
Ekscentriniai pratimai esant Achilo sausgyslės pažeidimui 

Pratimų 
parametrai 

Programa 

Apšilimas Prieš darydami ekscentrinius pratimus minkite stacionarųjį dviratį 10 minučių ir atlikite 
Achilo sausgyslės tempimą;

Ekscentriniai pratimai Achilo sausgyslei

Pakartojimai 15  kartojimų; 
Serijos 3  serijos; 

Pratimo 

atlikimas 

Ekscentriniai pratimai atliekami blauzdos užpakalinės grupės raumenims (pirmiausia tiesiais 
keliais, vėliau kiek sulenkus) be koncentrinio krūvio paskui; 

1.Dvipusis pratimas abiem kojoms:

A. Pradinė padėtis (pratimas atliekamas tiesiais keliais): 

 Priekine pėdos dalimi stovėkite ant laipto ir staigiai pasistiebkite. Rankomis įsitverkite  už
ko nors, kad išlaikytumėte pusiausvyrą;

 Lėtai tūpkite, kol sulenksite čiurną tiek, kiek galite. Kelius laikydami ištiestus ir vienoje

linijoje su blauzdomis.

B. Pradinė padėtis (pratimas atliekamas kiek sulenktais keliais): 
 Priekine pėdos dalimi stovėkite ant laipto ir staigiai pasistiepkite. Rankomis įsitverkite  už

ko nors, kad išlaikytumėte pusiausvyrą;
 Sulenkę čiurną kiek tik galite, lenkite kelius – taip dirbs plekšninis raumuo. Jūsų keliai

turi atsikišti į priekį, nenukrypdami į šonus.

2. Vienpusis pratimas:

A. Pradinė padėtis (pratimas atliekamas tiesiais keliais): 

 Perkelkite svorį ant sveikos kojos ir pasistiebkite;

 Stokite ant abiejų kojų, perkelkite savo svorį ant pažeistos kojos ir lėtai leiskite pažeistos
kojos kulną žemyn;

 Stokite ant sveikos kojos, pasistiebkite ir kartokite judesius.

B. Pradinė padėtis (pratimą kartokite sulenkdami pažeistos kojos kelį)
Dažnis 2 kartus per dieną, 7 dienas per savaitę; 
Trukmė 10–12 savaičių; 
Pratimo atlikimo 
variantai

Atlikti viena koja  

Atlikti abiem kojomis 

    Didinti judesio apimtį 

    Didinti apkrovą* 

    Didinti atlikimo greitį 

  Didinti kartojimų skaičių 

*Atliekamas pratimas su kuprine.

Intensyvumas Pirmas dvi savaites darydami pratimus pratimus jausite blauzdos raumenų skausmą. Pratimai
atliekami net esant skausmui, kaip tik skausmo nebuvimas rodo, kad reikia didinti apkrovą. 
Po pratimų neturite justi skausmo.

Faktai  Morrissey ir kt. (2011) teigia, kad 6 savaitės  ekscentrinių pratimų sumažina Achilo
sausgyslės standumą sveikiems žmonėms, o koncentriniai pratimai tokio efekto neturi.



 Kiti autoriai teigia, kad 12 savaičių ekscentinių pratimų nesumažina Achilo sausgyslės 
tūrio, bet žymiai pagerina funkciją, sumažina skausmą ir ultragarso signalo intensyvumą 
vertinant po trijų mėnesių. Efektas išlieka ir po 4 metų (Gardin ir kt., 2010).

 Skausmo sumažėjimą net po metų nuo ekcentrinių pratimų pradžios patvirtino de Jonge ir 

kt. (2010).

 Net 80 proc. pacientų pavyksta visiškai atsigauti vien dėl šių pratimų (Silbernagel ir kt.,

2011).
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