirmyn (angl. Anterior), priekiniai viršutiniai klubakaulio dygliai pasislenka 

pirmyn gaktinės sąvaržos atžvilgiu (2 pav.) Norint išlaikyti tiesų kūną, dubeniui pirmyn, per aukščiau ir 

žemiau dubens esančius sąnarius turi vykti priešingos krypties judesiai. Todėl, dubeniui pakrypus 

pirmyn, juosmeninė stuburo dalis tiesiasi, o šlaunis lenkiasi (7). Tuomet žmogus turi pernelyg didelę 

juosmeninę lordozę, pilvo sienos raumenys yra išsitempę ir silpni, o nugaros ir šlaunį lenkiantys 

raumenys yra sutrumpėję (9). 
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2 pav. Dubens pasvirimas į priekį 

1.2.3 Dubens pasvirimas atgal  
	  

 
Dubeniui pakrypus atgal (angl. Posterior), priekiniai viršutiniai klubakaulio dygliai 

pasislenka atgal gaktinės sąvaržos atžvilgiu. Liemuo lenkiasi, o šlaunis tiesiasi (3 pav.) Tuomet 

žmogus turi suplokštėjusią juosmeninę lordozę, pilvo sienos raumenys, didesis sėdmens ir 

šlaunį tiesiantys raumenys yra sutrumpėję, o šlaunį lenkiantys ir nugarą tiesinatys raumenys yra 

išsitempę ir silpni (9). 

 

                                                
 

3 pav. Dubens pasvirimas atgal 

 

Frontalinėje plokštumoje klubakaulio skiauterės turi būti viename lygyje. Uždėjus rankų 

nykščius ant priekinių viršutinių klubakaulio dyglių, galima nustatyti dyglių aukštį (7). 
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1.2.4 Dubens pasvirimas į šoną 
	  

 
Dubeniui pakrypus į šoną (angl. Lateral pelvic tilt), pakrypimo pusėje klubakaulio 

skiauterė nusileidžia. Dubeniui pakrypus kairėn, juosmeninė stuburo dalis lenkiasi dešinėn, 

kairė šlaunis nežymiai atitraukiama, o dešinė nežymiai pritraukiama (4 pav.)(7). Taip pat 

stebimi funkcinės buklės pokyčiai, t.y. keičiasi raumenų jėgos balansas tarp dešinės ir kairės 

kūno pusės. Pavyzdžiui, dubeniui pakrypus į apačią (lyginant su kita puse), tos pusės yra silpnas 

vidurinis sėdmens raumuo ir įtempti kvadratinis juosmens raumuo bei šlaunies atitraukėjai. 

Dubeniui pakrypus į viršų (lyginant su kita puse), tos pusės yra įtemptas vidurinis sėdmens 

raumuo ir silpni kvadratinis juosmens bei šlaunies atitraukėjai (10). 

 

                          
 

4 pav. Dubens taisyklinga padėtis ir dubens šoninis pakrypimas kairėn 

 

1.2.5 Dubens rotacija 
 
 

Dubens rotacija vyksta horizontalioje plokštumoje apie vertikalią sukimosi ašį. Stovint 

anatominėje padėtyje, priekiniai viršutiniai klubakaui dygliai išsidėstę toje pačioje plokštumoje. 

Dubeniui sukantis, vienos pusės priekiniai viršutiniai klubakaulio dygliai juda pirmyn kitos pusės 

klubakaulio dyglių atžvilgiu. Dubeniui pasisukus dešinėn, liemuo sukasi kairėn, dešinė šlaunis sukasi į 

vidų, o kairė sukasi į išorę. Dubeniui pasisukus kairėn, liemuo sukasi dešinėn, dešinė šlaunis sukasi į 

išorę, o kairė sukasi į vidų (5 pav.)(7). 
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5 pav. Dubens rotacija 

 

1.2.6 Dubens raumenininės kilmės asimetrijos esant apatiniam kryžminiam 
sindromui 

	  

Apatinis kryžminis sindromas yra rezultatas raumenų tono pasikeitimo ir raumenų disbalanso 

apatiniame segmente, kuris įtakoja dubens-liemens, šlaunų, kelių, kulkšnies kinematinius pokyčius bei 

susikelia sąnarių nestabilumą, judesių disfunkcijas. Apatinis kryžminis sindromas apibūdinamas kaip 

krūtinininės dalies kifozės padidėjimu, juosmens tiesėjų įsitempimu ir padidėjusa juosmenine lordoze 

nugarinėje dalyje, kurie kryžiuojasi su klubinio juosmens raumens ir tiesiojo šlaunies raumens 

įsitempimu. Giliųjų pilvo sienos raumenų nusilpimas kryžiuojasi su sėdmeninių ir šlaunies tiesiamųjų 

raumenų nusilpimu. Taip pat šis raumenų disbalanso sindromas įtakoją dubens pasvirimą į priekį (6 

pav.)(11). 

Įtempti (facilituoti) : klubinis juosmens raumuo, tiesusis šlaunies raumuo, šlaunį lenkiantys 

raumenys, juosmens tiesiamieji raumenys, tempiamasis plačiosios fascijos raumuo, šlaunies 

pritraukiamieji raumenys, kriaušinis raumuo, kvadratinis juosmens raumuo (6 pav.)(11). 

Silpni (inhibituoti) : tiesusis pilvo raumuo, sėdmenų raumenys, šlaunies vidinis platusis 

raumuo,  šlaunies šoninis platusis raumuo, skersinis pilvo raumuo (6 pav.)(11). 
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6 pav. Raumenų pakitimai esant apatiniam kryžminiam sindromui 

 

1.3 Rankininkių specifiškumas ir dažniausiai patiriamos traumos  
 

Skirtingo tipo sporte nuolat tenka susidurti su skirtingomis perkrovomis ir kompensacijomis. 

Norint kryptingai rengti sportininkus, aktualu nuolat nustayti elito sportininkų parengtumą ir jį 

lemiančius komponentus (47, 50). Rankinis yra sudėtinga, aukšo intensyvumo, kontaktinė ir 

komandinė sporto šaka, kuriai būdingi pasikartojantys judesiai: bėgimas, šuoliai, sprintavimai, rankų 

pakėlimai, blokavimai, stūmimai, manevravimai, krypties pokyčiai ir t.t. (23, 40, 41). Norint atlikti 

gerai koordinuotus ir efektyvius sportinius judesius rankinyje svarbus aerobinis ir anarobinis 

pajėgumas. Rungtynių metu vienas žaidėjas nubėga apie 5-6 kilometrus (23, 49). Taip pat pastebėta, 

jog konkurencingas žaidėjas turi tūrėti tam tikras fizines ir fiziologines savybes. Sėkminga rankininkė 

turėtų būti aukšta, liesa ir turėti aukštą anaerobinį pajėgumą. Rankinyje kamuolys nuolat metamas virš 

galvos, išvystant ypač didelę metimo jėgą ir greitį, sportas reikalaujantis didelio lankstumo, raumenų 

jėgos, koordinacijos, sinchroniškumo bei judesių kontrolės (42, 53, 54). Rankinio žaidimo specifika 

ypatinga tuo, kad skirtingų pozicijų žaidėjai atlieka skirtingo dydžio fizinius krūvius, jiems atlikti reikia 

individualaus žaidėjų parengtumo ir organizmo funkcinio pajėgumo. Rungtyniaudamos rankininkės 

atlieka mažos trukmės didžiausių pastangų reikalaujančius veiksmus keisdamos judėjimo kryptis. Per 

rungtynes būdingas triašis judėjimas (sagitalinėje, frontalinėje, vertikaliojoje plokštumose)(21).  
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Rankinyje daug judesių atliekama keliant ranką virš galvos, tai sportininkės turi padidintą 

tikimybę patirti peties komplekso traumas. Peties regiono problemos yra aktualios ir tyrimuose 

nurodoma, jog nuo 30-45% rankininį žaidžiančių asmenų jaučia peties skausmą (22). Taip pat, dažnai 

rankininkės skundžiasi juosmeninės dalies skausmu (52). Buvo atliktas tyrimas ieškantis sąsajų tarp 

sportinės veiklos ir ydingos laikysenos sutrikimų sporte. Skoliozė buvo rasta iki 80% moterų 

žaidžiančių rankinį ir 10 kartų dažnesnė nei nesportuojančių moterų (20, 51). Manoma, jog kūno 

šerdies treniravimas ir pratimai įtraukti į treniruočių veiklą gali turėti įtakos juosmens skausmo 

mažinimui (2). 

Dėja, daugiausiai rankinyje patiriamos apatinių galūnių traumos. Tyrimai rodo, jog dažnaiusiai 

pažeidimai įvyksta čiurnos (22,1%), kelio(31,7%), riešo (19,6%) ir galvos srityje (13,2%)(7 

pav.)(3,23). Kontaktinio pobūdžio traumos patiriamos dažniau viršutinėje kūno dalyje ir nekontaktinio 

pobūdžio traumos – apatinėje kūno dalyje. Dažniausiai įvyksta raiščių patempimų, plyšimų traumos. 

Kadangi rankinis yra ganėtinai agresyvi sporto šaka tai itin dažnos kontaktinės traumos (34,6%), 

šokant/lendžiantis (25%), bėgant (15,4%), krentant (11,5%) ir kitos traumos (13,3%) (24). 

 

                           

7 pav. Dažniausiai rankinyje patiriamos traumos 

 

 1.4 Dubens vizualinė diagnostika 
 

Kineziterapeutai, treneriai, kiti specialistai propoguojantys fizinį aktyvumą, norėdami parinkti 

optimalų krūvį savo pacientams ar sportininkams, pirmiausia turi gebėtu teisingai įvertinti jų 
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organizmo sistemų funkcinę būklę, fizinį pajėgumą ir tinkamai taikyti funkcinius dozuoto fizinio 

krūvio mėginius. Laikysenos vertinimas svarbi priemonė padedanti identifikuoti problemas, funkcinės 

būklės požymius ar simptomų atsiradimą ir padeda patvirtinti klinikines hipotezes. Laikysena gali kisti 

ne tik dėl žmogaus patiriamo skausmo, bet ir dėl jo emocinės būklės, savo kūno suvokimo. Gera 

laikysena laikoma tokia, kai kiekvienam sąnariui tenka mažiausia apkrova. Keičiantis kūno dalių 

padėčiai gravitacijos linijos atžvilgiu, keičiasi ir sąnarių apkrovos. Pastariesiems pokyčiams užsitęsus, 

intensyviau nei įprastai dėvisi sąnariniai paviršiai, o ilgainiui tai gali lemti įvairius patologinius 

ortopedinius sutrikimus ar traumas. Laikysena priklauso nuo daugelio veiksnių, ypač biomechaninių 

(55). Fiziologiniai stuburo linkiai turi tam tiktrą apibrėžtą dydį: kaklo lordozės kampas 30-40 °, 

krūtinės kifozės - 40 °, juosmens lordozės - 45 °. Pakitus stuburo linkiams, pakinta raumenų ilgis ir 

funkcija. Arba atvirkščiai – pakitus raumenų ilgiui ir funkcijai, pakinta stuburo linkiai (43).  Raumenų 

disbalansas ties dubens, klubų zona įtakoja stuburo ir apatinių galūnių padėtį, o tai atsiliepia ir bendrai 

laikysenai, funkcijai, įtakoja sportinius pasiekimus bei traumų riziką (25). Vizualinei laikysenos ir 

dubens asimetrijų vertinimui puikiai tinka W. W. K. Hoeger metodika. Testo metu įvertinama kūno 

segmentų padėtis ir asimetrijos. Iš priekio vertinama galvos padėtis, kaklo padėtis, kaklo ir virštutinės 

trapecinio raumens dalies sudarytas kampas, raktikaulių ir petinio raktikaulio sąnario simetriškumas, 

krūtinkaulio ir šonkaulių padėtis, liemens trikampių simetriškumas, klubakaulių skiauterių aukščio 

simetriškumas, viršutinių priekinių klubakaulio dyglių simetriškumas, gaktikaulio šakų simetriškumas 

ir gaktinės sąvaržos padėtis, girnelių padėtis, kelio sąnarių padėtis, šeivikaulių galvų simetriškumas, 

išorinės ir vidinės kulkšnių simetriškumas. Iš nugaros vertinama galvos ir pečių padėtis, menčių 

padėtis, stuburo padėtis, šonkaulių padėtis, liemens trikampių simetriškumas, kelio sąnarių padėtis, 

achilo sausgyslių padėtis. Analizuojant laikyseną šonu, vertinama galvos padėtis, pečių padėtis, 

fiziologinių linkių padėtis, krūtinės ląsta, dubens pasvirimo kampas, kelio sąnarių padėtis (38,39).  

Atlikus vizualinį sportininikių vertinimą, pastebėta, jog labai dažnai dešinės pusės petis būna 

žemiau negu kairės pusės, t.y. trapecinio raumens kylančiosios dallies hipertrofija. Taip pat dažnai 

pasireikia nugaros tiesiamojo raumens kaklinės, krūtininės ir juosmeninės dalių bei užpakalinio  

šlaunies raumens – hipertrofija. Mentę stabilizuojančių raumenų, tiesiojo nugaros raumens  

juosmeninės bei kryžmeninės dalių, pilvo tiesiojo ir skersinio raumenų bei sėdmenų raumenų – 

hipotrofija. Dažniausiai pastebėtas šoninis pasvirimas į kairę pusę, kuris rotuoja šlaunį, kelį, pėdą į 

vidų. Dubens padėtis glaudžiai susijusi su juosmens  lordozės dydžiu. Siekiant išlaikyti kūno masės 

centro projekciją atramos ribose, keičiasi  abiejų komponentų  padėtis vienas kito atžvilgiu (43). 

Kadangi juosmeniniai stuburo slanksteliai pereina į kryžmeninius ir uodeginius, kurie yra suaugę ir 

sudaro vientisą dubens kaulų juostą, tai bet koks uždaroje kinetinėje grandinėje vykstantis stuburo 
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judėjimas tiesiogiai daro įtaką dubens ir šlaunies judėjimui arba atvirkščiai (44,48).  

Taigi, laikysenos ir dubens asimetrija gali lemti apatinių galūnių funkcinę būklę. 
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2. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODIKA 

 

2.1 Tyrimo organizavimas 
 
 

Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Sporto institute. 

Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro leidimas (Nr.: 

BEC-SR(M)-193) ir tiriamųjų asmenų sutikimai dalyvauti tyrime.  

Visoms tiriamosioms rankininkėms buvo taikytas vizualinis laikysenos ir dubens asimetrijų 

vertinimas. Po atlikto vertinimo, tiriamosios buvo suskirtytos į dvi grupes, t.y. dubens asimetriją 

turinčios rankininkės (DA grupė) ir dubens simetriją turinčios rankininkės (DS grupė). Ir šiom dviem  

grupėm buvo taikyti tyrimo metodai, t.y. dinaminės pusiausvyros vertinimas, judesio kokybės, 

kontrolės, vientisumo vertinimas ir apatinių galūnių simetriškumo vertinimas. 

Tyrimas buvo atliktas pagal šią schemą (8 pav.): 

 

 

 

8 pav. Tyrimo atliko schema 

Vizualinis laikysenos ir dubens 
asimetrijų vertinimas (n=30) 

Dinaminės pusiausvyros 
vertinimas 

Judesio kokybės, 
kontrolės ,vientisumo 

vertinimas 
Apatinių galūnių 

simetriškumo vertinimas 

DA grupė (n=14) DS grupė (n=16) 
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2.2 Tiriamieji 
 
 

Tyrimui buvo apsiklausta 42 profesionaliai rankinį žaidžiančios moterys, iš kurių dėl sveikatos 

sutrikimų ir atrankos kriterijų galėjo tyrime dalyvauti 30 moterų, 18-30metų amžiaus, profesonaiai 

sportuojančių rankininį. Atlikus vizualinį laikysenos asimetrijų vertinimą, visos 30 moterų, buvo 

suskirstytos į dvi grupes. DA grupę sudarė moterys turinčios laikysenos ir dubens asimetrijų ir DS 

grupę sudarė moterys, turinčios laikysenos ir dubens simetriją. 

Objektas – apatinių galūnių funkcinė būklė.  

Atrankos kriterijai:  

  –  Rankinį sportuojančios moterys; 

  –  18-30 amžius; 

  –  Per paskutinius 6 mėnsius nėra patyrusios apatinės galūnės traumų, pažeidimų; 

  –  Sutikimas dalyvauti tyrime; 

  –  Šiuo metu atstovaujančios komandą; 

  –  Nėra turėjusios stuburo, dubens kaulų, kojų kaulų lūžimų. 

2.3 Tyrimo metodai 
 
 
– Vizualinis laikysenos ir dubens asimetrijų vertinimas (W. W. K. Hoeger metodika); 

Vizualinė laikysenos diagnostika atlikta naudojantis “ACPP core2” programėlę, 

nufotografuotas tiriamasis vertinanamas pagal W. W. K. Hoeger skalę. Testo metu įvertinama kūno 

segmentų padėtis, nustatomas jų santykis su pasirinktu pagrindiniu kūno segmentu: tai gali būti ir 

dubens padėtis, ir apatinių galūnių atraminis plotas. Pagrindinis šio metodo trūkumas – neįmanoma 

kiekybiškai įvertinti kūno segmentų asimetrijos dydžio. Atskirų kūno dalių vertinimas priekinėje 

(frontalioje) ir stėlinėje (sagitalioje) plokštumose. Atskiros kūno dalys vertinamos nuo 1 iki 5 balų. 5 - 

gerai, 3 patenkinamai, 1 – blogai. Surinkus 45 ir daugiau balų, laikysena -gera, jei 30 – 39 – vidutiniška 

laikysena, jei 20 – 29 – patenkinama ir bloga laikysena, jei balų skaičius siekia 19 ir mažiau (38). 
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– Dinaminės pusiausvyros vertinimas (modifikuotos žvaigždės nuokrypio testas); 

Šiuo testu vertinama paciento dinaminė pusiausvyra. Testas atliekamas stovint ant vienos kojos 

ir prašoma paciento maksimaliai siekti , su priešingos kojos nykščiu, į priekį. Tiriamasis turi išlaikyti 

stabilią padėtį (34). Testas atliekamas abiejomis kojomis, lyginami atstumų skirtumai tarp kairės ir 

dešinės kojų. Testas kartojamas po 3 kartus, fiksuojami geriausi rezultatai. Asimetrija >4cm rodo 

funkcinę pusiausvyros asimetriją, susijusia su padidėjusia traumos rizika (37). Šis dinaminės 

pusiausvyros testas reikalauja neuroraumeninės kontrolės, judesių amplitudės, lankstumo, jėgos, 

stabilumo, vertina pakartotinės traumos rizikos tikimybę. Taip pat greitas, lengvai naudojamas, 

patikimas ir tuo pačiu lavinama tiriamojo pusiausvyra. Testo jautrumas 59%, specifiškumas 72% 

(35,36).  

– Judesio kokybės, kontrolės, vientisumo vertinimas (funkcinių judesių analizės testų rinkinys angl. 

functional movement screen, FMS); 

 Funkcinių judesių vertinimas apima 7 pagrindinius judėjimo modelius: gilus įtupsas, žengimas 

per barjerą, įtūpsas, pečių mobilumo testas, aktyvus tiesios kojos kėlimas, atsispaudimas stabiliu 

liemeniu, liemens rotacinio stabilumo testas. Testai padeda įvertinti judesio kontrolę ir kokybę bei 

judesio vientisumą. Funkcinių judesių tyrimu galima surasti funkcinių judesių disfunkcijas, kurios 

dažniausiai apibrėžiamos kaip mobilumo ir stabilumo balanso sutrikimas, kurioje nors kinetinės 

grandinės dalyje, iškreipiantis visą judesio atlikimą (6,16) Cook sukurtais testais galima įvertinti 

funkcinių judesių atlikimo stereotipą, ištestuoti sąveikas tarp kinetinių grandinių mobilumo ir 

stabilumo, neuroraumeninės kontrolės, kurios yra fizinio pajėgumo, specifinių sportinių įgūdžių ir 

organizmo funkcinės būklės pagrindas (6,16). Prieš atliekant funkcinius testus tiriamiesiams buvo 

parodyta tiek vaizdinė, tiek įgarsinta žodinė informacija apie pratimų standartinzuotą atlikimą. Testams 

naudojami įrangiai : barjeras, lazdelė ir 14x4cm pakyla. Siekiant tikslesnio funkcnių judesių įvertinimo 

atlikimas buvo filmuojamas vaizdo kamera. Judesio kokybė pagal Cook pateiktus skriterijus buvo 

vertinama balais nuo 0 iki 3. Viso balų  – 21. Surinkus 14 balų ir mažiau - didelė traumos tikimybė 

(6,16). Funkcinių judesių vertinimas apibrėžia 7 esminius judėjimo modelius, kurie padeda atrasti kūno 

silpnąsias ir stipriąsias vietas, kad galėtumėte jas ištaisyti, kol tai nesukėlė rimtesnių problemų. Kas 

išskiria FMS testą iš kitų, tarkime laikysenos ar lankstumo, tai dėmesys dinamiškam judėjimui. 

Judėjimas atskleidžia kaip dirba kūnas. Tai mums leidžia suprasti kaip smegenys kontroliuoja kūną ir 

kaip sąveikauja sąnariai ir raumenys. 
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– Apatinių galūnių simetriškumo vertinimas (šuolių viena koja testai : 1 šuolis, 3 šuoliai, 3 šuoliai 

zigzagu, 6 metrai laikui (angl.”One-Leg Hop Tests) 

   Testas naudingas įvertinant kojų funkcinę būklę, simetriškumą, neuroraumeninę kontrolę. 

Tyrimui nereikia specialios įrangos ir atliekamas greitai. Testas susideda iš keturių užduočių: vienas 

maksimalus šuolis, trijų šuolių atstumas vienoje linijoje, trijų šuolių atstumas zigzagu, šuoliai laikui 

vienoje linijoje. Kiekvienas pratimas atliekamas po tris kartus. Centimetrine juostele matuojamas ilgis 

nuo starto iki tiriamojo kulno po nusileidimo. 6 metrų atstumas greičiui - standartiniu laikmačiu buvo 

matuojamas laikas sekundėmis, nuo šuolio pradžios iki finišo kirtimo linijos. Rezultatų skaičiavimui 

buvo naudojamas vienas geriausias rezultatas iš atliktų trijų bandymų. Kiekvienos testo dalies galūnių 

simetrijos indeksas (GSI) buvo gaunamas geriausią rezultatą atliktą sveika koja padalinus iš geriausio 

rezultato atlikto pažeistąja koja ir išreiškus procentais. Simetrijos indeksas 90 proc. ir daugiau rodo 

normalią galūnių simetriją (12).  

2.4 Matemetinė statistika  
 
 

Statistinių duomenų analizė atlikta naudojantis Microsoft Word 2010, Microsoft Office Excel 

2010 ir SSPS for Windows 23.0 programą. Kokybiniai duomenys pateikiami procentais. Normalumo 

prielaidai tikrinti taikytas Kolmogorov-Smirnov testas, nes n>50. Kiekybiniai duomenys, kai buvo 

tenkinama normalumo prielaida, pateikiami kaip aritmetinis vidurkis (m) ir standartinis nuokrypis (SD) 

- m ± SD, o kai netenkinama – kaip mediana (me), minimali reiksme (min), maksimali reikšmė 

me(min; max). Dviems nepriklausomoms imtims palyginti, kai duomenys netenkino normalumo 

prielaidos, taikytas – neparametrinis Mann-Whitney U testas. Koreliacijos koeficientų skaičiavimams 

taikytas Spirmano testas. Skirtumai, kai p<0,05, taikyti statistiškai reikšmingi. 
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3. REZULTATAI 

 

3.1 Funkcinių judesių vertinimo rezultatai  
 

Funkcinių judesių bendrų balų vertinimo rezultatai rankininkių, turinčių dubens asimetriją ir 

turinčių dubens simetriją, pateikiami grafike (9 pav.), kuriame vaizduojama funkcinių judesių 

vertinimo balų mediana, minimali ir maksimali  balų reikšmė.  

Gauti rezultatai dubens asimetriją turinčių rankininkių grupėje 14(12; 17)  ir gauti rezultatai DS 

grupėje 17(15; 19). Taip pat gauti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp DA ir DS grupių, nes 

p=0,01<0,05. Taigi, vertinant funkcinių judesių bendrus rezultatus, galima teigti, jog DS grupė 

funkcinius judesius atliko geriau nei DA grupė. 

 

 
 

9 pav. Funkcinių judesių vertinimas (bendra balų suma) 

 

3.2.1 Gilus pritūpimas 
 

Gilaus pritūpimo atlikimo kokybės vertinimas tarp DA ir DS grupių, pateikiamas lentelėje 

(1lent.) 

Gilus pritūpimas DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 14,3%, 2 balais – 85,7%, 3 balais – 0,0%. 

Gilus pritūpimas DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 0,0%, 2 balais – 68,8%, 3 balais – 31,2%. Taigi, 
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galima sakyti, jog rankininkės turinčios dubens simetriją gilų pritūpimą statistiškai reikšmingai atliko 

geriau nei rankininkės DA grupėje, nes p=0,029<0,05. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

              1 lent. Gilus pritūpimas 

 

3.2.2 Liemens stabilumas pasikeliant 
 

Liemens stabilumas pasikeliant kokybės vertinimas tarp DA ir DS grupių, rezultatai pateikiami 

lentelėje (2 lent.). 

Liemens stabilumas pasikeliant DA grupėje buvo įvertintas 0 balų – 14,3%, 1 balu – 21,4%, 2 

balais – 50,0%, 3 balais – 14,3%. Liemens stabilumas pasikeliant DS grupėje buvo įvertintas 0 balų – 

0,0%, 1 balu – 0,0%, 2 balais – 68,8%, 3 balais – 31,2%. Taigi, liemens stabilumas pasikeliant 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp DS ir DA grupių, nes p=0,055>0,05. 

    

Gilus pritūpimas 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar 

negalėjimas užbaigti testo; 

2(14,3%) 

 

0(0,0%) p=0,029* 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

12(85,7%) 11(68,8%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

0(0,0%) 5(31,2%) 
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                  2 lent. Liemens stabilumas pasikeliant 

 

3.2.3 Barjerinis žingsnis kaire koja 
 

Barjerinio žingsnio su kaire koja kokybės vertinimas ir rezultatų lyginimas tarp DA ir DS 

grupių, pateikiamas lentelėje (3 lent.). 

Barjerinio žingsnio su kaire koja DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 35,7%, 2 balais – 57,1%, 

3 balais – 7,1%. Barjerinio žingsnio su kaire koja DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 0,0%, 2 balais – 

75,0%, 3 balais – 25,0%. Taigi, barjerinis žingsnis kaire koja DS grupėje buvo statistiškai reikšmingai 

geriau atliktas nei dubens asimeriją turinčių sportinininkių grupėje, nes p=0,023<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

                                                 3 lent. Barjerinis žingsnis kaire koja 

Liemens stabilumas pasikeliant 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

0- judesys sukelia skausmą; 2(14,3%) 

 

0(0,0%) p=0,055 

1-negalėjimas ar negalėjimas 

užbaigti testo; 

3(21,4%) 0(0,0%) 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

7(50,0%) 11(68,8%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

2(14,3%) 5(31,2%) 

Barjerinis žingsnis kaire koja 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar 

negalėjimas užbaigti testo; 

5(37,7%) 

 

0(0,0%) p=0,023* 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

8(57,1%) 12(75,5%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

1(7,1%) 4(25,0%) 
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3.2.4 Barjerinis žingsnis dešine koja 
 

Barjerinio žingsnio su dešine koja kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje 

(4lent.). 

Barjerinio žingsnio su dešine koja DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 7,1%, 2 balais – 50,0%, 

3 balais – 42,9%. Barjerinio žingsnio su dešine koja DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 6,2%, 2 balais 

– 50,0%, 3 balais – 43,3%. Galima teigi, jog barjerinis žingsnis su dešine koja statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė tarp DA ir DS grupių, nes p=1,000>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                           4 lent. Barjerinis žingsnis dešine koja 

3.2.5 Įtūpsas kaire koja 
 

Įtūpso kaire koja kokybės vertinimo rezultatai tarp DA ir DS grupių, pateikiami lentelėje  

(5lent.). 

Įtūpsas kaire koja DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 7,1%, 2 balais – 71,4%, 3 balais – 

21,4%. Įtūpsas kaire koja DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 0,0%, 2 balais – 50,0%, 3 balais – 

50,0%. Taigi, įtupsas atliekamas kaire koja statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp DA ir DS 

grupių, nes p=0,185>0,05. 

 

 

 
 

 

Barjerinis žingsnis dešine koja 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar 

negalėjimas užbaigti testo; 

1(7,1%) 

 

1(6,2%) p=1,000 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

7(50,0%) 8(50,0%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

6(42,9%) 7(43,8%) 
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                                                           5 lent. Įtūpsas kaire koja 

 

3.2.6 Įtūpsas dešine koja 
 

Įtūpso dešine koja kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje (6 lent.) 

Įtūpsas dešine koja DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 7,1%, 2 balais – 71,4%, 3 balais – 

21,4%. Įtūpsas kaire koja DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 0,0%, 2 balais – 50,0%, 3 balais – 50,0%. 

Taigi, įtūpsas atliekamas dešine koja statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp DA ir DS grupių, nes 

p=0,732>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        6 lent. Įtūpsas dešine koja 

 

 

 

Įtūpsas kaire koja 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar negalėjimas 

užbaigti testo; 

1(7,1%) 

 

0(0,0%) P=0,185 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

10(71,4%) 8(50,0%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

3(21,4%) 8(50,00%) 

Įtūpsas dešine koja 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

2-gebėjimas atlikti testą, 

su kompensacija; 

7(50,00%) 

 

7(43,8%) p=0,732 

3-gebėjimas atlikti testą, 

be kompensacijų. 

7(50,0%) 9(56,3%) 
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3.2.7 Peties paslankumas kaire ranka 
 

Peties paslankumas kaire ranka kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje 

(7 lent.). 

Peties paslankumas kaire ranka DA grupėje buvo įvertintas 1 balu – 7,1%, 2 balais – 

57,1%, 3 balais – 35,7%. Peties paslankumas kaire ranka DS grupėje buvo įvertintas 1 balu – 

0,0%, 2 balais – 25,0%, 3 balais – 75,0%.  

Peties paslankumo kaire ranka vertinimas statistiškai reikšmingai neskyrėsi nuo grupės, 

nes p=0,63>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                             7 lent. Peties paslankumas kaire ranka 

 
 

3.2.8 Peties paslankumas dešine ranka 
 

Peties paslankumo dešine ranka kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje, 

pateikimi lentelėje (8 lent.). 

Peties paslankumas dešine ranka DA grupėje buvo įvertintas 2 balais – 28,6%, 3 balais – 

71,4%. Peties paslankumas dešine ranka DS grupėje buvo įvertintas 2 balais – 6,2%, 3 balais – 

93,8%.  

Peties paslankumo dešine ranka vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp 

dubens simetriją ir asimetriją turinčių rankininkių, nes p=0,732>0,05. 

 

Peties paslankumas kaire ranka 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar 

negalėjimas užbaigti testo; 

1(7,1%) 

 

0(0,0%) p=0,63 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

8(57,1%) 4(25,0%) 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

5(35,7%) 12(75,0%) 
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                              8 lent. Peties paslankumas dešine ranka 

 

3.2.9 Aktyvus kairės tiesios kojos kėlimas  
 

Aktyvus tiesios kojos kėlimas kaire koja balų ir kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS 

grupėje, pateikiami lentelėje (9 pav.). 

Aktyvus tiesios kojos kėlimas kaire koja DA grupėje buvo įvertintas 2 balais – 85,7%, 3 balais 

– 14,3%. Aktyvus tiesios kojos kėlimas kaire koja DS grupėje buvo įvertintas 2 balais – 43,8%, 3 balais 

– 56,2%.  

Aktyvus tiesios kojos kėlimas kaire koja DS buvo atliktas kokybiškiau nei DA grupėje, 

rezultatai statistiškai reikšmingai skyrėsi , nes p=0,017<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

                 9 pav. Aktyvus kairės tiesios kojos kėlimas 

 

Peties paslankumas dešine ranka 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

2-gebėjimas atlikti testą, 

su kompensacija; 

4(28,6%) 

 

1(6,2%) p=0,732 

3-gebėjimas atlikti testą, 

be kompensacijų. 

10(71,4%) 15(93,8%) 

Aktyvus kairės tiesios kojos kėlimas 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

12(85,7%) 

 

7(43,8%) p=0,017* 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

2(14,3%) 9(56,2%) 
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3.2.10 Aktyvus dešinės tiesios kojos kėlimas  
 

Aktyvus dešinės tiesios kojos kėlimao balų vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje 

(10lent.) 

Aktyvus tiesios kojos kėlimas dešine koja DA grupėje buvo įvertintas 2 balais – 78,6%, 3 balais 

– 21,4%. Aktyvus tiesios kojos kėlimas dešine koja DS grupėje buvo įvertintas2 balais – 43,8%, 3 

balais – 56,2%.  

Aktyvus tiesios kojos kėlimas dešine koja vertinimas statistiškai reikšmingai nepriklauso nuo 

grupės, t.y. p=0,052>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                10 lent. Aktyvus dešinės tiesios kojos kėlimas  
 

3.2.11 Liemens stabilumas pasisukime kaire puse 
 

Liemens stabilumas pasisukime kaire puse kokybės vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS 

grupėje (11 lent.). 

Liemens stabilumas pasisukime kaire puse DA grupėje buvo įvertintas 0 balų – 7,1%,  1 balu – 

64,3%,2 balais – 28,6%. Liemens stabilumas pasisukime kaire puse DS grupėje buvo įvertintas 0 balų – 

0,0%,  1 balu – 12,5%, 2 balais – 87,5%. 

Liemens stabilumas pasisukime kaire puse dubens simetriją turinčių rankininkių grupėje buvo 

atlikatas kokybiškiau ir geriau , nei DA grupėje ir rezultatai statistiškai reikšmingai ir priklauso nuo 

grupės, nes p=0,02<0,05. 

 

 

 

Aktyvus dešinės tiesios kojos kėlimas 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

11(78,6%) 

 

7(43,8%) p=0,052 

3-gebėjimas atlikti testą, be 

kompensacijų. 

3(21,4%) 9(56,2%) 
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                      *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

                                 11 lent. Liemens stabilumas pasisukime kaire puse 

 

3.2.12 Liemens stabilumas pasisukime dešine puse 
 

Liemens stabilumas pasisukime dešine puse balų vertinimo rezultatai DA grupėje ir DS grupėje. 

Vaizduojami lentelėje (12 lent.). 

Liemens stabilumas pasisukime dešine puse DA grupėje buvo įvertintas  

1 balu – 64,3%,2 balais – 35,7%. Liemens stabilumas pasisukime dešine puse DS grupėje buvo 

įvertintas 1 balu – 6,2%, 2 balais – 93,8%. 

Liemens stabilumas pasisukime dešine puse vertinimas, DS grupėje buvo atliktas geriau nei DA 

grupėje ir statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo grupės, nes p=0,001<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

                               12 lent. Liemens stabilumas pasisukime dešine puse 

Liemens stabilumas pasisukime kaire puse 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

0- judesys sukelia skausmą; 1(7,1%) 

 

0(0,0%) p=0,020* 

1-negalėjimas ar negalėjimas 

užbaigti testo; 

9(64,3%) 2(12,5%) 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

4(28,6%) 14(87,5%) 

Liemens stabilumas pasisukime dešine puse 

n(%) DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1-negalėjimas ar 

negalėjimas užbaigti testo; 

9(64,3%) 

 

1(6,2%) p=0,001* 

2-gebėjimas atlikti testą, su 

kompensacija; 

5(35,7%) 15(93,8%) 
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3.3 Dinaminės pusiausvyros vertinimo rezultatai 
 

Dinaminės pusiausvyros vertinimo balų rezultatai DA grupėje ir DS grupėje, kai judesys 

atliekamas  pirmyn, atgal į išorę, atgal į vidų tiek su kaire, tiek su dešine koja.  Lentelėje pateikiami 

duomenys aprašomi mediana (min;max)(13 lent.). 

Vertinant dinaminės pusiausvyros rezultatus DA grupėje stovint ant kairės kojos gauti šie 

rezultatai: atliekant judesį pirmyn 81,50(60;110), atgal į išorę 93,00(70;120), atgal į vidų 

88,50(67;110). Dinaminės pusiausvyros rezultatai stovint ant dešinės kojos atliekant judesį pirmyn 

82,00(61; 117), atgal į išorę 94,50(72;120), atgal į vidų 89,50(69;112). Lyginant dinaminės 

pusiausvyros rezultatus tarp DA ir DS grupių, atliekant judesį pirmyn, atgal į vidų ir atgal į išorę, 

nustatyti statistiškai nereikšmingi skirtumai (p<0,05).  

Vertinant asimetriją tarp dešinės ir kairės kojų nustatytas indeksas 3,7 cm, kas leidžia teigti, kad 

funkcinė pusiausvyra tarp kojų yra simetriška. 

Vertinant dinaminės pusiausvyros rezultatus DS grupėje stovint ant kairės kojos, gauti rezultatai 

atliekant judesį pirmyn 82,50(65; 109), atgal į išorę 94,50(82; 115), atgal į vidų 86,00(68; 102). 

Dinaminės pusiausvyros rezultatai stovint ant dešinės kojos atliekant judesį pirmyn 82,50(70; 108), 

atgal į išorę 100(89; 120), atgal į vidų 89,50(70; 113). Lyginant dinaminės pusiausvyros rezultatus tarp 

DA ir DS grupių ,atliekant judesį pirmyn, atgal į išorę, atgal į vidų nustatyti statistiškai nereikšmingi 

skirtumai (p<0,05).  

Vertinant asimetriją tarp dešinės ir kairės kojų nustatytas indeksas 3,6 cm, kas leidžia teigti, kad 

funkcinė pusiausvyra tarp kojų yra simetriška. 
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 DS grupė DA grupė p-reikšmė 

Judesys į priekį (K) 82,50(65;109) 81,50(60;110) P=0,423 

Judesys į šoną (K) 94,50(82;115) 93,00(70;120) P=0,224 

Judesys įstrižai (K) 86,00(68;102) 88,50(67;110) P=0,667 

Judesys į priekį (D) 82,50(70;108) 82,00(61;117) P=0,637 

Judesys į šoną (D) 100(89;120) 94,50(72;120) P=0,790 

Judesys įstrižai (D) 89,50(70;113) 89,50(69;112) P=0,525 

Asimetrija tarp kojų 

indeksas(cm) 

3,6(1,02;9,70) 3,7(0,40;10,20) P=0,637 

 

13 lent. Dinaminės pusiausvyros vertinimo rezultatai 

 

3.3.1 Dinaminės pusiausvyros asimetrijos vertinimas tarp dešinės ir kairės kojos  
 

Lentelėje pateikti rezultatai ir vertinama asimetrija tarp kojų t.y. tarp dešinės ir kairės pusės , 

atliekant dinaminės pusiausvyros vertinimo judesį pirmyn, atgal į išorę, atgal į vidų (14 lent.). 

Gauti rezultatai parodė, kad judesį atliekant pirmyn statistiškai reikšmingai skiriasi gauti 

rezultatai tarp dešinės ir kairės pusės DA grupėje, nes p<0,013. Taip pat reikšingi rezultatai pastebėti ir 

DS grupėje, nes p<0,003. 

 Taip pat nustatyta, kad DA grupėje, 12 tiriamųjų atlikusių judesį  pirmyn kaire koja rezultatai 

buvo mažesni nei judesį atliekusių su dešine koja. 2 tiriamieji atlikę judesį  pirmyn kaire koja rezultatai 

buvo didesni nei judesį atlikusių su dešine koja. 

 DS grupėje, 11 tiriamųjų atlikusių judesį  pirmyn kaire koja rezultatai buvo mažesni nei judesį 

atliekusių su dešine koja. Ir 5 tiriamieji atlikę judesį pirmyn turėjo lygius rezultatus tarp kairės ir 

dešinės kojos. 
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Gauti rezultatai parodė, kad judesį atliekant atgal į šoną statistiškai reikšmingai skiriasi gauti 

rezultatai tarp dešinės ir kairės pusės DA grupėje, nes p<0,005. Taip pat reikšingi rezultatai pastebėti ir 

DS grupėje, nes p<0,015. 

 Taip pat nustatyta, kad DA grupėje, 13 tiriamųjų atlikusių judesį atgal į šoną kaire koja 

rezultatai buvo mažesni nei judesį atliekusių su dešine koja. 1 tiriamasis atlikęs judesį  į šoną kaire koja 

rezultatai buvo didesni nei judesį atlikęs su dešine  koja. 

  DS grupėje, 13 tiriamųjų atlikusių judesį  į šoną kaire koja rezultatai buvo mažesni nei judesį 

atliekusių su dešine koja. Ir 3 tiriamieji atlikę judesį į šoną, kaire koja rezultatai buvo didesni nei judesį 

atlikę su dešine koja. 

Gauti rezultatai parodė, kad judesį atliekant atgal į vidų statistiškai reikšmingai skiriasi gauti 

rezultatai tarp dešinės ir kairės pusės DA grupėje, nes p<0,001. Taip pat reikšingi rezultatai pastebėti ir 

DS grupėje, nes p<0,017. 

 Taip pat nustatyta, kad DA grupėje, 14 tiriamųjų atlikusių atgal į vidų kaire koja rezultatai buvo 

mažesni nei judesį atliekusių su dešine koja. DS grupėje, 12 tiriamųjų atlikusių judesį atgal į vidų kaire 

koja rezultatai buvo mažesni nei judesį atliekusių su dešine koja. Ir 3 tiriamieji atlikę judesį atgai į 

vidų, kaire koja rezultatai buvo didesni nei judesį atlikę su dešine koja. 

 

 DA grupė 

(p=reikšmė) 

DS grupė 

(p=reikšmė) 

Judesys pirmyn asimetrija tarp 

kairės-dešinės koja 

0,013* 0,003* 

Judesys atgal į šoną 

asimetrija tarp kairės-dešinės koja 

0,005* 0,015* 

Judesys atgal į vidų 

asimetrija tarp kairės-dešinės koja 

0,001* 0,017* 

                 

                  *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

14 lent. Dinaminės pusiausvyros asimetrijos vertinimas tarp dešinės ir kairės kojos 
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3.4 Apatinių galūnių simetriškumo vertinimas (bendras vertinimas)  
 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumą atliekant 1 šuolį, 3 šuolius , 3 šuolius zigzagu ir 6m. 

šuolius laikui. Lentelėje pateikiami duomenys aprašomi me (min;max) (15 lent.). 

Dubens simetriją turinčių sportininkių grupėje šuolius atliekant ant dešinės kojos, gauti šie 

rezultatai: atliekant 1 šuolį 166,50(125;181), 3 šuolius 476(380;560), 3 šuolius zigzagu 

426,50(355;490) ir 6m. šuolius laikui 1,74 (1,62;2,00). Apatinių galūnių simetriškumo rezultatai  ant 

kairės kojos atliekant 1 šuolį 149(119;165), 3 šuolius 429(335;501), 3 šuolius zigzagu 396(318;519) ir 

6m. šuolius laikui 1,91(1,79;2,30).  

Dubens asimetriją rankinininkių grupėje šuolius atliekant ant dešinės kojos, gauti šie rezulatatai: 

atliekant 1 šuolį 155(130;179), 3 šuolius 445(369;566), 3 šuolius zigzagu 395(313496) ir atliekant 6m. 

šuolius laikui 1,77(1,60;2,34). Apatinių galūnių simetriškumo rezultatai  ant kairės kojos atliekant 1 

šuolį 142(107;162), 3 šuolius 422,50(340540), 3 šuolius zigzagu 375,50(292;480) ir atliekant 6m. 

šuolius laikui 1,91(1,74;2,58). 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumą stovint ant dešinės, tarp DS ir DA grupių, gauti šie 

rezultatai: atliekant 1 šuolį (p=0,423>0,05), 3 šuolius (p=0,257>0,05), 3 šuolius zigzagu 

(p=0,355>0,05) ir 6m. šuolius laikui (p=0,498>0,05),  gauti statistiškai nereikšmingi skirtumai, todėl 

galima teigti, jog dubens asimetrija nelemia apatinių galūnių simetriškumo.  

Vertinant apatinių galūnių simetriškumą stovint ant kairės, tarp DS ir DA grupių, gauti šie 

rezultatai: atliekant 1 šuolį (p=0,400>0,05), 3 šuolius (p=0,886>0,05), 3 šuolius zigzagu 

(p=0,637>0,05) ir 6m. šuolius laikui (p=0,580>0,05),  gauti statistiškai nereikšmingi skirtumai, todėl 

galima teigti, jog dubens asimetrija nelemia apatinių galūnių simetriškumo. 
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 DS grupė DA grupė p-reikšmė 

1 šuolis - dešine koja 166,50(125;181) 155(130;179) p=0,423 

3 šuoliai - dešine koja 476(380;560) 445(369;566) p=0,257 

3 šuoliai zigzagu  - dešine koja 426,50(355;490) 395(313;496) p=0,355 

6m. laikui - dešine koja 1,74(1,62;2,00) 1,77(1,60;2,34) p=0,498 

1 šuolis - kaire koja 149(119;165) 142(107;162) p=0,400 

3 šuoliai - kaire koja 429(335;501) 422,50(340;540) p=0,886 

3 šuoliai zigzagu  - kaire koja 396(318;519) 375,50(292;480) p=0,637 

6m. laikui - kaire koja 1,91(1,79;2,30) 1,91(1,74;2,58) P=0,580 

       

      15 lent. Apatinių galūnių simetriškumo vertinimas  atliekant šuolius ant kairės ir dešinės kojos 
 

3.4.1 Apatinių galūnių simetriškumo indekso vertimo rezultatai  
 

Apatinių galūnių simetriškumo indekso vertinimo rezultatai pateikiami lentelėje (16 lent.) 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumo indeksą 1 šuolio metu, gauti rezultatai DA grupėje 

88,24(79;94) ir DS grupėje 92,71(91;97). Nustatyta, jog galūnių simetriškumo indeksas atliekant 1 

šuolį ,statistiškai reikšmingai priklauso nuo DA ir DS grupių, nes p<0,05. 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumo indeksą 3 šuolių metu, gauti rezultatai DA grupėje 

89,49(87,78;95,10) ir DS grupėje 94,91(91,50;97,79). Nustatyta, jog galūnių simetriškumo indeksas 

atliekant 3 šuolius, statistiškai reikšmingai priklauso nuo DA ir DS grupių, nes p<0,05. 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumo indeksą 3 šuolius zigzagu metu, gauti rezultatai DA 

grupėje 93,69(88,69;97,60) ir DS grupėje 95,62(91,53;98,00). Nustatyta, jog galūnių simetriškumo 

indeksas atliekant 3 šuolius, zigzagu statistiškai reikšmingai priklauso nuo DA ir DS grupių, nes 
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p<0,05. 

Vertinant apatinių galūnių simetriškumo indeksą laikui , gauti rezultatai DA grupėje 

88,71(82,72;96,40) ir DS grupėje 92,69(88,94;95,05). Nustatyta, jog galūnių simetriškumo indeksas 

laikui, statistiškai reikšmingai priklauso nuo DA ir DS grupių, nes p<0,05. 

 DA grupė DS grupė p-reikšmė 

1 šuolis – GSI tarp kojų 88,24(79;94) 92,71(91;97) p=0,01* 

3 šuoliai – GSI tarp kojų 89,49(87,78;95,10) 94,91(91,50;97,79) p=0,01* 

3 šuoliai zigzagu  - GSI tarp kojų 93,69(88,69;97,60) 95,62(91,53;98,00) p=0,22* 

6m. laikui – GSI tarp kojų 88,71(82,72;96,40) 92,69(88,94;95,05) p=0,004* 

 

           *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

16 lent. Apatinių galūnių simetriškumo indekso vertimo rezultatai 

3.5 Funkcinių judesių sąsajos 
 

3.5.1 Funkcinių judesių sąsajos DA grupėje 
 
 

Funkcinių judesių sąsajų vertinimas išreikštas koreliacijos koeficientu (r) ir duomenys pateikti 

(17lent.). Rezultatuose analizuojami tik statistiškai reikšmingos sąsajos. 

Gavome sąsajas dubens asimetriją turinčių sportininkių grupėje ir nustayta vidutiniškai stipri 

atvikštinė priklausomybė (r=-0,548) tarp gilus pritūpimas ir liemens stabilumu pasisukime, dešine 

puse bei nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p=0,043<0,05). Tai reiškia, jog didėjant gilaus 

pritūpimo kokybei, mažėja liemens stabilumo pasisukime, dešine puse, kokybė, ir atvirkščiai. 

 Nustatėmė vidutinio stiprumo korecialicos koeficientą (r=0,553) tarp liemens stabilumo 

pasikeliant ir įtūpso, atliekamo dešine koja. Tarp šių sąsajų nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas (p= 0,040<0,05). Taigi, galima teigi, jog gerėjant liemens stabilui pasikeliant, gerėja ir įtūpso 

atlikimas dešine koja. 
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Analizuojant sąsajas, nustatėmė, kad barjerinis žingnis, atliekamas kaire koja, vidutiniškai 

stipriai koreliuoja su įtūpsu atliekamu kaire koja (r=0,587; p=0,027), liemens stabilumu pasisukime 

kaire puse (r=0,614;p=0,019) bei liemens stabilumu pasisukime dešine puse (r=0,611;p=0,020) ir 

nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, tarp visų sąsajų, nes p<0,05. Kadangi, tarp visų sąsajų gauta 

tiesinė priklausomybė, galima teigi, jog gerėjant barjerinio žingsnio atlikimui kaire koja, gerėja ir 

įtūpsas atliekamas kaire koja, liemens stabilumas pasisukime kaire ir dešine puse.  

Atliekant įtūpsą kaire koja, gavome  vidutinio stiprumo tiesinę priklausomybę su įtūpsu 

dešine koja (r=0,559; p=0,038), liemens stabilumo pasisukime kaire puse (r=0,597; p=0,024), 

aktyviu dešinės tiesios kojos kėlimu (r=0,545; p=0,044). Na, analizuojant įtūpsą kaire koja, gauta 

stipri tiesinė priklausomybė su aktyviu kairės tiesios kojos kėlimu (r=0,703; p=0,005). Tarp visų 

sąsajų gauti statistiškai reikšingi skirtumai (p<0,05). Teigiame, jog gerėjant įtūpsui kaire koja, gerėja ir 

reikšmingai gerėja ir įtūpsas dešine koja, ir atvirkščiai. 

Aktyvus tiesios kojos kėlimas kaire koja stipriai tiesiškai koreliuoja su aktyviu tiesios kojos 

kėlimu dešine koja (r=0,782) ir nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, nes p=0,001<0,05). Taigi, 

galima teigti, jog gerėjant aktyvaus tiesios kojos kėlimui dešine puse, gerėja kojos kėlimas ir kaire 

puse, ir atvirkščiai.  

Gavome stiprų tiesinį koreliacijos koeficientą tarp liemens stabilumo pasisukime kaire puse, 

ir liemens stabilumo pasisukime dešine puse (r=0,809), taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas 

skirtumas nes p=0,001<0,05). Todėl, galima teigi, jog gerėjant vienos pusės liemens stabilumui 

pasisukime, gerėja ir kitos pusės stabilumas pasisukime. 
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 Gilus 

pritūpimas 

Liemens 

stabilumas 

pasikeliant 

Barjerinis 

žingsnis (K) 

Aktyvus 

tieios kojos 

kėlimas (D) 

Aktyvus 

tieios kojos 

kėlimas (K) 

Įtupsas 

(K) 

Liemens 

stabilumas 

pasisukime (D) 

-0,548*  0,611*  0,809**  

Įtupsas (D)  0,553*    0,559* 

Įtupsas (K)   0,587*    

Liemens 

stabilumas 

pasisukime (K) 

  0,614*   0,597* 

Aktyvus tieios 

kojos kėlimas (K) 

   0,782**  0,703** 

Aktyvus tieios 

kojos kėlimas (D) 

     0,545* 

 

    *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

17 lent. Funkcinių judesių sąsajos DA grupėje 

 

3.5.2 Funkcinių judesių sąsajos DS grupėje 
 
 

Funkcinių judesių sąsajų vertinimas dubens simetriją turinčių sportininkių, išreikštas 

koreliacijos koeficientu (r) ir duomenys pateikti (18lent.). Rezultatuose analizuojami tik statistiškai 

reikšmingos sąsajos. 

Gavome sąsajas dubens simetriją turinčių sportininkių grupėje, nustatyta vidutiniškai stipri 

tiesinė koreliacija tarp liemens stabilumo pasikeliant ir aktyviu tiesios kojos kėlimu kaire koja 
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(r=0,595; p=0,015) ir aktyviu tiesios kojos kėlimu dešine koja (r=0,595; p=0,015). Tarp sąsajų gautos 

statistiškai reikšmingos sąsajos (p<0,05). Taigi, galima teigi, jog gerėjant liemens stabilumui 

pasikeliant, gerėja ir aktyvus tiesios kojos kėlimas dešine ir kaire puse. 

Analizuojant funkcinius judesius, nustatėme barjerinio žingsnio kaire koja vidutiniškai stiprią 

tiesinę priklausomybę su įtūpsu kaire koja (r=0,557;p=0,019), įtūpsu dešine koja (r=0,509;p=0,044), 

aktyviu kairės tiesios kojos kėlimu (r=0,509;p=0,044) ir aktyviu dešinės tiesios kojos kėlimu 

(r=0,509;p=0,044). Taip pat nustayta, barjerinio žingsnio kaire koja stipri tiesinė priklausomybė su 

barjeriniu žingsniu atliekamu dešine koja (r=0,632;p=0,009). Taigi, visos sąsajos yra statistiškai 

reikšmingos (p<0,05) ir galima teigi, jog gerėjant barjerinio žingsnio kokybei kaire puse, gerėja 

barjerinio žingsnio kokybė dešine puse, taip pat gerėja įtūpsas kaire ir dešine koja bei aktyvios tiesio 

kojos pakėllimas dešine ir kaire koja.  

Nustatyta barjerinio žingsnio dešine koja vidutiniškai stipri atvirkštinė koreliacija su peties 

paslankumu kaire puse (r=-0,632;p=0,009). Todėl, teigiame, jog gėrėjat barjerinio žingsnio kokybei 

dešine koja, nedidėja peties paslankumas kairėje pusėje, ir atvirkščiai. 

Gavome stirpią tiesinę priklausomybę tarp įtūpso atliekamo kaire koja, ir  įtūpso dešine koja 

(r=0,882;p=0,001). Rezultatuose gauta tiesinė priklausomybė, leidžia teigi, jog gerėjant įtūpsui kaire 

koja, gerėja įtupsas su dešine koja, ir atvirkščiai.  

Analizuojant rezultatus, gavome liemens stabilumo pasisukime atliekamo kaire puse 

vidutiniškai stiprią tiesinę koreliuoją su liemens stabilumu pasisukime atliekant dešine puse 

(r=0,683;p=0,004). Taigi, atliekant liemens stabilumą pasisukime kaire puse, gėrėja limens stabilumo 

atlikimas ir su dešine puse. Tai rodo, jog dubens simetriją turinčių sportininkių grupėje vyrauja geras 

liemens stabilumas. 
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 Liemens 

stabilumas 

pasikeliant 

Barjerinis 

žingsnis 

(K) 

Barjerinis 

žingsnis 

(D) 

Įtupsas 

(D) 

Liemens 

stabilumas 

pasisukime 

(D) 

Aktyvus tieios kojos 

kėlimas (K) 

0,595* 0,509*    

Aktyvus tieios kojos 

kėlimas (D) 

0,595* 0,509*    

Įtupsas (K)  0,557*  0,882**  

Įtupsas (D)  0,509*    

Barjerinis žingsnis (D)  0,632**    

Peties paslankumas (K)   0,632**   

Liemens stabilumas 

pasisukime (K) 

    0,683** 

 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

18 lent. Funkcinių judesių sąsajos DS grupėje 
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3.6 Šuolių viena koja sąsajos 
 

3.6.1 Vieno šuolio, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
 
 

Vertinant šuolius ant dešines kojos, dubens asimetriją turinčių sportininkių grupėje, atliekant 1 

šuolį ir 3 šuolius,  nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,811) bei stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Toks pats stiprus tiesinės priklausomybės ryšys nustatytas ir DS 

grupėje (r=0,939) bei stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, 

kad didėjant 1 šuolio rezultatams, didėja ir atliekamų 3 šuolių viena koja rezultatai DA ir DS grupėse. 

 Atliekant 1 šuolį ir 3 šuolius zigzagu, DA grupėje, nustatytas silpnas tiesinės priklausomybės 

ryšys (r=0,424) ir stebimas statistiškai nereikšmingas skirtumas p=0,131>0,05. Na, o dubens simetriją 

turinčių sportininkių grupėje nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,867) bei stebimas 

statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Taigi, galima teigti, kad didėjant 1 šuolio rezultatams, 

didėja ir atliekamų 3 šuolių zigzagu viena koja rezultatai , tiek DA, tiek DS grupėse. 

Atliekant 1 šuolį ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis vidutinio stiprumo 

priklausomybės ryšys (r=-0,779) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. DS 

grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,880) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 1 šuolio rezultatams, mažėja 

6m. šuolių laikui rezultatai (19 lent.) 

 

1 šuolis (D) 3 šuoliai (D) 3 šuoliai zigzagu (D) 6m. laikui (D) 

DA grupė 
0,811** 0,424 

-0,779** 

DS grupė 
0,939** 0,867** 

-0,880** 

 

    *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

19 lent. Vieno šuolio, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
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3.6.2 Trijų šuolių, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
	  

 
Vertinant šuolius ant dešines kojos, dubens asimetriją turinčių sportininkių grupėje, atliekant 3 

šuolius ir 3 šuolius zigzagu,  nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,813) bei stebimas 

statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Toks pats stiprus tiesinės priklausomybės ryšys 

nustatytas ir DS grupėje (r=0,905) bei stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. 

Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių rezultatams, didėja ir atliekamų 3 šuolių zigzagu viena koja 

rezultatai DA ir DS grupėse. 

Atliekant 3 šuolių ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis stiprus 

priklausomybės ryšys (r=-0,816) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. DS 

grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,881) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių rezultatams, mažėja 

6m. šuolių laikui rezultatai DA ir DS grupėse (20 lent.) 

 

3 šuoliai (D) 1 šuolis (D) 3 šuoliai zigzagu (D) 6m. laikui (D) 

DA grupė 0,811** 0,813** -0,816** 

DS grupė 0,939** 0,905** -0,881** 

                                   *- statistiškai reikšmingi rodikliai 

                    

             20 lent. Trijų šuolių, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 

 

3.6.3 Trijų šuolių zigzagu, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS 
grupėse 

 
 

Atliekant 3 šuolius zigzagu ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis vidutinio 

stiprumo priklausomybės ryšys (r=-0,532) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,050<0,05. 

DS grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,957) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių zigzagu rezultatams, 
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mažėja 6m. šuolių laikui rezultatai DA ir DS grupėse (21 lent.). 

 

3 šuoliai zigzagu (D) 1 šuolis (D) 3 šuoliai (D) 6m. laikui (D) 

DA grupė 0,424 0,813** -0,532* 

DS grupė 0,867** 0,905** -0,957** 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

  

  21 lent. Trijų šuolių zigzagu, dešine koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 

 

3.6.4 Vieno šuolio, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
 
 

Vertinant šuolius ant kairės kojos, dubens asimetriją turinčių sportininkių grupėje, atliekant 1 

šuolį ir 3 šuolius,  nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,763) bei stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. DS grupėje nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys 

(r=0,902) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05.Todėl, galima teigti, kad didėjant 

1 šuolio rezultatams, didėja ir atliekamų 3 šuolių viena koja rezultatai DA ir DS grupėse. 

 Atliekant 1 šuolį ir 3 šuolius zigzagu, DA grupėje, nustatytas silpnas tiesinės priklausomybės 

ryšys (r=0,449) ir stebimas statistiškai nereikšmingas skirtumas p=0,107>0,05. Na, o dubens simetriją 

turinčių sportininkių grupėje nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,873) bei stebimas 

statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Taigi, galima teigti, kad didėjant 1 šuolio rezultatams, 

didėja ir atliekamų 3 šuolių zigzagu viena koja rezultatai , tiek DA, tiek DS grupėse. 

Atliekant 1 šuolį ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis vidutinio stiprumo 

priklausomybės ryšys (r=-0,672) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. DS 

grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,893) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 1 šuolio rezultatams, mažėja 

6m. šuolių laikui rezultatai (22 lent.). 
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1 šuolis (K) 3 šuoliai (K) 3 šuoliai zigzagu (K) 6m. laikui (K) 

DA grupė 
0,763** 0,449 

-0,672** 

DS grupė 
0,902** 0,873** 

-0,893** 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

                     22 lent. Vieno šuolio, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 

 

3.6.5 Trijų šuolių, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
 
 

Vertinant šuolius ant kairės kojos, dubens asimetriją turinčių sportininkių grupėje, atliekant 3 

šuolius ir 3 šuolius zigzagu,  nustatytas stiprus tiesinės priklausomybės ryšys (r=0,880) bei stebimas 

statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Toks pats stiprus tiesinės priklausomybės ryšys 

nustatytas ir DS grupėje (r=0,862) bei stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. 

Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių rezultatams, didėja ir atliekamų 3 šuolių zigzagu viena koja 

rezultatai DA ir DS grupėse. 

Atliekant 3 šuolių ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis stiprus 

priklausomybės ryšys (r=-0,779) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. DS 

grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,827) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių rezultatams, mažėja 

6m. šuolių laikui rezultatai DA ir DS grupėse (23 lent.) 
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3 šuoliai (K) 1 šuolis (K) 3 šuoliai zigzagu (K) 6m. laikui (K) 

DA grupė 0,763** 0,880** -0,779** 

DS grupė 0,902** 0,862** -0,827** 

 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

                 23 lent. Trijų šuolių, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 

 

3.6.6 Trijų šuolių zigzagu, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
 
 

Atliekant 3 šuolius zigzagu ir 6m. šuolius laikui, DA grupėje, nustatytas atvirkštinis vidutinio 

stiprumo priklausomybės ryšys (r=-0,609) ir stebimas statistiškai reikšmingas skirtumas p=0,021<0,05. 

DS grupėje nustatytas atvirkštinis stiprus priklausomybės ryšys (r=-0,947) ir stebimas statistiškai 

reikšmingas skirtumas p=0,001<0,05. Todėl, galima teigti, kad didėjant 3 šuolių zigzagu rezultatams, 

mažėja 6m. šuolių laikui rezultatai DA ir DS grupėse (24 lent.) 

 

3 šuoliai zigzagu (K) 1 šuolis (K) 3 šuoliai (K) 6m. laikui (K) 

DA grupė 0,449 0,880** -0,609* 

DS grupė 0,873** 0,862** -0,947** 

 

*- statistiškai reikšmingi rodikliai 

 

24 lent. Trijų šuolių zigzagu, kaire koja, sąsajos su kitais šuoliais DA ir DS grupėse 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS  

 

4.1 Funkcinių judesių bendrų balų vertinimo rezultatų aptarimas 
  

FMS susideda iš 7 fundamentalių judėjimo modelių, analizuojant įprastus kasdieninėje veiklose 

naudojamus funkcinius judesius, kurie skirti įvertinti judesio kokybę, nustatyti funkcinius apribojimus 

ar asimetrijas. Tyrimai rodo, jog žemesnė nei 14 balų suma, gali būti susijusi su didele tikimybe patirti 

traumą. Judesys atliekamas su kompensacija, dažnai nėra koordinuotas, trūksta stabilumo ir mobilumo 

(26). Mūsų tyrimo rezultatai sutapo ir parodė, jog funkcinus judesius geriau atliko rankininkės DS 

grupėje, kurios turėjo dubens simetriją ir buvo aukščiau rizikos ribos, nei sportininkės, kurios turėjo 

dubens asimetrija – DA grupėje.  

 

4.2 Dinaminės pusiausvyros vertinimo rezultatų aptarimas 
 

Mokslininkai skatinami nuolat tirti biomechaninius ir neuroraumeninius veiksnius, kurie lemia 

svarbų vaidmenį traumos atsiradimui bei atsigavimui. Ypatingai jeigu tai yra pakartotinė trauma, 

pavyzdžiui, priekinio kryžminio raiščio traumos ar čiurnos nestabilumo atsiradimas, dėl ūmių 

pakartotinių traumų (28, 29). Šios traumos yra vienos dažniausių patiriamų rankinyje (24). Dinaminės 

pusiausvyros vertinimas labai populiari priemonė įvertinti dinaminę sportininko pusiausvyrą, kuri 

reikalauja simetriško šlaunies raumenų darbo. Nustatyta, jog atliekant judesį pirmyn labiausiai 

aktyvuojamas šlaunies vidinis platusis raumuo, atliekant judesį atgal į šoną ir atliekant judesį atgal į 

vidų, aktyviai dirba šlaunies dvigalvis raumuo (27). Tad, galima teigti, jog modifikuotos žvaigždės 

nuokrypio testas suteikia papildomos naudingos informacijos apie priekinės ir užkapalinės šlaunies 

dalies raumenų kontrolę. Esant asimetrijai tarp dešinės ir kairės kojos didesnei nei 4 cm, padidėja 

galima rizika patirti trauma. Taigi, dinaminio stabilumo trūkumas padidina apatinių galūnių traumų 

riziką. Kitų mokslinikų pastebėta, neuroraumeninės kontrolės ir kūno šerdies raumenų ištvermės 

trūkumas taip pat turi didelę reikšmę apatinių galūnių fukcinei būklei.  Kūno šerdis sujungia viršutinę ir 

apatinę kūno dalis, stabilizuoja dubens, liemens, stuburo segmentus, todėl prasta kūno šerdies raumenų 

kontrolė gali atsispindėti prastą apatinių galūnių funkciją (30,31). Tai atsispindi ir mūsų gautuose 

rezulatuose, kuriuose buvo vertintos sportininkės, turinčios dubens asimetriją ir sportininkės, turinčios 
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dubens simetriją. Dinaminę pusiausvyrą sportininkės DS grupėje atliko geriau nei DA grupėje. 

Vertinant asimetriją tarp dešinės ir kairės kojos buvo nustatyti statistiškai reikšmingi rezultatai, tačiau 

reikšmingų skirtumų tarp abiejų grupių - nebuvo pastebėta.   

 

4.3 Apatinių galūnių simetriškumo vertinimo rezultatų aptarimas 
 

Apatinių galūnių simetriškumui vertinti buvo pasirinktas šuolių viena koja testai, kurie suteikia 

naudingos informacijos apie raumenų jėgos simetriškumą, pusiausvyrą, neuroraumeninę kontrolę bei 

sąnarių mobilumą. Rekomenduojama kad sportininkas visus šuolius atliktų >90%, pagal galūnių 

simetriškumo indeksą, tuomet sportininkui sumažėja tikimybė patirtį trauma, nes vyrauja galūnių 

simetriškumas (32). Tai atsispindėjo ir mūsų gautuose rezultatuose analizuojant rodiklius dubens DA 

grupėje gauti rezultatai rodo, kad atliekant 1 šuolį, 3 šuolius bei 6 metrų šuolius laikui stebimas galūnių 

asimetriškumas. Na, o visų dubens simetriją turinčių sportininkių šuolių metu nustatytas apatinių 

galūnių simetriškumas. Taigi, galima sakyti, jog dubens simetriją turinčios sportininkės šuolius atliko 

geriau ir tai gali sumažinti tikimybę patirti sportinę trauma. 

 

4.5 Funkcinių judesių sąsajų vertinimo rezultatų aptarimas 
 
 

Funkcinių judesių vertinimas atliekamas ieškant sąsajų tarp: gilaus pritūpimo, liemens 

stabilumo pasikeliant, barjerinio žingsnio dešine ir kaire koja, įtupso dešine ir kaire koja, pečių 

mobilumo dešine ir kaire ranka, aktyvios dešinės ir kairės tiesios kojos kėlimo bei liemens stabilumo 

pasisukime dešine ir kaire puse (16). 

Nagrinėjant sąsajas tarp rodiklių DA grupėje pastebėjome, jog atliekant aktyvų dešinės tiesios 

kojos kėlimą, didėja ir aktyvios kairės tiesios kojos kėlimas, tai rodo, jog pakeliant koją yra išlaikomas 

simetriškas abiejų pusių liemens stabilumas, taip pat geras šlaunies ir blauzdos tiesiamųjų raumenų 

lankstumas ir dubens stabilumas priešingos kojos atžvilgiu (16, 33). Taip pat dubens asimetrijos 

grupėje nustayta, kad didėjant liemens stabilumui pasisukime kaire puse, didėja ir liemens stabilumas 

pasisukime dešine puse. Gebėjimas išlaikyti rotacinį liemens stabilumą reikalauja liemens, dubens, 

kūno šerdies stabilumo tiek sagitalinėje, tiek skersinėje plokštumose. Tačiau, DA grupėje, visi 

sportininkai liemens stabilumą pasisukime atliko su kompensacija, tai rodo, kad kinetinė jėga nėra 
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kokybiškai perduoda nuo apatinių galūnių iki viršutinių galūnių, ir atvirkščiai, ir rodo funkcinį liemens 

stabilumo trūkumą. Tuomet spotininko kinetinė energija paskirtoma ir atsispinti prastai atliekamuose 

funkciniuose judesiuose (16,33). 

Analizuojant sąsajas tarp rodiklių dubens simetriją, turinčių rankininkių grupėje, nustatytas 

stipri tiesinė priklausomybė tarp barjerinio žingsnio atliekamo kaire koja ir dešine koja. Barjerinio 

žingsnio atlikimas reikalauja geros koordinacijos ir stabilumo tarp klubų, liemens, kelių ir čiurnų 

judėjimo metu atviroje kinetinėje grandinėje (16,33). Taip pat pastebėjome stiprią tiesinę 

priklausomybę tarp įtupso atliekamo kaire koja ir įtupso atliekamo dešine koja. Šis testas įvertina 

klubo, čiurnos mobilumą ir stabilumą, taip pat keturgalvio raumens lankstumą ir kelio sąnario 

stabilumą uždaroje kinetinėje grandinėje. Sportininkas taip pat turi išlaikyti stabilią padėtį esant 

šoniniam įtempimui (16,33). Taigi, galima teigti, jog dubens simetriją turinčios sporininkės turi gerą 

liemens-dubens stabilumą atliekant barjerinį žingsnį dešine ir kaire kojomis bei atliekant įtupsą dešine 

ir kaire kojomis. 

 

4.6 Šuolių viena koja sąsajos  
 
 

Šuolių testai yra praktiška matavimo priemonė, suteikinati informacijos apie neuroraumeninės 

kontrolės valdymą, jėgos panaudojimą, pusiausvyą, lankstumą ir gebėjimą keisti kryptį (32). Vertinant 

apatinių galūnių simetriškumo sąsajas DA grupėje, atliekant šuolius viena koja, nustatyta, jog didėjant 

1 šuolio rezultatams, reikšmingai didėja ir atliekamų 3 šuolių rodikliai, tačiau mažėja atliekant 6 metrų 

šuolius laikui. Atliekant šuolius zigazgu,  svarbu išlaikyti stabilią padėtį keičiant kryptį, tai reikalauja 

dubens, liemens, kelio ir čiurnos stabilumo (16). Na, o vertinant šuolius viena koja DS grupėje, 

pastebėjome, jog didėjant 1 šuolio rezultatams, reikšmingai didėja ir atliekamų 3 šuolių ir 3 šuolių 

zigzagu rodikliai, tačiau mažėja atliekant 6 metrų šuolius laikui. Tai rodo, jog dubens simetriją 

turinčios rankininkės šuolius atlieka geriau nei sportininkės turinčios dubens asimetriją.  
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5. IŠVADOS 

 

1. Dinaminė pusiausvyra, atliekant judesį pirmyn, atgal į šoną bei atgal į vidų skyrėsi tarp kairės ir 

dešinės kojų tiek dubens simetriją, tiek dubens asimetriją turinčioms sportininkėms (p<0,05). Dinaminė 

pusiausvyra vienoda abejose grupėse. 

2. Dubens simetriją turinčių rankininkių funkcinių judesių kokybė, vientisumas bei kontrolė geresnė nei 

rankininkių, turinčių dubens asimetriją (p<0,05). 

3. Rankininkių dubens asimetrija lemia apatinių galūnių šuolių viena koja asimetriškumą, atlkienat 

vieną šuolį, tris šuolius, tris šuolius zigzagu ir šešis metrus laikui (p<0,05). 

4. Dubens asimetrijos grupėje tarp šuolių viena koja bei trijų šuolių, tarp liemens stabilumo pasisukant į 

abi puses bei tiesios kojos kėlimo kaire ir dešine koja, o dubens simetrijos grupėje tarp šuolių viena 

koja, trijų šuolių bei šuolių zigzagu, tarp kairės ir dešinės kojų barjerinio žingsnio bei įtupstų abejomis 

kojomis egzistuoja tiesinės priklausomybės vidutinio stiprumo ir stiprūs ryšiai (p<0,05). 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 
1. Detalus vertinimas ir ištyrimas, padeda laiku diagnozuoti ir koreguoti nukrypimus, asimetrijas 

bei padeda išvengti sportinių traumų, chirurginių operacijų. 

2. Pastebėjus raumeninės kilmės dubens asimetriją, svarbu sudaryti individualią korekcinę pratimų 

programą, kurios pagalba asimetrija būtų koreguojama. 

3. Atsižvelgiant į patiriamų trauma dažnumą, kurti prevencines programas, kurios galėtų sumažinti 

sportininkų sužalojimų dažnį. 
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