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Sveikata

Svarbu išsiaiškinti 
tinimo priežastis

Ne visada tinstant kojoms rei
kia ieškoti ligos. Tinimas gali at
sirasti ir sveikam žmogui. Pasak 
Kauno miesto poliklinikos Dai
navos padalinio Šeimos sveika
tos skyriaus vedėjos gydytojos 
Aušros Akelaitienės, labai svar
bu atkreipti dėmesį, tinsta viena 
koja ar abi. „Jeigu žmogus skun
džiasi vienos kojos tinimu, prie
žastys gali būti paprastos: ap
tempti džinsai, pėdkelnės ar si
jonas, kojų srityje nešiojami tam 
tikri įtvarai. Sportuojantiems 
žmonėms kojų tinimą gali lemti 
vadinamieji teipavimo pleistrai, 
naudojami traumų prevencijai. 

Kodėl kojos dažniau tinsta vasa
rą? Esant karštiems orams, krau
jagyslės plečiasi, didėja sienelių 
pralaidumas, ir skystis lengvai 
pasiskirsto aplinkiniuose audi
niuose“, – pasakoja medikė. Ti
nimui, gydytojos teigimu, įtakos 
gali turėti ir kojoms tenkantis 
pernelyg didelis krūvis, antsvo
ris, ilgas sėdėjimas ant minkštų 
baldų ar nepatogiai, sulenkus 
kojas, taip pat per sūrus maistas. 
Dėl šių paprastų priežasčių atsi

radusį galūnių tinimą nesunkiai 
pavyksta sumažinti šalto van
dens vonelėmis ar specialia ko
jų gimnastika.

Tačiau smarkiai patinusios 
kojos gali būti ir rimtos ligos 
simptomas. Jeigu edemų (gr. oi-
dēma – pabrinkimas) ir sukietė
jimų atsiranda vienoje kojoje – 
pėdoje, kulkšnyje ar blauzdoje, 
galima numanyti, kad venose 
sutriko kraujotaka, prastai nute
ka limfa arba žmogų vargina ve
nų trombozė. „Mūsų organizme 
cirkuliuoja ne tik kraujas, bet ir 
limfa, t. y. kraujo ir audinių ląs
telių jungiamasis audinys. Kad 
limfos apytaka būtų gera, bū
tinas fizinis aktyvumas ir rau

menų darbas. Jei žmogus dirba 
stovėdamas, ilgai sėdi arba turi 
antsvorio, limfa gali užsistovė
ti tarp ląstelių. Tuomet audiniai 
ima tinti“, – paaiškina gydytoja.

Jeigu tinsta abi kojos, galima 
įtarti vidaus organų problemas, 
pavyzdžiui, širdies, kepenų, inks
tų ar skydliaukės ligas. Todėl vi
sada svarbu atkreipti dėmesį 
ir į tai, kada tinsta kojos – ryte 
ar antroje dienos pusėje. Būti
na įvertinti ir kitus simptomus, 

tokius kaip patinusios vietos 
paraudimas, kojų ar pėdų sąs
tingis, skausmas. Viena koja gali 
ištinti ir patyrus sužalojimą – pa
tempus raumenis, pažeidus raiš
čius ar išnirus sąnariui. Bet kokiu 
atveju, norint išsiaiškinti tikslias 
edemos priežastis, būtina kreip
tis į gydytoją.

Kojos gali tinti 
dėl varikozės

Varikozė – tai lėtinis venų ne
pakankamumas. Dėl šios prie
žasties paprastai tinsta viena, 
nesveikoji koja, kurioje yra ser
gančios venos. Tinimas nebūna 
labai didelis, palietę odą toje 
vietoje, juntame, kad ji karštes
nė, kartais dėl persišviečiančių 
kraujagyslių oda net pamėlsta. 
„Kojų tinimas yra vienas pirmų
jų venų nepakankamumo po
žymių. Kojos greičiau ištinsta, 
kai žmogus visą dieną stovi ar 
sėdi sulenkęs kojas, turi antsvo
rio. Jos tampa sunkios, patinti 
gali tiek blauzda, tiek pėda ar 
kulkšnis. Kas vysta kojose esant 
lėtiniam venų nepakankamu
mui? Žmogaus organizme yra 
išsidėsčiusios arterijos ir venos. 
Arterijos yra kraujagyslės, ku
rios turi raumenukų. Jose gali
me užčiuopti pulsą. Venų siene
lės yra silpnesnės, jose raumenų 
sluoksnis daug mažesnis ir pul
so neužčiuopiame. Venų krau
jotaka priklauso nuo kitų kūno 
raumenų darbo. Jeigu žmogus 
yra sveikas, pakankamai akty
vus fiziškai, jo širdis sveika, ve
ninis kraujas sėkmingai nuteka 
ten, kur reikia, ir vėl sugrįžta at
gal. Esant venų nepakankamu
mui, kraujas užsistovi galūnėse 
ir nebepajėgia sugrįžti atgal. 
Tada kraujagyslės išsiplečia, pa
didėja jų sienelių pralaidumas 
ir aplinkiniai audiniai pabrinks
ta“, – dėsto gydytoja. 

Su varikoze susijusi edema 
dažniausiai būna laikina, tini
mas paprastai atsiranda po pie
tų, o per naktį išnyksta. „Jeigu 
žmogus žino, kad jis turi venų 
patologiją, reikia dėvėti specia
lias kompresines kojines, karštą 
dieną galbūt jos nėra patogios, 
tačiau siekiant sumažinti tinimą 
ir išvengti ligos progresavimo 
jas mūvėti būtina, tai viena iš 

pagalbos priemonių. Minėtos 
kojinės tinkamai suspaudžia ko
ją, pagerėja venų kraujotaka ir 
taip išvengiama tinimo. Taip pat 
galima naudoti venoms skirtus 
gelius ir kitus specialius vais
tus“, – pataria medikė. 

Dėl širdies ligų 
ištinsta kulkšnys

Kojos gali tinti ir sergant kai 
kuriomis širdies ligomis, pavyz
džiui, širdies nepakankamumu. 
Tada dažniausiai tinsta kojos 
nuo pėdų iki kelių. Širdies nepa
kankamumą derėtų įtarti, kai ko
jos tinsta tolygiai, kartu žmogus 
dūsta ramybės būsenoje arba 
miegodamas, nubudęs po nak
ties dažnai jaučiasi nepailsėjęs.

Kojos paprastai tinsta ir tiems 
asmenims, kuriems neseniai at
likta vainikinių arterijų šuntavi
mo operacija. Jos metu prie už
akusios vainikinės kraujagyslės 
prisiuvamos jungtys, kuriomis 
ima tekėti kraujas. Dažniausiai 
jungtys daromos iš kojos poo
dinės venos. Kol likusios venos 
prisitaiko prie naujų sąlygų, ko
jos gali tinti. Paprastai tinimas 
pastebimas keletą mėnesių po 
operacijos, o vėliau praeina.

Kalti inkstai ir kepenys
Kojų tinimą gali sukelti įvai

rios inkstų patologijos, viena 
jų – inkstų nepakankamumas. 
Inkstai šalina organizme susi
kaupusius toksinus ir skysčių 
perteklių, reguliuoja druskų ir 
kalio rūgšties koncentraciją. Kai 
jie dėl sutrikusios funkcijos to 
padaryti nebegali, susikaupę 
skysčiai taip ir lieka organizme. 
Tuomet tinsta ne tik kojos, ypač 
ties kulkšnimis, bet ir rankos bei 
veidas. Kadangi naktį žmogus 
miega, skysčiai iš organizmo ne
pasišalina, tad tinimai būna itin 
akivaizdūs iš ryto. Jeigu paspau
dus pirštu ties čiurna duobutė 
per minutę neišnyksta, galima 
įtarti, kad lėtinis inkstų nepa
kankamumas jau yra pažengęs 
ir derėtų nedelsiant kreiptis į 
gydytoją. 

Skysčiai gali kauptis ir sergant 
kai kuriomis kepenų ligomis, pa
vyzdžiui, kepenų ciroze. Tuomet 
paprastai pastebimas kulkšnių 
tinimas. Kai pažeidžiamos bal

Dažna kojų tinimo priežastis – venų varikozė

Jei vargina tinstančios kojos... 
Nemažai žmonių dienos pabaigoje, po 
ilgo vaikščiojimo, stovėjimo ar sėdėjimo 
pastebi, kad jų kojos sutino. Kaip atskirti, ar 
jos sutino iš nuovargio, ar dėl rimtos ligos? 
Dalia VALENTIENĖ
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tymus gaminančios kepenys, 
baltymų organizmas pagamina 
mažiau, dėl to sumažėja kraujo 
osmosinis slėgis. Kai jis suma-
žėja, dalis kraujo plazmos pro 
kapiliarų sieneles prasiskverbia 
į aplinkinius audinius – tada 
ir ima tinti kojos. Tačiau tai ne 
vienintelė sritis organizme, kur 
kaupiasi skysčiai. Dėl kepenų 
ligų skysčiai dažnai kaupiasi ir 
pilve, be to, kepenų ligas išduo-
da ir kiti požymiai: niežėjimas 
paduose ir delnuose, pageltusi 
oda, ant jos iškilę maži geltoni 
mazgeliai. 

Kojų tinimas vargina 
nėščiąsias

Moterims kojos tinsta dažniau 
nei vyrams. Dėl to kalta avaly-
nė – ilgas vaikščiojimas su ma-
dingais siauranosiais ir aukšta-
kulniais bateliais sutrikdo venų 
kraujotaką ir kojos patinsta. An-
tras svarbus veiksnys, skatinan-
tis kojų tinimą, yra reguliariai su-
trinkanti hormonų pusiausvyra 
moters organizme. Kojų tinimas 
yra susijęs su mėnesinių ciklo fa-
zėmis ir, žinoma, nėštumu. 

Specialistų teigimu, gal tik 20 
proc. nėščių moterų nevargina 

kojų tinimas. Nėštumo metu mo-
ters kūne cirkuliuojančio skysčio 
kiekis beveik padvigubėja, be to, 
keičiasi vandens ir druskos me-
tabolizmas – dėl besikaupiančio 
natrio sulėtėja skysčių šalinimas, 
o auganti gimda spaudžia krau-
jagysles ir greta esančius orga-
nus. Dėl sulėtėjusios kraujotakos 
skysčiai sulaikomi audiniuose. 
Paprastai audinių tinimas neturi 
įtakos būsimos motinos ir kūdi-
kio sveikatai. Jei kojos patinsta 
vakare, po sunkios dienos, nie-
ko bloga, bet jeigu tinimas ne-
praeina ryte, derėtų pasitarti su 
gydytoju. Tokia edema gali būti 
vėlyvos toksikozės požymis, dėl 
ko iškyla grėsmė vaisiui patirti 
deguonies badą, o motinai gali 
pasireikšti vidaus organų ede-
ma, sutrikti jų veikla. 

Kas mažina kojų tinimą?
Pasak Kauno miesto polikli-

nikos Dainavos padalinio šei-
mos gydytojos A. Akelaitienės, 
organizme nėra sistemos, kuri 
funkcionuotų pati sau viena. 
„Jei gerai veikia viena sistema, 
ji sudaro palankias sąlygas ge-
rai veikti ir kitai sistemai. Norint 
išvengti galūnių tinimo, svarbu 

viskas: ir normalus poilsis, ir pa-
kankamas vandens, maisto me-
džiagų kiekis, ir, žinoma, fizinis 
aktyvumas. Jei darbas sėdimas, 
derėtų dažniau daryti pertrau-
kėles, pajudėti, kad kojų kraujo-
taka būtų aktyvesnė. Jei žmogus 
serga tokiomis ligomis kaip šir-
dies nepakankamumas, judėti, 
be abejo, jam yra sunku, tačiau 
tada bent jau derėtų sėdėti ne-
nuleidus kojų žemyn, pakelti jas 
kiek aukščiau, palankstyti, kad 
dirbtų blauzdų raumenys, pa-
judinti pėdas aukštyn žemyn, 
kad geriau cirkuliuotų kraujas. 
Sergantieji paprastai žino, kad 
jie negali suvartoti per dieną 
pernelyg didelio kiekio skysčių, 
tačiau gerti būtina. Net tada, kai 
žmogui atrodo, kad jis visiškai 
neprakaituoja, organizmas išga-
rina 500–700 ml prakaito. Labai 
karštu oru per parą, nors tai sun-
kiai suvokiama, galima netekti 
apie 10 l skysčio, o jei dar varto-
jami skysčius varantys vaistai... 
Todėl papildyti organizmą skys-
čiais yra labai svarbu“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja A. Akelaitienė.

Jeigu kojos ištino dėl nuovar-
gio, yra nemažai liaudies medici-
nos būdų, padedančių sumažinti 

tinimą. Labiausiai padeda šaltis. 
Iš šaldiklio išimtu ledo gabalėliu 
patrinkite sutinusią vietą arba 
kojas 5–10 min. pamerkite į šaltą 
vandenį, paskui pamasažuokite 
pėdas ir blauzdas. Kitas recep-
tas: į 2 l šalto vandens įberkite 2 
šaukštus druskos ir pamirkykite 
kojas. „Jeigu tinstančias kojas šil-
dysite, jos tik dar labiau pradės 
tinti, nes išsiplės kraujagyslės ir 
kraujo pritekės į galūnes“, – įspė-
ja gydytoja.

Jei sergate širdies bei inkstų 
ligomis ir dažnai tinsta galūnės, 
patariama gerti juodųjų ridikų 
sulčių su medumi: iš pradžių – 
po pusę stiklinės per dieną, vė-
liau šį kiekį reikia didinti iki 2 sti-
klinių per dieną. 

Kojų tinimą stabdo ir svogūnų 
sultys. Vakare plonomis riekelė-
mis supjaustykite 2 svogūnus ir 
užberkite cukrumi. Išsiskyrusias 
sultis gerkite rytais po 2 šaukš-
tus. Petražolės taip pat mažina 
tinimus, nes skatina šlapimo 
skyrimąsi. Petražolių lapus kar-
tu su sėklomis ir šaknimis su-
smulkinkite ir užpilkite verdan-
čiu vandeniu. Palikite nusistoti 
5–7 min. ir gerkite arbatą, kol 
dar šilta.


