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Sąnarinės kaskados metodas



Sąnarių sekos esminiai teiginiai

• Praradus čiurnos mobilumą atsiranda kelio  sąnario skausmas

• Praradus klubo sąnario mobilumą, rezultatas juosmeninės dalies 
skausmas

• Praradus stuburo krūtininės dalies mobilumą rezultatas peties ir kaklo 
arba juosmeninės stuburo dalies skausmas



Čiurna 

Tai kompleksas iš trijų sąnarių:

• Šokikaulinis-blauzdikaulio 
sąnarys (blauzdinis pėdos 
sąnarys)

• Pošokikaulinis sąnarys

• Apatinis blauzdikaulinis-
šeivikaulio sąnarys



Čiurnos išorinės pusės raiščių trauma

• Blauzdinio-pėdos sąnario išorinės pusės raiščiai: priekinis šokikaulinis-
šeivikaulio raištis (PŠŠR), kulnakaulinis šeivikaulio raištis (KŠR) ir užpakalinis 
šokikaulinis-šeivikaulio raištis (UŠŠR).

• čiurnos išorinės pusės raiščių traumos mechanizmas: priekinės pėdos 
dalies adukcija (privedimas), užpakalinės pėdos dalies inversija ir
blauzdikaulio išorinė rotacija su čiurna plantifleksijos pozicijoje. 

• PSSR yra silpniausias ir dažniausiai traumuojamas, antroje pozicijoje pagal 
traumavimo dažnumą KSR. Apie 70% čiurnos išorinės pusės raiščių 
pažeidimų yra lokalizuota PŠŠR trauma.

• Martin RL, Davenport TE, Paulseth S, Wukich DK, Godges JJ; Orthopaedic Section American 
Physical Therapy Association. Ankle stability and movement coordination impairments: ankle
ligament sprains. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(9):A1–A40.

• Fong DT, Hong Y, Chan LK, Yung PS, Chan KM. A systematic review on ankle injury and ankle sprain 
in sports. Sports Med. 2007;37(1):73–94



Čiurnos išorinės pusės raiščių trauma





Čiurnos trauma dažnumas

• Praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje buvo registruojama apie 300 čiurnos 
pažeidimų 10 000 gyventojų JK, Prancūzijoje bei Olandijoje. .[Bertini N, Bleichner G, et al. L‘entorse de cheville au
service d‘accueil et d‘urgence. Rean Urg. 1995;4:11. Hubbard TJ, Hicks-Little CA. Ankle ligament healing after an acute ankle sprain: an evidence-based approach. J 
Athl Train. 2008;43:523–529. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel. Amersfoort; 2011.

• Kaulų lūžiai čiurnos traumos atveju registruojami 1–4% bendrojoje praktikoje ir iki 15% 
skubios pagalbos skyriuose (Chevalier P. Les regles d‘Ottawa pour exclure une fracture de la cheville. Minerva. 2003;2:2)

• Čiurnos traumos sudaro ~14% visų su sportu susijusių traumų (registruoti atvejai) (Fong DT, 
Man CY et all Sport-related ankle injuries attending an accident and emergency department. Injury. 2008;39(10):1222–
1227.)

• Reikia įvertinti, kad čiurnos traumos dažnis gali būti ženkliai didesnis, nes ~50%
traumuotų, nesikreipia į medikus. Bahr R, Karlsen R, Lian O, Ovrebo RV. Incidence and mechanisms of acute
ankle inversion injuries in volleyball. A retrospective cohort study. Am J Sports Med. 1994;22(5):595–600.

• Apie 40% visų trauminių čiurnos pažeidimų, įvyksta sportuojant.  Sportuojant salėje šios traumos 
dažnumas yra apie 7 atvejai 1000 sportuojančių. (Doherty C, Delahunt E, Caulfield B, et al The incidence 
and prevalence of ankle sprain injury: a systematic review and)



Ottawa ankle rules



Potrauminės komplikacijos

• praėjus 1–4 metams po traumos, 5%–46% pacientų vis dar jaučia 
skausmą, 3%–34% patiria kartotinus patempimus ir 33%–55% jaučia 
nestabilumą.

van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, et al. What is the clinical course of acute ankle sprains? A 
systematic literature review. Am J Med 2008;121:324–31

an Middelkoop M, van Rijn RM, Verhaar JA, et al. Re-sprains during the first 3 months after initial ankle 
sprain are related to incomplete recovery: an observational study. J Physiother 2012;58:181–8.

• Po pradinio gydymo, kurį sudarė teipavimas/įtvarų naudojimas ir 
fizinė reabilitacija, iki 40% asmenų, kurie buvo patyrę čiurnos šoninių 
raiščių traumą, tai komplikavosi lėtiniu čiurnos nestabilumu.

Hershkovich O, Tenenbaum S, Gordon B, et al. A large-scale study on epidemiology and risk factors for 
chronic ankle instability in young adults. J Foot Ankle Surg 2015;54:183–7.



Ar reikalingos gydymo gairės 
(protokolai)?



Ar reikia naujų įrodymais pagrįstų gairių, šios 
čiurnos patologijos gydyme?
• Iki šiol gydymo įvairovė paplitusi visame pasaulyje

• Vis dar labai dažnai imobilizacija naudojama, kaip vienintelis gydymo 
būdas

• Per dažnai naudojami nesteroidiniai uždegimą slopinantys vaistai

• RICE naudojama kaip pagrindinė gydymo priemonė

• Labai dažnai medikas yra labia konservatyvus ir tikėtojas

• Daugelis mūsų nesame daugiakalbiai (kalbama daugiau kaip 4 
kalbomis)



Even perfect 
proprioception, as 

the only skill in 
possession, 
usually  fails

Net tobula
propriocepcija, 

bet kaip 
vienintelis įgūdis, 

dažnai yra 
nepakankama



Predisponuojantys veiksniai



Rizikos veiksniai

• vidiniai

• išoriniai



Vidiniai rizikos veiksniai

• Ribota pėdos dorzifleksijos amplitudė (Pope R, Herbert R Effects of ankle dorsiflexion 
range and pre-exercise calf muscle stretching on injury risk in Army recruits. Aust J Physiother
1998;44:165–72) 

• prasta propriocepcija (Tropp H Ekstrand J, Gillquist J Stabilometry in functional instability

of the ankle and its value in predicting injury. Med Sci Sports Exerc 1984;16:64–6 )

• posturalinės kontrolės trūkumai/balanso sutrikimai (teigiamas 
stovėjimo ant vienos kojos testas (Tropp H, Ekstrand J, Gillquist J. Stabilometry in
functional instability of the ankle and its value in predicting injury. Med Sci Sports Exerc 1984;16:64–6.)
Trojian TH, McKeag DB. Single leg balance test to identify risk of ankle sprains. Br J Sports

Med 2006;40:610–3

• Bėgimo metu per didelis spaudimas į vidinę pėdos arką. (Rice H, Nunns M,
House C, et al. High medial plantar pressures during barefoot running are associated with increased
risk of ankle inversion injury in Royal Marine recruits. Gait Posture 2013;38:614–8)



Kiti vidiniai veiksniai

• Sumažėjusi jėga
• Prasta tarpraumeninė koordinacija
• prasta ištvermė
• Ribota čiurnos judesių amplitudė
• Prailgėjęs šeivinių raumenų reakcijos laikas
• Didesnis ūgis, čiurnos sąnario forma, pėdos forma, anatominiai pėdos ir 

kelio sąnario defektai ir kitos klinikinės anamalijos
de Noronha M, Refshauge KM, Herbert RD, et al. Do voluntary strength, proprioception, range of motion, 
or postural sway predict occurrence of lateral ankle sprain?. Br J Sports Med 2006;40:824–8
Kobayashi T, Tanaka M, Shida M. Intrinsic Risk Factors of Lateral Ankle Sprain: A Systematic Review and
Meta-analysis. Sports Health 2016;8:190–3
Willems TM, Witvrouw E, Delbaere K, et al. Intrinsic risk factors for inversion ankle sprains in male
subjects: a prospective study. Am J Sports Med 2005;33:415–23



Išoriniai veiksniai

• Dažniausiai išorinių čiurnos raiščių trauma pasitaiko lauko 
komandiniuose žaidimuose, tinklinyje, laipiojime uolomis, krepšinyje

Fong DT Hong Y, Chan LK, et al. A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports
Med 2007;37:73–94
Verhagen EA, Van der Beek AJ, Bouter LM, et al. A one season prospective cohort study of volleyball injuries. Br
J Sports Med 2004;38:477–81

• Tinklinyje, nusileidimas po šuolio, dažniausias rizikos veiksnys. 
Futbole-žaidimas ant žolės ir gynėjo pozicija (42.3% visų patempimų) 

Ekstrand J, Timpka T, Hägglund M. Risk of injury in elite football played on artificial turf versus natural grass: a 
prospective two-cohort study. Br J Sports Med 2006;40:975–80



Diferencinė diagnozė

Reikia įvertinti visus galimus traumuojančius veiksnius ir galimai 
traumuotas struktūras

• kaulus, dėl galimų lūžių, 

• aukštą čiurnos patempimą, 

• kubakaulio sindromą, 

• vidinių čiurnos struktūrų pažeidimą, 

• kremzlės patologiją.  



Nepalankūs prognostiniai faktoriai, kurie gali 
nulemti lėtinio čiurnos nestabilumo atsiradimą
• Negalėjimas atlikti šuolio ir nusileidimo po šuolio 2 savaitės po pirminės lateralinės čiurnos pusės 

raiščių traumos

• trūkumai dinaminėje laikysenos kontrolėje

• Pakitusi klubo sąnario kinematika

• Trūkumas mechaninio stabilumo/padidintas raiščių laisvumas ilgiau nei 8 savaitės po čiurnos 
patempimo.

• Kiti faktoriai turintys įtakos prognozei:
• profesionali sportinė veikla
• Jauni vyrai
• Aukštas ūgis ir aukštas KMI
• Ūmūs posturalinio balanso pakitimai po čiurnos traumos, gali turėti įtakos lėtinio čiurnos nestabilo išsivystimui

.
Doherty C, Bleakley C, Hertel J, et al. Single-leg drop landing movement strategies in participants with chronic ankle instability
compared with lateral ankle sprain ’copers'. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;24:1049–59

Hershkovich O, Tenenbaum S, Gordon B, et al. A large-scale study on epidemiology and risk factors for chronic ankle
instability in young adults. J Foot Ankle Surg 2015;54:183–7



Esminiai patarimai 

• Įrodyta, kad gydant lateralinę čiurnos raiščių traumą reikalinga

• Apkrova kūno svoriu su funkcinio įtvaro apsauga

• manualinė terapija

• progresiniai korekciniai pratimai

• krioterapija

• Esant lėtiniam nestabilumo sindromui

• manualinė terapija

• Įvairiapusė reabilitacinė programa

• Abiem atvejais komplikacijų riziką didina fiksuojančių sąnarį 
priemonių nebuvimas ir netinkamas korekcinių pratimų 
naudojimas ar nebuvimas



Korekciniai pratimai

• Jeigu propriocepciją gerinantys pratimai naudojami 
pasikartojančią čiurnos traumą turintiems  
sportininkams, rizika tokiai traumai sumažėja 

Tropp H, Askling C, Gillquist J. Prevention of ankle sprains. Am J Sports
Med 1985;13:259–62

Eils E, Rosenbaum D. A multi-station proprioceptive exercise program in patients with
ankle instability. Med Sci Sports Exerc 2001;33:1991–8

• Pratimų programa, atliekama su profesionalo 
priežiūra, ir tokios programos kompleksiškumas 
(propriocepcija, jėga, koordinacija ir funkciniai 
parametrai) leidžia greičiau pradėti sportuoti po 
čiurnos traumos

van Rijn RM, van Ochten J, Luijsterburg PA, et al. Effectiveness of additional supervised
exercises compared with conventional treatment alone in patients with acute lateral
ankle sprains: systematic review. BMJ 2010;341:c5688



Pratimų 
parinkimas



• Po čiurnos traumos, funkcinės priemonės, kurios integruoja neuro-
raumeninę kontrolę, jėgą, judesio amplitudę bei propriocepciją, turi 
būti įtrauktos į ištyrimo protokolą.

• programoje turi būti naudojami šoniniai, įstrižiniai judesiai bei 
pratimai su krypties keitimu.

• Po ūmios čiurnos traumos ypač rekomenduojami šoniniai šuoliukai 
nuotoliui.

Gerber JP, Williams GN, Scoville CR, Arciero RA, Taylor DC. Persistent disability associated with ankle sprains: a
prospective examination of an athletic population. Foot Ankle Int. 1998;19(10):653–660.



Kaip traumuojame kelio sąnarį?



Puikios
savijautos ir

geros dienos!


