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Santrauka
Achilo sausgyslės plyšimas yra vienas dažnesnių suau-
gusiųjų sužalojimų. Pastaruoju laikotarpiu plyšimų skai-
čius padidėjo, tikslios priežasties nėra, tačiau bandoma 
juos sieti su didėjančiu sportuojančių žmonių kiekiu. 
Plyšimo etiologija turi daug teorijų: degeneraciniai saus-
gyslės pokyčiai, kolageno fibrilių sumažėjimas, didelė 
fizinė apkrova, tačiau pagrindinės priežastys nėra žino-
mos. Plyšus Achilo sausgyslei, daugelis pacientų jaučia 
didelį skausmą, galimas patinimas, pėdos funkcijos su-
mažėjimas. Diagnostika remiasi fizine apžiūra, ultragar-
siniu tyrimu ir MRT. Šiuolaikinis gydymas skirstomas 
į chirurginį arba konservatyvųjį, abiejų tikslas vienodas 
– užtikrinti greitą visiškos funkcijos atsigavimą bei kom-
plikacijų prevenciją. 

Įvadas
Achilo sausgyslė yra apie 12-15cm ilgio, kuri apima 

blauzdos raumens (m. gastrocnemius) ir pado sausgysles. Tai 
storiausia, stipriausia ir didžiausia žmogaus kūno sausgyslė, 
perduodanti energiją iš m. gastrocnemius ir pado raumenų į 
kulnakaulį, kurios dėka galime vaikščioti, bėgioti ir šokinėti. 
Jos plyšimas yra viena dažnesnių suaugusiųjų traumų. Achilo 
sausgyslės plyšimas gali būti sukeltas staigaus didelio krūvio, 
degeneracinių ligų, medikamentų vartojimo. Nors pacientai 
iki plyšimo niekuo nesiskundė, daugumai histologiškai buvo 
nustatyti degeneraciniai sausgyslės pokyčiai.  Pastaruoju 
metu Achilo sausgyslės plyšimų padaugėjo. Manoma, kad to 
priežastis yra vis daugėjantis žmonių, užsiimančių sportine 
veikla, skaičius. Plyšus sausgyslei, pacientas jaučia skausmą, 
keičiasi jo aktyvios veiklos galimybės, bloginančios  gyve-
nimo kokybę, todėl svarbu teisingai diagnozuoti šį pažei-
dimą. Atliekama fizinė apžiūra su specifiniais testais ir, jei 
reikia, ultragarsinis tyrimas. Pagrindinis plyšusios Achilo 
sausgyslės gydymo tikslas yra visiškas funkcijos atkūrimas ir 

komplikacijų prevencija. Ūminio Achilo sausgyslės plyšimo 
gydymas gali būti chirurginis arba konservatyvusis. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir apibendrinti mokslu pa-
grįstus informacijos šaltinius, nagrinėjančius ūminio Achilo 
sausgyslės plyšimo etiologiją, epidemiologiją, diagnostiką 
ir gydymo principus. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir ana-

lizė. Duomenų buvo ieškoma PubMed ir Google Scholar 
duomenų bazėse. Prieinami viso teksto straipsniai atrinkti, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Naudoti raktažodžiai: 
ūminis Achilo sausgyslės plyšimas, etiologija, epidemio-
logija, diagnostika, gydymas (angl. acute Achilles tendon 
rupture, etiology, epidemiology, diagnostics, management).

Tyrimo rezultatai 
Achilo sausgyslės plyšimo priežastys nėra tiksliai ži-

nomos. Manoma, kad plyšimą gali lemti keletas veiksnių: 
sausgyslės degeneraciniai pokyčiai, patvirtinti histologi-
niu būdu, kolageno fibrilių sumažėjimas vyresnio amžiaus 
pacientams, fluorchinolonų grupės antibiotikų vartojimas, 
kortikosteroidų injekcijos, anaboliniai steroidai, kraujotakos 
nepakankamumo ir karščio sukelta nekrozė, maksimalus 
stresas kartu su kulkšnies supinacija ir įstriža sausgyslės 
apkrova [1,2,5].

Achilo sausgyslės plyšimai sudaro 20 proc. visų dide-
lių sausgyslių plyšimų [5]. Atliktas tyrimas, kuriame buvo 
užregistruoti 32906 plyšimo atvejai per ketverius metus, 
parodė, kad nuo 2012  iki 2016 m. buvo pastebėtas reikš-
mingas Achilo sausgyslės plyšimų dažnio padidėjimas − nuo 
1,8/100 000  atv. 2012 metais  iki 2,5 /100 000 atv. 2016 
metais. Dažniau Achilo sausgyslės plyšimai pasireikšdavo 
vyrams – 77,1 proc. visų užregistruotų atvejų. Moterų pa-
cienčių buvo mažiau – 22,9 procento. Didžiausias Achilo 
sausgyslės plyšimo dažnis nustatytas  20-39 metų vyrams ir  
40-59 metų moterims. Dažniausia traumos priežastis − daly-
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vavimas sportinėje ar pramoginėje veikloje, kuri sudarė apie 
81,9 proc. visų atvejų, tačiau dažniausiai Achilo sausgyslė 
plyšdavo krepšinio žaidimo metu [2].

Ūminis Achilo sausgyslės plyšimas sukelia skausmą 
blauzdos užpakalinėje dalyje bei spragtelėjimo garsas. Ply-
šus Achilo sausgyslei, patinimas ir mėlynės gali būti įvairios, 
todėl tai nėra patikimi simptomai. Gali padidėti jautrumas 
plyšimo vietoje, atsiradusį tarpą sausgyslėje gali maskuoti 
vietinis patinimas. Auksinis standartas patvirtinti Achilo 
sausgyslės plyšimą yra Simmonds-Thompson blauzdos su-
spaudimo testas. Geriausia jį atlikti pacientui klūpant ant 
kėdės ar suolo arba gulint ant apžiūros sofos. Pėdos turi 
būti laisvos ir kabėti be atramos. Švelnus sveikos paciento 
kojos spaudimas per stambią blauzdos raumens dalį privers 
refleksiškai sulenkti padą. Jeigu įvyko ūmus Achilo sausgys-
lės plyšimas, pažeistoje pusėje pėda nejudės, nes blauzdos 
raumuo (m. gastrocnemius) nėra prisitvirtinęs prie pėdos [3]. 
Atliktame tyrime dalyvavusiems 22 pacientams, kuriems pa-
tvirtintas Achilo sausgyslės plyšimas, buvo atliktas ultragarsu 
kontroliuojamas realaus laiko Achilo sausgyslės Thomp-
son testas (angl. Realtime Achilles Ultrasound Thompson 
(RAUT) test) ir statinis ultragarso tyrimas, kuriuos atliko 
dvi tyrėjų grupės: pradedantieji specialistai ir ekspertai. Tyri-
mas parodė, kad atliekant ultragarsu kontroliuojamą realaus 
laiko Achilo sausgyslės Thompson testą, testo jautrumas ir 
specifiškumas buvo labai aukšti: pradedančiųjų specialistų  
siekė 87,2  ir 81,1 proc., o ekspertų grupėje 86,4 ir 91,7 proc., 
todėl prieita prie išvados, kad šis tyrimas gali būti saugi ir 
ekonomiška MRT alternatyva, diagnozuojant ūminį Achilo 
sausgyslės plyšimą [4].

Ūminio Achilo sausgyslės plyšimo gydymo tikslas yra 
visiškas funkcijos atkūrimas, gyvenimo kokybės gerinimas 
ir komplikacijų prevencija. Plyšusią Achilo sausgyslę galima 
rekonstruoti chirurginiu būdu. Chirurginis gydymas gali 
būti skirstomas į kelias kategorijas: atvira rekonstrukcija, 
perkutaninė rekonstrukcija, mini – atvira rekonstrukcija.  
Pagrindinis chirurginio gydymo tikslas – atkurti tinkamą 
sausgyslės ilgį, funkciją ir užkirsti kelią per dideliam saus-
gyslės pailgėjimui. Chirurginis gydymo būdas gali turėti 
komplikacijų: žaizdos infekcija, lėtinis audinių uždegimas, 
n.suralis pažeidimas (stiprus skausmas, nežymus jutimo 
sutrikimas, sutrikusi funkcija), pakartotinis plyšimas. Chi-
rurginis gydymo būdas dažniau taikomas jaunesnio amžiaus 
pacientams arba tiems, kurių padidėjęs kasdienio gyvenimo 
fizinio krūvio poreikis. Konservatyvusis gydymas paremtas 
sužalotos kojos imobilizacija,  kuri trunka 6-8 savaites. Pir-
mas 4 sav. kulkšnis yra sugipsuota padų lenkimo padėtyje, 
o kitas 2-4 sav. − neutralioje padėtyje. Konservatyvusis 
gydymas dažniau  siūlomas vyresnio amžiaus, chirurgijai 
kontraindikacijų turintiems pacientams. Nors konservaty-

vusis  gydymas siejamas su didesne pakartotino plyšimo 
rizika, nauji tyrimai parodė, kad plyšimo riziką sumažinti 
galima taikant trumpesnę galūnės imobilizaciją ir ankstyvą 
funkcinę reabilitaciją. Nepriklausomai nuo gydymo būdo, 
reabilitacija yra neatsiejama paciento sveikimo dalis, todėl 
stengiamasi sutelkti nemažai dėmesio į ją [5,6].

Išsamioje atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų me-
taanalizėje buvo išsiaiškinta, kad chirurginis gydymo meto-
das kelia  mažesnę pakartotinio Achilo sausgyslės plyšimo 
riziką, tačiau yra susijęs su dažnesnėmis pooperacinėmis 
komplikacijomis. Konservatyvusis gydymas kelia šiek tiek 
didesnę pakartotinio  plyšimo riziką, bet šių gydymo metodų 
funkciniai rezultatai buvo panašūs [7].  

Išvados
1. Reikšmingiausios ūminio Achilo sausgyslės plyšimo 

priežastys yra sausgyslės degeneraciniai procesai ir staigi, 
didelė fizinė sausgyslės apkrova. 

2. Ūminių Achilo sausgyslės plyšimų skaičius didėja. 
Plyšimai dažniau pasitaiko 20-39 metų vyrams.  

3. Ūminis Achilo sausgyslės plyšimas diagnozuojamas 
fizinio ištyrimo metu taikant Simmonds-Thompson testą ir 
realaus laiko Achilo sausgyslės Thompson testą, kontro-
liuojant ultragarsu.

4. Chirurginis gydymo metodas pasižymi mažesne pa-
kartotino Achilo sausgyslės plyšimo rizika, tačiau konserva-
tyvusis gydymas leidžia išvengti pooperacinių komplikacijų. 
Šių gydymo metodų funkciniai rezultatai yra panašūs.
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Summary
Achilles tendon rupture is one of the most common injuries in 

adults. Recently the number of injuries has increased, but the exact 
reason is still unknown. New studies attribute it to rising number 
of people who practice sports. The etiology of tendon rupture has 
different theories: degenerative changes in tendon, reduction of 

collagen fibrils, high physical load, however, the main causes re-
main unknown. Patients with Achilles tendon rupture often expe-
rience symptoms of pain, swelling and foot drop. Diagnostics is 
based on physical and ultrasound exam, as well as MRI. Up-to-
date treatment is divided into surgical and non-surgical, both ai-
ming to prevent complications and ensure function return to foot.

Conclusions: 1. The most significant causes of acute Achil-
les tendon rupture are: degenerative processes in tendon and sud-
den with high physical load of the tendon. 2. The number of acute 
Achilles tendon ruptures is increasing. Tears are more common in 
men aged 20-39. 3. Acute Achilles tendon rupture can be diagno-
sed during physical examination using Simmonds (Thompson) 
test and Realtime Achilles Ultrasound Thompson (RAUT) test. 4. 
The surgical treatment of Achilles tendon rupture is characterized 
by a lower risk of re-rupture, on the other hand, conservative tre-
atment allows to avoid postoperative complications. The functio-
nal outcome of both treatment methods is similar. 
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