
Jei esate viena iš tų moterų, kuri negali 
atsispirti pagundai avėti dailius aukštakulnius, 
tai nesistebėkite kartkartėmis pajutusios 
įvairus skausmus kojose. Dažnas aukštakulnių 
avėjimas su laiku gali sukelti ir rimtų sveikatos 
problemų. Neigiami padariniai gali išryškėti ne 
tik pėdose, bet kitose kaulų ir raumenų 
sistemos vietose: kelių ir klubų sąnariuose, 
nugaroje ar net kakle.  

 
1 problema: ypač aukšti kulniukai. 
Šiais laikais aukštakulniai dėvimi su vis 
aukštesniais ir aukštesniais kulniukais. Stilingų 
odinių batelių šonai, be skausmingo ir 
nenatūralaus kulno pakėlimo, dar gali stipriai 
suspausti pėdą, ją tvirtai fiksuodami šioje 
padėtyje. Toks kulno ir pėdos spaudimas gali 
suformuoti pūsles, nuospaudas, patinimus 
sąnariuose ar sukelti Achilo sausgyslės 
skausmą. O per ilgą laiką gali susiformuoti 
kieta, skausminga kaulinė išauga ant kulno ar 
deformuotis pėda. 
Problemos sprendimas – keisti avalynę į žemą 
ir patogią, neavėti aukštakulnių nuolat. O per 
dieną avėjus aukštakulnius, vakare pasidaryti 
šaltą kompresą ar šalto vandens vonelę su ledu 
(sumažina uždegimą ir skausmą), naudoti 
uždegimą mažinančius tepalus ar aliejus, 
apsiauti minkštą ir laisvą avalynę su minkštais 
įklotais kulnui.  

 
2 problema: nenatūrali pėdos padėtis. 
Aukštakulniai nenatūraliai stumia visas pėdos 
anatomines struktūras pirmyn ir taip sukelia 
nuolatinį mechaninį stresą. Kritinį spaudimą 
patiria padikaulių sąnariai, čiurnikauliai ir kojų 
pirštakauliai. Didelis spaudimas gali sukelti 
uždegimą ir lėtinius skausmus kauluose, 
sąnariuose ar aplink juos esančiuose nervuose. 
Lėtinis ilgalaikis pėdos kaulų spaudimas netgi 
gali lemti pėdos kaulų lūžius. 

 
Problemos sprendimas: vaikščiokite apsiavę 
batais žemesniu kulnu! Taip galima išvengti 
ilgalaikių problemų su pėdos kaulais ir 
sąnariais. Kad pėdos padėtis išliktų kuo 
natūralesnė, rekomenduojama rinktis avalynę, 
kurios kulnas ne aukštesnis kaip 2–4 cm ir kuri 
stipriai neapspaudžia visos pėdos. 
3 problema: kulkšnies raiščių patempimas ar 
ištempimas. 
Visi be išimties aukštakulniai ženkliai padidina 
kulkšnies raiščių patempimo riziką. Jis įvyksta, 
kai pėda staiga užsisuka į vidų ir visas kūno 
svoris tenka pėdos išoriniam paviršiui. Tuomet 

stipriai ištempiami kulkšnies raiščiai. Keli tokie 
patempimai vienas po kito gali visiškai 
ištampyti raiščius, pėda einant tampa nestabili, 
reikšmingai padidėja čiurnos osteoartrito 
išsivystymo rizika. Tokiu atveju būtina kreiptis į 
ortopedą-traumatologą, kuris paskirs reikiamą 
gydymą ir kulkšnis gali būti net imobilizuota. 
Nors visi aukštakulniai gali sukelti panašaus 
pobūdžio traumas, ypač pavojingi yra batai su 
siaurais ir labai aukštais kulniukais. Kadangi 
visas kūno svoris priverstinai perkeliamas tik 
ant priekinės pėdos dalies, labai sumažėja 
stabilumas einant ir suprastėja pusiausvyra. 
Būtent dėl to ir išauga tikimybė pargriūti ar 
patempti kulkšnies raiščius.  

 
Problemos sprendimas: rekomenduojama avėti 
batus su didesniu kulno paviršiaus plotu, kuris 
kūno svorį paskirsto tolygiau. Taip eisena 
tampa stabilesnė nei avint batus su smailiais 
verpstės pavidalo kulnais. Nors platūs ir aukšti 
kulnai padidina stabilumą einant, vis tiek 
ženkliai padidina pėdos pagalvėlės apkrovimą.  
4 problema: batai su aukštomis platformomis. 
Smailėjantys batai su aukštomis platformomis 
kojas tarsi „sukausto“ ir sutrikdo eisenos 
biomechaniką. Natūraliai einant koja atlieka 
būdingus judesius, o tokia bato forma laiko 
pėdą vienoje padėtyje ir neleidžia judėti 
einant. Jei platformos kulnas yra daug 
aukštesnis negu bato priekis, dar papildomai 
apkraunami padikauliai, pirštakauliai ir 
smulkieji sąnariai. 



 
Problemos sprendimas: žemesnė platforma. 
Batas su žemesne platforma sukelia mažesnę 
įtampą čiurnos sąnariams. Rinkitės plačias 
platformas nedaug pakeltu kulnu. Tai sumažins 
spaudimą pėdos pagalvėlei ir smulkiems 
sąnariams. Tačiau primename, kad kieta, 
neelastinga platforma vis tiek neleidžia pėdai 
natūraliai judėti.  
5 problema: smailūs batų galai. 
Batai smailiais galais gražūs, elegantiški, bet jie 
spaudžia pirštakaulius vieną prie kito arba net 
vieną ant kito. Tokia pėdos padėtis greitai gali 
sukelti įvairius skausmus, kojos nykščio sąnario 
uždegimus, pūsles, nuospaudas ir pan. Ypač 
traumuojantys yra smailūs batai su aukštais 
kulniukais. Jie yra dažniausia moterų 
skausmingo didžiojo kojos piršto sąnario 
uždegimo priežastis. Taip atsitinka dėl ilgalaikio 
pirštakaulių traumavimo (spaudimo ir 
vaikščiojimo) bei uždegimo, kai pakinta sąnario 
anatomija bei funkcija. Taip išsivysto 
nenatūrali didžiojo piršto padėtis ir jo sąnarių 
deformacija. 

 

Problemos sprendimas: platesnis bato priekis. 
Įsigykite batus, kurie nesuspaudžia pirštų į 
vieną krūvą ar nespaudžia jų prie vieno bato 
šono. Taip pat patartina pasirinkti kiek 
minkštesnę avalynės medžiagą, o ne kietą odą, 
nuolat spaudžiančią visą pėdą. Parinkus 
tinkamą avalynę ir laiku pradėjus gydyti didysis 
kojos pirštas nenukenčia. Vėliau 
susiformavusios nuolatinės pirštų ir padikaulių 
sąnarių deformacijos sukelia nuolatinius 
kankinančius skausmus, kuriems sumažinti 
reikalinga gydytojo specialisto pagalba, o 
kartais net chirurginė operacija. Be kojos piršto 
deformacijos, dėl nuolatinės trinties 
susiformuoja pūslės bei nuospaudos, kurios 
sukelia dar didesnius nepatogumus. 

 
 
3 patarimai renkantis avalynę: 

 bato forma turi atitikti pėdos formą ir 
nespausti kojos pirštų; 

 bato vidinis paviršius turi turėti bent 
nedidelį supinatorių, pritaikytą prie 
natūralių pado linkių; 

 kasdien tinkamiausi avėti batai – su 
maždaug 2–4 cm aukščio kulnu (ne 
plokščiu padu ir ne aukštakulniai). 
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