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Grįžimas į fizinę veiklą

Atstatyti funkcinius judesius

Atstatyti refleksus Atstatyti raumenų j÷gą ir 
ištvermę

Valingų judesių
atlikimas

Padidinti judesių
amplitudę

Uždegimo 
kontrol÷

Skausmo 
kontrol÷

Pažeistų audinių
vientisumo 
atstatymas

Hertel et al. (2008)



Paciento ištyrimas
1. Apklausa

2. Apžiūra 

3. Aktyvūs judesiai (kai koja atremta/neatremta)

4. Pasyvūs judesiai

5. Funkcinis ištyrimas (kokia veikla sukelia skausmą, 
iššaukia simptomus ir kt.) 

6. Specialios skal÷s, klausimynai: P÷dos funkcijos 
indeksas (Foot functional Index) ir Čiurnos sąnario 
funcinio ištyrimo klausimynas (Ankle Joint Functional 

Assessment Tools)

7. Specialieji testai



Lateralinių raiščių pažeidimas
Plyšta priekinis šokikaulinis 

šeivikaulio ir kulnakaulinis 
šokikaulio raiščiai

• Pažeida – p÷dos inversija
• Simptomai – skausmas šonin÷je 

čiurnos pus÷je, skauda remiant 
galūnę. 

• Požymiai – analgin÷ eisena, tinimas, 
sumaž÷jusi JA, skausmas judesio 
pabaigoje (ypač inversijos). 

• Teigiami Priekio stalčiaus ir Tilt 
testai. 



Priekinis stalčiaus testas

Testuoti priekinį šokikaulinį
šeivikaulio raištį (anterior 
talofibular ligament)

Jautrumas 0.71; Specifiškumas 0.33

(Magee, 2008)



Tilt testas

Pasyviai atliekama inversija

Teigiamas- skausmas, >15º
inversija.

Naudingi testai: 1) pasistiebimas, 2) pašokimas viena/abiem kojom



Medialinių raiščių pažeidimas
Deltinio raiščio plyšimas

• Traumos mechanizmas –
eversija. 

• Simptomai – skausmas 
vidin÷je čiurnos pus÷je, skauda 
remiant galūnę. 

• Požymiai – antalgin÷ eisena, 
tinimas, sumaž÷jusi JA, 
skausmas judesio pabaigoje



Medialinių raiščių pažeidimas

Kulnakaulis valgus 
pozicijoje, atliekama p÷dos 
eversija ir dorzifleksija

Teigiamas – skausmas 
medialin÷je pus÷je, didesn÷
eversijos amplitud÷

(Hattam & Smeatham, 2010)



Blauzdikaulio ir šeivikaulio raištin÷s 
jungties (BŠJ) pažeidimas

Priekinio ir užpakalinio blauzdikaulinio šeivikaulio raiščio 
pažeidimas. 

• Pažeidimo mechanizmas – stiprus tiesimas, blauzdos vidin÷
rotacija kada koja atremta ir p÷da tiesime, didelis inversinis ar 
eversinis patempimas, smūgis į kulną; išorin÷ rotacija, eversija, 
dorzifleksija (Wolfe et al., 2001)

• Simptomai – skausmas raiščių patempimo vietoje, skausmas 
remiant galūnę (ypač p÷dos tiesimo pabaigoje). 

• Požymiai – antalgin÷ eisena, tinimas, skausmas palpuojant, 
skausmas did÷ja tiesiant blauzdą, skausmas did÷ja remiant 
galūnę, skausmas čiurnoje stuksenant į kulną. 



Blauzdikaulio-šeivikaulio

jungties suspaudimas

(Magee, 2008)

Perkusijos testas

(Magee, 2008)

Kleiger testas

(Hattam & Smeatham, 2010)



Kineziterapija. Ūmus periodas

Tikslas – edemos ir skausmo mažinimas

Ramyb÷, poilsis, ledas, 
kompresija, pak÷limas

Fizioterapija 
skausmui ir 
tinimui mažinti

Mažos amplitud÷s 
aktyvūs judesiai

Įtvaras

Teipavimas



Kineziterapija. Reabilitacijos periodas

• Nustatyta, jog funkcija greičiau atgaunama kai reabilitacija pradedama anksčiau 
(svorio pernešimas iki skausmo, aktyvūs judesiai) (Konradsen et al., 1991; 
Glascoe et al., 1999).

• Dažnai pasikartojančios traumos ilgina reabilitacijos periodą (Magee, 2010)

Atstatyti JA, j÷gą bei funkciją (ypač inversiją/eversiją)

Svorio pernešimas
Skausmas 
nepasireiškia

öjimas
Uždaros kinematin÷s 
grandin÷s judesiai

Pusiausvyros 
lavinimas

Pliometriniai pratimai



Mortono neuroma

P÷dos pirštų nervo suspaudimas/sudirginimas

• Pažeidimas – trauma (viekartin÷/besikartojanti). 

• Simptomai – deginantis skausmas tarp 

padikaulių galvų.

• Teigiamas Mortono testas.



Mortono neuroma

Mortono testas

(Malanga & Nadler, 2005)

Gydymas – padikaulių mobilizacija, išilgin÷s arkos 
palaikymas, padikaulių įtvaras, avalyn÷, fizioterapija



Užpakalinio blauzdos 
raumens tendinitas

Uždegimas raumens jungties 
vietoje su blauzdikauliu

• Simptomai – skausmas

• Požymiai – skausmas palpuojant 

užpakalinį vidinį p÷dos trečdalį
(ties vidine kulkšnimi), 

skausmas atliekant p÷dos inversiją

ir lenkimą, skausmas manualinio 

testavimo metu

Uždegimas raumens jungties 
vietoje su blauzdikauliu

• Simptomai – skausmas

• Požymiai – skausmas 
palpuojant priekiniame 
lateraliniame blauzdos 
paviršiuje, skausmas 
manualinio testavimo 
metu, silpna dorzifleksija

Priekinio blauzdos 
raumens tendinitas

Testai: 1) ,,per daug pirštų požymis”; 2) Pasistiebimų testas



Užpakalinio/priekinio blauzdos 
raumens tendinitas

Gydymas

Sumažinti 
uždegimą, skausmą
(PRICE)

Sumažinti apatin÷s 
galūn÷s apkrovą
(įtvaras)

Didinti judesių

amplitudę, didinti 

raumenų j÷gą

(Simpson et al., 2009)

Ypač rekomenduojami 
ekscentriniai pratimai



Achilo sausgysl÷s tendinitas

Achilo sausgysl÷s 
mikropažeidimas ir uždegimas

• Simptomai – skausmas fizinio 
krūvio metu ir po jo

• Požymiai – skausmas bei 
kreapitacija palpuojant, 
uždegimas, silpnumas, tinimas. 

• Testavimas: šuolis ant vienos 
kojos. Teigiamas - skausmas

Patinimas



Achilo sausgysl÷s tendinitas
Uždegimo mažinimas, įtvaras, fizioterapija (ultragarsas, 
fonoforez÷, elektrostimuliacija, ledas) (Denegar et al., 2005)

Frikcinis masažas
Raumenų stiprinimo ir tempimo 
pratimai (gastrocnemius ir 
soleus)

Svorio pernešimo 
pratimai (skausmas <5)

Ekscentriniai ir vikrumo 
pratimai (pusiausvyra, greitis, 
j÷ga, koordinacija) (skausmas 
<2-3)

Pliometriniai pratimai (skausmas = 0)

(Simpson et al., 2009)



Plantarin÷s fascijos uždegimas

• Mikrotrauma

• Fascijos perkrova

1. Pes planus/cavus

2. Padid÷jusi p÷dos 
pronacija

3. Įtemptas Achilas

4. Bloga avalyn÷

• Nutukimas

(Gefen, 2002)

Didesnis skausmas ryte, Skausmas 
palpuojant plantarin÷je kulnakaulio dalyje



Plantarin÷s fascijos uždegimas

Dorzifleksijos ir pirštų

tiesimo testas

Palpacija



Plantarin÷s fascijos uždegimas

PRICE

Įtvaras

Teipavimas

Kulno ir fascijos tempimas

GYDYMAS

Kinezioteipavimas



Achilo sausgysl÷s plyšimas

• Mechanizmas –
tiesiogin÷/netiesiogin÷ trauma, 
pasikartojanti mokrotrauma, 
sausgysl÷s degeneracija 

• Požymiai – skausmas, tinimas, 
JA sumaž÷jimas, 
silpna/negalima plantarin÷
fleksija



Achilo sausgysl÷s plyšimas

Thompson testas 

Jautrumas 0.96; Specifiškumas 0.93

(Placzek & Boyce, 2006)



Achilo sausgysl÷s plyšimas
Gydymas: 1) Konservatyvus (neoperacinis ), 2) Operacinis

Gastrocnemius SoleusStrom & Casillas, 2009



KT po Achilo sausgysl÷s plyšimo 
operacijos

Visiškas funkcijos atgavimas 16 sav.

Svorio pernešimas,propriocepciniai ir funkciniai 
pratimai

9 sav.

Svorio pernešimas, sąnarių mobilizacija, raumenų
stiprinimo ir tempimo pratimai

6 sav.

Negalimas mynimas koja, kojų pirštų judesiai1-24d.

Strom & Casillas, 2009



Tunelinis sindromas

Užspaudžiamas užpakalinis 
blauzdos nervas

• Simptomai: skausmas 
medialin÷je plantarin÷je 
p÷dos dalyje, pirštų lenk÷jų
ir nykščio atitraukiamojo r. 
silpnumas, kartais negali 
pilnai atlikti plantarin÷s 
fleksijos ir inversijos



Tunelinis sindromas

Tineli testas

(posterior tibialis nervo (L4-S1) 
kompresija)

Dorzifleksijos-eversijos testas

Max eversija ir p÷dos 
dorzifleksija

Teigiamas - sukeliami simptomai: 
skausmas, tirpimas, parestezija



Tunelinis sindromas

Poilsis
Įtvaras        

Šaltis/šiluma

Lengvas 
tempimas

Minkštųjų audinių
mobilizacija

Raumenų stiprinimo 
pratimai

Fizioterapija 
(fonoforez÷/jonoforez÷)

Gydymas



Šeivinio raumens sausgysl÷s 
dislokacija/subluksacija

Trumpojo ir ilgojo šeivinio raumens subluksacija/dislokacija

•Mechanizmas – dorzifleksija/eversija kartu su šeivinių
raumenų refleksiniu susitraukimu (Placzek & Boyce, 2006) bei 
stipri inversija (Baumhauer et al., 1997)

SubluksacijaDislokacija



Šeivinio raumens sausgysl÷s 
dislokacija/subluksacija

•Požymiai – skausmas ties šonine kulkšnimi, ypač vaikštant 

bei vaikštant ant kulnų (Trojian & McKeag, 1998), patinimas, 

trakštel÷jimas judesio metu (Magee, 2010), skausmas 

atliekant cirkumdukciją, patinimas (Houglum, 2010)
Testai:

1. Palpuojamos sausgysl÷s prie 
šonin÷s kulkšnies. Paciento prašoma 
aktyviai atlikti dorzifleksiją ir eversiją
Teigiamas – jaučiama subluksacija ar 
pad÷ties pokytis
(Hattam & Smeatham, 2010)

2. Atlikti dorzifleksiją-eversiją-
plantarinę fleksiją-inversiją-
dorzifleksiją (Reider, 2005)



Šeivinio raumens sausgysl÷s 
dislokacija/subluksacija

Minkštųjų
audinių masažas

Sąnarių
mobilizacija

Aktyvūs 
judesiai

Svorio pernešimo 
pratimai

Pusiausvyros 
lavinimo pratimai Pusiausvyros lavinimos 

pratimai dinamin÷s 
veiklos metu



Plokščiap÷dyst÷ (Pes planus)

Pes planusFunkcin÷

Atr÷mus p÷dą skliautas 
nusileidžia, o be atremties –

skliautas išryšk÷ja

Arba

Didžiojo piršto k÷limo 
testas Statin÷

P÷dos skliautas 
visuomet išlieka per 

mažas

Per mažas išilginis p÷dos skliautas



Plokščiap÷dyst÷ (Pes planus)
Priežastys: 

• Neurologin÷s ligos,

• Degeneratyviniai pakitimai

(OA)

• Tibialis posterior raumens 

disfunkcija (Kohls-Gatzoulis 

et al., 2004) 

• Traumos

Simptomai: 

1. Skausmas, tinimas 

vidin÷s kulkšnies 

projekcijoje

2. Pakitę p÷dos skliautai

3. Sutrikęs vaikščiojimas 

ir pusiausvyra

4. Skausmas ilgiau 

pavaikščiojus

(Gross et al., 2012)



Plokščiap÷dyst÷ (Pes planus)

Vienos kojos 
plokščiap÷dyst÷ - ,,per 

daug pirštų požymis”
(Reider, 2005)

Tibialis posterior testavimas

1) Prašome paciento atlikti p÷dos 
inversiją ir plantarinę fleksiją

2) Su pasipriešinimu atlikti 
eversiją ir dorzifleksiją

(Kohls-Gatzoulis et al., 2004)



Plokščiap÷dyst÷ (Pes planus)

Gydymas

RICE Įd÷klai į batus

(Kohls-Gatzoulis et al., 2004)

Fizioterapija Kineziterapija



Pes cavus

• Įgimta, idiopatin÷, raumenų

disbalansas, neurologiniai 

susirgimai

• Komplikacijos – nusileidžia 

skersinis skliautas, 

pleištukai, gali atsirasti 

nuospaudų, stress lūžiai

(Reider, 2005)

Per didelis išilginis p÷dos skliautas



Pes cavus

P÷dos inversiją ir plantarinę fleksiją
atliekančių raumenų tempimas

P÷dos eversiją ir dorzalinę fleksiją
atliekančių raumenų stiprinimas

Tempti tibialis posterior ir 
gastrocnemius, soleus raumenis

Stiprinti šeivinius (peroneal) 
raumenis



Halux valgus

Padinio nykščio sąnario deformacija

• Mechanizmas – įgimta/įgyta, saura/aukštakuln÷

avalyn÷



Halux valgus

• Gydymas - simptominis, 
ortopedin÷ avalyn÷

• Stiprinti didžiojo piršto 
lenkiamąjį ir tiesiamąjį, ilgąjį ir 
trumpąjį pirštų lenkiamąjį
raumenis

• Ekscentriniai pratimai

• Manualin÷ terapija (gerinti 
lenkimą)

• Mobilizacija

• Trakcija

Schuh et al, 2009



Ačiū už d÷mesį


