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• ~25% judėjimo atramos 
sistemos traumų 

• 50% susijusios su sportu 

• 1 trauma/ 10000/per dieną 

• sudaro 7-10% kreipimusį į 
SPS 

 

van den Bekerom MP et al. Management of acute lateral ankle ligament 
injury in the athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Oct. 

Golanó P et al. Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May;18(5):557-69 
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• Didžioji dalis traumų- 
asmenims iki 35 metų 
amžiaus 

 

Lambers K et al. Incidence of Patients with Lower Extremity Injuries Presenting to US Emergency Departments by Anatomic 
Region, Disease Category, and Age. Clin Orthop Relat Res (2012) 470:284–290 

Nilsson S (1983) Sprains of the lateral ankle ligaments II. Epi- demiological and clinical study with special reference to different 
forms of conservative treatment. J Oslo City Hosp 33:13–36  
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• sudaro iki 40% sportininkų 
traumų 

• dažniausios krepšininkams, 
futbolininkams, bėgikams, 
balerinams, šokėjams 

• vienodai dažnai vyrams ir 
moterims 

Balduini FC et al (1987) Management and rehabilitation of ligamentous injuries to the ankle. Sports Med 4(5):364–380 
Colville MR (1998) Surgical treatment of the unstable ankle. J Am Acad Orthop Surg 6(6):368–377 

Lindenfeld TN, Schmitt DJ, Hendy MP et al (1994) Incidence of injury in indoor soccer. Am J Sports Med 22:364–371 
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Golanó P et al. Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May;18(5):557-69 



• ¾ čiurnos traumų- 
sąnario lateralinių 
raiščių sužalojimai 

• kryptelėjus pėdą, 10-
15% atvejų įvyksta 
lateralinių raiščių 
plyšimas 

• kryptelėjimo metu, 1-
18% atvejų įvyksta ir 
sindesmozės raiščių 
sužalojimai 

Golanó P et al. Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May;18(5):557-69 

Epidemiologija 

Garrick JM (1977) The frequency of injury, mechanism of injury, and epidemiology of ankle sprains. Am J Sports Med 5:241–242 
C.Niek van Dijk. Arthroscopy of the Foot & Ankle. http://book.ankleplatform.com/ 

Liu GT, Allen MA. Syndesmosis injuries. Sports Medicine and Arthroscopic Surgery of the Foot and Ankle. Book (2013) 



• pilnas ATFL plyšimas- 
50-75% 

• dalinis ATFL plyšimas ar 
izoliuotas sąnarinės 
kapsulės plyšimas- 1% 

•  pilnas ATFL ir CFL 
plyšimas- 15-25% 

• izoliuotas CFL plyšimas- 
1% 

• PTFL plyšimai labai reti 

 

Golanó P et al. Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May;18(5):557-69 

Epidemiologija 

C.Niek van Dijk. Arthroscopy of the Foot & Ankle. http://book.ankleplatform.com/ 



• Dažniausias traumos 
mechanizmas- 
supinacija ir pėdos 
addukcija (inverzija), kai 
pėda yra plantarinės 
fleksijos padėtyje. 

 

Golanó P et al. Anatomy of the ankle ligaments: a pictorial essay. Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May;18(5):557-69 

Mechanizmas 

van den Bekerom MP et al. Management of acute lateral ankle ligament 
injury in the athletes. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Oct. 



Mechanizmas 

• ATFL 
– neleidžia šokikaulio vidinės rotacijos 
– trūksta veikiant 138N jėgai 
– tampresnis už CFL 
– įsitempia plantarinės fleksijos metu 

• CFL 
– neleidžia pėdos addukcijos 
– trūksta veikiant 345N jėgai 
– įsitempia dorzalinės fleksijos metu 

• PTFL 
– neleidžia išorinės rotacijos dorzalinės 

fleksijos metu 
– trūksta veikiant 261N jėgai 

• ekstenzorių sausgyslių laikiklis 
– stiprina lateralinių raiščių funkciją 

• m.peroneus sausgyslės 
– dinaminis stabilizatorius 

 

 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 
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Klinikinis ištyrimas 

• Ūmi trauma 
Anamnezė 

o kryptelėjo? 

o pokštelėjo? 

o tęsė/nutraukė krūvį? 

o kaip greit sutino? 

o ar galėjo minti po 
traumos? 

o ar turėjo tokių traumų 
ankščiau? 

Skausmas 

o lokalizacija 



Klinikinis ištyrimas 

• Ūmi trauma 

– diferencinė diagnostika 
lateralinis raiščių sužalojimas 

V padikaulio proksimalinio galo 
lūžis 

m.peroneus sausgyslių išnirimas 

Achilo plyšimas 

šeivikaulio lūžis 

o išorinės kulkšnies 

o proksimalinės dalies 

sindesmozės plyšimas 

deltinių raiščių plyšimas 

Lisfranc sąnario sužalojimas 

 



Klinikinis ištyrimas 

• Apžiūra 
o Patinimas 

o Poodinės kraujosrūvos 

o Deformacijos 

o Žaizdos, nubrozdinimai 

• Apčiuopa 
o Skausmingi taškai 

– Atfl, cfl, ptfl 

– Išorinė, vidinė kulkšnis 

– V padikaulis 

– Sindesmozė 

– Achilo, peroninės sausgyslės 

o Neurovaskulinė būklė 



• Rentgenogramos turi buti atliktos jei: 

– skausmingumas palpuojant 6cm zonoje užpakalinėje išorinės kulkšnies dalyje; 

– skausmingumas palpuojant 6cm zonoje užpakalinėje vidinės kulkšnies ir blauzdikaulio 
distalinėje dalyje; 

arba 

– pacientas negali paeiti 4 žingsnių mindamas sužalota koja iškart po traumos ir Priėmimo 
skyriuje. 

Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, Nair RC, McDowell I, Worthington JR. A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in acute ankle 
injuries. Ann Emerg Med. 1992 Apr;21(4):384-90. PMID 1554175. 
Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, McDowell I, Nair RC, Wells GA, Johns C, Worthington JR. Implementation of the Ottawa ankle rules. JAMA. 1994 Mar 
16;271(11):827-32. PMID 8114236. 

Ottawos taisyklė 



Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ. 2003 
Feb 22;326(7386):417. 

Ottawos taisyklė 

• Pilnametis 

• Aiškios sąmonės 

 
 

 

• Evidence supports the Ottawa ankle 
rules as an accurate instrument for 
excluding fractures of the ankle and 
mid-foot. The instrument has a 
sensitivity of almost 100% and a 
modest specificity, and its use should 
reduce the number of unnecessary 
radiographs by 30-40%. 



Klinikinis ištyrimas 

• Diagnozė 

TLK-10 
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas 

 

S93.40 Čiurnos raiščių patempimas, dalis nepatikslinta 

S93.41 Vidinio (deltinio) raiščio patempimas, čiurna 
Vidinis šalutinis (raištis), čiurna 

S93.42 Kulnakaulinio šeivikaulio raiščio patempimas 

S93.43 Blauzdikaulinio šeivikaulio raiščio patempimas 

S93.48 Kitos čiurnos dalies raiščio (-ų) patempimas 

S93.6 Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių raiščių 
patempimas 

Kulno (raištis) 

Čiurninis pado (raištis) 

 

DGN: Dystorsio ligamentorum 
articulatio talocruralis (S93.48) 

 

http://ebook.vlk.lt/e.vadovas/index.jsp 



Klinikinis ištyrimas 

• Ūmi trauma 

– R.I.C.E. pradėti SPS 

– diferencinė diagnostika 

– gydymo planas 

– imobilizacija 

– trombembolijų 
profilaktika 

– minti ar neminti 

– pakartotinas vizitas 

 

Kerkhoffs GM. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an 
evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med 2012;46:854–860 



Klinikinis ištyrimas 

• 4-5 dienom atidėtas 
pakartotinas ištyrimas 
leidžia tiksliau 
diagnozuoti traumos 
apimtį, nei ištyrimas per 
pirmas 48 valandas po 
traumos. 

Kerkhoffs GM. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an 
evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med 2012;46:854–860 



Klinikinis ištyrimas 

• Atidėto ištyrimo (po 5 
dienų) jautrumas- 96%, 
specifiškumas- 84%. 

van Dijk CN, Lim LS, Bossuyt PM, et al. Physical examination is sufficient for 
the diagnosis of sprained ankles. J Bone Joint Surg Br 1996;78:958–62.  



Klinikinis ištyrimas 

4 val. po traumos 4 d. po traumos 



Klinikinis ištyrimas 

• Apžiūra 

o Patinimas 

o Poodinės kraujosrūvos 

• Apčiuopa 

o Skausmingi taškai 

– Išorinė, vidinė kulkšnis 

– Atfl, cfl, ptfl 

– V padikaulis 

– Sindesmozė 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

Specifinis ištyrimas 

• “Priekinio stalčiaus” 
testas 

• Varus stres testas 

• Blauzdos suspaudimo 
testas 

• Išorinės rotacijos testas 

• Thompson testas 

 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

“Priekinio stalčiaus” testas 

o ATFL vientisumui 
patikrinti 

o pėda neutralioje ar 
nedidelės plantarinės 
fleksijos padėtyje 

o normoje stebima kelių 
milimetrų amplitudė 

 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

Varus stres testas 

o CFL ir ATFL vientisumui 
patikrinti 

o pėda neutralioje ir 
plantarinės fleksijos 
padėtyse 
• neutralioje- CFL 

• plantarinėje fleksijoje- 
ATFL 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

Blauzdos suspaudimo 
testas 

o sindesmozės vientisumui 
patikrinti 

o skausmas 
blauzdikaulinės 
šeivikaulio raištinės 
jungties projekcijoje 
rodo jos nestabilumą 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

Pėdos įšorinės rotacijos 
testas 

o sindesmozės vientisumui 
patikrinti 

o skausmas 
blauzdikaulinės 
šeivikaulio raištinės 
jungties projekcijoje 
rodo jos nestabilumą 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Klinikinis ištyrimas 

Thompson testas 

o Achilo sausgyslės 
vientisumui patikrinti 

o teigiamas tada, kai NĖRA 
pėdos plantarinės 
fleksijos suspaudimų 
metu 

 

palyginti vieną koją su kita 

Coughlin MJ, Saltzman CL. Surgery of the Foot and Ankle. Textbook (2008) 



Ačiū 


