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Kas yra plaštakos 
chirurgija?
• Atskira specialybė

ü Švedijoje, Šveicarijoje, Singapūre

• Atskira specializacija
ü Po ortopedijos traumatologijos, 

plastinės chirurgijos rezidentūros 
1-3 metai

• Lietuvoje?



Ką operuoja plaštakos chirurgai?



Aktualumas

• Lietuvoje 11.000 insultų per metus

• 20 % galūnėse vystosi spastika

• Gydymo etapai...

• Gal galima daugiau padėti?



Patyrus insultą

Centrinio motorinio neurono 
pažeidimas

• Raumenų silpnumas
• Galūnių spastiškumas
• Judesių kontrolės sutrikimas
• Stereotipiniai judesiai
• Sinkinezės



Patyrus insultą

Gali sutrikti galūnės judesiai dėl

• centrinės nervų sistemos
• periferinės nervų sistemos
• raumenų skeleto sistemos
• skausmo



Patyrus insultą sutrinka motorika

• Atonijos periodas

• Padidinto raumenų tonuso periodas
• Išsivysto raumens spastiškumas → raumenų, sąnarių kontraktūros

• Gydymas
• Vaistais
• Gipso longetėmis ir įtvarais
• Botulino injekcijos
• Fenolio blokados



Paciento vertinimas patyrus insultą

• Galūnės funkcijos atsistatymo prognozė
• Neurologinės būklės atsistatymas
• Spastiškumo laipsnis
• Galūnės aktyvi ir pasyvi funkcija
• Galūnės deformaciją sukeliantys veiksniai



Pacientų atranka operaciniam gydymui

• Suvokimo ir bendravimo vertinimas
• Turi suprasti paprastus nurodymus
• Pakankama atmintis

• Jutimų įvertinimas
• Skausmo, prisilietimo, temperatūros

• Galūnės deformacijos vertinimas 
• Rankos funkcijos atsistatymo potencialas
• Klinikinis motorikos įvertinimas

• Pažeistų raumenų vyraujantis tipas
• Paciento sugebėjimas aktyviai atlikti veiksmą
• Raumenų kontraktūros įtaka sutrikusiai funkcijai

• Instrumentiniai tyrimai
• Dinaminė EMG



Pažeistų 
raumenų 
vyraujantis tipas

• Pritraukta, į vidų pasukta ranka per peties sąnarį
• Sulenkta alkūnė
• Pronuotas dilbis
• Sulenktas riešas
• Suspaustas kumštis
• Nykštys delne



Chirurginio gydymo siekiamybė

• Gerinti bendrą sveikatos būklę
• Paciento mobilumo ir galūnių funkcijos atstatymas – padės išvengti 

(sumažinti) pragulų, infekcijos, skausmo, socialinės izoliacijos, fizinės ir 
emocinės priklausomybės

• Operacija turi būti atlikta dar nesusiformavus pastovioms 
deformacijoms
• Laiku atlikta operacija – geresni rezultatai

• Geresnė judesio kontrolė – geresnė galūnės funkcija
• Geresni rezultatai, kai pakitimai mažesnio laipsnio

• Parinkti tinkamą procedūra pacientui ir galūnei



Dažniausios operacijos

• Spastikai ar kontraktūrai spręsti
• Peties – m. pectoralis tenotomija
• Alkūnės – m. biceps brachii sausgyslės Z plastika, m. brachialis

ilginimas, m. brachioradialis atpalaidavimas, n. musculocutaneus
selektyvi neurotomija
• Dilbio – pronatorių ilginimas
• Riešo – riešo lenkiamųjų sausgyslių ilginimas, nupjovimas, riešo 

artrodezė
• Plaštakos – pirštų lenkiamųjų sausgyslių ilginimas, nupjovimas, 

selektyvi neurotomija



Plaštakos chirurgo pagalba insultą patyrusiam 
pacientui

Chirurgas



Plaštakos chirurgo pagalba insultą patyrusiam 
pacientui

Plaštakos chirurgas turi būti insulto gydymo komandos narys

Pacientą chirurgas turėtų pamatyti tarp 6-12 mėn.

Chirurgija ne beviltiškiems atvejams

Ir tai tik pradžia...



Ačiū


