
Maribor, 11. november 2016
Medicinska fakulteta UM, veliki avditorij

GENERALNI SPONZOR SREČANJA

XII.  MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE 
interdisciplinarno strokovno srečanje

GLEŽENJ IN STOPALO 
V ORTOPEDIJI



ZALOŽNIK:
Univerzitetni klinični center Maribor

SEDEŽ UREDNIŠTVA:
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

OBLIKOVANJE IN TISK: 
Dravski tisk Maribor, d.o.o.

----------------------------------------------------------------------------
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor

616.727.2-07/-08(082)
616.727.2-089.23(082)

MARIBORSKO ortopedsko srečanje (12 ; 2016 ; Maribor)
        Gleženj in stopalo v ortopediji / XII. mariborsko ortopedsko srečanje, interdisciplinarno strokovno 
srečanje, Maribor, 11. november 2016 ; [uredniški odbor Matjaž Vogrin, Zmago Krajnc, Robi Kelc]. - 
Maribor : Univerzitetni klinični center, 2016

ISBN 978-961-6909-76-1
1. Vogrin, Matjaž
COBISS.SI-ID 89219329



ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Asist. mag. Zmago Krajnc, dr. med., spec. ortoped, predsednik organizacijskega odbora
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. 
Hilda Rezar, dipl. med. sest.
Rebeka Gerlič, univ. dipl. ekon.

STROKOVNI ODBOR:
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. 
Tomaž Bajec, dr. med., spec. ortoped
Asist. dr. Matjaž Merc, dr. med., spec. ortoped
Asist. mag. Zmago Krajnc, dr. med., spec. ortoped

UREDNIŠKI ODBOR:
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., spec. ortoped 
Asist. mag. Zmago Krajnc, dr. med., spec. ortoped 
Asist. dr. Robi Kelc, dr. med.

SEDEŽ UREDNIŠTVA:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

RECENZENT:
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., spec. ortoped



GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

4

KAZALO

STOPALO IN GLEŽENJ V ORTOPEDIJI 7

RECENZIJA 9

PROGRAM ORTOPEDSKEGA SREČANJA 2016 11

BOLEČINA V GLEŽNJU ALI STOPALU V AMBULANTI DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA 13
Dejan Kupnik

ANATOMIJA IN KLINIČNI PREGLED GLEŽNJA IN STOPALA 21
Robi Kelc

REVMATOLOŠKA OBOLENJA STOPALA IN GLEŽNA 35
Klara Dai

DIFERENCIALNA DIAGNOZA BOLEČINE V GLEŽNJU IN STOPALU 41
Matevž Kuhta

MAGNETNA RESONANCA GLEŽNJA 59
Milka Kljaić Dujić, Tomaž Friedrich, Mitja Rupreht

NESTABILNOST GLEŽNJA 65
Matic Pen

UTESNITVENI SINDROMI V GLEŽNJU 69
Nino Mirnik, Matjaž Vogrin, Tomaž Bajec, Bogdan Ambrožič, Gregor Rečnik

ARTROSKOPIJA ZGORNJEGA SKOČNEGA SKLEPA 77
Matjaž Vogrin

OPERATIVNE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA ARTROZE GLEŽNJA 83
Andrej Moličnik



XII. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

5

 

PATOLOGIJA OTROŠKEGA STOPALA 89
Matjaž Merc

PLOSKO STOPALO PRI OTROKU IN ODRASLEM 101
Igor Novak

HALUKS VALGUS 109
Tomaž Bajec

DRUGE POGOSTEJŠE BOLEZNI IN DEFORMACIJE PRSTOV (SPREDNJE STOPALO) 113
Jakob Naranđa

PLANTARNA FASCIOPATIJA 125
Vida Bojnec, Dragan Lonzarić, Breda Jesenšek Papež

BOLEČE STOPALO PRI ŠPORTNIKU 135
Zmago Krajnc

POŠKODBE AHILOVE TETIVE 143
Milko Milčić, Gregor Rečnik

DIABETIČNO STOPALO 149
Nina Kobilica, Andrej Bergauer, Barbara Štirn

NOVEJŠE METODE KONSERVATIVNE OSKRBE KRONIČNE RANE 157
Hilda Rezar, Mateja Šiško, Nataša Čoh

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA SPREDNJEGA STOPALA 163
Mitja Rupreht, Milka Kljaić Dujić, Tomaž Friedrich





XII. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

7

STOPALO IN GLEŽENJ V ORTOPEDIJI

Spoštovani!

Ob organizaciji vsakoletnega, tokrat že XII. mariborskega ortopedskega srečanja, 
smo ponovno izdali zbornik izbranih tem ortopedske problematike, ki naj vam bo v 
pomoč pri pridobivanju dodatnih znanj in lajšanju težav našim skupnim bolnikom. 
Tokratno srečanje je namenjeno patologiji gležnja in stopala – delu telesa, ki je ob 
vsakodnevnih aktivnostih ves čas izpostavljen različnim obremenitvam. Slušateljem 
bomo skušali tekom predavanj in delavnic odgovoriti na vprašanja, ki se pojavljajo 
ob zdravljenju bolnikov z bolečino v glavnem nosilnem segmentu našega telesa. 
Cilj srečanja je obnoviti znanje, ga dopolniti, izmenjati izkušnje in pomagati našim 
bolnikom, da bodo zdravljeni pravilno, usmerjeno in čim bolj uspešno.
Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Predsednik organizacijskega odbora,
asist. mag. Zmago Krajnc, dr. med.
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RECENZIJA ZBORNIKA PREDAVANJ  
XII. MARIBORSKEGA ORTOPEDSKEGA SREČANJA

GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJI
Mariborski ortopedi in njihovi sodelavci so tudi v letu 2016 pripravili tradicionalno 
Mariborsko ortopedsko srečanje, ki je tokrat že 12. po vrsti. Tokrat so izbrali temo 
»Gleženj in stopalo v ortopediji«.

S problematiko gležnja in stopala se pogosto srečujemo v specialistični ortopedski 
ambulanti, seveda pa tudi v ambulantah družinskega zdravnika in pediatra. Izredno 
pomembno je poznavanje anatomskih osnov, patofiziologije bolezenskega dogajanja, 
diagnostičnih postopkov, pomembno je izbrati pravilen način zdravljenja, pomemben 
pa je tudi pogovor z bolnikom, ki mora vedeti kaj lahko od zdravljenja pričakuje.
Posebej je potrebno poudariti, da mora biti pristop k bolniku s težavami z gležnjem in 
stopalom, multidisciplinaren.  Poleg zdravnika družinske medicine, oziroma pediatra, 
se vključuje še ortoped, fiziater, rentgenolog, revmatolog, žilni kirurg, fizioterapevt, 
medicinska sestra in številni drugi.

Letošnji zbornik je smiselno razdeljen na več sklopov, ki obravnavajo posamezne 
vrste patologije.

V prvem sklopu so avtorji (Kupnik, Kelc, Dai, Kuhta, Rupreht, Dajić) predstavili 
problematiko bolnika s težavami z gležnjem in stopalom na primarnem nivoju, ter 
osnovne postopke v diferencialni diagnostiki, ter diagnostične postopke, ki so osnova 
pri postavitvi pravilne diagnoze. Nazorno je prikazana tudi funkcionalna anatomija 
gležnja i stopala.

V drugem sklopu so avtorji (Pen, Rečnik, Vogrin, Moličnik) natančno predstavili 
osamezne klinične entitete zgornjega skočnega sklepa, kot so, nestabilnost v gležnju, 
anteriorna utesnitev, ter artroza. Predstavljene so operativne terapevtske možnosti, 
s posebnim poudarkom na artroskopskih operativnih tehnikah, ki v zadnjih letih, vse 
bolj uspešno, nadomeščajo klasične metode.

V tretjem sklopu avtorji (Merc, Novak, Bajec, Naranđa, Bojnec) obravnavajo posamezne 
vrste patologije stopala s katerimi se pogosto srečujemo tako na primarnem, kakor 
tudi na sekundarnem nivoju. Izredno lepo je predstavljena patologija otroškega 
stopala in sicer od prirojenih malformacij, do problematike ploskega stopala. Zelo 
natančno je obravnavana tudi diagnostika in zdravljenje najpogostojše deformacije 
stopala- Haluks valgus. Čakalne dobe na tovrstne posege so izredno dolge-predolge 
in samo upamo lahko, da jih bomo uspeli, v prihodnosti, skrajšati.
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V četrtem sklopu avtorji (Krajnc, Milčič, Kobilica, Rezar) predstavijo izredno pomembne 
vrste patologije, ki jih srečujemo pri športnikih, bolnikih s sladkorno boleznijo in 
bolnikih s težavami z ahilovo tetivo. Lepo so predstavljeni tudi moderni pristopi pri 
obravnavi bolnika s kronično rano v predelu stopala.

Kot vsako leto, so del Ortopedskega srečanja, tudi učne delavnice, kjer imajo udeleženci 
možnost nadgraditi praktično znanje pri kliničnem pregledu gležnja in stopala, 
zanimiva pa bo tudi delavnica, ki bo osvetlila vlogo uporabe stopalnih vložkov, pri 
bolnikih z deformacijami gležnja in stopala.

Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
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PROGRAM ORTOPEDSKEGA SREČANJA 2016

7.45 - 8.50 Registracija

9.00 - 9.05 Otvoritev in pozdravni nagovor

9.05 - 9.20 Bolečina v gležnju ali stopalu v ambulanti družinskega zdravnika
kupnik

9.20 - 9.35 Anatomija in klinični pregled gležnja in stopala
kelc

9.35 - 9.50 Revmatološka obolenja gležnja in stopala
dai, holc

9.50 - 10.05 Bolečina v gležnju ali stopalu v ortopedski ambulanti, diferencialna 
diagnoza
kuhta

10.05 - 10.15 Slikovna diagnostika patologije sprednjega stopala
rupreht

10.15 - 10.25 Slikovna diagnostika patologije zadnjega dela stopala in gležnja
kljaić dujić

10.25 - 10.30 Diskusija  

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 11.15 Nestabilnost gležnja
pen

11.15 - 11.30 Utesnitveni sindromi v gležnju
rečnik

11.30 - 11.45 Sodobna artroskopija zgornjega in spodnjega skočnega sklepa, 
kaj znamo, zmoremo?
vogrin

11.45 - 12.00 Artroza gležnja – možnosti zdravljenja
moličnik

12.00 - 12.05 Diskusija  

12.05 - 12.35 Odmor
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12.35 - 12.50 Patologija otroškega stopala
merc

12.50 - 13.05 Plosko stopalo pri otroku, odraslem
novak

13.05 - 13.20 Sodobni načini zdravljenja haluks valgusa
bajec

13.20 - 13.35 Druge pogostejše bolezni in deformacije prstov (sprednjega dela 
stopala)
naranđa

13.35 - 13.50 Trn v peti, plantarni fasciitis
bojnec, lonzarić

13.50 - 13.55 Diskusija  

13.55 - 14.30 Odmor

14.30 - 14.45 Bolečina v stopalu pri športniku
krajnc

14.45 - 15.00 Ahilova tetiva
milčić

15.00 - 15.15 Diabetično stopalo
kobilica

15.15 - 15.30 Novejše metode konservativne oskrbe kronične rane
rezar, čoh, šiško

15.30 - 15.40 Diskusija  

15.40 - 16.00 Odmor

16.00 - 17.00 DELAVNICA 1:  Klinični pregled gležnja in stopala
bajec, merc, železnik

DELAVNICA 2:  Vložki za lajšanje bolečin v stopalu
bajec, merc, železnik
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BOLEČINA V GLEŽNJU ALI STOPALU V AMBULANTI 
DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
Asist. Dejan Kupnik, dr. med.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

POVZETEK
Bolnik z bolečino v gležnju in stopalu je eden od pogostejših obiskovalcev ambulante 
družinske medicine. Bistveno pri obravnavi takega bolnika je zavedanje, da je v ozadju 
tovrstne bolečine široka paleta bolezenskih stanj, bodisi lokalnih bodisi sistemskih, ki 
večinoma zahtevajo čim hitrejši pristop in zdravljenje z namenom preprečiti zaplete. 
Le-ti se ob odloženih diagnozah relativno hitro razvijejo in predstavljajo pomembno 
prognostično in siceršnje breme. 

UVOD
Bolečina v gležnju in stopalu je pogosta pritožba bolnikov v ambulanti družinske 
medicine, saj naj bi v splošni populaciji za njo trpel vsak četrti do peti človek. 
Premagovanje in pretvarjanje vertikalnih sil v horizontalno gibanje, kar je ena od funkcij 
gležnja in stopala, je na koncu tudi najpogostejši origo patofizioloških sprememb in 
osnova za razvoj klinične slike. Kljub temu, da so najpogostejši vzroki bolečine, kot je 
denimo plantarna fasciopatija, ob vsem bolečinskem razponu relativno benigni, so ti 
vsaj v smislu vztrajnosti oziroma recidivantnosti bolečine kljub terapiji prognostično 
neugodni in predstavljajo pomembno oviro v življenju in delu nasploh. Tudi zato, 
predvsem pa zaradi možnosti resnejših bolezni, je naloga družinskega zdravnika 
čimprej prepoznati in zdraviti vzrok, delovati preventivno v smislu preprečevanja 
ponovitve in pacienta v tem pogledu izobraziti.(1)
Na gleženj in stopalo je vezanih veliko lokalnih in sistemskih bolezenskih stanj 
in osnova ukrepanja je tako kot vedno natančna anamneza in natančen pregled 
bolnika. Temu na začetku najpogosteje sledi osnovna radiološka in laboratorijska, v 
nadaljevanju pa ob nejasnih izvidih ali pri vztrajanju težav tudi ultrazvočna in druga 
slikovna diagnostika, biopsije, ali celo operativno ukrepanje. Ustrezen propedevtični 
pristop je vitalnega pomena, saj je navkljub majhnemu anatomskemu področju 
diferencialno-diagnostična paleta zelo široka, hiter in učinkovit začetni pristop pa pri 
večini nosi pomembno prognostično vrednost. Žal so bolečine v gležnju in stopalu 
pogosto predmet posplošenega diagnostičnega predvidevanja in posledičnega 
neustreznega pristopanja k problemu, kar lahko nosi s seboj številne posledice.(2)
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PREGLED V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE
V ambulanti družinske medicine moramo bolečino v gležnju in stopalu jasno opredeliti. 
Zanima nas:

1. mesto bolečine in propagacija,
2. tip bolečine, 
3. stopnja bolečine (po VAS)
4. kako dolgo bolečina že traja (akutna, kronična)?
5. kako pogosto se pojavlja in kako dolgo traja od trenutka, ko se pojavi? 
6. kakšna je dinamika bolečine od nastanka (enaka, se poslabšuje, se izboljšuje)? 
7. kaj jo poslabša in kaj jo izboljša?
8. simetričnost oziroma razširjenost dogajanja, 
9. ali na bolečino vpliva kakršenkoli terapevtski ukrep?

Poleg bolečine smo pozorni na simptome, znake, okoliščine kot so:
1. oteklina, rdečina, povišana (lokalna) temperatura kože, podkožne krvavitve, 
2. okorelost ali omejenost gibljivosti gležnja in stopala, 
3. deformacije in zadebelitve sklepov, 
4. nevrološki izpadi,
5. cirkulatorne motnje,
6. kožne spremembe,
7. znaki okužbe,
8. tumorske spremembe stopala,
9. pridružene bolezni, družinska obremenjenost in redna terapija,
10. anamneza poškodbe.

Dodatni dejavniki tveganja za nastop bolečine in specifičnih okvar v gležnju in 
stopalu so:

1. višja starost bolnika, 
2. višja telesna teža, 
3. neprimerna obutev, 
4. redne delovne in prostočasne obremenitve, nedavna sprememba obremenitev,
5. IV uživanje drog (možnost septične embolizacije), 
6. ostale prirojene in pridobljene anatomske motnje stopala, ter motnje aksialnega 

skeleta, skeleta medenice in nog.

Pri opredelitvi bolečine v gležnju in stopalu lahko le-to uvrstimo v številne etiološke 
skupine, na podlagi katerih lahko sistematično iščemo njen vzrok. Najpogosteje se 
osredotočamo na biomehanične vzroke (prirojene ali pridobljene anatomske neprilike 
gležnja in stopala, kot so motnje stopalnega loka, akcesorne kosti…), nevrološke 
vzroke (radikulopatije ob lumbosakralni patologiji z značilnimi klavdikacijami, značilno 
pridruženi senzorimotorični nevrološki simptomi in znaki, nadalje možgansko-žilne 
bolezni s posledično spremembo vzorca hoje in položaja stopala, nevromi-Morton, 
nevrofibromi, polinevropatija), vnetne vzroke (artritisi-revmatoidni, psoriatični, urični, 
drugi; entezitisi, tenosinovitisi, bursitisi), infekcijske in kožne vzroke (šen, celulitis, herpes 
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zoster, septični artritis, osteomielitis, tuberkulozni vnetni fokusi v kosteh, viroze), 
cirkulatorne vzroke (varikozni sindrom z otekanjem, flebitis, limfedem, limfangiitis, 
periferna arterijska bolezen z značilno klavdikacijo, srčno in ledvično popuščanje, 
globoka venska tromboza), utesnitvene vzroke (sindrom tarzalnega kanala, tumorji 
kosti in mehkih tkiv z utesnitvijo drugih struktur zaradi ekspanzije), poškodbene 
vzroke (zlomi – spontani in poobremenitveni, natrganja ligamentarnega aparata…).
Preprost lokalni pregled nam lahko razkrije še dodatne vzroke za bolečino v stopalu 
in gležnju, kot so bradavice, otiščanci, kurja očesa, žulji, psoriaza, herpes zoster, 
mikotične in kronične ekcematozne kožne spremembe s pokanjem kože, paronihija, 
vraščen noht, tujki kože in podkožja, periferna nevropatija (v sklopu sladkorne bolezni, 
toksična okvara pri sindromu odvisnosti od alkohola). Z dodatkom osnovnih radioloških 
in laboratorijskih preiskav pa lahko ugotovimo še bolezni, ki se ob zapletih kažejo 
s periferno stopalno bolečino, kot so osteoartroza, spina skočnice, osteoporoza, 
hemoglobinopatije (talasemija, srpasto-celična anemija), (tudi iatrogene) motnje 
strjevanja krvi s hemartrosom kot posledico.

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE PRI BOLEČINI V GLEŽNJU IN STOPALU
V praksi ob bolečinah v gležnju in stopalu najpogosteje naletimo na artrotične 
spremembe sklepov, lumbosakralno radikulopatijo, plantarni fasciiitis, metatarzalgijo, 
Ahilov entezitis, retrokalkanealni burzitis, in poškodbe. Vseeno pa je mnogo patoloških 
sprememb, ki prizadenejo gleženj in stopalo, tudi po inicialnih osnovnih radioloških in 
laboratorijskih preiskavah, vzročno nepojasnjenih. Zato je pri neizboljševanju stanja 
kljub terapevtskemu pristopu bistvenega pomena, da bolnika čimprej napotimo na 
dodatne in bolj natančne slikovne (CT, MR), scintigrafske in laboratorijske preiskave, 
ob ustreznih indikacijah pa je potrebna tudi biopsija in artroskopija prizadetega dela 
gležnja in/ali stopala. 
Osnovne preiskave so rentgen prizadetega predela in laboratorijski testi. Slednje 
obsegajo KKS/DKS, sedimentacijo, krvni sladkor, urat, retente, hepatogram, elektrolite, 
proteinogram, kalcij, fosfat, revma faktor, železo, feritin, urin. Sledijo bolj specifične 
preiskave, v kolikor prve v kombinaciji z osnovnim rentgenom ne dajo odgovora, 
obstaja pa sum na ustrezen patofiziološki substrat. Med te preiskave sodi CT, MR ali 
UZ diagnostika, merjenje kostne gostote, elektromiografija, pri sumu na specifična 
sklepna, maligna in druga obolenja pa določamo protijedrna protitelesa (ANA), 
protitelesa proti dvojnovijačni DNA (anti-dsDNA), anti-Sm(Smith) protitelesa, anti-
ENA protitelesa, SS-A, SS-B protitelesa, anti-histonska protitelesa, naredimo še 
serologija na Borrelio burgdorferi, določimo tumorske markerje, PSA, itd..
Osnova terapevtskega ukrepanja na primarni ravni je lokalna in sistemska protivnetna 
in protibolečinska terapija, ki se najpogosteje začne s paracetamolom in nesteroidnimi 
antirevmatiki, ter fizioterapija, vse omenjeno pa mora biti izvedeno hitro in vsaj na 
začetku agresivneje, saj lahko s tem najbolj preprečimo ali omilimo kronifikacijo 
bolečinske simptomatike. 
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IZ PRAKSE…
Bolečine v stopalu, sploh vezane na hkratne bolečine v glutealnem in križnem predelu, 
so ponavadi povezane s patologijo lumbosakralne (L/S) hrbtenice (diskus hernije...) 
oziroma s prirojeno ali pridobljeno patologijo struktur vzdolž poteka L/S živčevja. 
Sindrom piriformisa je ena od diagnostičnih možnosti, ki se ob vkleščenju ishiadičnega 
živca prezentira kot izolirana ishialgija v stopalu, pogosto pa je bolečina razširjena na 
tipične predele, ki jih ishiadični živec inervira.(3) Je pa izolirana in vztrajna bolečina 
v stopalu, ki jo glede na anamnezo, status in radiološko diagnostiko sprva pogosto 
opredelimo kot L/S radikulopatijo, potrebna nadaljnje diagnostične presoje. CT ali MR 
lahko pokažejo spremembe na živčevju samem in tudi na mehkotkivnih strukturah, 
ki zaradi pritiska na živčne strukture povzročajo ponavljajočo se hudo bolečino v 
stopalu z nevrogenim karakterjem. Nevrofibromi so benigni tumorji perifernih živcev, 
ki ob razrastu oponašajo bolj običajne patologije perifernih živcev. Značilno za njih 
je, da bolečina vztraja, ob standardni protibolečinski in fizikalni terapiji se le delno 
izboljša in ponavadi mine precej časa, preden ugotovimo pravi vzrok.(4) 
Radikularna simptomatika, sploh akutna, je poleg patologije L/S regije in utesnitev v 
poteku perifernega L/S živčevja, nenazadnje lahko tudi posledica infekcijskih vzrokov. 
Herpes zoster stopalne regije je zelo redek, a možen vzrok bolečinam v tej regiji. 
Zakasnitev izpuščaja, ki se lahko pojavi celo teden dni po nastopu nevralgije je vzrok, 
da je večina prvih delovnih diagnoz napačnih. Še posebej moramo biti pozorni pri 
bolnikih, ki že imajo opravljeno MR slikanje, kjer pa je izvid popolnoma normalen.(5) 
Ostali pogosti infekcijski vzeroki, ki se prezentirajo z akutno nepoškodbeno bolečino 
v stopalu, z otekanjem, z lokalnimi znaki vnetja, relativno nezmožnostjo prenašanja 
teže na prizadeto nogo, ter s sistemskimi znaki s povišano telesno temperaturo, so 
šen ali celo celulitis stopala. Slednji lahko progredira vse do utesnitvenega sindroma, 
ki zahteva operativne fasciotomije. Poleg običajne predispozicije (kronična vnetja 
kože, sladkorna bolezen...) se tovrstna stanja lahko razvijejo tudi ob poškodbah.(6)
Chizal in sod. (7) opisujejo vensko trombozo stopalnih ven, še posebej v področju 
lateralnega venskega pleteža, kot vzrok hudim bolečinam v podplatu. Stanje se pri 
četrtini pacientov širi v vene goleni, prav toliko pacientov pa po začetni ozdravitvi doživi 
ponovitev stanja. Pogosto vzroka ni najti, lahko pa so posledica poškodbe stopala (zvin) 
in maligne bolezni. Pri tovrstnih skrajno perifernih in lokalno omejenih trombozah je 
pogostnost posttrombotskega sindroma majhna. Poleg patologije venskega pretoka 
lahko kronične ponavljajoče se bolečine v stopalu povzročajo še arterijske pretočne 
motnje v sklopu periferne arterijske bolezni. Pri večini bolnikov so v teh primerih 
bolečinskim simptomom pridružene še kožne spremembe, ulkusi in gangrenozni 
zapleti. Zdravljenje obsega intervalni trening, protibolečinsko in antiagregacijsko 
terapijo, terapijo ulkusov in revaskularizacijske posege.(8) Pri lokaliziranem otekanju 
spodnje okončine moramo poleg globoke venske tromboze in morebitnih infekcijskih 
vzrokov pomisliti tudi na lokalne, ozko omejene vzroke, ki lahko komprimirajo pretok 
venske krvi in limfe. Eden od takih vzrokov je tumorska masa v femoralnem kanalu 
ali okolici, najpogosteje lipom,alipa patološke bezgavke, ki pritiskajo na femoralno 
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veno, končna posledica pa je lahko tudi enostranska bolečina in otekanje gležnja. 
Diagnostika takšnih motenj je inicialno problematična, saj je ultrazvočna preiskava, 
s katero skušamo najti znake venske tromboze, pogosto neznačilna.(9)
Sicer pa pri otekanju nog, ki povzroča bolečino v gležnjih in stopalih, v splošni praksi 
poleg ostalega vedno iščemo tudi vensko insuficienco, primarni ali sekundarni limfedem, 
globoko vensko trombozo, srčno, ledvično in jetrno popuščanje, hipoproteinemijo, 
celulitis, Bakerjevo cisto, pooperativne zaplete, že omenjene okužbe, maligne bolezni 
in poškodbe. 
Kostne metastaze pod kolenom, ki lahko vodijo do izoliranih stopalnih bolečin, so 
redke, kar velja tudi za primarni rak pljuč. Podobno kot metastaziranje primarnega 
pljučnega raka v stopalne kosti je v literaturi opisano tudi metastaziranje urotelnega 
karcinoma, oba pa lahko potrdimo s kombinacijo rentgenskih preiskav in biopsije.
(10,11)
Hondroblastomi, ki navadno nastanejo v epifizi dolgih kosti, kot so nadlaktnica, 
golenica, stegnenica, lahko nastanejo tudi drugod. Izmed vseh hondroblastomov bi 
jih naj okoli 4% nastalo v skočnici, precej manj pa v kuneiformnih in drugih kosteh 
stopala. Časovno okno, ko se ti tumorji najpogosteje prezentirajo, je med desetim 
in dvajsetim letom starosti, vseeno pa so opisani primeri pacientov, ki se jim je 
hondroblastom razvil kasneje. Rentgensko slikanje nam ob prezentaciji simptomov 
ponavadi že pokaže litične in ekspanzivne kostne spremembe, ki nakazujejo na 
tumorsko kostno spremembo. V talusu in drugih kosteh stopala lahko nastane tudi 
osteoidni osteom.(12,13)
Diferencialna diagnostika bolečin v gležnju in stopalu, ki imajo tipično nevrogeno 
komponento, mora obsegati tudi možnost paraneoplastičnega sindroma, še posebej v 
starejši populaciji, ki pogosto razvije atipične poteke bolezni. Paraneoplastični sindrom 
ni posledica dejanske okvare tkiva zaradi neposrednega delovanja tumorja, temveč 
je posledica iz tumorja izločenih hormonov, peptidov, ter navzkrižnih imunoloških 
procesov, ki jih razvije telo kot odgovor na bolezen. Najpogostejši raki, ki povzročajo 
paraneoplastični sindrom, so drobno-celični pljučni rak, ginekološki raki, raki dojk in 
hematološki malignomi. Senzorna nevropatija, ki spada v skupino paraneoplastičnih 
motenj, je posledica navzkrižnih imunoloških reakcij, povzročenih s strani onkonevralnih 
protiteles na živčno tkivo. Navadno se začne razvijati enostransko, šele čez čas 
pa postane simetrična. Simptomi obsegajo nevropatsko bolečino nog, pekočino in 
občutek hoje po pesku. Pojavijo se lahko tudi ataktične motnje zaradi prizadetosti 
senzorija.(14,15) 
Pogostnost bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulantah družinske medicine narekuje 
pozornost pri odkrivanju Charcotove artropatije, ki jo razvije približno četrtina sladkornih 
bolnikov z boleznijo tipa 1. Periferna polinevropatija pri teh bolnikih zaradi svojih 
posledic v smislu manjšega občutka za bolečino, ponavljajočih se nezdravljenih (mikro)
poškodb kosti, in sprememb v mikrocirkulaciji stopala vodi do neustrezne lokalne kostne 
presnove, zmanjšane gostote kostnine, vnetnih procesov, ter posledične destrukcije 
kostne mase in sklepnih struktur, ki jih imenujemo nevropatska osteoartropatija ali 
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Charcotova bolezen. Bolezen lahko sprožijo tudi drugi vnetni procesi v nogi, operacije 
in poškodbe. Glavne značilnosti bolezni so lokalna neobčutljivost ali zmanjšana 
občutljivost za bolečino, rdečina, oteklina in povišana temperature prizadetega dela 
stopala. V praksi jo lahko zamenjamo za druge oblike artritisov, vključno z infekcijskim 
in z uričnim artritisom, ter s poškodbo. Na RTG so najpogosteje vidne destruktivne 
osteolitične spremembe in osteosklerotična preoblikovanja.(16)
Razvoj odpornosti mikroorganizmov, razširjenost imunosupresivnih bolezni in 
imunosupresivna terapija, ter dejstvo nezadržnih migracijskih tokov ljudi so razlogi, 
da so se v zadnjem času ponovno razmahnile prej relativno omejene bolezni, kot je 
tudi tuberkuloza. Kronična vnetja gležnja in stopala, ki se prezentirajo z otekanjem 
in eventuelno sekrecijo iz rane nas morajo pri dojemljivih posameznikih navesti na 
možnost takšnih okužb. Tuberkuloza gležnja in stopala, sploh tista, ki prizadene 
petnico, je relativno redka in jo ponavadi ugotovimo v kasni fazi zaradi nespecifične 
prezentacije. Nasploh se kostna oziroma sklepna tuberkuloza razvije pri okoli 1 do 
3% bolnikov s tuberkulozo, le desetina teh pa jo ima lokalizirano v predelu stopala. 
Večina ostalih kostnih oblik zajame hrbtenico in velike sklepe, kot je kolk. Simptomi 
obsegajo dolgotrajno bolečino in otekanje, nezmožnost normalne hoje oziroma 
hoja po prstih s peto zgoraj (‘’heel-up’’ položaj), otrdelost prizadete regije, zelo 
pomembni pa so znaki otekanja okoli maleolov, v predelu narastišča Ahilove tetive 
in v proksimanem predelu fleksorjev gležnja/stopala. Nad prizadetim mestom se 
lahko pojavi rana ali samo sinus, ki secernira in ne celi, ter sekundarne okužbe. RTG 
navadno pokaže litične lezije prizadetih kosti, celokupno pa lahko skupek simptomov 
in znakov, vključno z radiološkimi, zamenjamo z gnojnimi artritičnim dogajanjem ali 
neoplazmo, zato je pri nejasnih primerih na mestu biopsija prizadetega predela in 
potrditev s kulturo in histopatološkim postopkom.(17,18,19)
Manj pogost a vseeno diferencialno-diagnostično možen vzrok za bolečine v stopalih, 
je sindrom eritromelalgije. Definiran je z eritemom, povišano telesno temperaturo 
in neprijetnim, pekočim občutkom predvsem v stopalih in nogah nasploh, kar se 
poslabša ob hoji, stanju, olajša pa se ob razbremenitvi stopal in ohlajanju. Spremljevalec 
stanja je še anhidroza, simptomi pa lahko zajamejo tudi obraz in roke. V sekundarni 
obliki se pojavlja v sklopu paraneoplastičnega sindroma, sladkorne bolezni, raznih 
zastrupitev in rakastih bolezni. V diferencialni diagnostiki jo najpogosteje zamenjamo 
s preobčutljivostnimi reakcijami.(20)

ZAKLJUČEK
Bolečina v gležnju in stopalu je navadno relativno hitro diagnosticirana, vendar žal 
pogosto prognostično neugodna. Zdravnik družinske medicine se mora zavedati, da 
so vzroki za tovrstne težave številni, in da so tako lokalni kot sistemski. Posebno 
pozornost narekujejo stanja, ki kljub inicialnemu ukrepanju vztrajajo ali se celo 
poslabšujejo, v mislih pa je treba imeti še stanja, ki so relativno redka, a v diferencialno-
diagnostičnem smislu pomembna. 



XII. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

19

LITERATURA
1. Ayub A, Yale SH, Bibbo C. Common Foot Disorders. Clin Med Res. 2005 May; 3(2): 116–119.

2. Hoffman D, Bianchi S. Sonographic evaluation of plantar hindfoot and midfoot pain. J Ultrasound 
Med 2013;32:1271–1284.

3. Kraus E, Tenforde AS, Beaulieu CF, Ratliff J, Fredericson M. Piriformis Syndrome With Variant Sciatic 
Nerve Anatomy: A Case Report. PM R. 2016;8(2):176-9. 

4. D’Orazi V, Venditto T, Panunzi A, Anichini S, Manzini G, Tallarico A, et al. Misdiagnosis of plexiform 
neurofibroma of the medial plantar nerve: case report. Foot (Edinb). 2014;24(3):143-5.

5. Koda M, Mannoji C, Oikawa M, Murakami M, Okamoto Y, Kon T, et al. Herpes zoster sciatica 
mimicking lumbar canal stenosis: a case report. BMC Res Notes 2015. Dosegljivo na: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4518521/ 

6. Toney J, Donovan S, Adelman V, Adelman R. Non-Necrotizing Streptococcal Cellulitis as a Cause 
of Acute, Atraumatic Compartment Syndrome of the Foot: A Case Report. J Foot Ankle Surg. 
2016;55(2):418-22.

7. Czihal M, Röling J, Rademacher A, Schröttle A, Kuhlencordt P, Hoffmann U. Clinical characteristics 
and course of plantar vein thrombosis: a series of 22 cases. Phlebology. 2015;30(10):714-8.

8. Leung L. Painful black toe - a case study. Aust Fam Physician. 2012;41(9):704-6.

9. Lowry D, Darren Kay M, Tiwari A. Common femoral vein canal lipoma causing chronic unilateral 
lower limb swelling. BMJ Case Rep 2014. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4009850/

10. Gurrieri L, Longhi A, Braghetti A. Lung cancer presenting as a metastasis to the tibial bones: a case 
report. Tumori. 2015;101(1):e18-20.

11. Zagrocki L, Ford TC, Willis WS, Sizemore HS. Metastatic bone cancer of the foot: a case report. J Am 
Podiatr Med Assoc. 2013;103(4):340-3.

12. Arıkan M, Aktas E, Toğral G, Yıldırım A, Kandemir O. Chondroblastoma of the medial cuneiform bone 
in a 32-year-old woman. Am J Case Rep. 2014;15:317-21. 

13. Polzer H, Polzer S, Schieker M, Mutschler W, Regauer M. Osteoid osteoma of the talus: a rare cause 
for pain in the ankle joint. Unfallchirurg. 2014;117(7):666-9.

14. National Organization for Rare Disorders (NORD). Paraneoplastic Neurologic Syndromes. Dosegljivo 
na: https://rarediseases.org/rare-diseases/paraneoplastic-neurologic-syndromes/

15. Pelosof LC, Gerber DE. Paraneoplastic Syndromes: An Approach to Diagnosis and Treatment. Mayo 
Clin Proc. 2010;85(9):838–854.

16. Plaza M, Nowakowska-Plaza A, Walentowska-Janowicz M, Chojnowski M, Sudol-Szopinska 
I. Charcot arthropathy in ultrasound examination – a case report. Journal of Ultrasonography 
2016;16:210–215.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fredericson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26377629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25024003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rademacher%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25326214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gurrieri%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25702675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23878388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23878388
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arıkan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aktas%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutschler%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23949192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Regauer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23949192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23949192


GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

20

17. Kadu VV, Saindane KA, Godghate N, Godghate NN. Tuberculosis of Calcaneum – A Rare 
presentation. Journal of Orthpaedic Case Reports. 2016;6(1): 61-62.

18. Nayak B, Dash RR, Mohapatra KC, Panda G. Ankle and foot tuberculosis: a diagnostic dilemma. J 
Family Med Prim Care. 2014;3(2):129-31.

19. Prakash J, Agnihotri A, Jaiswal Y, Mehtani A. A very rare cause of chronic foot pain in a child: 
metatarsal tubercular osteomyelitis. BMJ Case Rep 2014. Dosegljivo na: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC4112292/

20. Friberg D, Chen T, Tarr G, van Rij A. Erythromelalgia? A Clinical Study of People Who Experience Red, 
Hot, Painful Feet in the Community. International Journal of Vascular Medicine 2013. Dosegljivo na: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3671268/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25161969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25161969


XII. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

21

ANATOMIJA IN KLINIČNI PREGLED  
GLEŽNJA IN STOPALA
Asist. dr. Robi Kelc, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

ANATOMIJA GLEŽNJA IN STOPALA
26 kosti stopala tvori arhitekturni obok, podprt s tremi stebri, ki stoji na tleh preko 
treh točk v obliki enakostranega trikotnika (slika 1). Na te kosti se pripenjajo ligamenti, 
ki so pomembni za statično stabilnost stopala. Dinamično stabilnost pa zagotavljajo 
intrinzične in ekstrinzične mišice. 

 
Slika 1: Trije stebri stopala

Stopalo lahko razdelimo na tri funkcionalne segmente: sprednje stopalo (forefoot), 
srednje stopalo (midfoot) in zadnje stopalo (1). Vsak izmed teh ima specifično funkcijo, 
glede na to pa ločimo tudi različne patologije. Zadnje stopalo predstavlja povezavo 
med golenjo in stopalom. Leži direktno pod tibio in fibulo in je z njima povezano z 
močnimi ligamenti. Ta segment tvorita talus (skočnica) in calcaneus (petnica). Srednje 
stopalo tvorij pet tarzalnih kosti, ki predstavljajo najpomembnejši del plantarnega 
loka. Sprednji segment, ki ga tvori pet metatarzalnih kosti in štirinajst falang, nosi vso 
telesno težo med hojo in tekom v fazi koraka, kjer je peta privzdignjena od podlage. 

ZADNJE STOPALO
Talus je mehansko gledano najpomembnejša kost v zadnjem delu stopala. Prenaša 
namreč telesno težo nazaj proti petnici in naprej proti srednjemu stopalu (slika 2). 
Sicer se na talus ne prirašča nobena mišica, je pa po veliki površini pokrit s sklepnim 
hrustancem in močnimi ligamentoznimi ojačitvami. Obenem preko talusa poteka 
tudi več tetiv ekstrinzičnih mišic stopala (2).
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Slika 2: Teža telesa se preko talusa prenaša nazaj na petnico in naprej proti srednjemu stopalu.

GLEŽENJ
Zgornja površina in dve strani telesa talusa so ujete med fibularne in tibialne maleole, 
kar skupaj tvori zgornji skočni sklep. Stabilnost le-tega zagotavljajo sprednji in zadnji 
tibiofibularni ligament, kalkaneofibularni ligament, deltoidni ligament (tibiotalarni 
sprednji in zadnji, tibionavikularni in tibiokalanearni ligament) tibiofibularna sindezmoza 
in interosalni ligametni (3). Fiziološka giba, ki jih opisujemo v gležnju so plantifleksija-
dorzifleksija, glede na os, ki poteka prečno skozi telo talusa. 

SPODNJI SKOČNI SKLEP
Spodnji skočni sklep opisujemo na spodnji strani talusa, kjer le-ta tvori dva sklepa: 
talokalkanearnega s petnico in talokalkaneonavikularnega s petnico in navikularko.
Talokalkanerani ali subtalarni sklep je sestavljen iz dveh delov, ki ju med seboj loči 
tarzalni kanal (sinus tarsi). Govorimo o sprednjem in zadnjem talokalkanearnem 
sklepu (2,4). V celoti sklep sodeluje pri 10% celotne dorzifleksije stopala, sicer v 
sklepu opisujem pronacijo oz. supinacijo.

SREDNJE STOPALO
Srednje stopalo tvori pet tarzalnih kosti: navikularna, kuboidna in tri kuneiformne 
kosti. Skupaj tvorijo semirigiden lok, povezane pa so interosalnimi ligamenti in 
dodatno stabilizirane s tetivama mišic tibialis anterior in peroneus longus. Ta segment 
stopala igra glavno vlogo pri tvorbi stopalnega loka (5). Njegova elastičnost dopušča 
akomodacijo pri hoji in teku po neravnih površinah. Sklep med zadnjim (talus in 
kalkaneus) in srednjim segmentom (navikularna in kuboidna kost) imenujemo 
transverzalni tarzalni ali Chopartov sklep.; sklep med srednjim in sprednjim segmentom 
pa Lisfrancov sklep. Funkcionalno vsi sklepi delujejo kot celota, zato jih skupaj imenujemo 
tudi srednji tarzalni sklep (midtarsal joint) (2). S kliničnim pregledom ugotavljamo 
pasivno gibljivost v treh možnih smereh: fleksija-ekstenzija, pronacija-supinacija in 
abdukcija-addukcija.
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Slika 3:Lisfrancov (2) in Chopartov (2) sklep.

V sklopu Chopartovega sklepa dopušča kalkaneokuboidni s svojo semirigidnostjo 
minimalne drseče gibe. Večji obseg gibov je možen v sosednjem talonavikularnem 
sklepu, saj je sklepna površina na glavi talusa večja od tiste na navikularki (6).
Lisfrancov sklep ne predstavlja kontinuirane linije, ki bi potekala vzdolž baz vseh 
petih metatarzal, saj je srednja kuneiformna kost zamaknjena nekoliko nazaj in 
tako tvori neke vrste »vilico«, v katero nalega baza druge metatarzale. Zaradi 
tega je slednja gibljiva samo v smeri plantifleksije-dorzifleksije in tvori os rotacije 
tarzometatarzalnega sklepa. Baza tretje metatarzale rotira okoli druge, četrta okoli 
tretje in baza pete okoli četrte. Baza prve metatarzale prav tako rotira okoli baze druge. 
Poleg rotacijskih gibov Lisfrancov sklep omogoča tudi nekaj abdukcijsko-addukcijskih 
gibov in plantifleksijse-dorzifleksijse. Ker linija tarzometatarzalnih sklepov poteka 
poševno, pride ob dorzifleksiji tudi do nekolikšnega addukcijskega giba (7). 

LIGAMENTI SREDNJEGA STOPALA
Arhitektura plantarnega loka je zaščitena z močnimi plantarnimi in interosalnimi 
ligamenti. Nekateri od teh imajo posebno klinično pomembnost in igrajo pomembno 
vlogo pri različnih vzrokih bolečin v srednjem stopalu. Lateralni kalkaneokuboidni 
ligament se dobro tiplje na lateralnem delu stopala med petnico in kuboidno kostjo, 
tik nad peronealnimi tetivami. Pogosto pride do poškodbe pri inverzijskem zvinu 
(4). Plantarni kalkaneonavikularni ligament ima pomembno vlogo pri preprečevanju 
prekomernega dorzifleksijo-abdukcijskega giba v srednjem stopalu in tako preprečuje 
ploščenje medialnega dela anteroposteriornega stopalnega loka.
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SPREDNJE STOPALO
Sprednji del stopala tvorijo metatarzalne kosti in falange prstov. Diafize metatarzalnih 
kosti in tarzometatarzalni sklepi tvorijo sprednji del platnarnega loka (2,8). Spremembe 
v ukrivljenosti le-tega nastanejo zaradi gibov v tarzometatarzalnih sklepih. V 
aplantofleksiranem položaju se sprednji del stopala ukrivi, med dorzifleksijo pa 
splošči. Dva stebra loka sta v kontaktu s podlago preko mehkih tkiv: glava prve 
metatarzale preko sezamoidne kosti, zardi česar je približno 6 mm privzdignjena od 
podlage; glava pete metatarzale se nahaja približno 5mm nad podlago; glava druge 
metatarzale se nahaja 9 mm nad podlago, kar je najvišje med vsemi. Sezamoidne 
kosti se nahajajo znotraj tetiv kratkega leksorja palca in delujejo kot vrtišče. Obenem 
sodelujejo pri prenosu teže telesa.

MIŠICE IN TETIVE

PLANTARNI FLEKSORJI
Tetive, ki se nahajajo za navidezno linijo, ki povezuje oba maleola (AA‘, slika 4), 
delujejo kot plantarni fleksorji stopala, pri čemer m. triceps surae (m. soleus in m. 
gasntrocnemius) generira največji delež tega giba. M. gastrocnemius sestoji iz dveh 
glav, vsaka pa ima svoje narastišče na medialnem oz. lateralnem femoralnem kondilu. 
Poteka preko dveh sklepov, zaradi česar ne deluje zgolj kot plantifleksor stopala, 
temveč tudi kot fleksor kolena. Sicer pa m. triceps surae zaradi svojega narastišča 
na kalkaneusu, ki leži nekoliko medialno od osi rotacije subtalarnega sklepa (BB‘), 
deluje tudi kot šibek invertor stopala.
M. soleus se narašča na zgornjem delu tibie in fibule, tik pod kolenskim sklepom. 
Na približno polovici goleni se mišica skupaj z m. gastrocnemius združi v ahilovo 
tetivo. Ta močna tetiva se narašča na kalkaneus v njegovem zadnjem delu, v svojem 
celotnem poteku pa je obdana z ovojnico, imenovana paratenon. Le-ta deluje kot 
elastičen rokav, ki dovoljuje prosto gibanje tetive v okolnih tkivih. Med zgornjim 
delom kalkaneusa in tetivo leži še retrokalkanearna burza, ki ob draženju neredko 
povzroča simptomatske težave.
Druge plantifleksorske mišice (m. tibialis posteropr, dolgi fleksor palca, dolgi fleksor 
prstov in peronealne mišice) so relativno šibke. V primeru rupture ahilove tetive lahko 
izvedejo plantarno fleksijo samo v primeru, da je stopalo prosto, neobremenjeno. Za 
dvig na prste je potrebna intaktna ahilova tetiva in m. triceps surae. Glavni funkcija 
funkcija mišice tibialis posterior je inverzija, peronealnih mišic pa everzija.
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Slika 4: Navideze osi in položaj tetiv.

Dolgi fleksor palca izhaja iz distalnih veh tretjin zadnje površine fibule in interosalne 
membrane. Poteka za in pod medialnim maleolom, skozi žleb v talusu in pod njegovim 
sustentakulumom ter vzdolž notranje strani stopala. Prirašča se na bazi distalne 
falange palca. Sustentakulum je eminenca na zgornjem sprednjem delu medialne 
površine kalkaneusa, ki se nahaja tik pod medialno faseto talusa (slika 5). Nanj se 
pripenjajo ligamenti, hrkati pa tvori sklep s srednjo kalkanearno sklepno površino 
talusa. Dolgi fleksor prstov izhaja iz zadnjega dela tibije in poteka skozi fleksorni 
retinakulum in za medialnim maleolom, vse do prirastišča na distalnih falangah 
ostalih prstov. 
Tri tetive, ki potekajo za medialnim maleolom, se nahajajo v fibroznem tunelu, ki ga 
tvori tibija s flektornim retinakulom. Na tem nivoju so tetive obdane v tetivno ovojnico. 
V smeri od spredaj nazaj si tetive sledjo v vrstnem redu: tibialis posterior, dolgi fleksor 
prstov in dolgi fleksor palca. Slednja tetiva je edina, ki poteka za sustentakulumom 
talusa, kar igra ključno vlogo pri vzdrževanju medialnega dela stopalnega loka. 
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Slika 5: Tetiva ob medialnem maleolu: 

1 - tibialis posterior, 2 - dolgi fleksor prstov, 3 - dolgi fleksor palca, 4 - sustentaculum tali

DORZIFLEKSORJI STOPALA
Tetive, ko ležijo za linijo, ki navidezno povezuje maleola (AA‘), izhajajo iz dorzifleksorskih 
mišic: m. tibialis anterior, dolgi ekstenzor palca in dolgi ekstenzor prstov. Ker se dolgi 
ekstenzor palca in tibialis anterior nahajata na medialni strani osi rotacije (BB‘), 
delujeta tudi kot supinatorja. Dolgi ekstenzor prstov, ki poteka na lateralni strani, 
deluje kot pronator.
Dolgi ekstenzor palca izhaja iz sprednje površine fibule in interosalne membrane, 
poteka preko sprednjega dela gležnja in se prirašča na distalno falango palca. Njegova 
glavna funkcija je ekstenzija palca, sodeluje pa tudi pri dorzifleksijskem gibu stopala.
Dolgi ekstenzor prstov izhaja iz lateralnega kondila tibije in sprednje površine fibule. 
Poteka po sprednji strani gležnja pod lateralno polovico retinakula ekstenzorjev 
prstov in se razdeli na štiri tetive, kjer vsaka potuje proti svojemu prstu. Na samem 
koncu se vsaka izmed njih razcepi na centralni del, ki se pripenja na bazo srednje 
falange in dva lateralna dela, ki se oba pripenjata na straneh distalnih falang. 
Glavna naloga teh mišic in tetiv je dorzifleksija stopala v gležnju. Sicer deluje tudi 
kot ekstenzor prstov, vendar pa je ta funkcija očitna šele, ko dorzifleksijkemu gibu 
stopala nasprotuje antagonistična plantifleksija tricepsa.
Tibialis anterior deluje kot močan dorzifleksor, predvsem pa kot adduktor in supinator 
stopala. Dorzifleksija je sicer možna zgolj v primeru, ko addukciji-supinaciji nasprotuje 
kotnrakcija peronealnih mišic (2).

INVERTORJI STOPALA (ADDUKCIJA-SUPINACIJA)
Tetive, ki ležijo medialno od osi rotacije (BB‘) delujejo kot invertorji stopala. 
Najpomembnejši sta tetivi tibialis posterior in tibialis anterior. Prva izhaja iz zadnjega 
dela tibije in fibule, poteka za medialnim maleolom in se prirašča na medialni strani 
plantarnega dela tarzalnih in metatarzalnih kosti ter, najpomembnejše, na tuberkel 
navikularne kosti (slika 6).
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Slika 6: Plantarni pogled na prirastišča m. tibialis posterior in njihov odnos s tetivo m. peroneus longus. 1 - 

tuberkel navikuarne kosti, 2 - tarzalne kosti, 3 - metatarzalne kosti, 4 - prirastišči m. peroneus longus.

Ker tibialis posterior prečka gleženj, subtalarni in prečni sklep, hkrati deluje na vse 
tri. S priraščanjem na tarzalne in metatarzalne kosti skrbi za izvajanje supinacije, 
s čimer ima pomembno vlogo pri ohranjanju stopalnega loka. Sicer deluje tibialis 
posterior tudi kot šibki plantifleksor. Preko fibroznih plantarnih prirastišč na bazah 
metatarzal povzroča plantifleksijo v Lisfrancovem sklepu in vzdržuje sprednji del 
platnarnega loka. Kongenitalna odsotnost teh plantarnih prirastišč je npr. ena izmed 
vzrokov za plosko stopalo pri otroku.
M. tibialis anterior izhaja iz zgornjega lateralnega dela tibije, prečka dorzum stopala 
in se prirašča na medialnem delu srednje kuneiformne kosti. Ker dviguje strukture 
medialnega dela loka – prvo metatarzalo, prvo kuneiformno, navikularno kost in 
talus, deluje kot adduktor, dorzifleksor in supinator stopala.

EVERTORJI STOPALA (ABDUKCIJA-PRONACIJA)
Mišice, katerih tetive ležijo na lateralni strani rotacijske osi (BB‘) delujejo kot evertorji: 
dolgi ekstenzor prstov, peroneus tertius in peroneus longus ter brevis. Peroneus 
tertius je pri desetini ljudi odsoten in načeloma ne igra vloge pri patologiji stopala (9).
Glavna evertorja stopala sta obe peronealni mišici (2,9). Njuni tetivi potekajo v skupni 
sinovialni ovojnici za lateralnim maleolom, na mestu pa ju drži peronealni retinakulum. 
Tetiva peroneus brevis, ki poteka nekoliko bolje spredaj in zgoraj, se prirašča na 
lateralni tuberkel baze pete metatarzalne kosti. Deluje kot močan abduktor stopala 
in tudi pronator sprednjega dela stopala.
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Peroneus longus poteka pod tetivo brevisa, ob lateralni strani stopala. Pri kuboidnem 
tuberklu se obrne proti medialni in sprednji strani stopala in se prirašča na bazo 
prve metatarzalne kosti in prvo kuneiformo. Ne deluje zgolj kot abduktor-pronator 
in šibek plantifleksor stopala, temveč igra vlogo tudi pri dinamiki plantarnega loka. 

INTRINZIČNE MIŠICE
Stopalo vsebuje tudi število mišic, katerih narastišča se nahajajo samo v obsegu 
le-tega. Večina jih izhaja iz kalkaneusa in spodnjega dela zadnjega dela stopala ter 
se priraščajo na ali blizu falang. V glavnem sodelujejo pri mišični podpori stopalnega 
loka. Poleg tega pomagajo pri funkciji dolgih, ekstrinzičnih mišic. Klinično pomembno 
so predvsem intrinzične mišice palca in dorzalne interosalne mišice (4). 
Mišice palca (kratki fleksor, abduktor in adduktor palca) se naraščajo na lateralni 
strani bazalne falange ter na dve sezamoidni kosti, ki artikulirata z glavo prve 
metatarzalne kosti. Na medialni sezamoidni kosti se prirašča abduktor palca in 
medialni del kratkega fleksorja palca. Lateralni del slednjega in adduktor palca se 
priraščata na lateralno sezamoidno kost.
Dorzalne interosalne mišice imajo obliko dvojnih peres, izhajajo pa iz sosednjih 
metatarzalnih kosti. Same mišice zapolnjujejo prostor med metatarzalami, njihove 
tetive pa se pripenjajo na baze proksimalnih falang ter na aponevrozo dolgega 
ekstenzorja prstov. Prva mišica se prirašča na medialno stran drugega prsta, ostale tri 
pa potekajo na lateralne strani drugega, tretjega in četrtega prsta. Izvajajo abdukcijo 
prstov vstran od osi stopala in sodelujejo pri fleksiji in ekstenziji prstov (7).

PLANTARNA FASCIJA
Tudi ta struktura igra pomembno vlogo pri vzdrževanju plantarnega loka. Gre za 
večplastno fibrotično aponevrozo, ki izhaja iz medialnega dela kalkaneusa in poteka 
v sprednji del stopala, kjer se razdeli na pet fibroznih trakov, vsak izmed njih pa se 
pripenja na prste. Ti trakovi se razcepijo na nivoju metatarzofalangealnega (MTP) 
sklepa, kjer ga prečkajo dolge plantifleksorske tetive. Pripenjajo se na obeh straneh 
MTP sklepov oz. vezeh teh sklepov. Ob dorzifleksiji MTP sklepov med hojo plantarna 
fascija zateguje in dviga plantarni lok.
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Slika 7: Plantarna fascia s prirastišči.

KLINIČNI PREGLED GLEŽNJA IN STOPALA
Vsak pregled gležnja in stopala mora vključevati vse tradicionalne elemente kliničnega 
pregleda: opazovanje, palpacijo, ugotavljanje gibljivosti in mišične moči, oceno 
nevrovaskularnega statusa, specifične manevre in dinamično oceno.

OPAZOVANJE
Prvi korak pri kliničnem pregledu gležnja in stopala je širša vizualna inspekcija 
bolnikovega habitusa, vzorca hoje in osne poravnave spodnjih okončin. Že ob vstopu 
bolnika v ambulanto lahko ocenjujemo grobe nepravilnosti, kot so šepanje ter 
varusne ali valgusne deformacije okončin. Iz bolnikovega habitusa lahko sklepamo 
o morebitnih preobremenitvenih sindromih v primeru atletske postave, po drugi 
strani pa o metabolnih nepravilnosti v primeru prekomerne telesne teže.
Za primerno vizualno oceno mora bolnik odstraniti čevlje, nogavice in druga morebitna 
oblačila, ki onemogočajo oceno površinske anatomije in to na obeh okončinah, 
zaradi bilateralne primerjave. Sledi ocena celotne poravnave telesa, pri čemer smo 
s proksimalne strani pozorni na morebitne osne deformacije hrbtenice, nagnjenosti 
medenice in prekomerne anteverzije oz. retroverzije kolkov. Naprej opazujemo spodnje 
okončine in ugotavljamo deformacije kolen (flektorne kontrakture, genu varum, genu 
valgum, procurvatum, recurvatum) in valgusne ali varusne deformacije gležnja (10).
Sistemski pregled stopala poteka v smeri od proksimalnega proti distalnemu, 
začenši z oceno valgusa ali varusa pete, tarzalne abdukcije ali addukcije in relativne 
pronacije ali supinacije sprednjega dela stopala. Ocena palca vsebuje ugotavljanje 
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morebitne valgusne oz. varusne deformacije palca (hallux valgus/varus), kladivastega, 
krempljastega palca ali mallet deformacije. Oceniti je potrebno splošno obliko stopala, 
kjer lahko opazimo spremembe pedalnega loka (pes cavus ali pes planus). Že navidez 
majhne spremembe v obliki gležnja in stopala nas utegnejo usmeriti k diagnozi, kot 
na primer pes planovlagus, najpogosteje zaradi insuficience tetive mišice tibialis 
posterior. Pes planus oz. plosko stopalo z abdukcijo je lahko posledica nestabilnosti 
ali artroze tarzometatarzalnega sklepa po travmatski poškodbi (11). 
V zadnji fazi inspekcije se osredotočano na morebitne lokalne fenomene. Najpogostejši 
zunanji patološki znak je oteklina, ki je lahko posledica akutne poškodbe ali kroničnega 
lokalnega procesa, občasno tudi manifestacija sistemske bolezni. Kožne spremembe 
kot so razjede, kalusi in brazgotine po kirurških posegih utegnejo sovpadati z 
bolnikovimi težavami in nas usmerjajo v diagnozo. Ob rdečini moramo pomisliti na 
infekcijsko stanje, sklepno vnetje ali protin. 

PALPACIJA 
V prvem koraku ocenjujemo temperaturo kože, ki je pomemben pokazatelj poškodbe 
skeleta, vnetnega procesa ali ishemije. Difuzno toplejša koža lahko govori v prid 
infekcijskega vnetja, kot je celulitis ali septični artritis, lahko pa je prisotna tudi v 
sklopu refleksne simpatične distrofije. 
Palpatorna bolečnost je ena izmed klinično najuporabnejših najdb pri pregledu bolnika. 
Med palpacijo bolečega predela zdravnik ocenjuje lokalno anatomijo in identificira 
strukture, ki so na otip boleče. Tako lahko bolečnost v anterolateralnem delu gležnja 
govori v prid poškodbe sprednjega talofibularnega ligamenta, lateralnega procesusa 
talusa ali poškodbe veje povrhnjega peronealnega živca (11). Pomembno je pa imeti 
v mislih, da je lahko palpacija nekaterih struktur boleča tudi v odsotnosti patoloških 
stanj, zato je bilateralna primerjava še posebej pomembna.

OCENA GIBLJIVOSTI
Sklepe gležnja in stopala in njihovo gibljivost moramo obravnavati individualno, 
pri čemer ocenjujemo njihovo pasivno in aktivno gibljivost. Zmanjšana pasivna 
gibljivost je lahko posledica mehko tkivnih kontraktur, mehanskih utesnitev in hujšega 
artritisa, med tem, ko zmanjšana aktivna gibljivost bolj govori v prid šibkosti mišičja, 
tendinopatiji ali pa je vzrok sama bolečina.
Pasivno gibljivost ocenjujemo na način, da ob mobilizaciji samega sklepa z rokami 
imobiliziramo sosednje sklepe (2,11). Pri oceni plantarne in dorzifleksije stopala tako 
zadržimo petnico v nevtralnem položaju, s čemer preprečimo gibe v subtalarnem 
sklepu. Gibljivost slednjega testiramo z inverzijo oz. everzijo zadnjega dela stopala, 
z gležnjem v nevtralnem položaju. Gibe v srednjem delu stopala ocenjujemo s 
supinacijo, pronacijo in plantarno ter dorzifleksijo, ob tem pa stabiliziramo zadnji 
del stopala in tarzalne sklepe z eno roko in sprednji del stopala z drugo. Podobno 
je pri oceni sklepov prstov – MTP in IP sklepov.
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Slika 8: Inverzija in everzija v subtalarnem sklepu. Vertikalni liniji označujeta medialni in lateralni rob 

enstenzornih tetiv, horizontalni pa talotibialni sklep.

OCENA MOČI
Z dorzifleksijo proti uporu lahko testiramo več mišic hkrati, tako tibialis anterior, kot 
tudi dolgi ekstenzor palca in prstov. Z inverzijo ob hkratni plantarni fleksiji preizkušamo 
tetivo tibialis posterior, dolgega fleksorja palca in prstov. V plantarni fleksiji stopala 
preizkušamo predvsem gastrocnemius-soleus kompleks. Z everzijo testiramo 
peronealne tetive, pri čemer peroneus brevis deluje kot glavni evertor gležnja (2). 
Pregledati moramo tudi kratke in dolge tetive prstov. Moč dolgega ekstenzorja 
palca testiramo proti uporu na nivoju distalne falange, kratki ekstenzor pa na nivoju 
MTP sklepa. Enako velja za tetive fleksorjev palca. Zmožnost bolnika, da stopi na 
prste nam da podatek tako o mišici in tetivi tibialis posterior, kot tudi o kompleksu 
gastrocnemius-soleus. Med tem, ko prva deluje pri sami iniciaciji giba dviga petnice 
in zaklepanju subtalarnega kompleksa, slednji vrši nadaljnji dvig petnice od tal (11). 
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Slika 9: Dorzifleksija in plantarna fleksija MTP sklepa palca. M - medialni maleol, N - navikularna kost. 

Vertikalna linija predstavlja medialno mejo tetive tibialis anterior.

NEVROVASKULARNI PREGLED
Pri pregledu stopala ne smemo pozabiti na nevrovaskularni status. Arterijo dorzalis 
pedis tipamo med prvo in drugo metatarzalo na dorsumu stopala, občasno jo najdemo 
nekoliko bolj proksimalno, na nivoju gležnja med tetivama dolgega ekstenzorja palca 
in prstov. Arterijo tibialis posterior tipamo za medialnim maleolom, in sicer tik za 
tetivo tibialis posterior in tetivo dolega fleksorja prstov. 
Nevrološka ocena vsebuje rutinsko palpacijo vseh živčnih korenin stopala, vključno z 
površinskim peronealnim, globokim peronealnim živcem, safenim, suralnim in tibialnim 
živcem. Perkusija vzdolž določenega perifernega živca, ki izzove sevajočo bolečino 
ali druge fenomene, je lahko posledica nevrološke patologije, kot je kompresija ali 
neurinom.

SPECIFIČNI MANEVRI
V standardni pregled bolnika, ki toži za težavami v gležnju ali stopalu spadajo tudi 
specifični manevri, za podrobnejšo ugotavljanje nepravilnosti. Sprednji talofibularni 
ligament testiramo s sprednjim predalčnim fenomenom. Tega izvedemo na način, da z 
eno roko primemo peto, z drugo pa distalni del goleni. Peto nato nežno potegnemo 
naprej proti sebi (stojimo pred bolnikom), hkrati s potiskom nazaj stabiliziramo golen. 
Gleženj mora biti ob tem v nevtralnem položaju, kot med golenjo in stopalom pa 
približno 90 stopinj, saj je v tem položaju ligament najbolj čvrst.
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Slika 10: Sprednji predalčni fenomen.

Kalkaneofibularni ligament testiramo z inverzijskim testom gležnja. Podobno opazujemo 
insuficienco deltoidnega ligamenta z valgusnim in rotacijskim gibom v gležnju. Med 
izvajanjem omenjenih specifičnih manevrov je smiselno nad sklepno špranjo položiti 
prst, saj lahko na ta način tipljemo morebitne krepitacije ali subluksacije v sklepu.
S Thompsonovim testom ocenjujemo integriteto kompleksa gastrocnemius-soleus 
in Ahilove tetive. Bolnik ob tem leži na trebuhu ali pa sedi z visečima nogama. Stisk 
v predelu meč naj bi povzročil vsaj majhno pasivno plantarno fleksijo stopala. 
Za oceno poškodbe tibiofibularne sindezmoze stisnemo predel proksimalne goleni, pri 
čemer želimo približati tibio in fibulo. Bolečina vzdolž goleni ali na nivoju sindezmoze 
govorta v prid morebitne poškodbe le-te. 
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REVMATOLOŠKA OBOLENJA STOPALA IN GLEŽNA
Klara Dai, dr. med.
Oddelek za revmatologijo, UKC Maribor

POVZETEK
Prizadetost stopala in gležnja je zelo pogosta pri revmatoloških bolnikih in ima 
pomemben vpliv na bolnikovo kvaliteto življenja zaradi direktnega vpliva na mobilnost. 
V prispevku sledi pregled najpogostejših revmatskih bolezni, ki prizadenejo stopalo 
in gleženj.

UVOD
Kljub pogosti in pomembni prizadetosti stopala in gležnja pri bolnikih z revmatskimi 
boleznimi, so v klinični praksi ti problemi pogosto spregledani. Delno je zapostavljenost 
problemov s stopalom in gležnjem posledica slabše izurjenosti preiskovalcev v 
kliničnem pregledu stopala in gležnja. Najpogosteje uporabljena klinična ocena 
vnetne aktivnosti pri perifernih artritisih DAS 28 ne vključuje prizadetosti gležnja in 
stopala, zato pogosto pregled stopala in gležnja ni prioriteta preiskovalca v skopo 
odmerjenem času kliničnega pregleda v ambulanti. 
Prizadetost stopala in gležnja je najpogostejša pri bolnikih z revmatoidnem artritisu, 
pogosta tudi pri spondilartritisih, juvenilnih artritisih in protinu. Prizadetost stopala 
in gležnja pri bolnikih s sistemskimi bolezni veziva, npr. sistemskemu lupusu 
eritematozusu ali sistemski sklerozi, je možna, vendar redka.

STOPALO, GLEŽENJ IN REVMATOIDNI ARTRITIS (RA)
Pri 80-90% bolnikov z RA pride do prizadetosti stopala(1); najpogosteje so prizadeti 
metatarzofalangealni sklepi (MTFS).(2) Pogosto je sinovitis MTFS prisoten že ob 
pričetku bolezni (v 32-75%). (1,2) 
Prizadetost gležnja se običajno pojavlja kasneje v poteku bolezni.Prizadetost 
zgornjega skočnega sklepa (talokruralnega) je relativno redka pri RA in se pojavlja 
pri 10 do 20 % bolnikov z napredovalim RA. Prizadetost spodnjega skočnega sklepa 
pa je, nasprotno, zelo pogosta in se pojavlja pri 33–75% bolnikov z dolgotrajnim RA.
Pri 25% bolnikov se pojavljajo tudi periartikularna vnetja mehkih tkiv kot so platarni 
fasciitis, peronealni tenosinovitis in burzitis, predvsem retrokalkanearne burze.(1) 
Bolečina v stopalu pri bolnikih z RA je najpogosteje locirana v predelu stopalnic, t.j. v 
predelu MTFS. V zgodnji fazi bolezni gre za sinovitis MTFS , ki privede do raztezanja 
in šibkosti sklepne ovojnice ter zmanjšanja stabilnosti sprednjega dela stopala. 
Značilna je klinična slika s fibularno in tibialno deviacijo sosednjih prstov stopala, 
t.i. »daylight« znak.(3)
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Z razvojem erozivnega artritisa MTFS in prizadetosti tetiv fleksorjev pride do plantarne 
subluksacije in kasneje popolne dislokacije metatarzal v MTFS. Plantarne maščobne 
blazinice, ki običajno ležijo pod MTFS, se premaknejo navzpred in tako so glavice 
metatarzal izpostavljene povečanim pritiskom med hojo. Na mestu dislociranih glavic 
metatarzal nastajajo burze in otiščanci. Pogoste so bolečine pri hoji in ragade na teh 
mestih, kar poveča možnost okužbe.
Zaradi dislokacije proksimalnih falang v MTFS pride do razvoja hallux valgusa, tibularne 
in fibularne deviacije prstov nog ter pojava kladivastih prstov. 
Sinovitis v subtalarnih in talonavikularnem sklepu lahko privede do ireverzibilnih 
sprememb kot so sploščitev prečnega stopalnega loka in razširitve stopala, valgus 
deformacije kalkaneusa in disfunkcijo tibialis posterior.
Pogosto so prisotni tudi tenosinovitis tetive tibialis posterior kot tudi tenosinovitis 
skupne tetive peroneusov pod lateralnim maleolom.(4)
Zaradi zunanjih mehanskih sil in pritiska nastajajo vozliči v mehkih tkivih, še posebej 
na Ahilovi tetivi n nad kostnimi prominencami. 
Ne smemo pa pozabiti, da je bolečina v stopalu pri bolniku z RA lahko tudi posledica 
vaskulitisa, perifernih nevropatij ali utesnitvenih sindromov (sindrom tarzalnega tunela).
Sodobno zdravljenje RA vključuje zgodnje zdravljenje z imunomodulatornimi zdravili 
ter zdravljenje do remisije t.j. izginotja vnetne aktivnosti. Vendar pa opažamo, da 
pri nekaterih bolnikih sinovitisi stopala in gležnja vztrajajo kljub odsotnosti vnetnih 
sprememb na sklepih rok.(5) Tudi erozije na RTG slikah sklepov stopala se pojavljajo 
prej in pogosteje kot na sklepih rok.(6)
Nosilni sklepi stopala in gležnja so kompleksne strukture, ki prenašajo specifične 
obremenitve med hojo in stojo, perzistentni sinovitis in posledična motena funkcija pa 
bistveno spremeni biodinamiko in mehanične obremenitve teh sklepov. Zelo verjetno 
je vsaj delni vzrok zgodnejše in bolj izrazite prizadetosti sklepov stopala in gležnja 
odsotnost zaščite sklepov pri spremenjenem, s sinovitisom prizadetem stopalu in 
gležnju.
Poleg farmakološkega zdravljenja sinovitisa je zato pogosto potrebna korekcija 
biomehanskih nepravilnosti z uporabo opornic, ortopedskih obuval ter vložkov, ki 
zmanjšajo bolečino v stopalu in gležnju ter izboljšajo funkcionalne sposobnosti bolnika.
(7) V primeru neuspeha konzervativnega pristopa pa je potrebno kirurško zdravljenje.

STOPALO, GLEŽENJ IN PSORIATIČNI ARTRITIS (PSA) TER DRUGI 
SPONDILARTRITISI (SPA)
Spondilartritisi, med katere sodi tudi psoriatični artritis, so skupina bolezni s podobno 
klinično sliko:

- družinska predispozicija in povezava s HLA B27 genotipom
- asimetrični artritisi, tudi s prizadetostjo distalnih interfalangealnih sklepov
- entezitisi
- daktilitisi
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- prizadetost hrbtenice v sklopu spondilitisa ter sakroiliitisa
Pogoste so tudi zunajsklepne manifefestacije: luskavica kože in nohtov, uveitis, 
kronična vnetna črevesna bolezen.
Kvalitetnih raziskav o prizadetosti stopala in gležnja pri bolnikih s SpA ni veliko, 
še največ je podatkov o prizadetosti stopala in gležnja pri bolnikih s psoriatičnim 
artritisom.
Prizadetost sklepov pri PSA lahko poteka v obliki monoartritisa ali oligoartritisa 
interfalangealnih sklepov (IFS) prstov nog, MTFS, gležnja ali srednjega dela stopala, 
lahko pa gre tudi za destruktivno poliartikularno prizadetost, podobno kot pri RA.
Plantarna bolečina v peti, metatarzalna bolečina, daktilitis ,sinovitis gležnja in 
srednjega dela stopala je lahko tudi prva manifestacija PsA.(8)
Pri napredovali bolezni so pogoste deformacije MTFS in interfalangealnih sklepov 
prstov nog (95%), predvsem haluks valgus in kladivasti prsti ter deformacije zadnjega 
dela stopala (pes planovalgus (v 65%).(9)
Prizadetost sklepov srednjega dela stopala pogosto predstavlja velik diagnostični 
problem, saj je klinična ocena sinovitisa v tem predelu zelo otežena. Z UZ in MRI 
preiskavami so dokazali pogosto prisotnost vnetja v teh sklepih, ki so v sklopu PsA 
prizadeti »en bloc«, podobno kot v zapestju.
Entezitis je entiteta, ki zanesljivo loči bolnike s PsA od bolnikov z RA. Najpogostejša 
mesta entezitisa na stopalu so narastišče Ahilove tetive in plantarne fascije, lahko 
pa so prisotna tudi na narastišču tetive tibialis posteroir na navikularno kost in na 
narastišču kratkega peroneusa na bazo pete metatarzale. Pri bolnikih z zgodnjim 
PsA je bil v 6% prisoten entezitis Ahilove tetive in v 12% plantarni fasciitis.(10) Pri 
bolnikih z rekurentnim ali bilateralnih entezitisom Ahilove tetive je zagotovo potrebno 
pomisliti tudi na SpA! 
Pri daktilitisu na MRI vidimo difuzno vnetje kosti, sklepov, tetiv in mehkih tkiv prstov 
rok ali stopal. Na stopalih je daktilitis pogostejši kot na roki. Najpogosteje je prizadet 
4 prst. (11)
Pri bolnikih s PsA so poleg sprememb kože po tipu klasične ali palmoplantarne 
lskavice pogoste tudi spremembe nohtov (oniholiza, pitting, hiperkeratoza). Značilna 
za PsA je kombinacija oniholize ter hiperkeratoze nohta palca s sinovitisom IFS 
(»Bauerjev prst«).
Principi zdravljenje PsA in Spa so podobni principom zdravljenja RA, z izjemo 
entezitisov in daktilitisov, ki se pri RA ne pojavljajo. 
Zdravljenje entezitisov in daktilitisov z biološkimi zdravili je dokazano uspešno, ni pa 
na voljo zanesljivih dokazov o učinkovitosti zdravljenja z nesteroidnimi antirevmatiki 
(NSAR), sistemskimi steroidi ali imunomodulatorji.(12) V klinični praksi pri bolnikih, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za zdravljenje z biološkimi zdravili, entezitise in daktilitise 
zdravimo z NSAR in fizikalno terapijo, poslužujemo pa se tudi lokalnih (peritendinoznih) 
injekcij depo steroidov. Najpogosteje apliciramo peritendinozne injekcije v primeru 
rezistentnih entezitisov na mestu narastišča peroneus brevis, tibialis posterior in 
plantarne fascije – zaradi možnih stranskih učinkov je potrebna UZ vodena aplikacija! 
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Aplikacija depo steroida na mestu narastišča Ahilove tetive se odsvetuje! V primeru 
rezistentnega entezitisa Ahilove tetive je možna aplikacija depo steroida v pogosto 
sočasno vneto retrokalkanearno burzo, ki se razteza vse do narastišča na kalkaneus.
Pri daktilitisih apliciramo depo steroid v klinično najbolj simptomatski substrat 
(sklep, tetiva), saj pride zaradi difuzije zdravila do ugodnega učinka tudi na sosednjih 
strukturah.

STOPALO, GLEŽENJ IN PROTIN (URIČNI ARTRITIS)
Urrični artritis je najpogostejša revmatska bolezen. Glede na potek je lahko akutni 
ali kronični.
Klasična manifestacija akutnega uričnega artitisa je artritis prvega MTFS (podagra), 
čeprav lahko prizadene katerikoli sklep. Sklep običajno oteče v nekaj urah, pogosto čez 
noč, je pordel, topel in zelo boleč. Pridruženi so lahko tudi sistemski simptomi (vročina), 
vnetni pokazatelji so lahko zelo povišani. Glavna diferencialno diagnostična dilema 
je septični artritis; v nejasnih primerih je potrebna aspiracijska punkcija prizadetega 
sklepa in mikrobiološka analiza punktata. Priporočljiva je tudi preiskava punktata 
pod polarizacijskim mikroskopom za dokaz dvolomnih kristalov natrijevega urata. 
Kronični urični artritis ima postopen potek, značilna je poliartrikularna prizadetost 
velikih in malih sklepov. Pri kronični obliki so pogosto prisotne velike erozije na RTG 
slikah prizadetih sklepov (» rat bite«). Pogosto imajo bolniki tudi depozite natrijevega 
urata v mehkih tkivih in intraartikularno (tofni protin). Tofe najpogosteje najdemo 
na heliksih uhljev, v Ahilovi tetivi in periartikularno. Koža nad vnetimi tofi lahko poči, 
tvorijo se fistule, možna je sekundarna okužba in huda bolečina. Zaradi tofov peri- in 
intraartikularno je pogosto motena gibljivost sklepov.
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj uričnega artritisa, so: ledvična odpoved, zdravljenje 
z diuretiki, visok vnos alkohola in predvsem pri mlajših bolnikih pozitivna družinska 
anamneza. 
Edini dokaz uričnega artritisa je dokaz intracelularni dvolomnih kristalov natrijevega 
urata v punktatu sklepa. Serumski nivo sečne kisline je namreč med akutnim 
napadom lahko normalen!
Zdravljenje uričnega artritisa je v prvi fazi simptomatsko z NSAR, steroidi ali 
kolhicinom. Potrebno je sočasno zniževanje nivoja serumskega urata s prilagoditvijo 
življenskega sloga (opustitev alkohola, protinska dieta), šele po regresiji vnetja pa 
tudi s farmakološkimi ukrepi (pri nas na voljo alopurinol in fenobuksostat). Kirurško 
zdravljenje uričnega artritisa je le redko potrebno in je indicirano le v primeru sočasne 
sekundarne okužbe ali v primeru hudih deformacij in destrukcije sklepov. 
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ZAKLJUČEK
Prizadetost stopala in gležnja v sklopu revmatskih bolezni je pogosta, vendar še 
vedno premalokrat prepoznana in zdravljena. 
Osnovni princip zdravljenja prizadetosti stopala in gležnjav sklopu revmatskih bolezni 
je čimprej obvladati sklepno vnetje, da preprečimo nastanek trajnih sprememb in 
deformacij sklepa. Prizadetost stopala in gležnja pri revmatskih boleznih je posledica 
tako vnetnih sprememb kot tudi biomehanskih obremenitev med hojo. Podatki iz 
literature in klinične prakse kažejo, da je za učinkovito preprečevanje trajnih sprememb 
na sklepih stopala in gležnja poleg protivnetnega zdravljenja potrebno zmanjšati tudi 
mehanske obremenitve z uporabo ortopedskih pripomočkov. V primeru neuspeha 
konzervativnega pristopa je zaradi zmanjšanja bolečin in povrnitve funkcionalne 
sposobnosti pogosto potrebno tudi kirurško zdravljenje.
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DIFERENCIALNA DIAGNOZA BOLEČINE V GLEŽNJU IN 
STOPALU
Asist. Matevž Kuhta, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
V prispevku so omenjeni najpogostejši vzroki bolečine v gležnju in stopalu. Med 
poškodbami so omenjene poškodbe sezamoidnih kosti, plantarne plošče, stresni in 
insuficientni zlomi, Jonesov zlom in patologija Lisfrancovega sklepa; na tem mestu so 
opisani tudi intermetatarzalni burzitisi. Med utesnitvenimi sindromi in nevrološkimi 
obolenji so opisani sindrom tarzalnega in sprednjega tarzalnega kanala, tekaško 
stopalo, Baxterjeva neuropatija in Mortonov nevrom; omenjena je tudi peronealna 
mišična atrofija. Med osteohondrozami so opisani Mb. Köhler I in II ter Mb. Sever. 
Med degenerativnimi obolenji so orisani izkrivljen palec na nogi, krempljasti prsti, 
plosko stopalo, anteriorna metatarzalgija in artroza. Primarna artroza izredno redko 
prizadene gleženj, obrabi gležnja je pogosteje vzrok sekundarna obraba (po zlomih, 
izpahih in nestabilnosti, itd.). Bolečina v stopalu in gležnju se lahko pojavi tudi v 
sklopu sistemskih obolenj – revmatoidnega artritisa, protina in psevdo-protina, 
seronegativnih spondiloartropatij, pomisliti moramo tudi na Lymsko boreliozo. 
Pogost vzrok bolečine ob peti so plantarni fasciitis, superficialni in retrokalkanearni 
burzitis ter insercijska in ne-insercijska oblika Ahilovega tendinitisa oz. tendinoze z 
mnogokrat med seboj prekrivajočo se klinično sliko. Vzrok bolečinam pod peto so 
lahko atrofija petne maščobne blazinice in plantarni fasciitis ter prej opisane utesnitve 
živcev. Razen poškodb so vzrok bolečine v gležnju še tenosinovitisi, preskakujoče 
peronealne kite, disekantni osteohondritis ter nogometni gleženj. Predvsem pri bolnikih 
s sistemskimi obolenji (diabetes!) moramo pomisliti na infekte gležnja ali stopala, 
ob sumljivi klinični sliki je potrebno izključiti septični artritis. V diferencialni diagnozi 
pa ne smemo pozabiti na tumorje, ki pa so v predelu gležnja ali stopala sicer redki. 

UVOD
Stopalo sodi med mehansko najbolj obremenjene dele telesa. Sestavljeno je iz 26. 
kosti, ki tvorijo 33 sklepov, stabilnost pa mu daje veliko število mišic, vezi in ligamentov. 
Zadnji del stopala sestavljata petnica in skočnica. Srednji del stopala sestavljajo 
navikularna, kuboidna in kuneiformne kosti. Sprednji del stopala je sestavljen iz 
petih prstov in ustreznih metatarzalnih kosti. Stopalo ima tudi vzdolžni in prečni lok.
Glede na vzrok ločimo biomehansko, vnetno in nevropatsko bolečino. Najpogostejša je 
biomehanska, za katero je značilno, da se slabša med obremenitvijo. Vnetna bolečina je 
prisotna tudi v mirovanju; lahko je posledica burzitisov, entezitisov in tenosinovitisov. 
Pekoči nevropatski bolečini je lahko pridružena hipostezija ter parastezije. Lahko se 
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širi v skladu z dermatomsko porazdelitvijo oz. po poteku posameznih živcev, lahko 
pa v sklopu periferne polinevropatije zajame celoten del stopala (oblika nogavice).
Zaradi zapletene zgradbe in funkcije stopala je diagnosticiranje bolečine lahko težka 
naloga. Potrebna je izčrpna splošna in usmerjena anamneza ter natančen klinični 
pregled. Pri diagnostiki si velikokrat pomagamo s slikovnimi preiskavami, predvsem 
rentgenskim slikanjem, pogosto z MRI ali CT preiskavo. 
V prispevku so očrtana najpogostejša patološka stanja pri otrocih in odraslih, katerih 
posledica je lahko bolečina v predelu gležnja ali stopala.

I. BOLEČINE V STOPALU IN PRSTIH

1. POŠKODBE
Poškodbe sezamoidnih kosti palca na nogi
Pod palcem se nahajata običajno dve sezamoidni kosti, katerih naloga je absorpcija 
pritiska med hojo, manjšanje trenja in zaščita kit. Bolezenske spremembe ali poškodba 
sezamoidnih kosti lahko privedejo do izrazite bolečine v palcu. Vzrok bolečinam so 
lahko nateg kapsulo-ligamentarnega kompleksa, zlom, nekroza ali degenerativne 
spremembe sezamoidnih kosti. Bolečina se značilno pojavlja v predelu MTP sklepa 
palca pri hoji ob odrivu stopala. V slikovni diagnostiki si pomagamo tudi z MRI, s 
pomočjo katere lahko bolje ločimo bi-partitne sezamoidne kosti od zloma le-teh. 
Kadar je na posnetkih videti zanke (aseptičnega) vnetnega dogajanja, govorimo o 
sezamoiditisu (Slik1a in 1b).

Slika 1a:  
Bipartitna sezamoidna kost s stersnim zlomom

Slika 1b:  
MRI posnetek zloma z edmemom mehkih tkiv
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Poškodba plantarne plošče
Na plantarni strani tarzometatarzalnih in interfalangealnih sklepov je sklepna kapsula 
ojačana s fibrozno-hrustančnim vezivom – plantarno ploščo. Posamezne plantarne 
plošče pod sklepi so med seboj povezane z transverzalnimi metatarzalnimi ligamenti; 
prvi med njimi izvira iz lateralne sezamoidne kosti. Na plantarno ploščo se prirašča 
tudi distalni del plantarne aponevroze (slike 2a-e)

  
Sliki 2a in b: Prečni prerez stopala od 2. (M2) do 4. (M4) metatarzofalangealnega sklepa: plantarna 

plošča (PP), kolateralni ligament (PCL), akcesorni kolateralni ligament (ACL), fibrozna kapsula (C), globoki 
transverzalni metatarzalni ligament (DMTL), intermetatarzalne burze (B), kita dorzalne interosalne mišice 
(D), kita kratke upogibalke prstov (EDB), dolge upogibalke prstov (FDL), nevrovaskularni snop (NVB), kita 

lumbrikalne mišice (L) in plantarne interosalne mišice (P) ter povrhnji transverzalni metatarzalni ligament 
(STML). 

   
Slike 2c, 2d in 2e: Vzdolžni prikaz plantarne plošče; slika 2e prikazuje MRI posnetek popolnoma pretrgane 

plantarne plošče z ohranjenimi kitami fleksorjev prstov.

Poškodbe plantarne plošče so pogostejše v predelu narastišča plošče, predvsem v 
predelu lateralnega kolateralnega ligamenta in redkeje v predelu glavic metatarzalnih 
kosti. Najpogosteje je prizadet 2., redkeje 3. in izredno redko 4. ali 5. metatarzofalangealni 
sklep. Degeneracija ali poškodba plantarne plošče privede do dorzalne, tudi medialne 
nestabilnosti prizadetega prsta (sliki 2f).
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Slika 2f: Mini-Lachmanov test za oceno integritete plantarne plošče. Kadar je plantarna aponevroza intaktna 

je v sklepu dovoljene le nekaj translacije (a). Če je plantarna plošča pretrgana, je sklep nestabilen (b).

Stresni zlomi
Pri stresnih zlomih je potrebno ločiti med dvema oblikama. 
Prva je »fatigue fracture«, oziroma zlom fiziološko normalne kosti, ki nastane 
zaradi preobremenitve. Pogostejši vzroki so: sprememba obutve, nepravilni trening, 
nefiziološke obremenitve zaradi obolenja sosednji sklepov (slika 3).

 
Slika 3: Stresni zlom diafize IV. metatarzalne kosti – viden kalus kot znak zaraščanja zloma.

Pri »insuficientnem zlomu« gre za poškodbo biomehansko oslabljene kosti, ki je 
izpostavljena sicer običajnim obremenitvam. Prizadene predvsem starejše bolnike, 
bolnike z osteopenijo ali osteoporozo, tudi po dalj časa trajajoči imobilizaciji.
Jones-ov zlom
Pogost zlom v predelu metatarzalnih kosti je zlom v predelu baze pete metatarzalne 
kosti – Jonesov zlom. Pogostejši je pri športnikih in nekaterih poklicih (balet). Dokažemo 
ga s pomočjo RTG slikanja (slika 4a). Zdravljenje je lahko konzervativno, vendar se 
zlom na tak način pogosto ne zaraste in je potrebna operativna fiksacija z vijakom. 
Diferencialno diagnosrtično ga moramo ločiti od abrupcije kite kratke peronealne 
mišice. Slednje poškodbe se večinoma ugodno pozdravijo z imobilizacijo (slika 4b). 
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Slike 4a-c: Jonesov zlom (a) in abrupcija kite peroneus brevis (b). Mesto poškodb stresnih zlomov, Jonesovega 

zloma in avulzij je prikazano na sliki c.

Lisfrancov zlom/izpah, poškodba Lisfrancove vezi
Gre za zlom baze metatarzalnih kosti – običajno II. metatarzalne kosti, kar vodi do 
lateralne subluksacije ostalih tarzometatarzalnih kosti (slika 5a). V primeru poškodbe 
vezi si pri diagnostiki pomagamo z MRI in CT preiskavo (sliki 5b in c).

   
Slike 5a-c: Lisfrancov zlom (a) in poškodba Lisfrancove vezi (b, c).

Intermetatarzalni burzitis
Med tarzalnimi kostmi se nahajajo sluzni žepki – burze, ki vsebujejo minimalno 
tekočine. Samostojno vnetje intermetatarzalnih burz je redko, pogosteje se sluzni 
žepki vnamejo v povezavi z drugimi obolenji, predvsem revmatološkimi obolenji, 
pri Mortonovem nevromu ter degeneraciji plantarne plošče. Običajno je tekočine v 
burzah premalo, da bi se lahko videla na MRI posnetkih, kadar pa se le-te vnamejo, 
na MRI posnetkih vidimo tekočinsko kolekcijo (slika 6).
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Slika 6: Tekočinska kolekcija v intermetatarzalni burzi.

2. UESNITVENI SINDROMI IN NEVROLOŠKA OBOLENJA
Tekaško stopalo (jogger‘s foot, medialna plantarna nevrapraksija)
Ujetje medialnega plantarnega živca v vzdolžni stopalni lok sproži pekoč občutek v 
peti, bolečine v predelu stopalnega loka in izgubo občutka za palcem na podplatu. 
Pogosto obolijo stopala tekačev. Zdravljenje je večinoma konzervativno s spremembo 
obuvala med tekom, spremembo drže med tekom in z zdravili iz skupine NSAID 
(sliki 7a,b).

  
Sliki 7a,b:Potek medialnega plantarnega živca (MPN; LPN – lateralni plantarni živec, FR – fleksorni retinakul, 

TN – tibialni živec. Viden ganglion (zvezdica) ki pritiska na vejo medialnega platarnega živca.

Sindrom tarzalnega kanala
Gre za utesnitev vej n. tibialis posterior v tarzalnem kanalu za notranjim maleolom, 
kjer potekajo kite mišic (dolga upogibalka palca in prstov ter tibialis posterior), arterija 
in vena tibialis posterior ter tibialni živec (slika 8). Katerakoli struktura, ki se nahaja 
znotraj kanala ali nanj pritiska od zunaj, lahko povzroči sindrom tarzalnega kanala. Je 
ekvivalent sindromu karpalnega kanala v zapestju. Najpogosteje ostaja vzrok bolezni 
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neznan, lahko pa so vzrok gangliji ovojnic kit ali subtalarnega sklepa, travmatski ali 
vnetni tenosinovitis, perinevralna fibroza kot posledica poškodbe gležnja in krčne žile. 
Značilne so parastezije, pekoče ali zbadajoče bolečine in izpad senzibilnosti, kar nastane 
lahko nenadoma ali pogosteje postopoma. Bolečina se lahko pojavi proksimalno 
od fleksornega retinakla, ali pa seva distalno, pridružena je lahko zmanjšana moč 
fleksije prstov. Težave se običajno poslabšajo pri hoji, lahko pa so najbolj moteče 
ponoči. Najpomembnejša za postavitev diagnoze je anamneza. Pri kliničnem pregledu 
bolnika lahko najdemo pozitiven Tinnelov znak (perkusija živca povzroči parestezije v 
poteku živca), šibkost in atrofijo malih mišic stopala ter izgubo senzibilitete stopala. 
Pri sumu na sindrom tarzalnega kanala opravimo elektromiogram (EMG). Zdravljenje 
je kirurško s sprostitvijo živca izpod fleksornega retinakla, saj konservativna terapija 
običajno ni uspešna.

 
Slika 8: Simptomi in znaki motenj tarzalnega kanala.

Sindrom anteriornega tarzalnega kanala
Sindrom anteriornega tarzalnega kanala povzroča utesnitev globokega peronealnega 
živca pod ekstenzornim retinaklom na hrbtišču stopala (slika 9). Pod njim potekajo 
številne strukture (kite mišice tibialis anterior, dolge iztegovalke palca in prstov, 
arterija tibialis ant. oz. dorzalis pedis in končna veja globokega peronealnega živca). 
Vzrok utesnitve živca so najpogosteje dorzalni osteofiti in ganglioni. Utesnitev lahko 
povzročijo tudi močno zavezani čevlji (čevlji za tek, smučarski čevlji) in osteofiti 
čolnička, skočnice ali golenice. 
Parastezije se najpogosteje pojavljajo v predelu hrbtišča stopala med prvim in drugim 
prstom, lahko pa se bolečina širi po celotnem hrbtišču stopala in v sprednji spodnji 
del goleni. Pri kliničnem pregledu lahko odkrijemo atrofijo mišic na hrbtišču stopala 
in pozitiven Tinnelov znak. Zdravljenje pričnemo s konzervativno terapijo (mehkejši 
čevlji). Če je konservativno zdravljenje neuspešno, sledi operativna sprostitev živca 
in odstranitev morebitnih osteofitov, gangliomov ali tumorjev.
Baxterjeva neuropatija
Gre za utesnitev prve veje lateralnega plantarnega živca, ki povzroča bolečino ob 
zunanjem delu stopala, predvsem pete (slika 10).
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Slika 9: Potek globokega peronealnega živca Slika 10: BN – Baxterjev živec; MPN in LPN – 
medialni in lateralni veji plantarnega živca.

Interdigitalni (Mortonov) nevrom
Pri Mortonovem nevromu težav ne povzroča tumor živčne ovojnice, kot to nakazuje 
samo ime, temveč gre za perinevralno fibrozo (slika 11a). Pogosto ga najdemo 
pri ženskah, ki nosijo visoke pete. Težave v obliki bolečih parestezij so locirane v 
sosednjih prstih, običajno v tretjem in četrtem prstu. Bolečine se lahko širijo na 
spodnji del noge in na hrbtišče stopala, kjer bolniki tudi najpogosteje locirajo bolečino. 
Anamnestično izvemo, da bolečina popusti, ko se bolniki sezujejo in si zmasirajo 
stopalo. Interdigitalni nevrom se običajno nahaja v tretjem interdigitalnem prostoru. 
Pri kliničnem pregledu prečno stisnemo stopalo (približamo metatarzalne kosti) 
s čemer izzovemo bolečino med stopalnicami – Mulderjev znak. V diagnostiki si 
pomaagamo z MRI (slika 11b). Zdravljenje je običajno konzervativno s spremembo 
obutve (prepovedane so visoke pete ali čevlji, ki pritiskajo na sprednji del stopala), 
poskusimo lahko tudi z injekcijami steroidov. Kadar konservativno zdravljenje ne 
pomaga, je potreben operativni poseg.

  
Sliki 11 a,b: A - Shematski prikaz Mortonovega nevroma. B - Na MRI posnetku je poleg Mortonovega 

nevroma (puščica) viden pridružen intermetatarzalni burzitis (zvezdica).
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Peronealna mišična atrofija (družinska senzori-motorna nevropatija; 
Mb. Charcot-Marie-Tooth)
Je najpogostejša dedna nevropatija, ki prizadene 1 na 2500 ljudi. Vzrok je podvojitev 
kromosoma 17, posledica pa nenormalen mielin. Pogosteje obolijo dečki, huje pa 
deklice. Lahko se pojavi že pri starosti 10 let ali kasneje v drugem oz. tretjem desetletju. 
Bolj kot bolečine bolnike motijo spremembe stopala in okorna drža. Pri kliničnem 
pregledu lahko najdemo krempljasto spremenjene prste, simetrično privzdignjene 
stopalne loke in atrofijo kratkih iztegovalk palca in prstov. Stegna bolnika so normalno 
razvita, meča atrofirana. Izguba senzibilitete povzroči odsotne reflekse gležnjev, 
ponavljajoče razjede in nevropatske artropatije, zaradi česar jo lahko zamenjamo 
za diabetično stopalo. Zdravljenje je kirurško.

3. OSTEOHONDROZE
Köhlerjeva bolezen čolnička (Mb. Köhler I)
Je redka bolezen pri kateri gre za aseptično nekrozo navikularne kosti (slika 12). 
Običajno prizadene dečke med 3. in 6. letom starosti. Otroci hodijo po zunanjem 
delu stopala, predel nad navikularno kostjo je boleč na otip. Na RTG posnetkih 
je vidna sploščena in sklerozirana oz. razredčena navikularna kost. Zdravljenje je 
konzervativno, kost se obnovi v 1-3 letih.
Fribergova infrakcija (Mb. Köhler II)
Bolezen se pojavi v adolescenci pri deklicah, lahko obojestransko. Običajno je 
prizadeta druga stopalnica (slika 13). Gre za aseptično nekrozo glavice s posledično 
infrakcijo in bolečinami v sprednjem delu stopala pod prizadeto glavico. Zdravljenje 
je predvsem v akutni fazi konzervativno.
Apofizitis petnice (Severjeva bolezen)
Pri tem bolečinskem stanju mladostnikov gre za osteohondrozo apofize petnice 
(slika 14). Vzrok je verjetno prekomerna obremenitev zaradi močnih potegov Ahilove 
tetive, ki je priraščena na apofizo, ki pa še ni zraščena s preostalo petno kostjo. Je 
najpogostejši vzrok šepanja in bolečine v peti pri otrocih, najpogosteje pri dečkih med 
6. in 12. letom starosti. Do poslabšanja pride pri obremenitvi. Diagnozo postavimo 
na podlagi kliničnega pregleda. Na rentgenskem posnetku so vidne spremembe 
gostote kosti, fragmentacije in nepravilnosti apofize. Diferencialno diagnostično 
moramo pomisliti tudi na zlom in tumorje. Zdravljenje je konzervativno, s hlajenjem 
in omejevanjem fizične aktivnosti. Priporočajo se vložki pod pete in raztezne vaje. 
Bolezen sama izzveni.
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Slika 12: Osteohondroza desne 
navikularne kosti – puščica.

Slika 13: Freibergova infrakcija na 
tipičnem mestu.

Slika14: Mb. Sever. Vidna je 
fragmentacija apofize.

4. OKUŽBE 
Okužbe stopala pri zdravih ljudeh so večinoma posledica poškodbe. Okužba lahko 
zajame kosti ali mehka tkiva. Okužbe mehkih tkiv lahko v stopalu hitro napredujejo 
in prizadenejo tudi kosti, saj jih v stopalu ne prekriva debel mišični ovoj.
Posebej nevarna so vnetja pri bolnikih z zmanjšano imunsko odpornostjo, v sklopu 
katerih so najštevilčnejše in najpomembnejše okužbe pri bolnikih s sladkorno boleznijo. 
Periferna nevropatija in okrnjeno žilje vodijo pri bolnikih s sladkorno boleznijo do razjed 
stopal, ki predstavljajo odlično mesto za razvoj vnetja in njegovo razširitev na kostne 
strukture. Predvsem nevarno je, če se pri teh bolnikih razvije osteomielitis (slika 15).

 
Slika 15: Osteomielitis glavice III. metatarzalne losti

5. DEGENERATIVNA OBOLENJA
Halluks valgus
Je ena izmed najpogostejših deformacij stopala, kjer gre za nenormalen lateralni odklon 
palca in medialno deviacijo prve metatarzalne kosti, postopoma pa se deformirajo 
tudi ostali prsti. Deformacija naj bi bila posledica dedne predispozicije, nepravilne 
obutve in različnih dinamičnih dejavnikov. Je veliko pogostejša pri ženskah.



XII. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

51

Operativni poseg je indiciran, kadar konzervativno zdravljenje ne zmanjša bolečin. Glavni 
del posega je osteotomija prve stopalnice, za katero je opisanih več kot 130 načinov.
Krempljasti in kladivasti prsti
Patologija se pojavlja predvsem pri ženskah, ki nosijo visoke pete. Zaradi kronično 
iztegnjenih prstov nog v MTP sklepih pride do premika kite ekstenzorja prstov. Kita 
ne drsi več preko dorzalne strani IP sklepa, temveč zdrsne ob sklep in tako namesto 
ekstenzije flektira inerfalangealni sklep. Če opazimo, da ima bolnik vse prste krempljasto 
deformirane, moramo pomisliti tudi na nevrološko etiologijo. Možni vzroki so tudi 
sinovitis metatarzofalangealnega (MTP) sklepa, predolga druga stopalnica, varus 
prve stopalnice, povečana gibljivost prve stopalnice in drugi.
Anteriorna metatarzalgija 
Je najpogostejši vzrok bolečine v stopalu. Bolečina pod glavicami stopalnic se lahko 
pojavi po daljšem stanju na nogah predvsem pri ženskah s povišano telesno maso 
in znižanim stopalnim lokom. Zaradi šibkosti intrinzičnih mišic se lahko razvijejo 
tudi krempljasti prsti. Posledica je izpostavitev plantarnih strani glavic stopalnic, 
zaradi česar je povečan pritisk na kožo v tem delu stopala. Razvijejo se otiščanci, 
ki povzročajo bolečine.
Plosko stopalo
Ljudje s povišano telesno maso, ki večino dneva preživijo na nogah, imajo večjo 
verjetnost za razvoj odraslega ploskega stopala. Vzrok so večinoma degenerativne 
spremembe podpornega tkiva stopalnega loka. Bolečine v stopalu se lahko pojavijo 
pri hitrem razvoju ploskih stopal, ali pri razvoju artroze in omejene gibljivosti stopala 
pri že razvitih ploskih stopalih. 
Ploska stopala lahko zgodaj v razvoju zdravimo konzervativno z zmanjšanjem 
telesne teže, fizioterapijo in ortopedskimi vložki za stopalo. Redko pride v poštev 
tudi operativna korekcija.
V to skupino seveda ne uvrščamo ploskega stopala otrok.
Artroza
Degenerativno obolenje sklepov (primarno ali sekundarno) pogosteje prizadene 
kolena in kolke kot gležnje ali stopalo. Degenerativno se spremenijo predvsem palčev 
metatarzofalangealni (MTP) sklep sledijo intertarzalni (IT) sklepi (navikulokuneiformni, 
interkuneiformni, talonavikularni, subtalarni). Artroza poleg samega sklepa okvari 
tudi obsklepna tkiva (slika 16).
Degenerativna bolezen palčevega MTP sklepa pogosto pripelje do negibljivosti palca 
na nogi (hallux rigidus). Primarna artroza je pogostejša pri starejših bolnikih. Pri mlajših 
je pogostejša sekundarna artroza, ki nastane kot posledica poškodbe, ponavljajočih 
se mikro poškodb, osteohondralne poke, nenavadno dolge prve metatarzalne kosti, 
hiperekstenzij prve metatarzalne kosti, itd. Boleč je predel nad prvim MTP sklepom. 
Pri kliničnem pregledu opazimo zmanjšano in bolečo gibljivost palca. Pri začetnih 
stopnjah lahko zdravimo operativno le z odstranitvijo osteofitov, s čimer se ponovno 
poveča obseg gibanja palca. Pri zelo izraženi obrabi zdravimo z zatrditvijo sklepa 
(artrodezo) ali Kellerjevo resekcijsko artroplastiko.
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Slika 16: talonavikularna artroza

6. SISTEMSKA OBOLENJA
Revmatoidni artritis (RA)
Bolniki, ki za RA bolehajo dalj časa, imajo v večini (90%) vsaj manjše spremembe 
stopal, pri petini bolnikov pa bolezen najprej prizadene stopala. Porušijo se normalni 
anatomski odnosi kosti v sklepih, kar vodi v deformacije predvsem sprednjega dela 
stopala. Razvijejo se krempljasta deformacija prstov na nogah in hallux valgus. Pod 
glavicami metatarzalnih kosti se razvijejo velike burze, ki povzročajo bolečine pri hoji 
in stanju. Zaradi deformacije in posledično pritiska na obuvalo so zelo boleči tudi 
proksimalni interfalangealni sklepi. Ostalo stopalo je redkeje prizadeto, najpogosteje 
pride do sprememb talonavikularnih in talokuneiformnih sklepov. Posledica je porušenje 
vzdolžnega medialnega loka, kar vodi v pronacijo in valgus stopala (slika 17).
Protin
Za bolezen je značilno odlaganje igličastih kristalov natrijevega urata v sklepe in tkiva 
ob sklepu. Bolezen se v 50-75% prične z bolečinami v metatarzofalangealnem sklepu 
palca na nogi (podagra). Pri kroničnem poteku bolezni je sklep palca na nogi prizadet 
v 90%. Napad bolezni je nenaden in izredno boleč, pridruženi so znaki vnetja. Vzrok 
napada so lahko zdravila, ki zvišujejo serumske vrednosti urata, alkohol, lokalna 
travma in hrana bogata s purini. 
Za diagnozo je pomembna anamneza in klinična slika, značilni pa so igličasti kristali 
natrijevega urata v punktatu sklepne tekočine. Posledica kroničnega poteka bolezni 
je destrukcija sklepov in nastanek tofov, ki nastanejo zaradi odlaganja večjih količin 
natrijevega urata v sklepe.
Psevdoprotin (hondrokalcinoza)
Od protina se loči po tem, da lahko obolijo tudi ostali metatarzofalangealni sklepi, 
subtalarni sklepi in talonavikularni sklep. Na RTG posnetku so pogosto prisotni 
intraartikularni kalcifikati. Terapija so NSAID, mirovanje in izogibanje obremenitvi 
prizadetih sklepov. . Klinična slika je podobna kot pri protinu, vendar psevdoprotin 
manj prizadene obsklepna tkiva. Za diagnozo je prav tako odločilen dokaz kristalov 
kalcijevega pirofosfat dihidrata.
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Seronegativne spondiloartropatije
Od revmatoidnega artritisa se razlikujejo po večji incidenci entezopatij. Čeprav lahko 
v sklopu teh bolezni pride do uničenja sklepnega hrustanca, pogosteje prizadene 
kolagena tkiva. Od revmatoidnega artritisa jih loči tudi to, da se težave večinoma 
pričnejo v stopalu kot plantarni fasciitis ali tendinitis Ahilove tetive, pri psoriatičnem 
artritisu lahko zasledimo klobasaste prste in značilne spremembe nohtov. 
Pri nespecifičnih artralgijah moramo pomisliti tudi na artritis v sklopu Lymske borelioze. 

Slika 17: Deformacija prstov pri 
revmatoidnem artritisu.

Slika18: Značilne spremembe pri 
uričnem artritisu.

Slika 19: Psoriatični artritis – artritis 
mutilans

II. BOLEČINA OB PETI 
Bolečine ob peti lahko razdelimo na tiste, ki izhajajo iz tkiv ob ob zadnjem delu pete 
ali na tiste, ki izhajajo iz tkiv podplatnega dela pete. Obstaja še vrsta patoloških stanj 
z bolečino ob peti, ki jih ne moremo uvrstiti v prejšnjo shemo.
Bolečino v zadnjem delu pete povzročajo: superficialni burzitis (Haglundova eksostoza), 
retrokalkanearni burzitis, paratenonitis Ahilove tetive (AT), apofizitis petnice (Mb. 
Sever), ruptura AT. V podplatnem delu lahko bolečino povzročajo številni mehanski, 
vnetni in poškodbeni vzroki. Tako lahko najdemo bolečino pri ploskem stopalu, 
debelosti, patološko spremenjeni petni blazinici, seronegativnih spondiloartropatijah, 
RA, protinu, plantarni fibromatozi, itd. Med številnimi drugimi vzroki, ki lahko povzroče 
bolečino pa velja omejiti še obrabo sklepov (artrozo), zvine, izpahe, zlome, tumorje, 
vnetja, nevrovaskularne motnje, kožne spremembe ter bolezni centralnega in 
perifernega živčevja.
Plantarni fasciitis
Zelo pogost vzrok bolečine v peti je plantarni fasciitis (slika 20). Plantarni fasciitis 
pomeni vnetje plantarne fascije oz. aponevroze, ki poteka od tuberkla petnice proti 
prstom. Naloga plantarne aponevroze je vzdraževanje stopalnega loka in blaženje 
sil, ki delujejo pri obremenjevanju stopal. Bolečina se pojavi na medioplantarni strani 
podplata na peti in je po naravi pekoča ali zbadajoča. Hujša je po daljšem mirovanju, 
med aktivnostjo nekoliko popusti. Pridružena je lahko tudi manjša oteklina pete.  
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Dejavniki tveganja za razvoj plantarnega fasciitisa so: športna aktivnost (tek, aerobika, 
balet), pes planus (ploska stopala), pes cavus (prevelik stopalni kot), starost, debelost, 
nosečnost, delo stoje in neustrezna obuvala (obuvala, ki ne podpirajo stopalnega 
loka, visoke pete, trda peta), vendar tudi revmatoidni artritis in diabetes. Pri starejših 
pride pogosto do sindroma plantarnega fascitisa zaradi atrofije maščobne blazinice 
pod peto, ki ima vlogo blaženja udarcev pri hoji oz. gibanju. Zaradi omenjene atrofije 
se lahko v tem predelu razvije tudi periostitis petnice.
Pričnemo s konzervativno terapijo: lokalnim hlajenjem, mirovanjem, v hujših primerih 
bolečine blažimo z analgetiki, pomaga tudi ustrezna fizikalna terapija. 
Superficialni burzitis 
Dolgotrajen mehanični pritisk (neprimerna obutev) povzroči vnetje burze, ki leži med 
kožo in Ahilovo tetivo (slika 21). Ob bolečini in pordeli koži najdemo še oteklino, ki 
nastane zaradi izliva v burzo, lahko tudi kostno izboklino.
Retrokalkanealni burzitis
Samostojno se pojavlja večinoma pri mlajših bolnikih, predvsem pri ženskah, ki 
nosijo visoke pete. Bolečina je omejena na zadnji del pete, v predelu pripenjališča 
Ahilove tetive; predvsem nad robovi Ahilove tetive. Pogosto je pridružen tendinitis 
Ahilove (slika 21).
Vnetje pripenjališča Ahilove tetive (insercijski peritenonitis AT)
Pojavlja se običajno pri starejših bolnikih in športnikih ter je posledica ponavljajočih 
se mikrotravm (‘over use’ sindrom) na pripenjališču kite, kjer pride do fibroze, nato 
do hrustančne in kasneje do kostne metaplazije. Pogosto se pojavlja v kombinaciji 
z retrokalkanearnim burzitisom. Bolečina je locirana nad kito, nekoliko distalno ob 
bolečine pri retrokalkanearnm bzrzitisu; pogosto sta obe obolenji hkrati prisotni. 
Zdravljenje blagih težav je konzervativno z mirovanjem, razgibavanjem kite, vložki 
v čevljih za povišanje pete, lahko tudi mavcem. Pri zdravljenju hujših težav pride v 
poštev oprativna odstranitev prizadetega dela kite in morebiti tudi dela petnice. 
Neinsercijska oblika peritenonitisa ima svoje patološko mesto nad pripenjališčem 
AT in lahko skupaj z degeneracijo tetive (tendinoza) pripelje do pretrganja tetive.
Haglundova eksostoza
Eksostoza le locirana v posteriornem delu petnice in zaradi mehaničnega draženja 
povzroča vnetje burznih žepkov (slika 21). Vzrok nastanka eksosoze so lahko 
neprimerna obuvala (visoke pete), obokano stopalo, napeta tetiva, nepravilen 
vzorec hoje; lahko pa gre za hereditarno obliko: zdravljenje je sprva konzervativno, 
v trdovratnih primerih z ablacijo eksostoze.
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Slika 20: Petni »trn« nastane kot 
posledica plantarnega fasciitisa. 
Jakost bolečine si sorazmerna z 

velikostjo trna.

Slika 21: Prikaz Superficialne in 
retrokalkanearne burze.

Sliki 22a,b: Mesti insercijskega 
(zgoraj) in neinsercijskega (spodaj) 

tendinitisa Ahilove tetive.

III. BOLEČINA V GLEŽNJU
Tenosinovitisi
Vnetne spremembe tetivnih ovojnic povzročajo bolečine okrog gležnja (tetivi peroneusov 
– za zunanjim gležnjem; tetiva antikusa - pred gležnjem; tetiva postikusa in tetiva 
dolge upogibalke palca – za notranjim gležnjem). Tenosinovitis nastane ponavadi 
po večji fizični aktivnosti ali pa je v povezavi z degenerativnimi spremembami, 
revmatoidnim artritisom, ploskim stopalom. Najdemo blago, bolečo oteklino nad 
potekom tetive, reztegnitev kite (npr. forsirana inverzija pri prizadetosti peronealnih 
tetiv) pa simptome poslabša. Spontana ruptura ni redka in se zgodi ponavadi pri 
starejših v povezavi z degenerativnimi spremembami same tetive. 
Preskakujoče peronealne kite
Redek vzrok bolečine v gležnju je posledica pretrganja zgornjega peronealnega 
retinakula, zaradi česar peronealne kite pri gibanju zdrknejo preko lateralnega maleola, 
kar lahko pri kliničnem pregledu tudi opazimo. Potrebna je kirurška rekonstrukcija 
poškodovanega retinakula.
Nogometni gleženj (Footballer‘s ankle)
Ponavljajoče se poškodbe zaradi forsirane plantarne fleksije lahko povzročijo poškodbe 
in delno natrganje sklepne ovojnice skočnega sklepa. Na mestu avulzije in krvavitve 
pride do kalcinacije in nastanka osteofitov, ki povzročajo bolečine in ovirajo dorzifleksijo 
(slika 23). Patologija se pogosto razvije pri nogometaših. Zdravljenje je artroskopsko.
Dissekantni osteohondritis
Vzrok za nastanek disekantnega osteohondritisa na talusu je ponavadi poškodba 
(največkrat zvin), čeprav so možni tudi drugi vzroki (endokrine motnje, prekrvavitvene 
motnje, genetska predispozicija) (slika 24). Ker se sklepni hrustanec prehranjuje le 
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z difuzijo iz sklepne špranje, je možnost ozdravljenja poškodbe na sklepni površini 
majhna. Sčasoma poškodovani del degenerira. Lahko se popolnoma odlušči in plava 
v sklepu kot prosto telo, lahko pa ostane v stiku z mestom poškodbe in povzroča 
motnje gibanja. Prizadeti sklep oteče in je boleč. V diagnostiki si pomagamo z rtg in 
MRI. Zdravljenje je odvisno od starosti bolnika, stopnje in mesta lezije. Če so težave 
majhne, lahko zdravimo konzervativno, sicer operativno.
Artroza gležnja
Primarni artritis gležnja je redek. Sekundarni artritis gležnja je najpogosteje posledica 
zloma, avaskularne nekroze ali osteohondritisa skočnice (slika 25). Ko konservativno 
zdravljenje ne zadošča več, lahko zdravimo operativno z protezo gležnja ali zatrditvijo 
sklepa (dezo).
Septični artritis
Izmed vnetij vseh sklepov je gleženj prizadet v 8 odstotkih, najpogosteje je posledica 
hematogenega razsoja bakterij. Pogostost septičnega artritisa gležnja naraste pri 
sistemskih bolezni, kot so revmatoidni artritis, protin, sistemski lupus erythematosus 
in sladkorna bolezen. Prizadeti gleženj je pordel, boleč, otekel, toplejši, prisotni so 
lahko tudi sistemski znaki vnetja. 

Slika 23: Vidni veliki osteofiti na 
sprednjem distalnem delu tibije in 

na vratu talusa. 

Slika 24: Dissekantni osteohondritis 
na medialnem delu talusa.

Slika 25: Sekundarna artroza 
gležnja – po zlomu. Vidne so ciste, 
porušena os sklepa in popolnoma 

obliterirana sklepna špranja.

TUMORJI STOPALA
Pravi maligni ‘ortopedski’ tumorji so na stopalu redki, veliko pogostejši so benigni, 
poleg tega je večina tumorjev stopala primarnih, sekundarni so redkejši. Okrog 90% 
tumorjev lokomotornega aparata na stopalu je benignih (največ od tega ganglijev in 
plantarne fibromatoze), od redkejših malignih pa je najpogosteje zastopan sinovijalni 
sarkom (v skoraj polovici primerov). Sicer najpogostejši primarni tumor stopala je 
maligni melanom, ki praviloma vznikne na koži.
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ZAKLJUČEK
Vzroki bolečinam v gležnju in stopalu so številni. Zdravljenju vseh vzrokov bolečine, 
še posebej biomehanskim, je skupno dejstvo, da simptomatska terapija redko 
doprinese k trajnemu izboljšanju stanja; potrebno je odpraviti vzrok za nastanek 
bolečine. Slednje lahko izboljšamo s spremembo obutve, razbremenitvijo, fizikalno 
terapijo in ostalimi konservativnimi ukrepi. Kadar na omenjeni način ne dosežemo 
ugodnega kliničnega rezultata, pride v poštev tudi kirurška terapija.
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MAGNETNA RESONANCA GLEŽNJA
Mag. Milka Kljaić Dujić1, dr. med., Tomaž Friedrich1, dr. med., doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med.
1Radiološki oddelek, UKC Maribor

V zadnjih letih je število opravljenih preiskav MR gležnja/stopala izrazito v porastu. 
Z izboljšanjem tehnike in s širšo dostopnostjo postaja MR metoda izbire in ena od 
vodilnih diagnostičnih preiskav – brez ionizirajočega sevanja z visoko kakovostjo 
slik ter istočasno možnostjo zanesljive ocene kostnih in mehko tkivnih struktur.
Rutinsko opravimo MR gležnja v 3 ravninah: koronarno, sagitalno in aksialno. Večinoma 
se uporablja fs PDW FSE – proton density obtežena slika z izničenjem maščevja. Za 
oceno kostnih struktur se uporablja T1 obtežena slika v sagitalni ravnini.
Dodatno naredimo sekvence v odvisnosti od napotne diagnoze oz. pričakovane 
patologije: 

- STIR (short tau inversion recovery) ali T2 fat suppression, ki sta izrazito občutljivi 
na signal vode (edem, tekočina), 

- 2D ali 3D GRE (gradient echo) – za natančnejšo oceno hrustančnih struktur,
- MR artrografijo (intraartikularna aplikacija 8-10 ml razredčenega KS) – za 

natančnejšo oceno intraartikularnih struktur, običajno sklepnega hrustanca, 
izključitev prostega telesa. 

Ob sumu na tumor ali akutno vnetje so v standardnem protokolu večinoma T1, T2 
in STIR sekvence vsaj v 2 ravninah (v odvisnosti od lokacije in oblike lezije) ter i.v. 
aplikacija paramagnetnega kontrastnega sredstva v 3 ravninah.
Protokoli se lahko od ustanove do ustanove zelo razlikujejo, lahko je tudi v eni 
ustanovi več različnih protokolov odvisnih od lokacije lezije, pričakovane patologije, 
zmožnosti pacienta da dovolj časa mirno leži, znanja in izkušenj radioloških inženirjev. 
Zaradi vsega naštetega je za optimalno narejeno preisakvo izjemno pomembno, 
da je pacient, ki prihaja na MR, napoten z jasno postavljenim kliničnim vprašanjem, 
napotno diagnozo in medicinsko dokumentacijo.
V gležnju ocenjujemo:

- kost (morfologija in struktura - fraktura, edem, periostalna reakcija, fokalne 
lezije)

- sklepni hrustanec (difuzno chondromalacia I.-IV.stopnje, fokalne defekte)
- ligamente (medialni in lat. ligamentarni kompleks ATC, spring plantarni kompleks)
- tetive (fleksorne posteriorno, ekstenzorne anteriorno, peronealni lateralno), 

plantarno fascijo in Ahilovo tetivo
- sinus tarsi (edem, ligamenti)
- izliv (intarartikularno – sinovitis, cirkumferentno okrog tetive – tenosinovitis, 

ob Ahilovi tetivi peritendinitis, v burzi – bursitis)
- patološke formacije (tekočinske – cista, absces, serom; solidne – tumor, vnetni 

psevdotumor, drugo)
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ATC - TALOKRURALNI SKLEP
Distenzije gležnja in s tem povezane poškodbe ligamentov so najpogostejša indikacija 
za MR gležnja. Večinoma gre za lateralni zvin (inverzijskega mehanizma poškodbe) in 
poškodbo lateralnega ligamentarnega kompleksa v kombinaciji s postkontuzijskim 
edemom subhondralne kostnine medialno. 
Rupture ligamentov klasificiramo v 3 stopnje:

I. stopnje – distenzija, prekinjene kontinuitete ni
II. stopnje – parcialna ruptura, lahko stanjšan lig. v področju rupture ali zadebeljen 

(ruptura v kombinaciji z edemom in hematomom)
III. stopnje – kompletna ruptura, pogosta retrakcija fragmentov z defektom

 
Slika 1. Zadebeljen LTFA – stanje po distenziji in manjši parcialni rupturi (1. - 2. stopnje), subakutne 
spremembe z manjšim edemom podkožnega maščevja ob lateralnem maleolu (PDW fs sekvenca v 

transverzalni ravnini)

Poškodba lateralnih ligametnov gležnja predstavlja 16-21 % vseh športnih poškodb. 
Športniki so pomembna skupina, ker so v slučaju rupture ligamentov kandidati za 
operativno zdravljenje.

OSTEOHONDRITIS DISSECANS (OCD), OSTEOHONDRALNA LEZIJA
Gre za spremembo subhondralne kostnine (osteohondralni fragment) najpogosteje 
medialnega dela kupole talusa. Kljub imenu (osteohondritis) gre za aseptično nevnetno 
dogajanje in je v novejši literaturi že spremenjena nomenklatura v osteohodralno 
lezijo, v klinični praksi pa se še vedno široko uporablja stari naziv.
Večinoma so pacienti starejši otroci, adolescenti in mlajše odrasle osebe (med  
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10 in 40 letom starosti) z zelo različnimi simptomi – od asimptomatskih do izrazito 
bolečinsko prizadetih, pogosto s sinovitisom (večjo oteklino gležnja z izlivom). Več kot 
40% pacientov ima pozitivno anamnezo travme, takrat govorimo o postravmatskem 
OCD, pri ostalih je točna etiologija še nejasna (mikrotravme, mikroembolija, 
avaskularna nekroza, displasia). Poleg gležnja je OHD pogost v kolenu (75 % vseh 
OCD, v femoralnem kondilu) in v kapitulumu komolca.

 
Slika 2. Osteohondritis diseccans medialnega roba trohleje talusa (T1W sekvenca v sagitalni ravnini) 

Pogosto je v uporabi kirurška klasifikacija OHD (International Cartilage Repair Society):
- 1. stopnje – stabilna, brez prekinjenega kortikalisa subhondralno, pokrita z 

intaktnim hrustancem
- 2.stopnje – stabilna na sondiranje, delna diskontinuita z okolno kostnino
- 3. stopnje – nestabilen fragment na sondiranje, nedislociran, popolnoma ločen 

od okolne kostnine
- 4. stopnje – nestabilen fragment že z dislokacijo

Razlikovanje med OHD 2. in 3. stopnje je z MR včasih težko, v takšnih primerih v 
kolikor je klinično pomembno je natančnejša opredelitev možna z MR/CT artrografijo.
MR je pri oceni OHD metoda izbire (visoka senzitivnost 92% in specifičnost 90%) saj 
omogoča oceno stabilnosti, ki je ključna v izbiri terapije. Nestabilen fragment je vzrok 
za bolečine in sekundarno artrozo ter je indikacija za operacijo. Na T2 sekvenci je 
običajno obdan s tanko plastjo tekočine (hiperintenzivna linija, ki obkroža fragmenta), 
na T1 je nizkega ali intermediarnega signala.
Tarzalna koalicija je prirojena razvojna varianta, motnja segmentacije med posamenzimi 
tarzalnimi kostmi predvsem kalkaneonavikularno in talokalkanearno. Koalicija je 
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lahko kostna, fibrozna ali hrustančna, je zelo pogosta varianta (6% populacije) in pri 
večini asimptomatska. Težave nastopijo pri starejših otrocih in adolescentih pogosto 
enostransko ali obojestransko s kronično bolečino srednjega stopala, ki je hujša pri 
večjih obremenitvah. 

  
Slika 3. A Tarzalna koalicija - kostna kalkaneonavikularna (T1W sekvenca v sagitalni ravnini)

 
Slika 3. B Tarzalna koalicija - kostna kalkaneonavikularna (T1W sekvenca v koronarni ravnini)
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Z MR preiskavo lahko ločimo med kostno koalicijo ( kalkaneo-kuboidno ali talo-
kalkanearno kostno preraščanje), fibrozno koalicijo (brez kostnega mosta, nizek 
signal na T1/T2) in hrustančno koalicijo (intermediarni signal T2/STIR lahko signal 
tekočine). Zelo pomembna je vloga MR tudi v oceni edema okolne kostnine in mehkih 
tkiv oz. za oceno akutne prizadetosti in lokalnega draženja okolnih struktur. Možna 
je konzervativna ali kirurška terapija.

SINDROM AKSCESORNE NAVIKULARNE KOSTI 
(OS TIBIALE EXTERNUM)
Akscesorna navikularna koščica je prisotna pri približno 10 % populacije, v veliki večini 
je manjša in asimptomatska. Razlikujemo 3 tipe (klasifikacija po Geistu):

- tip 1 (2-3 mm), asimptomatska
- tip 2 (3-12 mm) s fibroznim ali hrustančnim mostom je povezana z navikularno 

kostjo – simptomatska
- tip 3 – kostno premoščena, prominenten medialni rob navikularne kosti 

(kornuatna navikularna kost)

 
Slika 4. Sindom os navikulare – večja akscesorna navikularna koščica z edemom okolne kostnine in manjšim 

edemom podkožnega maščevja (PD fs sekvenca v transverzalni ravnini)

Klinično je prisotna oteklina v področju narastišča tetive tibialis posterior medialno, 
mesto je fokalno boleče na palpacijo. Velikost in oblika akscesorne kosti je zanesljiva z 
RTG/CT preiskavo, ni pa možno oceniti ali gre za sindrom os navikulare ali je akscesorna 
kost slučajna najdba. MR ima vlogo postavitve točne diagnoze, potrditve diagnoze 
in izključitve morebitne druge patologije (poškodbe ali tenosynovitisa tibialis post., 
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entezitisa, drugo). Z MR vidimo edem okolne kostnine (hiperintenziven signal na 
T2, hipointenziven na T1), manjši edem okolnih mehkih tkiv in tip 2 os. tibiale ext.
Poleg opisanih sprememb so možna številna druga patološka stanja gležnja in 
srednjega stopala, ki zahtevajo MR. 
Klinično prisotno akutno vnetje z zvišanimi vnetnimi parametri je indikacija za MR 
ali UZ. Ob mehkih tkivih z MR ocenimo strukturo kostnine (edem. osteomielitis, 
destrukcija). Z i.v. aplikacijo KS ločimo med celulitisom/flegmono in absesom. 
Diabetično stopalo je posebna entiteta z večjo verjetnost za infekcijo in ishemijo, 
posebej če je prisotna nevropatska artropatija (Charcot stopalo - včasih dramatičnega 
videza: obsežne luksacije z fragmentacijo kostnine, patološkimi frakturami in obsežnim 
edemom, deformiranimi spremembami, ob tem so bolniki praktično asimptomatski).
Revmatski bolniki imajo relativno pogosto spremembe gležnja in srednjega stopala: 

- revmatoidni artritis posteriornega tuberkla petnice ob narastišču Ahilove 
tetive, subtalarnega sklepa (synovitis s erozijami)

- juvenilni RA (Stilova bolezen)/reaktivni synovitis pri otrocih 
- psoriatični artritis (erozivni artritis, entezitis Ahilove tetive, peronealnih tetiv, 

tib.post.)
- CPPD artropatija (hondrokalcinoza)

MR je izrazito senzitivna metoda za oceno sklepne kapsule, ki je pri sinovitisih 
zadebeljena in hiperemična včasih nodularno spremenjena pri panusu ali sinovialni 
ostohondromatozi. Za zanesljivejšo oceno sklepne kapsule, za lažjo oceno erozij 
in razlikovanje s subhondralnimi cistami lahko apliciramo i.v. kontrastno sredstvo. 
Zaključimo lahko, da je MR gležnja postala zelo pomembna slikovna diagnostična 
metoda ne le za oceno posttravmatskih sprememb kot so ligamenti in tetive, ki jih ni 
možno oceniti z drugimi metodami kot so CT in RTG, marveč tudi za oceno večjega 
števila drugih patoloških sprememb. 
Z razvojem bioloških zdravil v revmatologiji postaja MR tudi pomembno diagnostično 
orodje in zelo senzitivna metoda za oceno terapije in dinamike. Obstajajo zelo natančni 
klasifikacijski sistemi, ki so v kombinaciji s klinično sliko bistveno pripomogli evaluaciji 
in sledenju revmatoloških bolnikov.
Prirojene anatomske variante kot so akscesorne koščice in tarzalne koalicije, ki so 
pogoste v splošni populaciji, se z MR jasno potrdijo kot vzrok za kronične bolečine, 
še posebej če gre za mlajšo populacijo pri katerih se poskusimo izogniti ionizirajočem 
sevanju.
Že dalj časa je za oceno tumorskih sprememb MR zelo pomembna metoda, saj 
omogoča ob natančni oceni razširjenosti tumorja in lokalne infiltracije sočasno tudi 
oceno mehko tkivnih in kostnih struktur, kar je pomembno za planiranje zdravljenja. 
Prav tako je MR z aplikacijo kontrastnega sredstva izrazito pomembna v oceni vnetnih 
sprememb. Pri posameznih stanjih, kot je npr. sinus tarsi sindrom ali stres reakcija 
kostnine, ni možna potrditev diagnoze z nobeno drugo slikovno diagnostično metodo. 
Glede na visoko senzitivnost in natančnost, z večjo dostopnostjo in tehničnim 
izboljšanjem je v prihodnosti pričakovati nadaljnji rast števila preiskav.
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NESTABILNOST GLEŽNJA
Matic Pen, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Poškodbe skočnega sklepa sodijo med najpogostejše vsakodnevne in športne 
poškodbe. Večinoma gre za prizadetost lateralnih ligamentarnih struktur. Poročajo, 
da 20% do 40% poškodb gležnja vodi v nestabilnost, ki je v 13% vzrok za razvoj 
posttravmatske artroze gležnja. Zdravljenje je v osnovi konzervativno, kadar je 
neuspešno pa kirurško.

UVOD
Poškodbe gležnja oz. zgornjega skočnega sklepa sodijo med najpogostejše vsakodnevne 
kot tudi športne poškodbe, od slednjih predstavljajo 20% do 40% vseh poškodb1. V 
glavnem gre za poškodbo ligamentarnega aparata zuananjega maleola. Mehanizem 
poškodbe je v 85% supinacija stopala. V redkih primerih pa pronacija stopala, takrat so 
prizadete medialne strukture. V kolikor so poškodovane tako lateralne kot medialne 
strukture, govorimo o rotacijski nestabilnosti gležnja.
V osnovi nestabilnost razdelimo v mehansko, ki jo povzroča poškodba ligamentov in 
funkcionalno, ki je posledica poškodbe proprioceptivnih nevromuskularnih refleksnih 
poti, katerih receptorji ležijo v sklepni kapsuli in ligamentih.2
 Pri poškodbi lateralnega maleola se najpogosteje poškodujeta lig. fibulotalare anterius 
(LFTA) – 86% in lig. fibulocalcaneare (LFC) – 64%, v do 40% pa je temu pridružena še 
poškodba lig. deltoideum3. Dodatno so poškodbi vezi lahko pridružene tudi poškodbe 
tetiv peronealnih mišic. 



GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

66

Približno 20 do 40 % športnikov po poškodbi razvije nestabilnost gležnja. Prvi zvin 
gležnja signifikantno zveča nevarnost razvoja kronične nestabilnosti sklepa in 
kronična nestabilnost gležnja je vzork cca. 13% posttravmatskih artroz gležnja1. Za 
kronično nestabilnost gležnja so značilni ponavljajoči se zvini, bolečine skočnega 
sklepa, občutek nestabilnosti sklepa in težave pri hoji oz. spremenjen vzorec hoje. 

DIAGNOSTIKA
Pri kliničnem pregledu testiramo nestabilnost LFTA in LFC, testi so pri akutnem zvinu 
boleči, tako da se svetuje odložen pregled čez cca. 5 dni po poškodbi. Pomembna je 
primerjava s kontralateralno stranjo.
Zmeraj pregledamo gleženj po principih Ottawa Ankle Rules. Pretipamo posteriorne 
dele distalnih konecev fibule in tibije ter os naviculare in bazo pete stopalnice. V 
primeru negativenga rezultata lahko z več kot 99% verjetnostjo izključimo zlom1.
S sprednjim predalčnim testom preverjamo integriteto LFTA. Stopalo je v 20° plantarni 
fleksiji. Z eno roko držimo tibijo, z drugo pa za peto potegnemo stopalo naprej. 
Normalno se talus premakne naprej za 3mm, premik večji od 6 mm je patološki.
Z varusnim stres testom preverjamo LFC. Test opravimo v 10 do 20° dorzifleksije 
stopala. Z eno roko držimo tibijo, z drugo pa petnico, ki jo poskušamo zapeljati pod 
talus. Sprejemljivo je odpiranje sklepne špranje za 10 do 20°.
Dodatno je pomembno pretipati potek peronealnih tetiv za lateralnim maleolom, 
izključiti insuficienco mišice tibialis posterior (single heel rise test) in oceniti lego 
osi calcaneusa.

Pri slikovni diagnostiki si pomagamo z RTG slikanjem in MR. Študije kažejo, da 
negativni MR izvidi pri simptomatskih bolnikih ne izključujejo nestabilnosti skočnega 
sklepa4. Nekateri avtorji favorizirajo CT artrografijo5. 
Artroskopske študije bolnikov s kronično nestabilnostjo skočnih sklepov so pokazale 
pridružene hondralne defekte talusa (54%) in poškodbe hrustanca tibije in fibule (23%)1.
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ZDRAVLJENJE
Zvine gležnja v akutni fazi zdravimo konzervativno. Včasih zaceljeni ligametni ne obdržijo 
željene napetosti in sklep postane nestabilen. Študije na športnikih dokazujejo, da s 
primernim proprioceptivnim treningom lahko funkcionalno stabiliziramo mehansko 
nestabilen sklep1. V osnovi velja, da pri začetni kronični nestabilnosti gležnja sprva 
pričnemo s ciljano fizikalno rehabilitacijo (tabela)3. Uspeh lahko pričakujemo v cca. 
50%. Kadar po 6 mesecih aktivne fizikalne terapije ni napredka se svetuje operativno 
zdravljenje.

0 – 2 tedna • RICE 48h
• Elastična bandaža do 5 dni
• Softcast do 2 tednov
• Šola hoje

3. – 4. teden • Aktivne gibalne vaje
• Manualna terapija, kinetoterapija
• Raztegovanje mečne muskulature
• Vaje na balance-boardu

5. – 8. teden • Stopnjevanje vaj proti obremenitvi
• Balance board
• Intenzivni trening za moč

po 9. tednu • vrnitev k športu

Operativno zdravljenje je lahko odprto kirurško, atroskopsko ali kombinirano. Kadar 
ima bolnik fiksirano varus oz. valgus lego osi kalkaneusa, se svetuje da sprva opravimo 
korektivno osteotomijo kalkaneusa in šele sekundarno stabilizacijo gležnja v kolikor 
je ta potrebna. Med stabilizacijskimi posegi opravljamo direknto rekonstrukcijo LFTA 
po Bronstromu ali rekonstrukcijo s pomočjo transplantata odvzetega z drugega 
mesta – npr. tetive m. plantaris, m. gracilis ali m. semitendinosus. V literaturi so 
opisane tudi številne neanatomske rekontrukcije in tenodeze peronealnih mišic, ki 
pa se jih opušča, saj so študije pokazale večjo pojavnost artroze. 
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UTESNITVENI SINDROMI V GLEŽNJU
Nino Mirnik1, dr. med., izr. prof. dr. Matjaž Vogrin2, dr. med., Tomaž Bajec2,  
dr. med., mag. Bogdan Ambrožič1, dr. med., doc. dr. Gregor Rečnik2, dr. med.
1Ortopedska bolnišnica Valdoltra
2Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Utesnitveni sindromi gležnja zajemajo širok spekter sprednje in zadnje patologije 
gleženjskega sklepa in vključujejo tako kostne kot mehkotkivne nepravilnosti. V 
tem preglednem članku so opisani vzroki, patoanatomija, diagnostična obdelava 
in možnosti zdravljenja sprednjega in zadnjega utesnitvenega sindroma gležnja.

1. UVOD
Utesnitev se nanaša na nenormalno zagozditev ali stik struktur, katere posledica 
so bolečine ali omejena gibljivost. Pri rami poznamo utesnitveni sindrom kot 
subakromialno utesnitev, pri kolku kot femoroacetabularno utesnitev, možnost 
utesnitvenega sindroma je tudi v gležnju.
Utesnitveni sindrom v gležnju vključuje širok spekter patologije z različno etiologijo, 
anatomskimi značilnostmi in simptomi. Čeprav uradna razvrstitev ne obstaja, so ti 
sindromi splošno opredeljeni glede na anatomsko področje. Poznamo anteriorno, 
anterolateralno, anteromedialno, posteriorno, posteromedialno, posterolateralno 
in sindezmotsko utesnitev [1]. Zaradi enostavnosti lahko govorimo le o sprednji in 
zadnji utesnitvi.
Sindrom sprednje utesnitve gležnja je posledica stiskanje struktur na sprednjem 
robu tibiotalarnega sklepa med dorzifleksijo. Leta 1949 ga je opisal McMurray kot 
»nogometašev gleženj«, saj je pri nogometaših pogosto opazil prednje osteofite 
na dorzalni strani vratu talusa in na sprednjem robu distalne golenice. Izraz je leta 
1957 izboljšal O‘Donoghue, saj je s pojmom »utesnitvene eksostoze« v patologijo 
vključil tudi druge populacije bolnikov [2].
Zadnji utesnitveni sindrom je utesnitev med zadnjim robom distalne golenice in 
petnice, ki se pojavi v plantarni fleksiji in izgleda kot stiskanje oreha v napravi za 
trenje orehov. Čeprav so anatomi in kirurgi že dolgo poznali strukture, ki utesnitev 
povzročajo, kot je na primer os trigonum, so o operativnem zdravljenju zadnje 
utesnitve poročali šele leta 1982, ko je Howse opisal zdravljenje zadnje utesnitve 
v populaciji elitnih plesalcev. Brodsky je zadnjo utesnitev poimenoval »utesnitveni 
sindrom talusa« [2].
Utesnitveni sindromi v gležnju so vedno bolj priznani vzrok simptomov v atletski populaciji. 
Naše razumevanje etiologije, patogeneze in simptomov se razvija. Zadnji napredki v 
diagnostiki, zdravljenju in tehnikah vodijo k doseganju boljših rezultatov zdravljenja.
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2. ETIOLOGIJA IN PATOANATOMIJA

2.1 SPREDNJA UTESNITEV
Na splošno se sprednja utesnitev nanaša na zagozditev struktur ob sprednjem 
robu tibiotalarnega sklepa v končni dorzifleksiji. Multiple kostne in mehkotkivne 
anatomske nepravilnosti so poznane kot vzročni dejavniki.
Pri športniki z bolečino v sprednjem delu gležnja in omejeno gibljivostjo so značilni 
osteofiti na sprednjem robu distalne golenice in na hrbtni strani vratu talusa, možne 
pa so tudi izolirane talofibularne poškodbe. Morfologija sprednjih tibiotalarnih 
osteofitov je bila dobro raziskana na kadavrih. Gre za intra-artikularne spremembe, 
znotraj prirastišč kapsule [2].
Čeprav jih pogosto označimo kot «poljubljajoče se osteofite», se golenični in talarni 
osteofiti presenetljivo pogosto dejansko ne prekrivajo in ne naslonijo drug na drugega 
(slika 1). Vrednotenje predoperativnih CT preiskav pokaže, da talarni osteofiti običajno 
ležijo medialno od vzdolžne osi talarne kupole, golenični pa lateralno. Izraziti utor 
v talarni kupoli pogosto sprejema tibialne osteofite med dorzifleksijo. Študije so 
potrdile visoko stopnjo hrustančnih lezij talusa (80%) in prostih teles pri bolnikih z 
osteofiti distalne golenice [3].
Anteriorna mehka tkiva znotraj sklepa lahko prispevajo k utesnitvi samostojno ali 
v povezavi s koščenimi lezijami. V sprednjem delu sklepa obstaja trikotna masa 
mehkega tkiva sestavljena predvsem iz maščobnega in sinovialnega tkiva. To tkivo 
se stisne pri več kot 15° dorzifleksije pri asimptomatskih posameznikih [2]. Sprednji 
osteofiti pa lahko omejijo prostor, ki je na voljo za to tkivo in povzročajo utesnitev, 
ki ima za posledico kronično vnetje, sinovitis in kapsulo-ligamentarno hipertrofijo. 
Post-travmatski fibrozni trakovi, odebeljena anteriorna tibiofibularna vez in sinovijska 
plika so tudi možni vzroki utesnitve.
Lezije, ki povzročajo utesnitev so torej poznane, manj pa je znana etiologija lezij. 
V zgodnjih člankih so postavili hipotezo, da so osteofiti v bistvu entezofiti povzročeni 
z vlekom na sprednjo kapsulo med ponavljajočim se gibom plantarne fleksije. A so 
anatomske študije to zavrgle, saj so dokazale, da so hrustančni rob in lezije globoko 
znotraj sklepne kapsule, ne pa na njeni pritrditvi. Sedaj velja hipoteza, da se sprednja 
utesnitev pojavi zaradi ponavljajočih se utesnitvenih poškodb na sprednji hrustančni 
rob ob hiper-dorzifleksiji ali ob neposrednem vplivu zunanjega objekta kot je na 
primer nogometna žoga [2].
Obstaja tudi hipoteza, da kronična lateralna nestabilnost gležnja prispeva k razvoju 
tako koščene in mehkotkivne utesnitve zaradi ponavljajočih se nenormalnih 
mikropremikov. Več študij je preučevalo razširjenost sprednje utesnitve v času 
artroskopske stabilizacije pri bolnikih z lateralno nestabilnostjo. Mehkotkivne 
lezije, kot je sinovitis v anteriornem kompartmentu ali anterolateralnem žlebu, so 
bile pogosteje opisane (63-100%), kot sprednji osteofiti na golenici (12-26,4%). V 
primerjavi z asimptomatskimi kontrolami imajo bolniki z lateralno nestabilnostjo pred 
načrtovano stabilizacijo po Broströmu trikrat večjo pojavnost kostnih izrastkov [4].
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2.2 ZADNJA UTESNITEV
Zadnja utesnitev je posledica stiskanja struktur posteriorno od tibiotalarnega in 
talokalkanearnega sklepa med končno plantarno fleksijo. Podobno kot pri sprednji 
utesnitvi, to lahko povzroči multipla kost in mehka tkiva samostojno ali v kombinaciji. 
Patologija povezana z lateralnim tuberklom posteriornega odrastka talusa (trigonalni 
odrastek) je najpogostejši vzrok posteriorne utesnitve (slika 2). Anatomske različice 
te strukture so dobro opisane. Stieda odrastek se nanaša na podolgovat tuberkel. Os 
trigonum lahko predstavlja napako fuzije sekundarnega centra osifikacije na telo talusa. 
Utesnitev trigonalnega odrastka je lahko posledica akutnega zloma, kronične poškodbe 
zaradi ponavljajočih se mikropoškodb ali mehanskega draženja okoliških mehkih tkiv.
Manj pogosto je zadnja utesnitev posledica degeneracije tibiotalarnega ali subtalarnega 
sklepa zaradi tvorbe osteofitov in pridružene reaktivne hipertrofične kapsule in 
sinovije. Zadnja utesnitev je lahko tudi posttravmatska, kot posledica zloma in 
maluniona zadnjega maleola, talusa ali petnice. Tudi osteonekroza talusa ima lahko 
za posledico zadnjo utesnitev.
Različne mehkotkivne strukture lahko povzročijo simptome zadnje utesnitve. 
Poškodbe zadnjega kapsuloligamentarnega aparata zaradi ponavljajočih se ali akutne 
hiperfleksije lahko vodijo do vnetja, brazgotine in odebelitve kapsule, zadnjega spodnjega 
tibiofibularnega ligamenta in zadnjih vlaken deltoidnega ligamenta. Tetiva dolgega 
fleksorja palca (FHL), ki poteka med medialnim in lateralnim zadnjim odrastkom 
talusa, je pogosto prizadeta v smislu tenosinovitisa in tendinoze. Tendinopatija 
je lahko posledica preobremenitve ali je sekundarna zaradi nenormalne koščene 
anatomije in posledičnega draženja. Anatomske mehko-tkivne variante kot zadnji 
intermaleolarni ligament in številne anomalne mišice so bile opisane kot drugi viri 
zadnje utesnitve [5].

3. ANAMNEZA

3.1 SPREDNJA UTESNITEV
Sindrom sprednje utesnitve v gležnju se kaže kot sprednja bolečina v gležnju v 
končni dorzifleksiji. Bolečino povzročajo hoja po stopnicah, tek, hoja navkreber ali 
po lestvi in globoki počep. Pogostejša pojavnost pri profesionalnih nogometaših 
je znana, a brez jasnega razloga. V poznejših fazah je lahko dorzifleksija omejena 
sekundarno zaradi mehanske blokade ali bolečine, kar ustvari začaran krog postopne 
okorelosti in izgube funkcije. Pri izoliranih mehko-tkivnih lezijah, lahko bolnik poroča 
o subjektivnem občutku pokanja ali preskakovanja v gležnju [1, 2].

3.2 ZADNJA UTESNITEV
Sindrom zadnje utesnitve se običajno kaže kot nespecifična bolečina globoko v 
Ahilovi tetivi in se lahko pogosto zamenja s patologijo Ahilove tetive ali peronealnih 
tetiv. Simptomi se lahko poslabšajo po dejavnostih, ki vključujejo plantarno fleksijo in 
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ponavljajoče se dvige na prste, vključno s tekom in hojo navzdol, hojo po stopnicah 
navzdol in nošnjo obutve z visoko peto. Zadnja utesnitev se pogosteje pojavlja pri 
plesalcih, zlasti tistih, ki sodelujejo v klasičnem baletu, domnevno zaradi ponavljajočih 
se obremenitev v plantarni fleksiji, v tako imenovanem položaju »en-Pointe« in 
»demi-pointe«. Plesalci predstavljajo 61% bolnikov, ki so operirani zaradi zadnje 
utesnitve [2, 5]. Opisana je tudi pri igralcih kriketa.

4. KLINIČNI PREGLED
Potrebno je opraviti izčrpen fizični pregled stopala in gležnja. Gleženj in stopalo 
pregledamo glede nenormalnosti v osi, skupnega izliva ali mehko-tkivnega edema. 
Tipične kostne in mehko-tkivne strukture sistematično otipamo, da ocenimo lokalno 
občutljivost. Anteriorna ali anterolateralno občutljivost je značilna za sprednjo utesnitev. 
Glavni klinični test, ki se uporablja pri sprednjem utesnitvenem sindromu gležnja je 
Molloy-Bendallov test utesnitve: gleženj dorziflektiramo, s prstom druge roke pa 
izvajamo pritisk nad sklepno črto zgornjega skočnega sklepa. Test je pozitiven, kadar 
se pod prstom pojavi ali poveča bolečina in ima 95% občutljivost in 88% specifičnost 
za mehkotkivno utesnitev.
Znake zadnje utesnitve težje pridobimo in lokaliziramo, saj so strukture globje. 
Posteromedialna občutljivost gležnja pri izvajanju forsirane plantarne fleksije 
prvega metatarsofalangealnega sklepa je v skladu s FHL patologijo, medtem ko 
je posterolateralna občutljivost pri forsirani plantarni fleksiji gležnja povezana s 
trigonalnim odrastkom [2].
Izmerimo pasivno in aktivno območje gibljivosti v sklepih obojestransko, vključno 
z dorsifleksijo, plantarno fleksijo, subtalarnimi gibljivostjo in gibljivostjo srednjega 
dela stopala. Lateralno se oceni občutljivost, deformacija ali subluksacija peronealnih 
tetiv. Oceni se tudi občutljivost suralnega živca. Zadaj se oceni Ahilova tetiva glede 
morebitne fusiformne razširitve ali retrokalkanearnega burzitisa. Medialno ocenimo 
tibialni živec glede sindroma tarzalnega tunela in ocenimo funkcijo tetive mišice tibialis 
posterior. Sprednji predalčni fenomen in test nagiba talusa se izvede za izključitev 
nestabilnosti tibiotalarnega sklepa. Končno izvedemo še test dviga iztegnjene noge 
(Lasegue) v sedečem ali ležečem položaju za izključitev L5 ali S1 radikulopatije.

5. DIAGNOSTIKA
Če je postavljen sum na utesnitev v gležnju je prva preiskava izbire rentgensko slikanje, 
kar je običajno dovolj za diagnozo. Prve projekcije naj bodo antero-posteriorna, 
stranska in »mortise« projekcije stoje.
Posebno pozornost namenimo stranski projekciji, na kateri spredaj ocenimo eksostoze 
na distalnem sprednjem robu golenice in dorzalnim delom vratu talusa, zadaj pa 
poiščemo koščene nepravilnosti, vključno s Stieda odrastkom ali os trigonum.
Alternativne polstranske projekcije so opisane za sprednjo in zadnjo utesnitev za boljše 
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ocenjevanje koščenih nepravilnosti, saj lahko s standardnimi projekcijami spregledamo 
nekatere spremembe. Za odkrivanje anteromedialnih lezij snop usmerimo 45° 
kraniokavdalno pri čemer je spodnja okončina v 30° zunanji rotaciji. Uporabnost 
polstranskega pogleda za anteromedialno utesnitev je visoka, saj je bilo potrjeno, da ima 
ta večjo občutljivost pri odkrivanju tako goleničnih (85 proti 40%) kot talusnih (73 proti 32%) 
osteofitov, če jo dodamo standardni stranski projekciji. Lezije, povezane s trigonalnim 
odrastkom so najbolje vidne v stranski projekciji, pri čemer je spodnja okončina v 
25° zunanji rotaciji [6]. Dinamični hiper-plantarno-fleksijski ali dorzifleksijski stranski 
posnetek lahko uporabimo za dokaz nenormalnega koščenega stika.
Napredno slikanje, kot je MRI, lahko uporabimo, če diagnoza ni jasna. Slike ocenimo 
glede kostnega edema, izliva, sinovitisa, tenosinovitisa, sočasne hrustančne 
poškodbe. Pri sprednji mehko-tkivni utesnitvi lahko anterolateralni žleb vsebuje 
hipertrofično sinovijo ali fibrozo. Povečana intenzivnost signala kostnega mozga 
na trigonalnem odrastku ali os trigonum kaže na akutno poškodbo ali kronični 
stresni zlom. Učinkovitost MRI za ocenjevanje mehkih tkiv, ki povzročajo utesnitev 
je spremenljiva, z ugotovljeno občutljivostjo 42-89% in specifičnostjo 75-100%. 
Računalniško tomografijo uporabimo pri določanju morfologije kostnih poškodb in za 
načrtovanje kirurške resekcije. Ultrazvok je pridobil na popularnosti, saj v izkušenih 
rokah postane zanesljiva in poceni diagnostična metoda za ocenjevanje utesnitve 
ter izvajanje terapevtskih infiltracij [2].

6. KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE
Ne-kirurško zdravljenje ostaja prvi pristop k obravnavi tako sprednjega kot zadnjega 
utesnitvenega sindroma, kljub omejenim dokazom o njegovi učinkovitosti. Ob akutnih 
simptomih se svetuje obdobje počitka in izogibanje provokativnim dejavnostim. Ta 
pristop v hujših primerih dopolnimo z lokalnim hlajenjem, nesteroidni antirevmatiki 
in imobilizacijo. Pri kroničnih primerih se uporablja modifikacija obutve, vključno 
z ortozo za dvig pete z namenom preprečevanja dorzifleksije. Pri fizikalni terapiji 
se osredotočamo na izboljšanje stabilnosti gležnja in optimizacijo propriocepcije. 
Zmanjšanje simptomov lahko dosežemo tudi z ultrazvočno vodena infiltracijo 
kortikosteroidov, ki ima tudi diagnostične namene [2,7].
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7. KIRURŠKO ZDRAVLJENJE
Kirurški poseg običajno indiciramo pri obstoječih simptomih, ki se ne odzovejo na 
ne-operativno zdravljenje, prizadenejo običajne vsakodnevne dejavnosti ali atletsko  
zmogljivost bolnikov ter so povezani z ustrezno klinično sliko in ugotovitvami 
diagnostike. Kirurški pristop in tehnika se razlikujejo glede na anatomsko regijo in 
patologijo.

7.1. SPREDNJA UTESNITEV
Kirurški cilj zdravljenja sprednje utesnitve je odstranitev patoloških lezij, ki prispevajo 
k simptomom. To pomeni resekcijo ali debridement koščenih lezij, lezij mehkih tkiv, ali 
obojega. Od pristopov sta najprej bili opisani odprta sprednja in lateralna artrotomija 
[3]. Lateralna artrotomija se še vedno lahko uporabi ob izvajanju stabilizacije, a so 
odprte pristope v veliki meri že nadomestile artroskopske tehnike [2].
Leta 1988 je Hawkins prvi opisal artroskopski pristop k zdravljenju kostne utesnitve 
sprednjega gležnja in ob tem navajal izboljšanje vizualizacije z manj invazivnim 
pristopom [8]. Običajno uporabimo standardni anterolateralni in anteromedialni 
portal, ki se lahko razširitita v artrotomijo, če je to potrebno. Artroskopski brusilec 
uporabimo za preoblikovanje sprednjega roba distalne golenice in hrbtne strani 
talusa v njihovo nativno obliko. Za debridement hipertrofične ali vnete sinovije in 
fibrotičnega tkiva se uporabita brivnik in elektrotermalna naprava. Med posegom 
lahko uporabimo fluoroskopijo za potrditev ustrezne resekcije osteofitov.
Zadnji sistematični pregled artroskopskega zdravljenja sprednje utesnitve je opravil 
Zwiers in je vključeval 19 študij in 905 bolnikov, s povprečno starostjo 32,7 leta. Pri 
povprečni skupni kontroli pri 35,3 mesecev je bilo z rezultati zdravljenja zadovoljnih 
74-100% bolnikov. Rezultati AOFAS vprašalnika se izboljšajo od razpona 34-75 
predoperativno do razpona 83,5-92 pooperativno. Opisanih je 5,1% na zapletov, 
od tega s 1,2% večjih. To je v skladu s 4% stopnjo zapletov, ki jo je v prejšnjem 
sistematičnem pregledu opisal Simonson [9].

7.2 ZADNJA UTESNITEV
Kirurški cilj zdravljenja zadnje utesnitve je resekcija povzročitelja. Najbolj pogosto simptome 
odpravimo z odstranitvijo bolečega trigonalnega odrastka ali os trigonum in z debridementom  
okoliških vnetno spremenjenih ali hipertrofičnih mehkih tkiv. Kirurški pristop je lahko odprti 
lateralni, odprti medialni ali endoskopski. Lateralni pristop omogoča neposreden 
dostop do trigonalnega odrastka z manj tveganja za poškodbo medialnega 
nevrovaskularnega snopa. Medialni pristop omogoča zdravljenje patologije FHL. 
Od leta 2000 se uporabljajo posteriorni endoskopski pristopi, ki omogočajo hitrejše 
vračanje v šport in nižjo stopnjo zapletov [10]. Bolnik leži na trebuhu, posteromedialni 
in posterolateralni pristop na zadnje stopalo ob Ahilovi tetivi običajno zagotavljajo 
odličen dostop do izven-sklepnih struktur.
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Zadnji sistematični pregled, ki je vključeval 47 študij in 905 bolnikov z zadnjo utesnitvijo, 
zdravljenih odprto ali endoskopsko, je opravil Ribbans [11]. 81% simptomov so pripisali 
kostni patologiji. V vključeni seriji je 67-100% bolnikov poročalo o dobrih ali odličnih 
rezultatih. Zwiers je izvedel podoben sistematični pregled, ki je vključeval 16 študij 
[12]. Endoskopski poseg v primerjavi z odprtim pristopom omogoča bistveno nižje 
stopnje zapletov (7,2% v primerjavi s 15,9%) in hitrejši povratek k polni aktivnosti 
(11,3 v primerjavi s 16 tednov).

8. ZAKLJUČEK
Sindrom utesnitve v gležnju zajema zelo širok spekter sprednje in zadnje patologije, ki 
vključuje tako kostne kot mehko-tkivne nepravilnosti. Medtem ko sprednja utesnitev 
povzroči simptome pri končni dorzifleksiji, se simptomi zadnje utesnitve zaostrijo 
z dejavnostmi, ki vključujejo hiper-plantarno-fleksijo. Anamneza, klinični pregled, 
diagnostika in diagnostične infiltracije prispevajo k točni diagnozi bolezni. Mnogi 
bolniki se pozitivno odzovejo na ne-operativne načine zdravljenja. Za obravnavo 
kroničnih težav pa so razvite odprte in artroskopske kirurške tehnike z uspešnimi 
in predvidljivimi rezultati.
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ARTROSKOPIJA ZGORNJEGA SKOČNEGA SKLEPA
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

UVOD
Artoskopija zgornjega skočnega sklepa (gležnja) je kirurška tehnika, ki se je pričela 
intenzivneje razvijati v zadnjih 20 letih. Instumentarij je podoben tistemu, ki ga 
uporabljamo pri artroskopiji kolenskega in ramenskega sklepa. Zaradi tehnične 
zahtevnosti in relativno majhnega operativnega prostora moramo, občasno, uporabiti 
prilagojene optične in terapevtske instrumente.
Cilj atroskopske tehnike je optimalni prikaz anatomskih struktur, ter eventuelne 
patološke spremembe. Temu sledijo artroskopski kirurški posegi, ki so mogoči na 
kostnih, hrustančnih in mehko-tkivnih strukturah.

ANATOMIJA
Anatomske strukture, ki so prisorne tako anteriorno, kakor tudi posterniorno, 
zahtevajo precizno kirurško tehniko. Artroskopski portali so vedno umeščeni tako, 
da ne ogrožajo žilnih struktur, živcev in tetiv.

 
Slika 1: prikaz anteriornih anatomskih struktur gležnja
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Slika 2: položaj vstopnih mest pri anteriorni artroskopiji gležnja

PATOLOGIJA

NOGOMETNI GLEŽENJ
predstavlja pravzaprav bolečinski sindrom, ki je pri športnikuh, posebej nogometaših, 
ki je pogojen s formavijo osteofitov na anteriornem robu tibije in superiornem delu 
vratu talusa. Vzrok je ponavljajoča prekomerna plantarna in dorzi fleksija stopala. 
Mikropoškodbe vodijo v nastanek kostnih izrastkov, ki posledično zmanjšajo sklepni 
prostor, ter povzročajo slabšo gibljivost in bolečinsko simptomatiko.

 
Slika 3: Nogometni gleženj - anteriorna utesnitev gležnja. Talarni in tibialni osteofiti. 
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Slika 4: O nogometnem gležnju govorimo, ko je tibio-talarni kot < 60°

V diagnostiki so pomembni anamnestični podatki, klinični pregled (boleča forsirana 
dorsi-fleksija stopala) in slikovna diagnostika. Ob običajnih projekcijah, je pomemben 
polstranski posnetek (45°), s katerim lahko ustrezno prikažemo robne osteofite.
Zdravljenje je praviloma kirurško in sicer artroskopska odstranitev osteofitov. Metoda 
je klinično uspešna, saj je odstranjen mehanski vzrok bolečine in zavrte gibljivosti, 
seveda pa je dolgoročni rezultat odvisen od stanja hrustančnih struktur.

a  b 

Sliki 5 a in b: artroskopski prikaz pred in po odstranitvi tibialnega osteofita

HRUSTANČNE LEZIJE V PREDELU GLEŽNJA
V predelu zgornjega skočnega sklepa se pogosto srečujemo s hrustančnimi lezijami, 
ki so lahko degenerativne ali popoškodbene geneze. Nekakšno mejno entiteto 
predstavlja Osteochondritis dissecans talusa. Etiološko gre najverjetneje za posledico 
mikrofraktur, ki nastajajo pri hudih zvinih gležnja.
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Klinična slika je dokaj nespecifična. Pacienti navajajo bolečine, zvrto gibljivost, otekanje 
in občasne zaskoke v sklepu. V diagnostiki zadošča RTG in predvsem MRI preiskava, 
s katero lahko natančno diferenciramo mesto in obseg patologije.

 
Slika 6: Osteochondritis dissecans talusa

Inicialno zdravljenje je lahko konservativno, v obliki razbremnevanja in fizikalne 
terapije, vendar so rezultati relativno slabi in je potrebno pristopiti h kirurškemu 
zdravljenju. V zadnjih letih je v ospredju artroskopska kirurgija, vendar je položaj 
osteohondralnega defekta včasih tak, da zahteva odprte operativne tehnike. Zlati 
standard predstavlja t.i. mikrofrakturiranje, pri katerem prodremo do subhondralne 
kosti in stimuliramo neovaskularizacijo, ter posledično hondrogenezo v predelu 
hrustančnega defekta. 

 
Slika 7: Prikaz artroskopsko asistiranega mikrofrakturiranja talusa

Žal novo nastali hrustanec ni hialinega, temvež elastičnega tipa, tako da rezultati 
takšnega zdravljenja niso idealni, pa vseeno ne zaostajajo bistveno za drugimi, bolj 
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sofisticiranimi metodami, kot so Mosaico plastika, gojenje avtolognih hondrocitov 
(ACI) in podobno. V zadnjih letih se poskuša rezultate zdravljenja izboljšati z novimi 
biološkimi metodami, kot so aplikacija PRP (plazme bogate s trombociti), MSC 
(mezenhimskimi matičnimi celicami), biološkimi membranami in nosilci…… Žal še 
čakamo na metodo, ki bi zagotavljala optimalne rezultate.
V zadnjih letih se uveljavlja tudi artroskopija spodnjega skočnega sklepa, vendar 
so možnosti uspešnih operativnih posegov, predvsem zaradi majhnega sklepnega 
prostora, omejene.

ARTRODEZA ZGORNJEGA SKOČNEGA SKLEPA
Pri popoškodbenih stanjih, predvsem pri intraartikularnih zlomih v predelu gležnja, 
praviloma prihaja do razvoja artroze. Napredovala artroza zgornjega skočnega 
sklepa povzroča hudo bolečinsko simtomatiko, lahko pa vodi v deformacijo sklepa. 
Predvsem pri mlajših ljudeh se odločamo za operativno zdravljenje. V poštev pride 
artrodeza, ali pa implantacija endoproteze. 

  
Slika 8: Artrodeza zgornjega in spodnjega skočnega sklepa

ZAKLJUČEK
Artroskopske kirurške tehnike so prinesle velik napredek pri zdravljenju patologije 
zornjega skočnega sklepa. Rezultati, žal, v tem trenutku, še niso optimalni. V kombinaciji 
z biološko podprtimi metodami, gotovo predstavlja način zdravljenja prihodnosti.
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OPERATIVNE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA ARTROZE 
GLEŽNJA
Andrej Moličnik, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Artroza gležnja je redkejša kot artroza kolena ali kolka in je v večini primerov 
posledica predhodne poškodbe. Njeno zdravljenje je raznovrstno in stopenjsko ter 
zajema od začasnih konservativnih ukrepov, kot so analgetiki, blokade, fizioterapija 
do agresivnejših operativnih posegov (endoproteza in zatrditev gležnja). V zadnjem 
obdobju veliko pozornosti vzbujajo tako konservativne kot alternativne operativne 
možnosti (kirurško zdravljenje z ohranitvijo sklepa, minimalno invazivne tehnike, 
novejši oblike endoprotez).

UVOD
Gleženj (zgornji skočni sklep) je anatomsko zapleten a relativno stabilen sklep, ki 
prenaša velike obremenitve preko tanke plasti sklepnega hrustanca, ki ima za razliko 
od drugih tipov sklepnega hrustanca več prečnih povezav in manj receptorjev za 
interlevkin-1 in nevtrofilne kolagenaze, kar ima za posledico večjo natezno moč (1). 
Vsaka sprememba v anatomiji gležnja lahko vodi v povečanje točkovnih obremenitev 
hrustanca in posledično v hitrejšo degeneracijo (Slika 1). Večina (skoraj 4/5) artroz 
gležnja je posttravmatskih, preostale pa so večinoma neznanega vzroka (idiopatske). 
Znano je, da na razvoj posttravmatske artroza bolj vpliva teža poškodbe, kot pa kvaliteta 
kirurške rekonstrukcije, čeprav je slednja zelo pomembna pri njenem preprečevanju (2) .

 
slika 1 Izražena postravmatsjka artroza desnega gležnja
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KIRURŠKO ZDRAVLJENJE
Uporabljamoga pri napredovali obrabi in ga lahko razdelimo na kirurško zdravljenje 
z ohranjanjem sklepa (artroskosko čiščenje - debridement sklepa, hondroplastika, 
odstranitev osteofitov - osteofitektomija, distrakcijska artroplastika, osteotomije, 
uporaba kostno-hrustančnih transplantatov) in tisto z žrtvovanjem sklepa (zatrditev 
gležnja - artrodeza, in vstavitev endoproteze - artroplastika gležnja).

ČIŠČENJE, HONDROPLASTIKA IN OSTEOFITEKTOMIJA
Tovrstno zdravljenje se izvaja praviloma artroskopsko in prihaja v poštev pri dobro 
uravnanem gležnju, ki še ima nekaj sklepnega hrustanca, bolnik pa ni pripravljen ali 
sposoben za večji rekonstrukcijski poseg. Lahko se izvaja samostojno ali v kombinaciji 
z drugimi vrstami posegov (npr. osteotomijo), praviloma pa ni indicirana, če je obraba 
zelo napredovala.

DISTRAKCIJSKA ARTROPLASTIKA
Indicirana je pri mladih bolnikih z napredovalo obrabo sicer dobro uravnanega gležnja, 
ki želijo odložiti zatrditev ali artroplastiko gležnja na kasnejše obdobje. Za bolnika je 
zahtevna saj je potrebna nekajmesečna uporaba fiksnega ali mobilnega zunanjega 
fiksaterja s čimer se razbremeni artrotičen sklep. Lahko se izvaja samostojno ali v 
kombinaciji z ostalimi kirurškimi metodami. Mehanizem delovanja ni v celoti pojasnjen, 
najverjetneje pa razbremenitev sklepnega hrustanca na eni strani zmanjša gostoto 
subhondralne kostnine (območja subhondralne skleroze) in na drugi strani pa le to 
poveča (območje subhondralnih cist). Metoda se zaradi zapletenosti redko uprablja.

OSTEOTOMIJE
Supramaleolarna korektivna osteotomija je indicirana pri bolnikih z nepravilno 
mehansko osjo, lokalizirano artrozo gležnja ali po nepravilno zaraščenih zlomih gležnja 
ali distalne golenice. Ni primerna za bolnike z slabim statusom mehkih tkiv nad in 
okoli gležnja, bolnike s slabo prekrvavitvijo, kadilce, bolnike z močno izraženo difuzno 
artrozo gležnja ter bolnike, ki niso sposobni nekajmesečnega režima razbremenjevanja 
gležnja po operaciji. Poseg se lahko izvede s pomočjo notranje ali zunanje fiksacije.

KOSTNO-HRUSTANČNI TRANSPLANTATI
Pri hudi obrabi gležnja z dobro uravnanostjo in dobro prekrvavitvijo v predelu gležnja 
pri mlajših bolnikih prihaja v poštev uporaba unipolarnih ali bipolarnih alogtraftov. 
Kadilci, nekompliantni bolniki, slaba prekrvavitev, osne deformacije gležnja, avaskularna 
nekroza skočnice, nezmožnost uporabe imunosupresivov so stanja, kjer je takšna 
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zahtevna metoda zdravljenja kontraindicirana. Metoda se zaradi izjemne zahtevnosti 
in relativno velike možnosti neuspeha in komplikacij redko uporablja. 

ARTRODEZA GLEŽNJA
Zatrditev gležnja je uspešno kirurško zdravljenje z žrtvovanjem sklepa, ki predstavlja 
zlati standard v zdravljenju bolečin in deformacije pri napredovali obrabi gležnja po 
poškodbah, po okužbah, s kostno-hrustančnimi defekti, z osteonekrozo skočnice, pri 
idiopatski obrabi in sekundarni obrabi zaradi vnetne artropatije (npr. pri revmatoidnem 
artritisu). Uporabi se tudi za reševanje nezaraščanja pri predhodni artrodezi, pri 
reviziji popolne endoproteze gležnja.
Obstajajo različni pristopi in tehnike za izvedbo zatrditve. Tako se lahko poseg izvede 
skozi odprti anteriorni, posteriorni, ali transmaleolarni pristop. Slednji nudi najboljši 
prikaz gležnja, vendar pa zahteva odstranitev ali osteosintezo lateralnega maleola. 
Alternativo odprti zatrditvi predstavljajo vse bolj popularne novejše manj invazivne 
tehnike kot sta zatrditev z mini-artrotomijo in artroskopsko asistirana artrodeza, ki 
se vse bolj uveljavlja zaradi odličnih rezultatov glede hitrosti in uspešnosti zaraščanja, 
hitrejše rehabilitacije ter manjših stroškov zdravljenja (3,4).
Optimalno položaj zatrjenega gležnja je v nevtralni dorzifleksiji, 5 stopinjskem 
valgusu zadnjega dela stopala in 5-10 stopinjski zunanji rotaciji. Položaj skočnice 
naj bo glede na tibijo nekoliko navzad (Slika 2).

A   B
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C   D 
SLIKA 2 

Rentgenski posnetek izražene artroze desnega gležnja pred (A, B) in po zatrditveni operaciji z vijaki (C, D).

Predpogoj za uspešno zatrditev je dobra bodisi zunanja ali notranja fiksacija. Slednja 
se zaradi boljših rezultatov in manj komplikacij pogosteje uporablja (5). Kot notranjo 
fiksacijo lahko uporabimo 2 ali več priteznih vijakov čez tibio-talarni sklep z različnimi 
usmeritvami (križno, paralelno), različne osteosintetske plošče (anatomske, individualno 
izdelane), ter intramedularni žeblji. Uspehi zatrditve s tovrstno fiksacijo so visoki, 
preko 90% (6). Uporaba zunanje fiksacije (različni zunanji fiksaterji) je povezana z več 
komplikacijami (okužba preko pinov) in je za bolnika bolj naporna je pa primerna za 
zapletene primere z izgubo kostnine, okužbo, prikrajšavo okončine (7). 
Rezultati v literaturi danes podpirajo dobre funkcionalne rezultate zatrditvenih 
operacij gležnja z nizko stopnjo komplikacij, tudi bolniki, ki potrebujejo revizijsko 
operacijo zatrditve zaradi nezaraščanja imajo v objavljenih študijah dobre možnosti za 
uspešno zatrditev in funkcionalni izid (6). Funkcija zatrjenega gležnja je vsekakor zelo 
pomembna za bolnike, ki imajo po takšni operaciji zmanjšano gibljivost v zgornjem 
skočnem sklepu, med tem ko v sosednjih sklepih (spodnji skočni sklep, srednje 
stopalo) gibljivost v smeri plantarne in dorzalne fleksije do neke mere ostane ali se 
celo kompenzatorno poveča. Dolgoročni učinek artrodeze gležnja tako lahko vodi v 
hitrejše obrabne spremembe sosednjih sklepov (8).

TOTALNA ARTROPLASTIKA GLEŽNJA
Prva uporaba endoproteze gležnja sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja in prvi 
rezultati so bili slabi, saj je večina implantatov (več kot dve tretjini) po desetih letih 
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odpovedala. Izboljšave v obliki implantatov, ki so pripomogle k boljšemu posnemanju 
normalne anatomije in kinematike so pripomogle k izboljšavi omenjenih rezultatov. 
Sodobne endoproteze gležnja so dvo- ali tro-komponentne in dovoljujejo drsenje in 
rotacijo, ki sta normalno prisotni v zgornjem skočnem sklepu. Večina implantatov 
danes v Evropi je tro-komponentnih z vmesnim mobilnim delom iz polietilena, ki 
omogoča drsenje in rotacijo (9, 10).
Izbor bolnika za artroplastiko gležnja je ključen. Zaradi omenjenih slabih rezultatov prve 
generacije implantatov se je posledično zožilo indikacijsko področje in je tudi danes 
z uporabo druge generacije implantatov nejasno določeno. Boljše kot indikacije so 
definirane kontraindikacije za tovrsten poseg, ki zajemajo okužbo sklepa, nevropatsko 
okvaro sklepa, osteonekrozo skočnice, hude motnje uravnanosti okončine ter težje 
motnje prekrvavitve in mehko-tkivnega pokrova. Na splošno je operacija rezervirana 
za starejše, funkcionalno manj zahtevne bolnike z obojestransko obrabo in relativno 
ohranjeno gibljivostjo gležnja. Občasno se artroplastika uporabi tudi kot revizijska 
rešitev pri boleči artrodezi gležnja. Podatki iz maloštevilnih nacionalnih registrov 
artroplastike gležnja kažejo 80-90% preživetje protez po 10 letih ter dobre kratkoročne 
in srednjeročne funkcionalne rezultate (11).
Odpoved endoproteze gležnja je največkrat posledica aseptičnega razmajanja lahko 
pa tudi malpozicije endoproteze, nestabilnosti gležnja, ob-proteznega vnetja ali 
zloma ter drugih redkejših vzrokov (12).
Teoretična prednost artroplastike gležnja pred artrodezo predstavlja ohranjena 
oziroma boljša gibljivost s tem pa tudi boljša kinematika hoje.
Z večjim številom implantiranih endoprotez gležnja je za pričakovati tudi večje 
število revizijskih operacij, ki pa predstavljajo tehnično zelo zahtevne posege zaradi 
pomanjkanja kostnega tkiva, slabe prekrvavitve in slabega statusa pičlega mehko-
tkivnega ovoja gležnja, poleg tega pa v primerjavi z revizijami kolčnih in kolenskih 
protez na tem področju ni na razpolago veliko revizijskih implantatov.
Zaradi naštetega se veliko pogosteje kot revizijska artroplastika uporablja artrodeza v 
takšnih primerih, ki pa je povezana z prikrajšavo ekstremitete zaradi izgube kostnega 
tkiva in počasnejšim zaraščanjem (13). Skrajni izhod ko nobena izmed omenjenih 
metod ni možna je amputacija.

PRIMERJAVA MED ARTRODEZO IN TOTALNO ARTROPLASTIKO 
GLEŽNJA
Vsaka nova oblika zdravljenja se mora primerjati z ustaljenim načinom zdravljenja, 
vendar do sedaj še ni bilo objavljene randomizirane prospektivne študije, ki bi 
primerjala artroplastično reševanje gležnja z ustaljenim načinom reševanja z artrodezo. 
Retrospektivne študije in prospektivne multicentrične študije (14), pa so pokazale, 
da so kratkoročno in srednjeročno bolniki bolj zadovoljni z artroplastično rešitvijo kot 
z zatrditvijo obenem pa, da je komplikacij pri slednji manj. Znano je tudi, da je delež 
komplikacij manjši, če je poseg opravljen v centrih, kjer opravijo več tovrstnih posegov.
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ZAKLJUČEK
Zlati standard kirurškega zdravljenja artroze gležnja še vedno ostaja artrodeza, 
katere rezultati so z novimi minimalno invazivnimi kirurškimi tehnikami še bolj 
vzpodbudni. Boljši rezultati se dosegajo tudi z novimi oblikami endoprotez, kar širi 
njihovo indikacijsko področje.
Zdravljenje mladih bolnikov z artrozo gležnja predstavlja velik izziv in tehnike 
z ohranitvijo sklepa lahko zmanjšajo del težav pri tem pa ohranijo možnost za 
agresivnejše kirurško zdravljenje takšnega bolnika v poznejših letih.
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PATOLOGIJA OTROŠKEGA STOPALA
Asist. dr. Matjaž Merc, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Bolečine v stopalu in prirojene deformacije stopala so relativno pogosta patologija. 
Pes ekvinovarus je najpogostejša prirojena deformacija stopala in jo v veliki večini 
primerov zdravimo z metodo mavčenja po Ponsetiju, ki ji sledi nošenje Denis-
Brownovih ortoz do 4. leta starosti. Verikalna talus je redka težka prirojena deformacija 
stopala pri kateri je skočnica izpahnjena v odnosu na navikularno kost in postavljena 
vertikalno. To bolezen, ki se kaže z izrazito planovalgus deformacijo stopala vedno 
zdravimo operativno. Pomožni osifikacijski centri stopala običajno ne povzročajo 
težav. Akcesorna navikularna kost in subfibularna kost sta občasno simptomatski 
in ju po potrebi kirurško odstranimo. Tarzalna koalicija je najpogosteje spregledana 
prirojena nepravilnost stopala, ki se kaže z nespecifično bolečino. Potrdimo jo z 
RTG ali CT posnetkom in po potrebi operativno odstranimo. Metatarsus adduktus 
je benigna bolezen, ki pogosto izzveni sama, izjemoma pride v poštev mavčenje. 
Juvenilni haluks valgus lahko začnemo zdraviti z nočnimi opornicami, v težjih primerih 
pride v poštev korektivni operativni poseg. Osteohondroze na stopalu (Mb, Kohler, 
Mb. Freiberg in Mb. Sever) so benigne narave, bolečine praviloma trajajo daljše 
obdobje, vendar najkasneje ob zaključku rasti izzvenijo.

UVOD
Bolečine v stopalu in prirojene deformacije so relativno pogosta patologija s katero 
se občasno srečujejo tudi pediatri na primarni ravni. Večino težkih deformacij, kot sta 
na primer pes ekvinovarus ali vertikalni talus, praviloma ugotavljamo že ob rojstvu 
in jih začnemo takoj ustrezno zdraviti. V veliki večini primerov s takim pristopom 
dosežemo dobre rezultate. Bolezni stopala, ki se pojavijo kasneje ali postanejo očitne 
šele tekom odraščanja otroka pogosto ne zahtevajo kirurškega ukrepanja in jih s 
ustreznimi konservativnimi metodami relativno enostavno obvladamo in pozdravimo. 
V tem prispevku bomo v prvem delu predstavili težke prirojene deformacije stopal, v 
drugem delu pa manj kompleksne deformacije in bolezni, ki se kažejo z nespecifično 
bolečinsko simptomatiko pri odraščajočem otroku. 
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PRIROJEN EKVINOVARUS
Prirojen ekvinovarus (PEV) predstavlja deformacijo stopala, ki jo ugotavljamo ob 
rojstvu in je sestavljena iz komponent ekvinusa, varusa, adduktusa in cavusa (Slika 
1). PEV je najpogostejša prirojena deformacija pri otrocih, v Sloveniji jo pojavnost 
približno 45 letno. V svetovnem merilu se incidenca ocenjuje med 1/1000 in 1/150 
rojstev, od tega 50% obojestransko.

 
Slika 1. Prirojen ekvinovarus pri otroku. Vidne so vse štiri komponente deformacije ekvinus,  

varus, adduktus in cavus.

NASTANEK IN ANATOMSKE NEPRAVILNOSTI
Etiologija PEV ni popolnoma jasna. Pomembno vlogo naj bi imeli dejavniki okolja 
tekom nosečnosti in poligenska komponenta. Obstaja tudi večje družinsko tveganje 
za razvoj PEV in znaša 3% med sorodniki v prvem kolenu. 
Pri PEV gre za kompleksno deformacijo celotnega stopala. Patoanatomsko 
ugotavljamo skrajšan in ukrivljen vrat skočnice, ki je sicer v celoti zmanjšana. Tudi 
petnica je hipoplastična in premaknjena medialno. Podobno velja za stopalnice in 
kosti srednjega stopala. Posledice deformiranega stopala se kažejo tudi na goleni, 
ki je skupaj s piščaljo zasukana navznoter. Na talonavikularnem sklepu ugotavljamo 
subluksacijo, subtalarni sklep je deformiran tako, da sta petnica in skočnica na 
lateralnem RTG posnetku vzporedni. Vse mehkotkivne strukture tako anteromedialno 
kot posterolateralno so skrajšane in kažejo tendenco fibrozacije. 
Pogosto je PEV povezan z drugimi prirojenimi nepravilnostmi. V 15% ugotovimo 
razvojno displazijo kolkov. PEV je praviloma komponenta artrogripoze, sicer pa se 
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pogosto pojavi v sklopu pritlikavosti ali Larsen sindroma, ki se kaže s prirojenimi izpahi 
velikih sklepov. PEV se lahko razvije tudi sekundarno, kot posledica nevromišičnih 
nepravilnosti (Charcot-Marie-Tooth, poliomielitis, cerebralna pareza).

DIAGNOZA
Se postavi ob rojstvu, relativno enostavno pa je ugotoviti nepravilnost že pred 
rojstvom z UZ pregledom. Stopalo je ob manipulaciji rigidno in fiksirano v ekvinovarus 
položaju. Sprednje del je adduciran in premaknjen v kavus. Ahilova tetiva je ob tipanju 
napeta in zožena. Mečne mišice so atrofične in skrajšane. 
Na RTG posnetku se orientiramo po osifikacijskih jedrih skočnice in petnice. Te sta 
tako na stranskem kot AP posnetku vzporedni druga proti drugi. Pri zdravem stopalu 
sicer znaša ta kot med 20°-50° (Slika 2).

 
Slika 2a. Zdravo stopalo – kot med petnico in skočnico znaša med 20-50°.  

Slika 2b. Petnica in skočnica sta vzporedni druga na drugo.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
PEV moramo razlikovati od fleksibilnega ekvinovarusa (»zaležano stopalo«). 
Fleksibilna oblika PEV ob inspekciji kaže podobno sliko kot rigidna oblika, vendar 
lahko ob manipulaciji tako stopalo praviloma korigiramo do nevtralnega položaja 
ali celo postavimo v zunanjo rotacijo oz. dorzifleksijo. Tudi atrofija golenskih mišic 
pri taki obliki PEV ni prisotna.
Prirojen pes adduktus je patologija, ki je prav tako lahko na prvi pogled podobna 
PEV vendar v tem primeru zadnje stopalno ni deformirano.
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ZDRAVLJENJE
Zdravljenje v veliki večini primerov temelji na metodi konservativnega redresijskega 
mavčenja po Ponsetiju, ki v 90% vključuje tudi tenotomijo Ahilove tetive. Metoda 
temelji na principu korigiranja deformiranega stopala s postopnim mavčenjem pri 
čemer tedensko menjujemo nadkolenske mavce, pred zadnjim 5. mavčenjem pa 
napravimo tenotomijo Ahilove tetive in nogo zamavčimo za nadaljnje 3 tedne (Slika 
3). V običajnih primerih torej mavčenje traja 7 tednov. Po mavčenju otroku namestimo 
posebno ortozo – Denis-Brownovo opornico katero more nositi do 4. leta starosti 
(Slika 4). Prve 3. mesece nosi ortozo čez celi dan, nato pa do 4. leta tekom noči in 
dnevnega počitka. Takšna terapija je v 95% primerov uspešna, pri čemer je treba 
poudariti, da se lahko deformacija ponovi vse do zaključka rasti otroka. Tveganje 
za ponovitev sicer z rastjo otroka pada in se izniči ob zaključku rasti. V kolikor pride 
do recidiva, ponovno izvedemo postopek mavčenja in eventualno znova prekinemo 
Ahilovo tetivo. V 5% primerov , kjer z mavčenjem po Ponsetiju nismo uspešni, pridejo 
v poštev dodatni operativni posegi, kot je transpozicija tetive tibialis anterior, klasični 
operativni poseg peritalarne sprostitve ali celo zdravljenje z zunanjim fiksaterjem.

 
Slika 3. Stopenjsko mavčenje po Ponsetiju. Namestimo 5 mavcev v tedenskem zamiku.
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Slika 4. Po mavčenju mora otrok do 4. leta nositi Denis-Brownovo ortozo, ki vzdržuje pravilen položaj 

stopala. 70° zunanje rotacije in 0° dorzifleksije.

KONGENITALNO PLOSKO STOPALO (VERTIKALNI TALUS) IN 
FLEKSIBILNO OZ. FIZIOLOŠKO PLOSKO STOPALO
Vertikalni talus in fleksibilno plosko stopalo klinično kažeta podobno sliko (Slika 5). V 
prvem primeru gre za težko patologijo stopala in ekstremno planovalgus deformacijo, 
ki vedno zahteva operativno zdravljenje. Na stranskem RTG posnetku pri vertikalnem 
talusu ugotavljamo praktično navpično postavljeno, izpahnjeno skočnico glede na 
navikularno kost (Slika 6). Takšno stopalo je popolnoma rigidno in se ne odziva na 
konservativno zdravljenje. Čimprej, najkasneje pa do 1. leta starosti, je posledično 
treba izvesti operativni poseg – peritalarno sprostitev skočnice in repozicijo ter 
začasno imobilizacijo stopala v mavcu.

 
Slika 5. Klinični izgled vertikalnega talusa je na prvi pogled podoben klinični sliki ploskega stopala.
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Slika 6. Na RTG posnetku je talus (skočnica) postavljen skoraj navpično (vertikalno).

Popolno nasprotje je fleksibilno oziroma fiziološko plosko stopalo. Pri fleksibilnem 
ploskem stopalu gre za spustitev stopalnega loka zaradi hipotone muskulature 
ali prekomerno elastičnih vezi stopala. Fiziološko plosko stopalo ugotavljamo kar 
pri 5-10% otroške populacije in predstavlja normalno različico zdravega stopala 
pri katerem se nekoliko spusti stopalni lok. Tako fleksibilno kot fiziološko plosko 
stopalo se v veliki večni primerov do 12. leta starosti korigirata sama. Podporno 
zdravljenje predstavljajo vaje za krepitev stopalnega loka, redna športna aktivnost 
in mehka obutev, ki ne podpira stopalnega loka. Prekomerna opora stopalnega loka 
z ortopedskimi vložki namreč dodatno oslabi vezi in mišičje stopala pri čemer se 
lahko deformacija še poslabša. V izjemnih primerih, ko se plosko stopalo ne popravi 
do 12. leta starosti ali če imamo opravka s bolečim ploskim stopalom, se lahko 
odločimo za operativni poseg. Največkrat napravimo operacijo, ki se imenuje artroriza. 
V subtalarni sklep vstavimo konusni vijak (subtalarno endoprotezo), ki preprečuje 
prekomerne valgusne premike petnice in tako prepreči spustitev stopalnega loka. 
*Natančnejša predstavitev patologije ploskega stopala pri otroku je opisana v 
naslednjem poglavju tega zbornika.

POMOŽNI (AKSCESORNI) OSIFIKACIJSKI CENTRI STOPALA
Pomožne kosti na stopalu so relativno pogosta fiziološka varianta normalnega 
stopala in jih ugotavljamo pri 15% populacije. Najpogostejše so os trigonum, os 
peroneum, os naviculare (tibiale) externum (Slika 7). Klinično pomembni sta zgolj os 
naviculare ext. in os subfibulare. Slednja nastane kot posledica poškodbe narastišča 
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sprednjega talofibularnega ligamenta na fibulo. Značilna za pomožno navikularno 
kost je zadebelitev na srednjem delu medialne strani stopala, kar lahko povzroči 
težave pri nošenju obutve. V težjih primerih zato izvedemo operativni poseg kjer 
odstranimo odvečno navikularno kost. Če se na njo v celoti narašča tetiva tibialis 
posterior je treba ob odstranitvi kosti napraviti rekonstrukcijo narastišča tetive. 
S tem se izognemo nastanka pridobljenega ploskega stopala, saj je tetiva tibialis 
posterior najpomembnejši stabilizator stopalnega loka.

 
Slika 7. Pomožna kost – os naviculare externum.

TARZALNA KOALICIJA
Pri tarzalni kolaiciji gre za kostno ali mehkotkivno zraščenost med kostema zadnjega 
stopala in/ali srednjega stopala, ki je posledica motnje diferenciacije oziroma 
segmentacije kosti. Incidenca tarzalne koalicije znaša približno 1%. V 53% ugotavljamo 
kalkaneo-navikularno koalicijo, 37% talo-kalkanearno koalicijo, sicer pa so mogoče 
še: talo-navikularna, kalakneo-kuboidna in navikulo-kuneiformna koalicija. Tarzalna 
koalicija lahko nastane tudi v sklopu nekaterih kompleksnih sindromov (npr. Apertov 
sindrom). 

KLINIČNA SLIKA IN DIAGNOZA
Velik del otrok s tarzalno koalicijo je asimptomatskih. Težave se pogosto pojavijo šele 
v odrasli dobi, ko se koaliciji pridruži obraba sklepov zadnjega stopala. Pri rigidnem, 
ploskem ali bolečem otroškem stopalu moramo vedno imeti v mislih morebitno 
zraščenost kosti. Ob preiskavi smo pozorni na pomičnost petnice. Če ob manipulaciji 
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petnica ni dobro pomična in če ne gre brez težav v varus, ko pacient stopi na prste, 
moremo vedno pomisliti na tarzalno koalicijo.

 
Slika 8. Kalkaneo-navikularna tarzalna koalicija.

Pri postavitvi dokončne diagnoze pridejo v poštev AP, stranski in polstranski RTG 
posnetek stopala (Slika 8). V dodatno pomoč lahko služi tudi CT ali MR preiskava.

ZDRAVLJENJE
Zdravljenje simptomatske tarzalne koalicije je kirurško. Treba je izrezat povezavo 
med zraščenima kostema in v vmesni prostor vstaviti mehko tkivo (najpogosteje 
maščobno tkivo iz glutealne regije), ki preprečuje ponovno zraščenje. Pooperativno 
je pomembna zgodnja rehabilitacija in razgibavanje.

MOTNJE FORMIRANJA PRSTOV IN STOPALNIC
O polidaktiliji govorimo, ko je število prstov na enem stopalu večje od 5. Incidenca 
znaša 3 na 10.000. Polidaktilijo razdelimo na preaksialno (podvojitve na strani 
palca), centralno (podvojitve 2. do 4. prsta) in postaksialno (podvojitve 5. prsta). 
Najpogostejša je podvojitev 5. prsta. Optimalen čas za odstranitev preštevilnih 
prstov je do 12. meseca starosti, preden otrok shodi.
Sindaktilija (zraščenost med dvema prstoma) je relativno redka nepravilnost, ki je 
pogosto za starše zelo moteča, pacienti pa zaradi nje nimajo težav. Operativni poseg 
razrešitve sindaktilije se zato odsvetuje, saj obstaja tveganje trajnih bolečin zaradi 
brazgotinjenja nad tankim kožnim pokrovom med prsti.
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METATARSUS ADDUKTUS
Gre za deformacijo, ki se najpogosteje razvije v prvih tednih po rojstvu in je definirana, 
kot addukcija sprednjega stopala v odnosu na zadnje stopalo (Slika 9). Razvije se 
izključno pri novorojencih, ki so se rodili ob predvidenem terminu poroda ali po 
njem in ne pri nedonošenčkih. Posledično je glavni vzrok za nastanek metatarsus 
adduktusa utesnjen položaj stopal v maternici in neuravnoteženo delovanje tetiv. 
Predvsem tetive tibialis anterior, posterior in fleksor halucis longus bi naj bile pri 
takem stopalu bolj napete, kot ostale tetive stopala.

 
Slika 9. Metatarsus adduktus. Sprednje stopalo je pomaknjeno navznoter glede na zadnje stopalo.

KLINIČNA SLIKA IN ZDRAVLJENJE
Ob pregledu ugotavljamo v addukcijo (navznoter) pomaknjen sprednji del stopala v 
odnosu na zadnje stopalo. Narava same deformacije je benigna. Običajno se z rastjo 
zmanjša spontano ali celo izgine. Pri izrazitejših deformacijah, ki jih ugotavljamo pri 
približno 15%, je smiselno namestiti za nekaj tednov redresijske mavce s katerimi 
pospešimo korekcijo. Kirurško ukrepanje načeloma ni potrebno.
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JUVENILNI HALUKS VALGUS (JHV)
JHV je valgusna deformacija palca, ki se pojavi v dobi pubertete zaradi pomika 1. 
stopalnice v addukucijo glede na ostale stopalnice. Ugotavljamo jo 1-2% otroške 
populacije in je petkrat pogostejši pri deklicah, kot dečkih. Za razliko od haluks valgus 
deformacije pri odraslem, lahko pri otrocih v blagih in zmernih primerih najprej 
izvajamo konservativno terapijo z nočnimi ortozami. Če to ne zadostuje izvedemo 
operativni poseg, podobno kot pri odrasli populaciji. Izberemo vrsto operacije pri 
kateri se izognemo rastni coni proksimalnega dela 1. stopalnice, da ne zaustavimo 
njene rasti.

OSTEOHONDROZE
Mb. Kohler, Mb. Freiberg in Mb. Sever so najpogostejše ostehondroze na stopalu.
Mb. Kohler opisuje aseptično nekrozo navikularne kosti. Pojavlja sem med 2. in 8. letom 
starosti in je štirikrat pogostejša pri deklicah. Vzrok je najverjetneje preobremenitev 
navikularne kosti in posledična motnja v prekrvavitvi, kar povzroči prehodno nekrozo. 
Klinična slika kaže nespecifične bolečine na stopalu in šepanje. Na RTG posnetku je 
navikularna kost zgoščena (kondenzirana) ali fragmentirana (Slika 10). Zdravljenje 
je konservativno. V težjih primerih za 6 tednov namestimo hodilni mavec, kasneje 
pa za hojo predpišemo stopalne vložke. 

 
Slika 10. Aseptična nekroza navikularne kosti levega stopala – faza kondenzacije.
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Mb. Freiberg se pojavlja v obdobju adolescence in prizadene glavico 2., 3. ali 4. 
stopalnice. Pogostejša je pri deklicah s ploskim stopalom, kjer so obremenitve na 
glavice stopalnic praviloma večje. Ob kliničnem pregledu tak otrok s težavo stopi na 
prste, palpatorno pa je bolečina ostro omejena nad glavico stopalnice, ki je prizadeta. 
Diagnozo potrdimo s pomočjo RTG posnetka. Glavica je pogosto deformirana in ima 
sklerotični rob. Bolezen skušamo zdraviti konservativno z mavcem in stopalnimi 
vložki. V težjih primerih, ki ne odgovorijo na konservativno terapijo lahko izvedemo 
skrajšalno ali dorzalno osteotomijo vratu stopalnice. S tem stopalnico razbremenimo 
in tako zmanjšamo bolečino. 
Mb. Sever ali apofizitis petnice je osteohondroza, ki se največkrat pojavi pri športno 
aktivnih mladostnikih. Pogosto pride zgolj do vnetja rastne cone na apofizi petnice 
brez pridružene nekroze kosti apofize. Posledično je lahko kljub aktivnemu vnetju 
in pregrajevanju kosti v obolelem predelu RTG posnetek normalen. Za potrditev 
diagnoze zato zadostuje klinična slika. Zdravljenje je vedno konservativno. Poskrbeti 
je treba za udobno obutev, ki razbremeni peto. Športno aktivnost prilagodimo tako, 
da se odsvetujejo športi, ki potencirajo bolečino. Podporno zdravljenje je lokalno 
hlajenje in izjemoma analgetik. Bolezen izzveni najkasneje do zaključka rasti, njeno 
običajno trajanje pa je 1 do 2 leti. 
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PLOSKO STOPALO PRI OTROKU IN ODRASLEM
Igor Novak, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

UVOD
Plosko stopalo je pogosta entiteta, ki jo srečujemo pri otrocih in odraslih v ortopedski 
ambulanti. O ploskem stopalu govorimo takrat, kadar je medialni stopalni lok znižan 
ali ga ni. Plosko stopalo je lahko fleksibilno ali rigidno. Kadar govorimo o deformaciji 
stopala, ki nastane pri odraslih po kostnem dozoretju, jo imenujemo pridobljeno 
plosko stopalo. 
Pojem pridobljeno pomeni, da je prišlo do fiziološke ali strukturne spremembe 
stopala, katero je bilo pred tem normalno.
Čeprav gre za signifikantno incidenco tega pojava, so v strokovnih krogih še vedno 
razprave glede patofiziologije ploskega stopala.

PATOFIZIOLOGIJA
Stopalo je sestavljeno iz 26-tih kosti in ima medialni in lateralni stopalni lok. 
Podporo medialnemu stopalnemu loku dajejo številne anatomske strukture, ki 
so lahko prizadete pri nastajanju pridobljenega ploskega stopala. Kostno podporo 
medialnemu stopalnemu loku dajejo kalkaneus, talus, kuneiformne kosti ter prva, 
druga in tretja metatarzalna kost.
Kot pomemben člen pri stabilnosti medialnega stopalnega loka je Springov ligamentarni 
kompleks. Gre za kalkaneonavikularni ligament, ki ima dve pomembni funkciji. Deluje 
kot podpora glavici talusa in s tem zagotavlja stabilnost talonavikularnega sklepa 
ter deluje kot statični podpornik medialnega stopalnega loka.
Ligamentarni kompleks in skladna struktura kosti talonavikulokalkanealnega sklepa 
dajejo podporo in statično stabilnost medialnemu stopalnemu loku. Springov 
ligamentarni kompleks je najpogosteje prizadeta struktura in je kot statični stabilizator 
najpogostejši vzrok za nastanek pridobljenega ploskega stopala.
Kot najpogostejša struktura, ki je prizadeta pri dinamični stabilnosti medialnega 
stopalnega loka, je tetiva mišice tibialis posterior (PTT).
Funkcija PTT-a je, da invertira srednje stopalo in elevira medialni stopalni lok. Med 
hojo je stopalo fleksibilno, ko se peta dotakne tal (zaradi prilagoditve tal) in rigidno 
v fazi odriva. V fazi odriva, oziroma ko se peta dvigne od tal, PTT povzroči addukcijo 
transverzalnega tarzalnega sklepa in s tem inverzijo subtalarnega sklepa, katerega 
rezultat je divergenca talonavikularnega in kalkaneokuboidnega sklepa, vzročno pa 
pride do zaklepa transverzalnega tarzalnega sklepa (Chopartovega sklepa). Tako 
postane stopalo rigidna ročica, preko katere močna mišica gastroknemius-soleus 
povzdigne peto od tal.
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V primeru iztega ali rupture PTT-a, postane tetiva nefunkcionalna, posledično se 
medialni stopalni lok izravna, sprednje stopalo abducira, zadnje stopalo pa deformira 
v valgus. 
Večina strokovnjakov soglaša, da je primarni vzrok za nastanek ploskega stopala 
izguba dinamične podpore medialnega stopalnega loka, kateri sledi še izguba 
statične stabilnosti. 
Deformacija vključuje skrajšavo lateralne kolumne, plantarno inklinacijo glave talusa 
in lateralno subluksacijo navikularne kosti.
Klinično se stopalni lok izravna, sprednje stopalo abducira, petnica pa gre v valgus 
položaj. Ker pri ploskem stopalu ni zaklepa transverzalnega tarzalnega sklepa, 
stopalo ne more postati rigidno, zato bolniki ne morejo dvigniti pete od tal. Pojavi 
se začaran krog, v katerem so statični in dinamični stabilizatorji stopalnega loka 
preobremenjeni in pojavi se bolečina.

ETIOLOGIJA
Najpogostejši vzrok za nastanek pridobljenega ploskega stopala je disfunkcija PTT-a. 
Vzroki za disfunkcijo PTT-a so: degenerativni, vnetni in travmatski. 
Pri mlajših bolnikih z rigidnim ploskim stopalom so lahko vzroki tudi tarzalna koalicija, 
kongenitalni vertikalni talus in ostale kongenitalne deformacije zadnjega stopala. 
Vzroki za nastanek ploskega stopala so še: poškodba kosti ali mehkega tkiva, artritis 
(degenerativni, vnetni), nevrogeni vzroki (Charcotova artropatija, sladkorna bolezen, 
poškodba hrbtenjače).

KLINIČNI PREGLED
Klinična slika je različna in je odvisna od stopnje deformacije. Pogosto se kaže kot: 
vidna ploska deformacija stopala, nezmožnost ali bolečina pri poizkusu dviga pete 
od tal stoje na eni nogi, bolečina po poteku PTT-a in otežena hoja. 
Bolniki se pogosto pritožujejo nad bolečino in oteklino v predelu notranjega maleola 
in srednjega stopala, kadar stojijo ali hodijo. Sčasoma opazijo izravnano stopalo, hojo 
po notranji strani stopala in zmanjšano moč pri dvigu pete od tal. Ko peta dislocira v 
valgus položaj, sprednje stopalo pa abducira, se zaradi utesnitve med kalkaneusom 
in fibulo pojavi bolečina v predelu lateralnega maleola. 
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Slika 1: A) Izravnan stopalni lok, B) petnica je v valgus položaju.

Bolnika gledamo v stoječem položaju tako, da primerjamo stopala. Pri pregledu 
bolnika od zadaj, vidimo sprednje stopalo v abdukciji in petnico v valgus položaju. 
Ker je sprednje stopalo v abdukciji, vidimo lateralno od petnice več prstov kot na 
zdravem stopalu. Normalno vidimo en ali dva prsta, ko pa je sprednje stopalo v 
abdukciji, pa vidimo tri ali več prstov.

 
Slika 2: Sprednje stopalo je v abdukciji, zato vidimo več prstov.

Pri testu bolnika, da se postavi na prste ene noge, se pri normalnem stopalu petnica 
invertira, v primeru disfunkcuje PTT-a pa petnica ne invertira, bolnik pa se ne more 
postaviti na prste ene noge ter občuti bolečino in nestabilnost.
Naslednji korak je palpacija stopala in sicer predel poteka PTT-a in distalni del fibule, 
ki je boleč v kasnejšem stadiju. Moč posteriorne tibialne mišice testiramo tako, da 
držimo sprednje stopalo v plantarni fleksiji in everziji, bolnik pa poskuša invertirati 
stopalo.
Na koncu še pregledamo fleksibilnost sprednjega stopala tako, da petnico držimo v 
nevtralnem položaju, sprednje stopalo pa proniramo in supiniramo.



GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

104

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA
Kot pri ostalih deformacijah stopala je tudi v primeru ploskega stopala na prvem 
mestu rentgenogram stopala in gležnja. Stopalo slikamo pri obremenitvi v treh 
projekcijah in sicer anteroposteriorna (AP), polstranska in stranska. Gleženj pa slikamo 
pri obremenitvi v AP, “mortise” in stranski projekciji. Na stranski projekciji je značilno 
viden kolabiran longitudinalni lok, na AP projekciji pa je vidna lateralna subluksacija 
talonavikularnega sklepa zaradi abdukcije sprednjega stopala.

 
Slika 3: Stranski RTG posnetek stopala. Viden je izravnan stopalni lok.

Magnetna resonanca (MRI) je zelo senzitivna in specifična slikovna preiskava, s katero 
si lahko zelo natančno prikažemo tako mehkotkivno kot kostno anatomijo. Glede na 
to, da s klinično sliko in rentgenogramom dobimo dovolj informacij, delamo MRI redko.

ZDRAVLJENJE
Za konzervativno zdravljenje se predvsem odločimo pri bolnikih, ki so starejši in 
zaradi številnih spremljajočih bolezni niso sposobni za operativni poseg. Glede na 
stopnjo bolezni se odločimo za način zdravljenja, ki vključuje počitek, imobilizacijo, 
nesteroidne antirevmatike in fizikalno terapijo.
Pri I. stopnji disfunkcije PTT-a, za katero je značilna predvsem bolečina zaradi 
akutnega tenosinovitisa, brez deformacije stopala, se odločimo za hodilni škorenj 
za 6 do 8 tednov. Kortikosteroidne injekcije v predel tetive odsvetujemo zaradi 
možnosti rupture tetive.
Pri II. stopnji je prisotna boleča fleksibilna deformacija stopala. V tem primeru je 
indicirana ortoza za gleženj in stopalo.
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Pri III. In IV. stopnji, ko se razvije rigidno plosko stopalo, pa je indicirana podaljšana 
ortoza nad gležnjem.

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE
I. stadij poskušamo zdraviti konzervativno. V primeru, da zdravljenje ni bilo uspešno, 

se odločimo za operacijo, ki vključuje debridement PTT-a, tenosinovektomija 
in sprostitev tetivne ovojnice.

II. Pri II. stadiju, kjer je prisotna fleksibilna deformacija, so mnenja glede operativnega 
zdravljenja različna. Bolnike lahko zdravimo z ortozo in kasneje, če ne pride 
do izboljšanja, z operacijo. Opisanih je več operativnih tehnik (reparacija 
tetive, transfer dolge tetive fleksorja palca, reparacija Springovega ligamenta, 
podaljšava lateralne kolumne, osteotomija petne kosti z medialnim premikom 
in omejena artrodeza zadnjega ali srednjega stopala). 

III. Pri III. stadiju, kjer je prisotna že fiksna deformacija stopala, je pogosto 
indicirana artrodeza. Cilj operacije je odpraviti bolečino in ponovno vzpostaviti 
anatomsko oblikovano stopalo. Princip artrodeze stopala je, da zatrdimo čim 
manj sklepov.

 
Slika 4: Stranski RTG posnetek stopala. A) III. stadij deformacije, B) trojna artrodeza stopala.

IV. Stadij bolezni je redek. Do IV. stadija deformacije stopala pride zaradi 
insuficientnega deltoidnega ligamenta. Pri zdravljenju fiksne subtalarne 
deformacije in degeneriranega gležnja, ki je v valgus položaju, je potrebna 
tibiotalokalkanealna artrodeza. 

Bolnike je potrebno seznaniti o daljši pooperativi rehabilitaciji. Po rekonstrukciji tetiv 
in po osteotomijah je potrebno operirano okončino razbremenjevati 6 tednov, pri 
zatrditvi pa do 3 mesece. Otekanje stopala je lahko prisotno od 4 do 10 mesecev 
po operaciji.
Objavljeni rezultati poročajo o dobrih do zelo dobrih pooperativnih rezultatih.
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FLEKSIBILNO PLOSKO STOPALO PRI OTROKU
Gre za fiziološko različico in se smatra kot normalno stopalo. Medialni stopalni lok 
je izravnan, sprednje stopalo je abducirano, petnica pa v valgus položaju. Kadar je 
otrok s fleksibilnim ploskim stopalom v stoječem položaju, je stopalni lok izravnan. 
Ko pa otrok sedi ali se postavi na prste, pa se stopalni lok ponovno pojavi.

  
Slika 5: Stopalni lok se ponovno vzpostavi, ko se otrok postavi na prste.

Fleksibilno plosko stopalo je pri otrocih pogosto in se vedno pojavi na obeh stopalih. 
Ponavadi otroci nimajo bolečin, mišice in tetive pa delujejo normalno.
Otroci, ki imajo fleksibilno plosko stopalo, ponavadi razvijejo stopalni lok do petega 
leta, nekateri pa nikoli. V primeru, da stopalnega loka ne razvijejo, se lahko v odrasli 
dobi pojavi bolečina.
Ker so otroci v večini primerov asimptomatski, opravimo le klinični pregled. V kolikor 
pa je prisotna bolečina, naredimo rentgenogram stopala, da izključimo tarzalno 
koalicijo, kongenitalni vertikalni talus in akcesorno navikularno kost. Rentgenogram 
opravimo tudi, če je stopalo rigidno.
Zdravljenje v večini primerov ni potrebno, saj so otroci asimptomatski in se stanje 
reši spontano. V primeru, da pa otroci imajo težave, svetujemo primerno obutev in 
raztezne vaje.
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Operativno zdravimo le redko. V primeru, da je fleksibilnemu stopalu pridružena še 
kontraktura Ahilove tetive, kar se pojavi v 25%, in da po konzervativnem zdravljenju 
ni prišlo do izboljšanja, naredimo podaljšavo Ahilove tetive.
V primeru, da je po neuspelem konzervativnem zdravljenju še vedno prisotna bolečina, 
se odločimo za kalkanealno osteotomijo z ali brez kuneiformne osteotomije. 

 
Slika 6: Osteotomija kalkaneusa, s katero podaljšamo lateralno kolumno stopala.
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HALUKS VALGUS
Tomaž Bajec, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

HALUKS VALGUS je definiran kot lateralna deviacija proksimalne falange palca glede 
na prvo stopalnico.
Na področju raziskav in dognanj glede problematike Haluks valgus-a ni praktično nič 
novega. Novosti oz tako imenovane novosti so s področja operativnega zdravljenja, 
kjer razni avtorji poskušajo predstaviti prednosti njihovega operativnega zdravljenja. 
Večinoma gre za to, da nekoliko modificirajo že opisane operativne tehnike (le teh 
je več kot 130) zdravljenja in to prikažejo kot novost. Ker gre za priročnik namenjen 
osebnim zdravnikom se ne bom spuščal v ozko specialistično problematiko, kjer 
ni enotnega mnenja o najboljši možni rešitvi v dani situaciji. Napisal bom nekaj 
osnovnih dejstev v problematiki Haluks valgus-a. Zainteresirane bralce vabim, da 
si preberejo tudi članek, ki je bil objavljen v Ortopedskih dnevih 2006 (II. Mariborsko 
ortopedsko srečanje: gleženj in stopalo v ortopediji, na strani 70 do 90) pod naslovom: 
Operativno Zdravljenje Haluks Valgusa. Oba članka zelo verjetno zajameta veliko 
večino potrebnega znanja, ki jo potrebuje osebni zdravnik pri delu s svojimi bolniki.

A. EPIDEMIOLOGIJA/SPLOŠNA DEJSTVA:
1. Haluks valgus je definiran kot lateralna deviacija proksimalne falange palca 

glede na prvo stopalnico.
2. Pri Haluks valgusu imamo pogosto prisotno tudi medialno deviacijo prve 

stopalnice (lat. metarsus primus varus).
3. Haluks valgus se pojavlja pogosteje pri ženskah.

B. ETIOLOGIJA:
1. Več študij omenja povezavo med obutvijo (ozki čevlji) in posledičnim razvojem 

Haluks valgusa
2. Metarsus primus varus in plosko stopalo se omenjata kot možna vzroka 

nastanka Haluks valgusa
3. Družinska anamneza je velikokrat pozitivna- študije pokažejo pojavljanje 

problema Haluks valgusa v družinah od 63 % - 94 %.
4. Obolenja, ki lahko (med ostalimi težavami, ki jih povzročajo) povzročijo nastanek 

Haluks valgusa so: revmatoidni artritis, bolezni vezivnega tkiva, cerebralna 
paraliza oz druga nevro-mišična obolenja, poškodbe stopala
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C. PATOANATOMIJA:
1. Z valgus deviacijo palca pride do varus položaja metatarzale (različna mnenja 

o tem kaj je vzrok in kaj je posledica)
2. Pride do luksacije sezamoidnih kosti, ki se pomaknejo lateralno glede na 

glavico stopalnice, katera se pomakne medialno
3. Medialna kapsula sklepa Haluksa (I MTP sklep) se raztegne, lateralna kapsula 

pa zakrči
4. Tetiva mišice Adduktor Halucis, ki se narašča na bazo prve falange palca 

in deloma tudi na sezamoidni kompleks , s svojim delovanjem še poslabša 
stanje-deluje tako, da več kot Haluks valgusa

5. S slabšanjem stanja se izgubi tako imenovani mehanizem škripca-pomemben 
pri hoji glede normale porazdelitve telesne teže, ko stopamo preko palca in 
posledično se več teže prenaša preko drugih stopalnic, kar povzroča tako 
imenovano metatarzalgijo.

6. Z večanje latralnega odmika palca, pride tudi do rotacije v palcu-pronacije 
palca in tudi do pritiska na sosednji prst, kar povzroči zakrčenost (kontrakturo) 
drugega prsta

D. PREGLED IN ANAMNEZA:
1. Bolnik-ca pregledamo ko le ta stoji na bosih nogah
2. Velikokrat opazimo oteklino na medialni strani prvega MTP sklepa
3. Včasih je prisotno vnetje burze Haluksa
4. Bolnik-ca velikokrat navaja bolečino na medialni strani, ki se veča pri nošnji 

obutve
5. Lahko pride tudi do znakov stiskanja intradigitalnih živcev
6. Velikokrat je zraven prisotna tudi deformacija ostalih prstov-najpogosteje 

drugega prsta
7. Kadar je stopalo normalno oblikovano in bolnik-ca navaja bolečine v predelu 

prvega MTP sklepa pomislimo na obrabo-artrozo, v primeru vnetja omenjenega 
sklepa pa na urični artritis

8. Pri iskanju rešitve bolnikovih težav je potrebno imeti v mislih njegova pričakovanja 
in poznati moramo kakšne so njegove aktivnosti

E. SLIKOVNA DIAGNOSTIKA:
1. Za problematiko Haluks valgusa zadostuje AP in stranski posnetek stopala, 

ko bolnik-ca stoji
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F. TERAPIJA:
1. Upoštevamo pričakovanja in želje bolnikov
2. Ko enkrat pride do Haluks valgusa ni za pričakovati naravnega oz spontanega 

izboljšanja. V najboljšem primeru ostane sprememba na enaki stopnji, zelo 
verjetno pa se s časom stopnja Haluksa veča-stanje se slabša

3. Pri ne operativnem zdravljenju priporočamo primerno široko obutev. Vložki 
pridejo v poštev pri ploskih stopalih in metatarzalgiji. Z raznimi ortozami, ki so 
na razpolago ni za pričakovati izboljšanja, zelo verjetno pa tudi ne bistvenega 
poslabšanja, ki bi nastalo zaradi nošnje omenjenih ortoz

4. Pri odločitvi za operacijo napotimo bolnike k osebam, ki se strokovno ukvarjajo 
s problematiko Haluks valgusa. Če določena oseba operira vse stopnje Haluks 
valgusa po enaki metodi je to zadosten razlog, da se podvomi o njegovi 
usposobljenosti kirurškega reševanja omenjene problematike

Kratice in pojmi, ki jih je dobro poznati pri Haluks valgusu:
HVA-HALUX VALGUS ANGLE - Haluks valgus kot (HVK)
IMA-INTERMETATARZAL ANGLE- intermetatarzalni kot (IMK)
DMAA- DISTAL METATARZAL ARTICULAR ANGLE- distalni metatarzalni sklepni kot 

(DMSK)
PPAA- PROXIMAL PHALANGEAL ARTICULAR ANGLE- proksimalni falangealni sklepni 

kot (PFSK)
MTCA-METATARZO CUNEIFRMNE ANGLE- prva kuneiformno metatarzalni kot
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KOT lokacija pomembnost normalno

HV kot med dolgo osjo prox. falange in 
dolgo osjo prve stopalnice 

določa stopnjo ‘okvare’ I MTP sklepa 
in posledično stopnjo HV

≤ 15°

IMA kot med dolgo osjo prve in druge 
stopalnice

Odstranitev medialne izbokline ne 
vpliva na ta kot-ponovitev HV

≤ 9°

DMAA kot med dolgo osjo prve stopalnice 
in linijo, ki povezuje hrustančni 
del na falangi

Pomemben vpliv na ponovitev oz 
determinira nagnjenost k razvoju HV

≤ 15°

PPAA kot med bazo prox. falange in dolgo 
osjo prve stopalnice

Določa nagnjenost k HV oz. k nastanku 
t.i. HV interfalangeusa

≤ 10°

MTCA kot med bazo prve metatarzale in 
dolgo osjo prve kuneiformne

determinira nagnjenost k razvoju 
nestabilnosti MTCA in s tem ponovitev HV

≤ 10°

Stopnja HV HVK IMK DMAA Procent luksacije sezamoidnih kosti

Ni HV ≤ 15° ≤ 9° ≤ 15° Ni luksacije, centrirane pod glavico

Lažja stopnja HV do 20° do 11° različno pod 50 %

Srednja stopnja HV 20°-40° 11°-16° različno 50 %-75 %

Težka stopnja HV nad 40° nad 16° različno nad 75 %
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DRUGE POGOSTEJŠE BOLEZNI IN DEFORMACIJE 
PRSTOV (SPREDNJE STOPALO)
Jakob Naranđa, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Stopalo razdelimo v tri funkcionalne enote: zadnji del sestavljata petnica in skočnica, 
osrednji 5 nartnih kosti in sprednji stopalnice in prstne kosti. Bolečina v sprednjem 
delu stopala (metatarzalgija) ima številne vzroke. Pogosto se pojavi pri ženskah v 
srednjih in starejših letih, pri mladih je lahko posledica poškodb, preobremenitev, 
aseptične nekroze metatarzalne glavice, kasneje pa se pojavi v zvezi z deformacijami. 
V tem prispevku je prikazana vzročna delitev bolečine v sprednjem delu stopala, 
natančneje so opisane bolezni in deformacije palca, deformacije drugega do petega 
prsta, Mortonov nevrinom, aseptična nekroza glavice stopalnice, idr. Na splošno se 
večina takšnih obolenj sprva zdravi konzervativno, v primeru nezadovoljivega uspeha 
se lahko odločimo tudi za kirurško zdravljenje. 

UVOD
Sprednji del stopala tvorijo stopalnice (metatarzale) in prsti (digiti) z členki (falangami), 
mišice hrbtišča in podplata, ligamentarne strukture in druga mehka tkiva. Bolečina je 
ob dodatni deformaciji stopala pogost razlog za pregled pri ortopedu. Diferencialno 
diagnozo bolečega stopala ocenjujemo na podlagi anatomskega položaja bolečine. V 
ta namen stopalo razdelimo v več anatomskih topografskih regij: gleženj (sprednji, 
zadnji, zadnji-zunanji in zadnji notranji), peta in stopalo (zadnje, srednje in sprednjo 
stopalo). V tabeli 1 je prikazana vzročna delitev bolečine v sprednjem delu stopala. 
Navadno je diagnoza jasna že tekom samega kliničnega pregleda, lahko si pomagamo 
tudi s slikovno diagnostiko (RTG, UZ, MR). Bolečina v sprednjem stopalu je najpogosteje 
posledica artroze MTP sklepa, haluks valgus deformacije, okvare sezamoidnih kosti, 
deformacije drugega do petega prsta, metatarzalgije in Mortonovega nevrinoma. 
Zdravljenje je sprva večinoma konzervativno (predvsem ustrezna obutev, RICE, 
razbremenitev), glede na stopnjo deformacije in težav se lahko odločimo tudi za 
kirurško zdravljenje.
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Vzrok DD bolečine v sprednjem delu stopala

Travmatski Kontuzije mehkih tkiv, rane, zlomi, stress frakture 
5. stopalnice, poškodbe sezamoidnih kosti

Nevrološki Nevropatije, išias

Degenerativno obolenje sklepov Artroza

Artritis (avtoimune bolezni) Revmatiodni artritis
Psoriatična artropatija

Metabolne bolezni Protin, psevdoprtoin, sladkorna bolezen, hipotiroidizem

Tumorji Maligni, benigni

Vnetja Vraščeni noht, artritis v sklopu vnetnih bolezni 
(Lymska borelioza, črevesne bolezni), septični artritis, 
osteomielitis 

Vaskularni vzroki Aseptična nekroza

Deformacije palca Artroza MTP sklepa
Haluks valgus
Haluks varus
Haluks rigidus
»Turf toe«

Deformacije 2. – 5. prsta Artroze MTP in PIP sklepov
Krempljasti in kladivasti prsti
Metatarzalgija
MTP nestabilnost/izpah
Valgus deformacija 5. prsta

Drugo Reynaudov fenomen, skleroderma, Fabryeva bolezen, 
Mortonov nevrinom, metatarzalgija, itd.

 
Tabela 1: Vzročna delitev bolečine v sprednjem delu stopala in prstih

DEFORMACIJE IN BOLEZNI PALCA
Pri deformacijah in boleznih nožnega palca se največkrat srečujemo z naslednjimi 
obolenji: haluks valgus, haluks rigidus, haluks varus in okvarami sezamoid. Pri 
športnikih se srečujemo tudi s poškodbo 1. MTP sklepa, t.i. »turf toe«. 
Haluks valgus ali izkrivljen nožni palec je pogost vzrok za bolečine v stopalu. Gre 
za kompleksno deformacijo, ki ne izvira samo iz palca. Bolečini se večkrat pridruži 
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tudi oteklina in rdečina na medialni strani prvega MTP sklepa. Na RTG posnetku 
ugotavljamo lateralno usmerjen palec (slika 1). Po definiciji je pri tej deformaciji 
kot med stopalnico in proksimalno falango večji od 15° in kot med prvo in drugo 
stopalnico večji od 9°. Pri blažjih oblikah je zdravljenje konzervativno (predvsem 
udobna obutev), za operativni poseg se odločimo glede na stopnjo deformacije (več 
v poglavju o Haluks valgusu). 
Haluks varus pomeni medialno deviacijo palca glede na 1. metatarzalo (slika 1). 
Največkrat je posledica prekomerne korekcije haluks valgusa, lahko pa je tudi 
posledica poškodb, vnetnih (RA, ankilozni spondilitis) in nevroloških obolenj (e.g. 
Charcot-Marie-Tooth, post-polio). 

 
Slika 1: Haluks valgus (levo) in haluks varus (desno).

Haluks rigidus je degenerativno obolenje nožnega palca (prvega MTP sklepa), ki 
se kaže z izrazito slabo gibljivostjo in bolečo artrozo, ki se med hojo poslabša. Na 
RTG posnetku ugotavljamo tipične obrabne spremembe: ostefite, zoženo sklepno 
špranjo, subhondralno sklerozo in ciste (slika 2). Zdravljenje je stopenjsko glede 
na stopnjo prizadetosti; simptomatsko oz. konzervativno (spremenjena aktivnost, 
obutev, analgetik) in operativno (odstranitev osteofitov za povečan obseg gibljivosti, 
zatrditev sklepa pri napredovalih oblikah). 

Slika 2: RTG spremembe pri različnih stopnjah artroze 1. MTP sklepa 
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OKVARE SEZAMOIDNIH KOSTI
Na plantarni strani prvega MTP sklepa (pod palcem) se običajno nahajata dve 
sezamoidni kosti, katerih naloga je absorpcija pritiska med hojo, zmanjšanje trenja 
in zaščita kit. Težave s sezamoidama so največkrat povezane s poškodbo (zlom, 
dislokacija, izpah – »turf toe«), vnetjem (sezamoiditis), aseptičnim odmrtjem ene od 
koščic zaradi ponavljajočih mikrotravm, idr. Bolečine so tipično lokalizirane plantarno 
nad prizadeto kostjo in se okrepijo ob plantarni fleksiji palca proti uporu. Pri zlomu 
lahko na RTG posnetku opazimo lomno poko, v primeru suma na septično nekrozo 
pa diagnozo potrdimo z MR preiskavo. V primeru akutne poškodbe ali aseptične 
nekroze je zdravljenje sprva konzervativno (večtedenska imobilizacija). V primeru, 
da to ne zadošča in so bolečina vztrajajoče, se odločimo za odstranitev sezamoide 
in rekonstrukcijo tetive fleksor hallucis brevis (FHB). 

»TURF TOE«
Turf toe je posebna entiteta poškodbe palca (izpah 1. MTP sklepa), ki se pogosteje 
pojavlja pri športnikih. Ob tem gre za poškodbo plantarne plošče v področju 1. MTP 
sklepa in sezamoidnega kompleksa. Mehanizem poškodbe je sledeč; sprednji del 
stopala je fiksiran na podlago s hiperfleksiranim 1. MTP sklepom (slika 3), sledi 
aksialna obremenitev na sklep, pri čemer kombinacija položaja sklepa in sile na sklep 
povzroči poškodbo plantarnih struktur. Zdravljenje je večinoma konzervativno (RICE 
in imobilizacija), redko je potrebno operativno zdravljenje (npr. kompletna ruptura 
plantarne plošče, neuspešno konzervativno zdravljenje). 
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Slika 3: Mehanizem poškodbe pri izpahu 1. MTP sklepa (turf toe). RTG posnetek prikazuje dislokacijo 
sezamoid. 

PROTIN
Protin (tudi putika, pogovorno giht in podagra, kadar gre za palec na nogi) je bolezen, 
za katero so značilni ponavljajoči se napadi sklepnega vnetja – otečen, pordel, boleč 
in vroč sklep. MTP sklep nožnega palca je prizadet najpogosteje (v približno 50 % 
primerih). Klinično diagnozo potrdimo s prisotnostjo kristalov v sklepni tekočini. V 
akutni fazi je zdravljenje z NSAID, ko akutni napad mine, se raven sečne kisline ob 
spremembah življenjskega sloga običajno zniža. Prizadetim s pogostimi napadi 
predpišemo alopurinol.

DEFORMACIJE 2.–5. PRSTA
Spremenjena oblika stopala je najpogosteje posledica spremenjenega načina hoje, 
do česar lahko pride zaradi neustrezne obutve ali določenih bolezni, ki povzročajo 
okvaro mišic, žilja in živčevja (npr. RA, sladkorna bolezen, sinovitis, nevrološka 
obolenja, ipd.). Najpogostejše oblike abnormalnosti prstov v človeškem stopalu so: 
krempljasti (angl. Claw toe) in kladivasti prsti (angl. Hammer toe) ter »mallet toe«. 
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Na sliki 4 so prikazane najpogostejše deformacije in njihove značilnosti. Krempljasti 
in kladivasti prsti so razmeroma pogosta deformacija in se pogosteje pojavljajo pri 
ženskah, ki nosijo visoke pete. Zaradi okvare gibalnih živcev pride do oslabelosti in 
porušenega ravnotežja mišic, ki upogibajo in iztegujejo prste. Ob kronično iztegnjenih 
prstih nog pride v MTP sklepih do premika kite ekstenzorjev prstov in tako kita ne drsi 
več preko dorzalne strani IP sklepa, temveč zdrsne ob sklep in namesto ekstenzije 
povzroča upognitev IP sklepa. 

 

Krempljast prst Kladivast prst Mallet toe

MTP hiperekstenzija normalno (manjša ekstenzija) normalno

PIP fleksija fleksija Normalno

DIP fleksija ekstenzija fleksija
 

Slika 4: Shematski prikaz deformacij nožnih prstov in osnovne značilnosti.

KREMPLJAST PRST
Krempljast prst nastane zaradi zatrditve prsta v polskrčenem položaju, pri čemer 
so členki bolj izbočeni kot običajno, konica prsta pa je usmerjena navzdol. Gre za 
hiperekstenzijo v MTP sklepu, kar povzroči prekomerno upogibanje v PIP in DIP sklepu 
(slika 4). Navadno so spremembe prisotne na več prstih in bilateralno. Primarna 
patologija je v MTP sklepih, saj kronična hiperekstenzija vodi do neustreznega 
upogibanja v DIP in PIP sklepu preko dolega fleksorja prstov (flexor digiti longus - FDL). 
Čez čas postane plantarna plošča nezadostna podpora in tako se baze proksimalnih 
falang in interosalne ter lumbirikalne mišice pomaknejo dorzalno.
Najpogostejši vzrok je siniovitis, lahko je posledica travme ali posledica spregledanega 
kompartment sindroma. V primeru, da so prizadeti vsi prsti, je potrebno pomisliti 
tudi na nevrološko etiologijo. Možni vzroki so tudi predolga druga stopalnica, varus 
prve stopalnice, povečana gibljivost prve stopalnice v primerjavi z drugo, revmatioidni 
artritis (RA), idr. Deformacijo lahko spremljajo tudi druga obolenja, kot npr.: cavus 
deformacija, nevro-mišična obolenja (nesorazmerje med intrinzičnimi in ekstrinzičnimi 
mišicami), vnetne atropatije, idr. 
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Simptomi vključujejo bolečino v predelu nestabilnega MTP sklepa in metatarzalgijo, 
pri kliničnem pregledu pa odkrijemo tipično deformacijo (krempljast prst) z navzdol 
usmerjenimi glavami metatarzal, formacijo otiščancev in zatrdlino (Slika 5). 

Krempljasti prsti Weilova osteotomija
 

Slika 5: Krempljasto spremenjeni prsti z otiščancem 4.prsta (levo) in Weilova osteotomija stoplanice (desno).

Zdravljenje je konzervativno (taping, sprememba obutve) in operativno. Ob tem 
poznamo več tehnik, ki jih izberemo glede na stopnjo deformacije in prizadetost 
prstov. V primeru fleksibilne deformacije brez kontraktur lahko opravimo tenotomijo 
EDB, podaljšavo EDL ali pa FDL (trasfer flexor-to-extensor – Girdlestone). Kadar 
imamo prisotne kontrakture lahko opravimo MTP kapsulotomijo in resekcijo glavic 
falang. V primeru, da so prizadeti vsi prsti, opravimo osteotomijo stopalnic, pri čemer 
dosežemo proksimalizacijo in plantarno translacijo glavic metatarzal (slika 5). 

KLADIVAST PRST
Pri tej deformaciji gre za fleksijo v predelu PIP sklepa in ekstenzijsko deformacijo v 
predelu DIP sklepa. Deformacija je lahko rigidna ali fleksibilna. Ker prsti med hojo ne 
nosijo svojega deleža telesne mase, so obremenitve in pritiski po stopalu nepravilno 
razporejeni. Povzročajo nastajanje trde kože, otiščancev, kurjih očes, bolečine in težave 
pri hoji. Kladivasti prsti so pogosta deformacija prstov stopala, kjer je najpogosteje 
prizadet 2. prst. Deformacija je bolj značilna za ženske starejših let. Pri tej deformaciji 
gre v prvi vrsti za prekomerni vlek mišic iztegovalk prstov (EDL – extensor digitorum 
longus) in za neravnovesje med intrinzičnimi mišicami stopala. 
Simptomi vključujejo bolečino na dorzalni strani sprednjega stopala s klinično značilno 
deformacijo. Pri kliničnem pregledu ugotavljamo fleksijsko deformacijo v predelu PIP 
skepa in ekstenzijo DIP sklepa (slika 6). V pomoč nam je »push up test«, kjer v primeru 
fleksibilne deformacije z dorzalnim pritiskom na področje prizadetih metatarzal s 
plantarne strani zmanjšamo stopnjo deformacije (zmanjšamo vpliv ekstrinzičnih mišic). 
Zdravljenje je sprva konzervativno (predvsem primerna obutev in razbremenitev 
sprednjega dela stopala, silikonski vložki), kasneje se lahko odločimo tudi za kirurško 
korekcijo (npr. transfer in podaljševanje tetiv, resekcijska osteotomija).
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DEFORMACIJA »MALLET TOE«
Za to deformacijo je značilna hiperfleksija v DIP sklepu, ob tem je lahko deformacija 
fleksibilna ali fiksna, izolirana ali pa v sklopu krempljaste deformacije (slika 6). Gre 
za kontrakturo (ali spazem) mišice flexor digitorum longus (FDL), pri 70 % bolnikov 
odkrijemo tudi daljši prst. Navadno so prisotni otiščanci, ki so na pritisk boleči. 
Poznamo tudi kongenitalno obliko, kjer je poleg fleksije v DIP sklepu prisotna še 
lateralna deviacija.

Kladivast prst Mallet toe 
 

Slika 6: Primer kladivaste formacije prstov (levo) in mallet toe (desno).

SINOVITIS 2. MTP SKLEPA
Sinovitis 2. MTP sklepa je najpogostejši monoartikularni artritis MTP sklepov. 
Povečano tveganje imajo bolniki s podaljšano drugo metatarzalo (Mortonovo 
stopalo) in s haluks valgus deformacijo. V poteku bolezni se zaradi sinovitisa zmehča 
kapsulo-ligamentarni aparat MTP sklepa, kar vodi v nestabilnost in deformacijo. 
V tem procesu je udeležena tudi plantarna fascija, ki je odgovorna za plantarno 
deformacijo. Kasneje se lahko pojavi tudi »cross over« deformacija ali pa pride do 
dorzalnega izpaha sklepa. Zdravljenje je konzervativno (NSAID, obutev, sprememba 
aktivnosti) in operativno (sinoviektomija, osteotomija, operacija tetiv). 

PSORIATIČNA ARTROPATIJA
V sklopu psoriaze se pri 10–20 % bolnikov pojavi prizadetost sklepov pred kožnimi 
spremembami. Značilni so cilindrične zadebelitve prstov na nogah (klobasasti prsti), 
lahko se pojavijo tudi spremembe na nohtih. Na RTG opazujemo sklepne spremembe 
v smislu erozivnih sprememb distalnih IP sklepov z osteolizo in krajšanjem členkov. 
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METATARZALGIJA
Metatarzalgija pomeni bolečino na plantarni strani stopala v predelu glavic stopalnic 
in je posledica različnih obolenj, kot so: preobremenitev pri športnikih (burzitis), 
preobremenitev zaradi nošenje visokih pet, različne deformacije stopala (npr.: 
sploščen stopalni lok, deformacije palca in 2.–5. prsta), Mortonov nevrinom, aseptična 
nekroza glavic stopalnic (Fribergova bolezen), neustrezna dolžina oziroma razmerje 
dolžin med sosednjimi stopalnicami, idr. Klinična slika je ob tem relativno tipična z 
bolečino v plantarni regiji, v področju nad ali med glavicami stopalnic. Pogosto so 
na bolečem mestu prisotni tudi otiščanci, kar je tipično za predolgo stopalnico. Na 
RTG posnetku stopala pri takšnem bolniku opazimo neustrezne dolžine stopalnic. 
Pomagamo si t.i. Maestro črto, ki povezuje glavice od prve do zadnje metatarzale. 
V primeru, da črta nima enakomernega poteka od prve do pete metatarzale, je ena 
izmed njih predolga. Zdravljenje metatarzalgije je večinoma konzervativno (predvsem 
ustrezna obutev, RICE, razbremenitev). Kadar to ne zadostuje, se lahko odločimo 
tudi za operativno zdravljenje. 

MORTONOV (INTERDIGITALNI) NEVRINOM
Mortonov nevrinom je nevropatija zaradi povečanega pritiska na interdigitalni živec. 
Pogosteje se bolezen pojavi pri ženskah srednjih let in se navadno nahaja v 3. ali 
2. interdigitalnem prostoru (slika 7). Mehanizem nastanka ni popolnoma znan, 
najverjetneje pa so vzrok ponavljajoče mikrotravme in dolgotrajna obremenitev 
ter pritisk v področju tranzverzalnega intermetatarzalnega ligamenta. Zaradi tega 
se pojavi fibroza v okolici živca, ki ga utesnjuje. Simptom je tipična bolečina v tem 
področju, ki se lahko širi na spodnji del stopala ali na hrbtišče in se poslabša ob 
nošenju tesne obutve. Pri kliničnim pregledu zato stisnemo skupaj končni del 
stopala (približamo metatarzalne kosti), kar povzroča bolečino na tipičnem mestu. 
Zdravljenje je običajno konzervativno (sprememba obutve, metatarzalne podloge 
z razbremenitvijo sprednjega dela stopala), poskusimo lahko tudi z injekcijami 
kortikosteroidov (pomanjkljive študije). Kadar konservativni ukrepi niso zadostni, je 
potreben kirurški poseg. 
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Slika 7: Prikaz interdigitalnih živcev in tipično mesto Mortonovega nevrinoma.

FRIBERGOVA BOLEZEN (MB. KOHLER II)
Bolezen se navadno pojavi v adolescenci pri deklicah in lahko poteka na obeh 
stopalih. Gre za aseptično nekrozo dela glavice stopalnice (navadno 2. stopalnica) 
in navadno poteka v več fazah (slika 8). Zdravljenje je v akutni fazi konzervativno 
(razbremenitev, mavec), kasneje lahko tudi operativno. 

 
Slika 8: RTG in MR preiskava aseptične nekroze glavice druge stopalnice.
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BUNIONET DEFORMACIJA
Za to deformacijo je značilna prominenca na zunanjem delu glavice 5. metatarzale, 
ki je pogosto obojestranska. Pogosteje zbolijo ženske v adolescenčnem in odraslem 
obdobju. Mehanizem nastanka je najverjetneje zunanji pritisk na sprednji del stopala. 
Zdravljenje je konzervativno in operativno. 

TEKAŠKO STOPALO (JOGGER‘S FOOT, MEDIALNA PLANTARNA NEVRAPRAKSIJA)
Ta bolezen sicer ni primarna bolezen sprednjega dela stopala, vendar jo poleg 
pekočega občutka v peti in v predelu stopalnega loka spremlja tudi izguba občutka 
za palcem na podplatu. Vzrok je ujetje medialnega plantarnega živca v vzdolžnem 
stopalnem loku. Zdravljenje je večinoma konzervativno s spremembo obuvala med 
tekom, spremembo tehnike teka in NSAID.

ZAKLJUČEK
Vzroki za bolečino v sprednjem delu stopala (metatarzalgija) so številni in se pogosteje 
pojavljajo pri ženskah v srednjih letih, pri mladih se lahko pojavijo pri aseptični 
okvari metatarzalne glavice, kasneje pa nastanejo v zvezi z deformacijami (npr. 
haluks valgus, sploščeno stopalo, idr.). Zdravljenje je sprva večinoma konzervativno 
(predvsem ustrezna obutev, RICE, razbremenitev), glede na stopnjo deformacije in 
težav se lahko odločimo tudi za kirurško zdravljenje. 
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PLANTARNA FASCIOPATIJA
Asist. Vida Bojnec, dr. med., višji predav. Dragan Lonzarić, dr. med., 
izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor

POVZETEK
Plantarna fasciopatija (PF) je eden od najpogostejših vzrokov za bolečino v peti pri 
odraslih. Za diagnozo sta običajno dovolj že anamneza in klinični pregled, dodatne 
preiskave so potrebne za izključitev drugih možnih vzrokov bolečine v peti. V prispevku 
je predstavljena etiologija in patofiziologija plantarne fasciopatije, ugotovitve in 
najdbe kliničnega pregleda in slikovnih diagnostičnih metod, diferencialna diagnoza 
ter stopenjski način zdravljenja po načelih z dokazi podprte medicine.

UVOD
Plantarna bolečina v peti je pogost razlog za obisk zdravnika, s prevalenco v splošni 
populaciji od 3,6 % do 7 % (1). Pojavi se lahko v vseh življenjskih obdobjih, najpogosteje 
pa med 40. in 60. letom (2), tako pri ljudeh s sedečim načinom življenja kot pri visoko 
aktivnih športnikih ali fizičnih delavcih. Predstavlja 8 % vseh poškodb, povezanih s 
tekom (3, 4), z nižjo prevalenco pri mlajših športnikih (2,5 %) v primerjavi s starejšimi 
športniki (6,6 %) (5). Podatki v literaturi so si nasprotujoči glede povezave med spolom 
in pojavnostjo PF (6).

ANATOMIJA
Plantarna fascija je široka fibrozna aponevroza, ki se pahljačasto razširja na podplatu. 
Izvira iz inferomedialnega anteriornega dela petnice in se distalno razveji v pet delov, 
ki se pripnejo na proksimalno falango vsakega prsta v predelu metatarzofalangealnih 
sklepov. Vsak prstni del se razdeli in se ob straneh tetive fleksorja pripne na periost 
baze proksimalne falange. Pri dorzifleksiji prstov se plantarna fascija funkcionalno 
skrajša, ko zavije okrog glavice vsake stopalnice, kar zmanjša razdaljo med petnico in 
metatarzofalangealnimi sklepi in s tem dvigne medialni vzdolžni stopalni lok (učinek 
vitla ali »windlass mechanism«). Ta mehanizem pomaga vzdrževati stopalni lok in v 
veliki meri prispeva k pravilni biomehaniki hoje s spreminjanjem položaja stopala iz 
supiniranega v proniran in nazaj v supiniran položaj v fazi opore (Slika 1) (7). 
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Slika 1: Učinek vitla (pri dorzifleksiji prstov se plantarna fascija napne, kar skrajša razdaljo med petnico in 

stopalnicami in dvigne medialni vzdolžni stopalni lok).

V splošni uporabi je pojem plantarni fasciitis, ki opisuje simptome v poteku fascije 
v ali brez prisotnosti trna v peti. Trn v peti, viden na radioloških posnetkih, še ne 
podpira diagnoze, saj je pogosta najdba tudi pri asimptomatskih osebah. V zadnjem 
času se svetuje uporaba termina fascioza oz. fasciopatija, s čemer se želi poudariti, 
da ne gre za vnetno histopatološko dogajanje temveč za degenerativen proces. 
Pretirano raztezanje plantarne fascije zaradi različnih vzrokov vodi v mikro poškodbe 
v njenem poteku ali ob prirastišču na petnico, kar povzroči kronično degeneracijo 
vlaken s fibroblastno hipertrofijo, nekrozo in dezorganizacijo kolagena, kaotičnost 
vaskularne hiperplazije z avaskularnimi območji, vendar ob odsotnosti vnetnih 
celic. Te spremembe nakazujejo nevnetno dogajanje, slabša vaskularizacija pa 
pomeni kompromitiran dovod hranilnih snovi fasciji, kar otežkoča celicam sintezo 
ekstracelularnega matriksa, nujnega za remodelacijo in regeneracijo (8, 9, 10).

KLINIČNA SLIKA PLANTARNE FASCIOPATIJE
Diagnozo plantarne fasciopatije lahko postavimo s pomočjo anamneze, znanih 
dejavnikov tveganja in s kliničnim pregledom. Večina bolnikov poroča o bolečih prvih 
jutranjih korakih ali bolečini v peti ob začetku aktivnosti po dolgotrajnejšem sedenju. 
Tipično se bolečina s hojo nekoliko zmanjša, vendar se po daljši hoji ali stoji ponovno 
poslabša. Locirana je običajno na anteromedialnem delu petnice, na prirastišču 
aponevroze na petnico ali v njenem poteku v srednjem delu podplata (Slika 2).
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Slika 2: A) Bolečina pri plantarni fasciopatiji je lahko locirana centralno v poteku fascije (večji oval), na 
anteromedialnem delu petnice (krog) ali direktno na prirastišču (manjši oval). B) MR prikaz anatomije 
plantarne fascije. C) Linije napetosti plantarne fascije in prikaz insercije na anteromedialni del petnice.

Pri pregledu najdemo spremenjen vzorec hoje z izogibanjem dostopu na bolečo 
peto. Palpacija anteromedialnega dela petnice izzove ostro, zbadajočo bolečino, 
pasivna dorzifleksija gležnja in palca lahko pojača občutek napetosti v plantarni 
fasciji in v Ahilovi tetivi. V predelu maščobne blazinice pete je lahko opazna oteklina 
ali atrofija. Če so prisotne hipestezije ali dizestezije, moramo izključiti nevrološki 
vzrok za bolečino v peti (11).
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DEJAVNIKI TVEGANJA ZA PLANTARNO FASCIOPATIJO
Za dober načrt zdravljenja je dobro poznati tudi dejavnike tveganja za nastanek 
plantarne fasciopatije, ki so lahko intrinzični ali ekstrinzični (Tabela 1).

INTRINZIČNI DEJAVNIKI TVEGANJA

An
at

om
sk

i

Debelost (ITM > 30)

Starost (elastičnost fascije in maščobne blazinice pete) 

Plosko stopalo (pes planus)

Visok medialni vzdolžni stopalni lok (pes cavus)

Prikrajšava Ahilove tetive

Prikrajšava mišic zadnje lože spodnjega uda (hamstringi in triceps surae) 

Bi
om

eh
an

sk
i

Hiperpronacija stopala 

Omejena dorzifleksija gležnja

Šibke intrinzične mišice stopala

Šibki plantarni fleksorji stopala

EKSTRINZIČNI DEJAVNIKI TVEGANJA

Ok
ol

jsk
i 

Neprimerna obutev

Bosa hoja

Dolgotrajne obremenitve (stoječe delo, tek)

Sedeč način življenja, neaktivnost

Trda podlaga

Nezadostno mišično raztezanje

Hitro povečanje aktivnosti v kratkem času
 

Tabela 1: Dejavniki tveganja za plantarno fasciopatijo (povzeto po 6 in 12).
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DIFERENCIALNA DIAGNOZA PLANTARNE BOLEČINE V PETI
Za plantarno bolečino v peti je najpogostejši razlog biomehanska disfunkcija 
stopala, vzročni faktor pa je lahko tudi vnetni, neoplastični, nevrološki, poškodbeni 
ali sistemski (Tabela 2).

Etio-
logija

Diagnoza Značilnosti

Ne
vr

ol
oš

ki
 v

zr
ok

i

Sindrom tarzalnega kanala Bolečina in pekoč občutek na medialnem 
delu podplata, ki se poslabša z dorzifleksijo 
in everzijo stopala

Nevropatije Diabetes, alkoholizem, hipovitaminoza B12

Utesintvena nevropatija 
Baxterjevega živca (prva veja 
lateralnega plantarnega živca)

Pekoči občutki v medialnem delu podplata

Sk
el

et
ni

 v
zr

ok
i

Akutni zlom petnice Direkten udarec, nezmožnost obremenjevanja

Stresni zlom petnice Postopen začetek bolečine, večje ponavljajoče 
se obremenitve (tekači), bolečina pri 
mediolateralnem stisku petnice

Apofizitis petnice – Severjeva 
bolezen

Bolečina na zadnji strani pete pri adolescentih

Sistemski artritisi (revmatoidni, 
psoriatični, Reiterjeva bolezen)

Bolečina v večih sklepih, obojestranska 
bolečina v petah

Tumor petnice Globoka bolečina, nočna bolečina

M
eh

ko
tk

iv
ni

 v
zr

ok
i

Udarnina pete Direkten udarec v predel maščobne blazinice 
pete

Atrofija maščobne blazinice pete Pogosteje pri starejših

Ruptura plantarne fascije Nenadna bolečina plantarno v predelu pete 
in ekhimoza

Tendinopatija mišice tibialis 
posterior

Bolečina v predelu posteromedialnega dela 
gležnja ali podplata

Retrokalkanearni burzitis Bolečina v retrokalkanearnem predelu
 

Tabela 2: Diferencialna diagnoza plantarne bolečine v peti (11).
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SLIKOVNE DIAGNOSTIČNE METODE 
Za postavitev diagnoze slikovna diagnostika rutinsko ni potrebna, lahko pa nam 
pomaga pri izključevanju drugih vzrokov za bolečino v peti ali pri trdovratnih primerih 
oz. boleznih z dolgotrajnejšim potekom.
Nativno rentgensko slikanje nam da podatke o strukturi, položaju in obliki kosti. 
Standardni posnetki so anteroposteriorni in lateralni stoje, saj se na tak način 
lahko oceni anatomija med obremenitvijo stopala. Najden trn v peti lahko spremlja 
razredčitev ali lucenca petnice, imenovana znak sedla, vidna tik ob petnem trnu. 
Ocenjujemo lahko tudi debelino maščobne blazinice pete, tumorje, osteomielitis, 
občasno tudi stresni zlom. Slednji je sicer bolje viden na trifazni scintigrafiji skeleta 
ali na magnetnoresonančni sliki (13).
Ultrazvok je poceni, hitra in relativno lahko dostopna preiskava, z njim pri plantarni 
fasciopatiji najdemo zadebelitev proksimalne plantarne fascije (> 4 mm) s področji 
hipoehogenosti, ocenimo lahko perifascialni tekočinski halo, edem ali degeneracijo 
petne maščobne blazinice (13). Glede na novejše podatke iz literature je dober 
prognostični napovedni dejavnik tudi oblika plantarne fascije, ocenjena z ultrazvokom. 
Fleischer in sodelavci so ugotovili, da je pri bolnikih z bikonveksno obliko plantarne 
fascije učinek prve linije zdravljenja slabši kot pri bolnikih, kjer je na ultrazvoku vidna 
le zadebelitev fascije z vzporednimi robovi (Slika 3) (14).

  
Slika 3: Ultrazvočna slika zadebeljene plantarne fascije  

b) z vzporednimi robovi in d) z bikonveksno obliko zadebelitve.

Magnetna resonanca pri plantarni fasciopatiji pokaže zadebelitev plantarne fascije 
s povečano intenziteto signala na T2 posnetkih. Bolnike v praksi napotimo na MR 
slikanje le v primeru izključevanja drugih vzrokov za bolečino v peti (npr. plantarna 
fibromatoza, tumorji, vnetja, utesnitvene nevropatije). 
V primeru bilateralne bolečine ali dolgotrajnega poteka težav s slabim odgovorom na 
zdravljenje je potrebno s krvnimi preiskavami izključiti vnetno sistemsko dogajanje 
(KKS, SR, RF, ANA, sečna kislina, HLA-B27) oz. bolnika napotiti k revmatologu. 
Nevrofiziološka preiskava pa je smiselna, če sumimo na sindrom tarzalnega kanala 
ali radikulopatijo L5-S1 (13).
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ZDRAVLJENJE
Zdravljenje pri plantarni fasciopatiji praviloma poteka stopenjsko (Slika 4) in v 
kombinaciji, zato je težko opredeliti, katera modalnost je najboljša. Obsega lokalno 
hlajenje, raztezne vaje in fizikalno terapijo, nesteroidna protivnetna zdravila, injekcije, 
uporabo vložkov za v čevlje, nočne ortoze, udarne globoke valove in v zadnji liniji 
operativni poseg.
Prva linija zdravljenja je program razteznih vaj, ki jih bolnik izvaja doma. Usmerjene 
so v raztezanje plantarne fascije in Ahilove tetive. DiGiovanni s sodelavci je dokazal, 
da imajo raztezne vaje za plantarno fascijo boljši kratkotrajni učinek zdravljenja 
kot raztezanje Ahilove tetive stoje, dolgoročno pa so bili učinki zdravljenja podobni 
(15). V svoji naslednji študiji leta 2006 je dokazal, da imajo raztezne vaje plantarne 
fascije dober dolgoročni učinek zdravljenja ter jih opredelil kot učinkovito, poceni in 
enostavno zdravljenje tudi kronične plantarne fasciopatije (16).

 
Slika 4: Raztezanje meč (zvečer pred spanjem in zjutraj pred vstajanjem 3 × 30 s z vmesnim 30 s odmorom), 
raztezanje plantarne fascije z masažo (pred prvimi jutranjimi koraki raztegniti in zmasirati 3 × 1 min s 30 s 
odmori). Masaža plantarne fascije pred spanjem in pred prvimi jutranjimi koraki (3 × 1 min z vmesnimi 30 s 

odmori) (povzeto po 12).

Nesteroidni antirevmatiki se običajno uporabljajo skupaj z drugimi metodami 
zdravljenja, Donley s sodelavci poroča o boljšem izidu zdravljenja, ko so ob izvajanju 
razteznih vaj, uporabi petnih vložkov in nočnih ortoz vključili v zdravljenje tudi NSAR 
v primerjavi s skupino, ki je namesto NSAR dobila placebo (17).
Z uporabo pravilne obutve in vložkov (petnih, serijskih in posebej izdelanih) želimo 
z biomehanskega stališča zmanjšati pretirane ali nepravilne statične in dinamične 
obremenitve mehkih tkiv stopala z razbremenitvijo plantarne fascije in s preprečevanjem 
hiperpronacije stopala. Sprva se lahko poskusi z uporabo serijskih vložkov (petnih 
ali za celo stopalo), v primeru neučinkovitosti pa je smiselna izdelava individualno 
izdelanih vložkov. V Cochranovem sistematskem pregledu poročajo, da individualno 
izdelani vložki ne zmanjšajo bolečine v peti bolj kot serijski vložki za čevlje, so pa bili 
bolj učinkoviti, ko so jih uporabili skupaj z nočno ortozo za stopalo (18). 
Funkcija nočne ortoze za stopalo je preprečevanje plantarne fleksije stopala, ko je 
plantarna fascija sproščena in relaksirana in se poskus celjenja in regeneracije odvija 
v skrajšanem in nefunkcionalnem položaju aponevroze. Prvi jutranji koraki so boleči, 
saj se fascija napne in povzroči ponovne mikrotravme obolelega predela fascije 
(19). Uporaba nočne ortoze je smiselna pri bolnikih, ki navajajo boleče prve jutranje 
korake. Nočne ortoze stopalo zadržujejo v nevtralnem položaju in so lahko anteriorne 
ali posteriorne, po podatkih iz literature pa bolniki lažje prenašajo anteriorne (20). 
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Slika 5: Posteriorna in anteriorna nočna ortoza za stopalo.

V splošnem velja prepričanje, da je injekcija kortikosteroida prva linija izbire 
zdravljenja, kar lahko omili simptome posebej v akutni fazi, vendar rezultati študije 
Crawforda in sod. kažejo, da imajo le kratkoročni učinek, dolgoročno (po 6 mesecih) 
pa v primerjavi z neinvazivnimi oblikami zdravljenja ni bilo razlike (21). Zavedati se 
je potrebno možnih stranskih učinkov kortikosteroidne injekcije, ki lahko povzroči 
rupturo plantarne fascije, atrofijo petne maščobne blazinice, poškodbo lateralnega 
plantarnega živca, osteomielitis petnice. Za zmanjšanje pojavnosti stranskih učinkov 
se priporoča stranski medialni pristop pri injiciranju, s čemer se izognemo maščobni 
blazinici in plantarnim živcem (13). Zaradi stranskih učinkov kortikosteroidov na 
tetive je potrebno 2 tedna po injekciji omejiti telesno aktivnost. V zadnjih nekaj letih 
so v uporabi tudi druge injekcijske terapije, kot je apliciranje s trombociti bogate 
plazme, avtologne krvi, botulin toksina in hiperosmolarne dekstroze pri proloterapiji. 
Rezultati študij so vzpodbudni, vendar so na tem področju potrebne še nadaljnje 
raziskave (22, 23, 24). 
V primeru, da zgoraj opisane metode zdravljenja po šestih mesecih niso bile 
učinkovite, svetujejo napotitev bolnika na terapijo z udarnimi globinskimi valovi 
(ESWT), ki razbijejo brazgotinsko tkivo, stimulirajo angiogenezo in celjenje plantarne 
fascije (13, 22). Ibrahim s sodelavci je v svoji študiji z dvoletnim spremljanjem učinka 
terapije dokazal dolgoročno zmanjšanje bolečine z uporabo ESWT in priporočal, da 
se ESWT prične uporabljati kot alternativa kortikosteroidnim injekcijam glede na 
stranske učinke slednjih (25).
Zadnji korak v primeru neučinkovitosti zdravljenja je kirurški poseg (parcialna 
fasciotomija, dekompresija lateralnega plantarnega živca v primeru utesnitvene 
nevropatije, lahko resekcija petnega trna) (13).
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Napotitev na fizioterapijo (ekscentrična 
vadba, prečna frikcija, iontoforeza, 
sonoforeza, tehnika sproščanja fascij)
Injekcija kortikosteroida, s trombociti 
bogate plazme, avtologne krvi, 
botulin toksina, dekstroze
Individualno izdelani vložki 
Anteriorna nočna ortoza

Stopenjsko zdravljenje plantarne bolečine v peti

ESWT (globinski udarni valovi)
Operacija (plantarna fasciotomija)

Relativni počitek in modifikacija 
aktivnosti
Navodila za vaje v domačem 
okolju (raztezne vaje, masaža, 
lokalno hlajenje)
Serijski vložki / petni vložki
Pravilna obutev
Izguba telesne teže
Oralni NSAR

Slika 4: Algoritem zdravljenja (povzeto po 11, 12, 22).

ZAKLJUČEK
Plantarna fasciopatija je pogost razlog za bolečino v peti. Terapevtski postopki se v 
praksi uporabljajo stopenjsko in kombinirano. Če po šestih do osmih tednih ni izboljšanja, 
preidemo na metode zdravljenja naslednje stopnje (Slika 4). Konzervativna obravnava 
je pri bolnikih s plantarno fasciopatijo učinkovita v več kot 90 %. Vendar rehabilitacija 
ni usmerjena le v zdravljenje simptomov, temveč želimo z dobro diagnostično in 
terapevtsko timsko obravnavo vplivati tudi na dejavnike, ki so privedli do obolenja.
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BOLEČE STOPALO PRI ŠPORTNIKU
Asist. mag. Zmago Krajnc, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK
Pri obravnavi športnikov z bolečino v gležnju in stopalu je ob poznavanju funkcionalne 
anatomije, pogosto potrebno poznavanje značilnosti posameznega športa in 
obremenitev, ki so jim izpostavljeni športniki pri različnih športih. Ko obravnavamo 
športnika, ki je utrpel akutno poškodbo, v večini primerov nimamo težav s postavitvijo 
diagnoze in usmerjenim zdravljenjem (konservativnim, operativnim). Pri obravnavi 
preobremenitvenih poškodb, z daljšo anamnezo nespecifične bolečine v stopalu, pa 
je za pravilno zdravljenje potrebna natančna anamneza, klinični pregled, poznavanje 
specifičnih obremenitev športa in usmerjena razširjena diagnostična obravnava.
V prispevku je opisanih nekaj obolenj stopala športnikov na katere moramo biti 
pozorni. Ostale poškodbe in obolenja te anatomske regije, ki lahko prizadenejo 
športnike, so opisane v drugih poglavjih tega zbornika (gleženj, Ahilova tetiva…).

UVOD
V zadnjih desetletjih se z zavedanjem pomembnosti zdravega načina življenja 
znatno povečuje tudi število tako aktivnih kot tudi rekreativnih športnikov. Zato ne 
preseneča, da se pri našem delu vse pogosteje srečujemo s športnimi poškodbami. 
Znano je, da je večje število poškodb med športniki omejeno na spodnji ud in 
znaten del teh prizadene gleženj in stopalo. Bolečina v stopalu med športniki pa 
lahko nastane nenadno, kot posledica akutne poškodbe določene strukture ali pa 
se pojavi postopoma, brez jasnega začetka bolečinske simptomatike, kot posledica 
preobremenitve stopalnih struktur (vezi, tetiv, kosti…). Preko stopal se prenaša 
teža celotnega telesa, zato so stopala ob športnih aktivnostih izpostavljena velikim 
obremenitvam, ki lahko pri določenih športnih aktivnostih preseže celo 20-kratno 
telesno težo športnika. 

EPIDEMIOLOGIJA ŠPORTNIH POŠKODB GLEŽNJA IN STOPALA
Glede na anatomsko lokacijo gležnja in stopala, ki sta pri večini športov izpostavljena 
velikim obremenitvam, ne preseneča večje število poškodb omenjene regije ki jih 
opazujemo pri našem vsakdanjem delu. Epidemiološki podatki kažejo, da je med športniki 
kar 10-15% poškodb omejenih na stopalo in kar 30-40% na gleženj. Znatno pogosteje 
poškodbo gležnja in stopala utrpijo športniki, ki se ukvarjajo s kontaktnim športom – 
80%: nogomet, košarka, rokomet, judo…, v primerjavi z nekontaktnimi športi – 20%: 
tek, odbojka, tenis… Zvini predstavljajo daleč najpogostejši tip poškodbe omenjene 
regije, predvsem zvini gležnja, sledijo zlomi, udarnine in preobremenitveni sindromi. 
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ZNAČILNE ŠPORTNE POŠKODBE STOPALA 
STRESNI ZLOMI STOPALA
Stresne zlome definiramo kot delno ali popolno prekinitev kostnine kot posledico 
ponavljajočih obremenitev, ki presegajo regeneracijsko sposobnost obremenjenega 
tkiva. Poznamo ti. utrujenostne zlome (stresni zlomi v ožjem pomenu) in patološke 
zlome. Za prve velja, da so posledica prevelikih ponavljajočih obremenitev histološko 
normalne kostnine in se na stopalu praviloma pojavljajo na delih kosti, ki imajo slabšo 
prekrvavitev oz. so biomehansko izpostavljeni večjim obremenitvam: sezamoidne 
kosti pod palcem, diafize 2-4 stopalnice, baza 4-5 stopalnice, navikularna kost, 
notranji maleol. Patološki zlomi pa nastanejo na strukturno spremenjeni kostnini 
(osteoporoza, diabetes, revmatoidni artritis…), ki je praviloma izpostavljena normalnim 
obremenitvam. 
Stresne zlome je prvi opisal Breihaupt že leta 1855, ko je med vojaki opažal pogoste 
težave z bolečino in otekanjem stopal po dolgotrajnih pohodih (zlome stopalnic) – zato 
tudi ime »marsh frakture«, kot jih nekateri imenujejo. Poznamo različne dejavnike 
tveganja stresnih zlomov stopala, prikazani so v tabeli.
Dejavniki tveganja stresnega zloma stopala:

Zunanji dejavniki tveganja Notranji dejavniki tveganja 

• Sprememba intenzitete treninga
• Podaljšan čas treninga
• Sprememba podlage treninga 
• Neprimerna, nova obutev
• Prekratek interval regeneracije…

• Višja starost
• Ženski spol (triada: motnje hranjenja, 

menstrualnega ciklusa, znižana 
kostna gostota)

• Vzorec spanja
• Obolenja vezivnega tkiva
• Avtoimuna obolenja…

Športniki se najpogosteje ne spominjajo neposredne poškodba ali natančnega začetka 
pojava težav. Navajajo topo, lokalizirano bolečino, vezano na obremenitve, boleč 
predel je lahko otečen, občutljiv na palpacijo, okolne mišice poudarjeno tonizirane, 
gibljivost okolnih sklepov je praviloma primerna… Med tekači opažamo stresne 
zlome notranjega maleola, stopalnice, medialne sezamoidne kosti, med baletniki in 
gimnastiki stresne zlome navikularne kosti in sezamoidnih kosti, med nogometaši 
pa stresne zlome stopalnic. Ob poznavanju športnih obremenitev moramo pri takih 
bolnikih pomisliti na možnost stresnega zloma in opraviti dodatno stopenjsko 
diagnostiko. RTG praviloma v prvih tednih ni zanesljiva radiološka metoda izbora, 
zato je ob dvomu potrebno opraviti MRI, CT ali celo scintigrafijo.
Stresne zlome pravilom zdravimo konservativno, tako zdravljenje pravilom traja 
od 2 do 6 mesecev. Določene lokacije zlomov pa zaradi svoje posebnosti (slabša 
prekrvavitev in potencial celjenja, izpostavljenost velikim silam…) raje zdravimo 
operativno: navikularna kost, baza 5 stopalnice, notranji maleol.
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Slika 1. Zlom in konservativno celjenje baze 5. stopalnice pri nogometašu

SEZAMOIDITIS IN POŠKODBE SEZAMOIDNIH KOSTI
Pod 1.MTP sklepom stopala se kot del sklepa nahajata tudi 2 sezamoidni kosti vpeti 
v tetivi fleksor hallucis brevis-a (FHB). Ob delovanju sklepa imata kar nekaj funkcij: 
stabilizirata prvo vrsto stopala, na sklep prenašata težo telesa, zmanjšujeta frikcijo 
in ščitita tetivo FHB, ki ji hkrati z navorom povečujeta moč delovanja. Do poškodbe 
sezamoidnih kosti lahko pride zaradi akutne poškodbe (direkten udarec, prekomerna 
dorzifleksija) ali posledice ponavljajočih preobremenitev – stresnega zloma, ki je 
pogostejša oblika poškodbe (srečamo jo med tekači – sprinterji, nogometaši, plesalci…).
bolniki navajajo bolečino pod 1.MTP sklepom, ki jo potencira dorzifleksija palca, dvig 
na prste, direkten pritisk…, nekoliko je zmanjšana moč plantarne fleksije palca. Pri 
oceni obsega poškodbe si navadno pomagamo z radiološkimi preiskavami: RTG, CT, 
MRI. Zdravljenje je načeloma konservativno, občasno, predvsem ob neuspehu take 
terapije pride v poštev tudi operacija. 
Sezamoiditis najverjetneje ni najbolj posrečen izraz s katerim opisujemo draženje 
sezamoidnih kosti. Je obolenje za katerega je značilna bolečina pod 1.MTP sklepom, 
predvsem med obremenitvijo. Nastane kot posledica preobremenitve sezamoidnih 
kosti ob tipičnih aktivnostih pri katerih je potrebna dorzifleksija palca ali podaljšan 
direkten pritisk na kost (visoke pete, nogometni čevelj). Značilno jo potencirajo skoki 
ali odriv ob začetku teka. Klinična slika in diagnostika je podobna kot ob poškodbi 
sezamoidnih kosti.
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 Slika 2. Zlom medialne sezamoidne kosti pod 1. MTP sklepom

ZVIN 1.MTP SKLEPA – »TURF TOE«
Je poškodba do katere pride pri prekomerni dorzifleksiji 1.MTP sklepa (preko 60°). 
Ime ima po avtorju, ki jo je prvi opisal leta 1964. V večini primerov gre za grd zvin 
in nateg ligamentarnega aparata, pri težjih oblikah poškodbe pa lahko pride tudi do 
pretrganja ligamentov, tetiv ali celo zloma kosti. Pogosteje jo opažamo med športniki, 
ki vadijo na umetni podlagi. Sklep je običajno boleč, otečen, lahko pordel, omejena 
je gibljivost, značilno je pri blažjih oblikah poškodbe ohranjena stranska stabilnost 
prsta. Zdravljenje je običajno konservativno, čas zdravljenja pa odvisen od stopnje 
zvina od nekaj dni do 6-8 tednov, le redko je potrebna operativna terapija (avulzije 
tetiv, ligamentov..)

SEVERJEVA BOLEZEN
Ali kalkanearni apofizitis, je pogost vzrok bolečine v peti otrok v obdobju zgodnje 
adolescence. Nastane kot posledica trakcijskih preobremenitev ahilove tetive 
predvsem med tekom in skoki, ki jo dodatno potencira povečana napetost (posledica 
rasti – tetive in mišice ne sledijo dovolj hitro rastočim kostem) upogibalk gležnja in 
kolena. Bolečina se pojavi v peti, narastišču ahilove tetive, vsaj v začetku je vezana 
na aktivnost - tek in se umiri ob mirovanju. Prisotna je značilna palpatorna bolečnost, 
omejena dorzifleksija gležnja in ekstenzija kolena. Pogosto vsaj v začetnem obdobju 
obolenja na RTG posnetkih ne vidimo posebnosti, zato diagnoza temelji predvsem 
na anamnezi in kliničnem pregledu (Slika 3)Zdravljenje je konservativno in traja 
običajno nekaj tednov. Za bolezen velja, da s časom ozdravi sama sebe, ko bomo 
stopalo dovolj razbremenili oz. ko bo končano obdobje rasti. 
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Slika 3. Severjeva bolezen 11. let starega dečka

VNETJE POSTERIORNE TIBIALNE TETIVE (POSTERIOR TIBIAL TENDINITIS)
Najpogosteje prizadene ženske srednjih let. Nastane kot posledica ponavljajočih 
preobremenitev tetive med športnimi aktivnostmi pri katerih je veliko sprememb 
gibanja, teka, skokov, eksplozivnih startov in hitrih ustavljanj (nogomet, košarka). 
Pomemben dejavnik tveganja je sploščeno stopalo in valgus kolenskih sklepov. 
Palpatorno je občutljivo narastišče tetive na golenico ter v celotnem poteku za 
notranjim maleolom proti narastišču na stopalu. Ob bolečini pri bolnikih opažamo 
tudi oslabljeno in bolečo inverzijo in plantarno fleksijo stopala. Tetiva ima pomembno 
vlogo pri podpori in oblikovanju notranjega stopalnega loka, zato poškodbena 
neaktivnost ali celo ruptura tetive lahko privede do nastanka popoškodbenega 
sploščenega stopala. Ob klinični diagnozi za opredelitev obsega poškodbe lahko 
uporabimo tudi UZ ali MRI diagnostiko. Terapija je navadno konservativna, pri težjih 
poškodbah pa tudi operacija.

DELNI ALI POPOLNI IZPAH / VNETJE PERONEALNE TETIVE 
Poškodbe peronealnih tetiv so relativno pogoste a ne vedno klinično pomembne iz 
zato pogosto spregledane. Pogosto narobe zdravljene kot lateralni zvin gležnja, ker so 
izolirane poškodbe omenjenih vezi zelo redke. Poškodovana je lahko tetiva peroneus 
longusa, brevisa ali obeh. Med akutne poškodbe uvrščamo tendinitis, rupture,delne 
ali popolne izpahe in se tipično pojavijo ob inverzijskih poškodbah gležnja skupaj s 
poškodbo LTF ali LCF ali ob močni kontrakciji mišic ob dorzifleksiji stopala. Kronične 
poškodbe so običajno posledice preobremenitev, ponavljajočih izpahov vzdolžnih 
raztrganin in jih običajno ugotavljamo pri bolnikih z oslabelo stopalno muskulaturo, 
revmatikih… Osnovna naloga peronealnih tetiv je everzija gležnja in pri lovljenju 
ravnotežja stopala nasprotovati funkciji m.tibialis posterior.
Tendinitis predstavlja vnetje tetive kot posledice preobremenitev ali nezadostne 
rehabilitacije po poškodbi. Kaže se kot bolečina in oteklina za zunanjim maleolom, 
boleča everzija stopala… 
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Izpah tetive se kaže kot boleči preskoki tetive ob zunanjem maleolu med aktivnostjo, 
običajno med spremembo smeri gibanja ali med odrivom. Navadno izpah opazimo po 
večji poškodbi gležnja, kjer je lahko poškodovan tudi retinakul, ki sicer drži tetive na 
pravilnem mestu za maleolom in se v obdobju konservativnega zdravljenja ni zacelil. 
Za opredelitev obsega poškodbe je ob nativni RTG sliki pogosto potrebna še dodatna 
diagnostika: UZ, MRI, EMG…. Zdravljenje je praviloma konservativno in časovno odvisno 
od obsega poškodb, Običajno traja od 2 do 6 tednov. Pri rupturah in ponavljajočih 
izpahih pa je potrebna operativna terapija.

TEKAŠKO STOPALO
Je posplošeno ime s katerim opisujemo medialno plantarno nevrapraksijo ali ukleščenje 
medilnega plantarnega živca. Običajno prizadene tekače na dolge proge, balerine in se 
pogosteje pojavlja pri ljudeh s sploščenim stopalom. Športniki navajajo mravljinčenje, 
hipestezije, pekoč občutek ali navadno bolečino v poteku medialnega loka stopala 
in okoli palca, redko tudi drugega prsta. Bolečina se pogosto pojavlja v jutranjem 
času, lahko se potencira med tekom ali takoj po njem. Običajno je potrebno daljše 
tudi do leto dni trajajoče konservativno zdravljenje in prekinitev tekaških aktivnosti, 
če težave vztrajajo dlje je potrebno razmisliti tudi o operativni sprostitvi živca.

SINDROM TARZALNEGA TUNELA
Prestavlja nevrapraksijo ali ukleščenje posteriornega tibialnega živca ali njegove 
korenine ob prečenju tunela. Poškodbe, tarzalna koalicija ali lezije, ki zmanjšujejo 
prostor v tunelu lahko povzročijo draženje živca. Značilno se pojavlja pri tekačih, ki 
med vadbo na stadionu vedno tečejo v isto smer, zaradi ponavljajoče hiperpronacije 
notranjega stopala. Športniki navajajo pekoče občutke, mravljinčenje, bolečino 
v predelu pete stopala in prvih treh prstov. Pri diagnostiki je navadno potrebno 
uporabiti MRI in EMG preiskavi za potrditev poškodbe. Zdravljenje je podobno kot 
pri tekaškem stopalu.

ZAKLJUČEK
Med številnimi poškodbami, ki jih utrpijo športniki med svojo aktivnostjo, predstavljajo 
poškodbe gležnja in stopala pomemben delež vseh poškodb kar je razumljivo, saj 
se preko njiju prenaša teža celotnega telesa ob različnih obremenitvah. Ob bolj 
poznanih poškodbah omenjene regije, ki so opisane v drugih poglavjih tega zbornika 
(poškodbe ahilove tetive, poškodbe gležnja…), pa moramo pri bolnikih biti pozorni 
tudi na manj pogoste, a prav tako pomembne možne vzroke športnikovih težav, 
ki lahko ob neprimerni obravnavi vodijo tudi do trajnih bolečin in končanja športne 
poti prizadetega športnika.
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POŠKODBE AHILOVE TETIVE
Milko Milčić, dr. med., doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

POVZETEK 
Poškodbe ahilove tetive predstavljajo najpogostejšo tetivno patologijo. So pomemben 
morbidnostni dejavnik pri športno aktivni populaciji v srednjih letih ter zahteva 
dolgotrajno zdravljenje in modifikacijo življenskih aktivnosti. Opazen je splošni 
trend porasta incidence tovrstne patologije v zadnjih destletjih tako pri špotnih kot 
spontanih poškodbah. Zdravljenje je pogosto kompleksno, pogoste so rerupture in 
pooperativne komplikacije. V doseganju boljšega kliničnega rezultata se v zadnjem 
času uspešno uveljavljajo metode biloškega zdravljena z tkivnim inženiringom.

UVOD
Ahilova tetiva je najmočnejša in najdaljša tetiva v teles hkrati pa tudi najpogosteje 
poškodbeno obravnavana tetiva. Tenopatija ahilove tetive (AH) predstavlja 30% 
kroničnih poškodb pri tekačih. Ahilova tetiva pri obremenitvi premaguje tudi 12 kratno 
silo teže (9kN). Narašča se na posebno izoblikovani del petnice polmesečne oblike. 
Pri tem lahko identificiramo mediali in lateralni snop. Tetiva je oskrbovana v srednji 
tretini preko peronealne arterije, distalno in proksimalno je oskrbljena preko a.tibialis 
posterior. Inervacijo prejema od suralnega in delno tibialnega živca. Tetiva je grajena 
pretežno iz kolagena tip I. Kronične poškodbe tetiv (nastanejo 4-6 tednov po prvotni 
poškodbi) povezujejo s povečano vsebnostjo kolagena tip III (1). Vsebuje tetivna vlakna 
mišice gastroknemiusa in soleus, delno so vključena tudi tetivna vlakna plantarisa. 
Povprečna debelina tetive znaša 6.9 +-0.1mm(2). Biloški dejavniki vključeni v razvoj in 
homeostazo so pomembni pri zdravljenju tako kroničnih kot akutnih poškodb ahilove 
tetive. Biomehanika proučuje mehanotransdukcijske mehanizme ter biološko odzivnost 
tkiv na mehanične vplive oziroma tkivno mehanično prilagoditev. (3) Okvare ahilove 
tetive lahko delimo na tenopatije in poškodbe. Poškodbe ahilove tetive so pogosto 
predmet ortopedske obravnave zaradi kompleksnosti in dolgotrajnosti zdravljenja. 
Pri nastaneku poškobe ahilove tetive so vpleteni tako mehanizmi kronične vnetne 
patologije kot akutne poškodbene patologije. (4). Patologija ahilove tetive zajema širok 
spekter degenerativnih obolenj od kronične tendinoze ali tendinitisa, inserciskega 
tendinitisa, paratendinoze, retrokalkanearnega burzitisa do spontane rupture ahilove 
tetive. Tendinopatija je degenerativni descriptor in označuje preobremenitveni proces 
medtem, ko predstavljata tendinitis in tendinoza histopatološki deskriptor (glej 
tabelo1). Pri kroničnih rupturah AH, ki se pojavijo 4-6 tednov po prvotni poškodbi 
tetve je kirurški poseg najprimernejša izbira zrdavljenja v kolikor je tetivni defekt 
manjši od 3,5 cm (5). Zdravljenje je dolgotrajno v primerjavi z celjenjem vezivnega 
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tkiva na drugih mestih zaradi slabše prekrvljenosti in strukturnih sprememb tetive 
na obrobnih delih. (6) Nastalo vezivno tkivo po poškodbi ima slabše mehanične 
lastnosti, nastanejo lahko zarastline tetive z okolnim tkivom in zadebelitve same 
tetive. Posledično je tetiva izpostavljena ponovnim poškodbam, zaradi zarastlin je 
lahko gibljivost v gležnju omejena. V zadnjem desetletju so se zato razvile različne 
metode biološkega zdravljenja s tkivnim inženiringom, ki omogočajo hitrejše celjenje 
s strukturno in mehanično kvalitetnejšo tetivno regeneracijo. Biološko zdravljenje 
omogoča boljše funkcionalne rezultate. Te metode vključujejo rastne hormone, 
citokine, gensko terapijo in tkivni inženiring s matičnimi celicami. 

 
Tabela 1: klasifikacija mišičnih in tetivnih poškodb iz  

J.Can Chiror Assoc 2010 Dec.;54(4):264-270

KLINIČNA SLIKA IN EPIDEMIOLOGIJA
Letna incidenca za poškodbo ahilove tetive znaša med 5 in 37 na 100000 prebivalcev 
in je pogostejša v srednji starostni skupini med 40 in 50 letom (7). V zadnjih desetletjih 
se letna incidenca postopoma povečuje za 2.4% letno. Porast je prisoten pri obeh 
spolih tako pri športnih poškodbah kot poškodbah izven športa. Porast športnih 
poškodb AH je prisoten v zadnjih desetletjih na račun splošne športne ozaveščenosti 
in aktivnosti. Na Finskem beležijo porast incidence iz 2.1 (95% CI 0.3-7.7) v letu 
1979 na 21.5 (95% CI 14.6-30.6) v letu 2011(8). Pogostejše so športne poškodbe 
AH, 75% v starostni skupini med 30 in 49, spontane rupture nastopijo pogosteje v 
starejši starostni skupini med 50 in 59 let (9).
 Simptomi degenerativne poškodbe tetive se razvijajo počasi. Pojavi se nelagoden 
občutek, ko zjutraj stopimo na nogo. Moteč je lahko že opetnik copata, ki se drgne 
ob njo. Kasneje se pojavi bolečina med tekom, predvsem pri teku v hrib. Otrdelost 
in bolečina po nekaj kilometrih ogrevanja popustita. Bolečina se lahko s časom 
stopnjuje do te mere da tek ni več mogoč. Pri akutnih poškodbah pride do nenadne 
ropture AH že pri običajnih dnevnih aktivnostih kot je hoja. Nenadno pekočo bolečino 
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spremlja funkcionalni izpad plantarne fleksije stopala pri čemer ni mogoča hoja po 
prstih. Pogosto spontano rupturo ne spremljajo opozorilni klinični dejavniki in nastane 
popolnoma brez predhodnih težav. Obstajajo nekatere povezave med povišanim 
tonusom muskulature, prisotnostjo pes cavuma in rupturo AH. 

DIAGNOSTIČNE METODE IN KLINIČNI PREGLED
 Popolna ruptura AH je klinično hitro potrjena. Prisotna je bolečina v poteku ahilove 
tetive, tipati je defekt integritete same tetive ter pozitiven Thompsonov test (gnetenje 
meč ne izzove plantarne fleksje stopala). Za natančnejšo oceno poškodbe ter oceno 
strukturnih sprememb v intaktnih delih tetive je potrebno opraviti ultrazvok. Prisotnost 
strukturnih sprememb v tetivi, razmik med tetivnima koncema ter starost vplivajo 
na odločitev glede nadaljnega zdravljenja. 
 Nekoliko zahtevnejša je diagnostična obravnava kroničnih tenopatij, ki zajema 
širok spekter patoloških stanj. Inicialno je potreben natančen klinični pregled, ki 
obsega oceno integritete in konzistentnosti tetive, prisotnosti tetivnih deformacij 
in primerjalna ocena občutljivosti in naplastitev narastišča tetive na petnico 
(Haglundova peta). Nadalje ocenjujemo bolečnost retrokalkanearne burze, mišični 
tonus ter splošno oceno trofičnih sprememb in tkivne perfuzije. Nevrološka stanja, 
ki združljiva s poškodbami ahilove tetive so polinevropatije, Chacot stopalo in pes 
cavum. Za oceno progresije degenerativnega procesa je ob nativnem RTG pogosto 
potrebna tudi ultrazvočna ocena strukturnih prememb in MRI tetive. Diferencialno 
diagnostično moramo biti pozorni na možnost stres zloma petnice pri športnikih in 
Severjevo bolezen pri otrocih.

   
Slika 1: Poškodba Ahilove tetive se manifestira z oteklino Slika 2: stanjšanje Slika 3: prekinitev tetive
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METODE BILOŠKEGA ZDRAVLJENA Z TKIVNIM INŽENIRINGOM
Rastni hormoni in citokini se izločajo iz trombocitov, makrofagov in PMN ter vplivajo 
na delitev, proliferacijo, diferenciacijo fibrocitov, sintezo zunajceličnega matriksa, 
neovaskularizacijo ter sodelujejo pri uravnavanju posameznih faz v celjenju tetive. 
Novonastalo tetivno tkivo ima ugodne mehanične lastnosti za prenos sil predvsem na 
račun prostorske zadebelitve. Rastni hormoni se lahko nanašajo z injekcijsko aplikacijo 
ali uporabo impregniranih šivov in kalupov. IGF I in II izboljšujeta biomehanične in 
biološke lastnosti po poškodbi tetiv v dozno specifični odvisnosti. TNF –ß (izomeri 
1,2,3) sodelujejo pri nastanku fibroznega tkiva in adhezij. Omogočajo hitrejšo 
reparacijo s kolagenskim tkivom vendar povzročajo zadebelitev tetive in adhezije. 
Inhibitorji TNF –ß 1 zmanjšujejo nastanek adhezij in izboljšujeo gibalno funkcijo pri 
kirurško zdravljenih tetivah. BMP-12 in BMP 13 sodelujejo v neotendinogenezi in 
embrionalnem razvoju tetiv. BMP12 izboljšujejo celjenje tetivnega narastišča na 
koščeno osnovo. CDMP rastna faktorja-1, -2 (Cartilage-derived morphogenetic 
protein) imata podoben učinek. PDGF (Plated derivated GF) rastna faktorja 1 in 2 
st bila prva z učinkom na proliferacijo in diferenciacijo fibroblastov. 
PRP (plated rich pazma) je komercialna metoda pri kateri se s sistemom cetrigufiranja 
in trombinskim delovanjem na avtologno kri pridobi fibrinski matriks, ki se aplicira 
na mesto okvarjene tetive. PDGH deljue preko VEGF (vascular endothel GF) in HGF 
( hepatocyte GH) na sintezo hialuronske kisline. Novejše študije so sicer omejile 
pričakovanja PRP v zvezi s kliničnimi učinki na kronično tenopatijo ahilove tetive 
vendar teoretični potencial za tovrsten način zdravljenja ni izčrpan. Genska terapija, 
ki omogoča vektorski prenos genskega materiala za izražanje rastnih faktorjev, 
omogoča trajni učinek na mestu poškodovane tetive v daljšem časovnem obdobju. 
Viralni vektorji, ki se uporabljajo v te namene so adenovirus, adeno-associated 
virus (AAV), kationični liposomi in Japonski hemaglutinirajoči virus (HVJ)-liposomski 
kompleks. Transfekcija se lahko opravi “ex vivo” ob predhodnem odvzemu ciljnih 
celic ali “in vivo” z neposredno aplikacijo na željeno mesto. 
 Sodobne metode tkivnega inženiringa z uporabo matičnih celic predstavljajo 
multidisiplinarno metodo za prenos mezenhimskih matičnih celic (MSC) na nosilcu 
ali brez ter delovanjem rastnih faktorjev. Matilčne celice so nezrele celice, ki se lahko 
diferencirajo v specializirana mezenhimska tkiva; kostno tkivo, tentive, hrustanec, 
mišično tkivo, ligamente, maščobno tkivo ali kostni mozeg. MCS omogočajo hitrejšo 
osteointegracijo alografta z nastankom poševnih kolagenskih vlaken.

ZDRAVLJENJE
 Celjenje tetive je lahko endogeno s proliferacijo epitenona in tenocitov ali eksogeno z 
vraščanjem tetivne ovojnice ali sinovije(10). Proces revaskularizacije in neovaskularizacije 
je ključen pri citokinetični modulaciji tetivnega tkiva. Kronične 
poškodbe zahtevajo daljši čas okrevanja in so povezane z višjo stopnjo pooperativnih 
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okužb(5). Večinoma se preobremenitvene tenopatije pozdravijo v 3-4 mesecih z 
delnim razbremenjevanjem, hlajenjem in ekcentričnimi krepitvenimi vajami. Ob 
tem je lahko učinkovita tudi terapija z nesteroidnimi antiinflamatornimi zdravili ter 
paratendinozna aplikacija steroidnih blokad. Priporočljiva je ultrazvočna terapija z 
globokimi udarnimi valovi, uporaba ortotičnih pripomočkov, masaža in modifikacija 
načina obremenjevanja (nekoliko povišana peta). Pri nekaterih oblikah kozervativnega 
zdravljenja rupture AH z ortozami z 20 st. plantarno fleksijo v gležnju so navedeni 
relativno dobri rezultati zdravljenja z 7% možnostjo za rerupturo(11). 
 Kirurška terapija je primerna za primere kjer nismo uspešni s konzervativnim 
zdravljnejem in zajema debridgement poškodovanega predela z ali brez uporabe 
tetivnega presadka(12). Pri pošodbenih akutnih rupturah in kroničnih rupturah tetive je 
zdravljenje običajno kirurško kombinirano z biološkimi postopki tkivnega inžinjeringa. 
Pomemben negativen dejavnik pri kirurškem zdravljenju je visoka verjetnost komplikacij 
zradi pooperativnega vnetja in možnost poškodbe suralnega živca. 

HAGLUNDOVA PETA ALI INSERCISKI TENDINITIS. 
 Manifestira se z oteklino mehkih tkiv na petnici, retrokalkanearnim burzitisom 
in koščeno naplastitvijo narastičša AH, ki progresivno vrašča v distalni del tetive. 
Kostni trački nastanejo brez predhodnih mikropoškodb ali vnetne reakcije. Nastanejo 
z enhondralno osifikacijo fibrokartilaginozne. Gre za prilagoditveni mehanizem na 
povečane mehanične obremnitve z ustvarjanjem večje površine tetivno-kostnega 
stika(13). Fowlerjev nagib in naklon kostnih linij se niso izkazali za uspešne pri predikciji 
Haglundovega sindroma (14). Invazivne metode zdravljena zajemajo dril perforacije 
narastišča AH, endoskopske metode, ter transtetivni pristop z vzdolžno rezom 
tetive. Konzervativno zdravljenje je podobno kot pri drugih patologijah ahilove tetive.

 
Slika 4: Radiološki posnetek Haglundove eksostoze



GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

148

LITERATURA
1.  Doral MN, Alam M, Bozkurt M, Turhan E, Atay OA, Dönmez G, et al. Functional anatomy of the 

Achilles tendon. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2010;18(5):638–43. 

2.  Koivunen-Niemelä T, Parkkola K. Anatomy of the Achilles tendon (tendo calcaneus) with respect to 
tendon thickness measurements. Surg Radiol Anat. 1995;17(3):263–8. 

3.  Nourissat G, Berenbaum F, Duprez D. Tendon injury: from biology to tendon repair. Nat Rev 
Rheumatol [Internet]. 2015;11(4):223–33. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25734975

4.  Fenwick SA, Hazleman BL, Riley GP. The vasculature and its role in the damaged and healing 
tendon. Arthritis Res [Internet]. 2002;4(4):252–60. Available from: http://www.pubmedcentral.
nih.gov/articlerender.fcgi?artid=128932&tool=pmcentrez&rendertype=abstract\nhttp://arthritis-
research.biomedcentral.com/articles/10.1186/ar416

5.  Maffulli N, Ajis A. Management of chronic ruptures of the Achilles tendon. J Bone Joint Surg Am. 
2008;90(6):1348–60. 

6.  Longo UG, Lamberti A, Maffulli N, Denaro V. Tissue engineered biological augmentation for tendon 
healing: A systematic review. Vol. 98, British Medical Bulletin. 2011. p. 31–59. 

7.  Suchak A a, Bostick G, Reid D, Blitz S, Jomha N. The incidence of Achilles tendon ruptures in 
Edmonton, Canada. Foot ankle Int / Am Orthop Foot Ankle Soc [and] Swiss Foot Ankle Soc. 
2005;26(11):932–6. 

8.  Lantto I, Heikkinen J, Flinkkil?? T, Ohtonen P, Leppilahti J. Epidemiology of Achilles tendon ruptures: 
Increasing incidence over a 33-year period. Scand J Med Sci Sport. 2015;25(1):e133–8. 

9.  Houshian S, Tscherning T, Riegels-Nielsen P. The epidemiology of achilles tendon rupture in a Danish 
county. Injury. 1998;29(9):651–4. 

10.  Sharma P, Maffulli N. Biology of tendon injury: Healing, modeling and remodeling. Vol. 6, Journal of 
Musculoskeletal Neuronal Interactions. 2006. p. 181–90. 
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DIABETIČNO STOPALO
Nina Kobilica, dr. med., Andrej Bergauer, dr. med., Barbara Štirn, dr. med.
Oddelek za žilno kirurgijo, UKC Maribor

POVZETEK
Breme sladkorne bolezni v svetu se povečuje. Diabetično stopalo, kot periferni 
zaplet sladkorne bolezni, pogosto spremljajo razjede in okužbe. Slednje lahko ogroze 
bolnikov ud in življenje. S pravočasnim odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem 
ogroženih bolnikov lahko preprečimo več kot 50% amputacij. Tako je že ob odkritju 
sladkorne bolezni potrebno bolnikom razložiti možnosti pojava različnih bolezenskih 
sprememb na spodnjih okončinah. Naučiti jih je potrebno, kako naj skrbijo za svoja 
stopala. Agresivno moramo zdraviti rizične dejavnike za aterosklerozo: prepoved 
kajenja, redukcija telesne teže, zdravljenje povišanega krvnega pritiska, zdravljenje 
dislipidemije. Pri sladkornih bolnikih moramo kljub odsotnosti simptomov hitreje 
uvesti antiagregacijsko terapijo. Bolnika moramo spodbujati, da čimveč hodi.  Invazivno 
moramo zdraviti PAOB, lahko bodisi endovaskularno (PTA - dilatacija zožitev 
aterosklerotičnih arterij z balončkom) ali operativno, ko poskušamo premostiti zaporo 
glavnih arterij z lastno veno ali žilno protezo (by-pass).  

UVOD
Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije je diabetično stopalo skupina sindromov, 
pri katerih nevropatija, ishemija in okužba pripeljejo do propada tkiva, kar lahko ima za 
končno posledico gangreno ali celo amputacijo (1). Gangrena in amputacija okončine 
spadata med najhujše zaplete sladkorne bolezni. Diabetično stopalo je najpogostejši 
vzrok za netravmatsko amputacijo spodnjih udov in predstavlja od 40-70% vseh 
netravmatskih amputacij. Večina raziskav ocenjuje pogostost amputacij spodnjih okončin 
na 5-25/100.000 prebivalcev/leto oziroma 6-8/1000 bolnikov s sladkorno boleznijo/
leto (2,3). Pomemben dejavnik, ki pri sladkornih bolnikih z diabetičnim stopalom vpliva 
na pogostost amputacij, je periferna arterijska obliterativna bolezen (PAOB).
Periferna nevropatija prizadane senzorno, motorno in avtonomno živčevje.

- Senzorična nevropatija povzroči zmanjšan občutek za dotik in bolečino. 
Prizadeto področje ima najpogosteje tako imenovano obliko nogavice. Bolniki 
pogosto tožijo zaradi pekočih bolečin in mravljinčenja, včasih navajajo tudi 
občutek nemirnih nog. Intenzivnejši mehanski, toplotni ali kemični dražljaji 
lahko poškodujejo mehka tkiva, ne da bi bolnik  to zaznal. 

- Motorična nevropatija povzroči oslabitev mišic stopala. Posledica je sprememba 
statike stopala, nastanek deformacij in tanjšanje maščobnih blazinic.  

- Vegetativna nevropatija povzroči zmanjšano znojenje; posledica je suha in 
razpokana koža. Lahko pride tudi do okvare vazomotorike in odpiranja arterio-
venskih šantov (2,4).  
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ISHEMIJA
Makrovaskularna okvara je enaka aterosklerozi pri nediabetični populaciji, na nivoju 
mikrocirkulacije jo najbolje opiše termin neokluzivna mikrovaskularna okvara, ki je 
skupek morfoloških sprememb na nivoju metabolizma endotela kapilar in arteriol. 
Pri sladkornih bolnikih se ateroskleroza pokaže hitreje in v bolj agresivni obliki. 
Pogostost PAOB je pri diabetikih 4-krat večja kot pri ostali populaciji. 
Pokaže se kot:

- intermitentna klavdikacija ali 
- ishemična razjeda na nogi, ki je lahko prvi znak slabše prekrvavitve ali celo 

prvi znak same sladkorne bolezni.
Slabša prekrvavitev pomeni zmanjšan transport kisika, hranil in antibiotikov, kar 
povzroči odmiranje tkiva in zmanjša odpornost na infekcije (5,6)). 

INFEKCIJA 
Sladkorna bolezen sama po sebi pomembno oslabi imunski odgovor organizma, 
pridružena stanja kot so makro in mikrovaskularna okvara žil ter periferna nevropatija 
pa še dodatno zmanjšajo sposobnost organizma da se upira okužbi. Pri nevropatskem 
stopalu bolniki ob vnetju ne čutijo bolečin, zato ga ne opazijo dovolj zgodaj. Vstopno 
mesto za bakterije so razjede, razpoke na koži, glivično spremenjena koža in vraščeni 
nohti. Najpreprostejša razdelitev deli okužbe na take, ki ne ogrožajo uda (blage) ter 
na takšne, ki ogrožajo ud in življenje (zmerne in hude) (5,7). 
Za natančnejšo oceno v klinični praksi najpogosteje uporabljamo Megitt – Wagnerjevo 
klasifikacijo, ki je predstavljena v spodnji tabeli.

Klinični znaki okužbe Stopnja okužbe

Rana brez izcedka ali drugih znakov vnetja. Odsotnost

Prisotnost najmanj dveh znakov vnetja (supuracija, eritem, bolečina, 
občutljivost, lokalno povišana temperatura, induracija). Celulitis/
eritem sega manj kot 2 cm od robov ulkusa ali drugega vstopnega 
mesta, okužba je omejena na kožo in podkožje, brez drugih zapletov 
ali znakov sistemske okužbe.

Blaga

Okužba, kakor je opisana v predhodni kategoriji, pri bolniku, ki 
nima znakov sistemske okužbe in je metabolno stabilen, vendar 
ima dodatne znake: celulitis več kot 2 cm od vstopnega mesta, 
limfangitis, širjenje pod povrhnjo fascijo, absces globjih tkiv, 
gangrena, prizadetost mišičja, vezi, sklepov ali kostnine. 

Zmerna

Okužba pri bolniku z znaki generaliziranega infekta ali metabolna 
nestabilnost. 

Huda

Tabela 1: Stopnje okužbe diabetičnega stopala. 
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Okužba je pri sladkornih bolnikih neposredno povezana z nihanjem vrednosti 
krvnega sladkorja, iztirjena sladkorna bolezen pa negativno vpliva na celjenje rane 
in učinkovitost obrambnih mehanizmov. Tako se sproži negativen začaran krog, ki 
vodi v amputacijo z izgubo uda ali pa celo sepso in smrt (9).
Vsaka kronična rana ni okužena, je pa kontaminirana z mikrobi. O okužbi govorimo, 
kadar prisotnost mikroorganizma, ki se razmnožuje, povzroča škodo gostitelju. Vsaka 
okužba diabetičnega stopala ni nujno povezana s kronično razjedo. Kljub prisotnosti 
mikrobov lahko pride do celjenja. Najpomembnejši dejavnik za razvoj okužbe tako 
ni zgolj prisotnost mikrorganizmov, ampak je odločujoča interakcija med bolnikovim 
organizmom in mikrobi (4,10). 

KLINIČNA SLIKA 
Klinično je ocena infekcije ali opredelitev PAOB sorazmerno preprosta. Bolniki z 
okužbo imajo lokalne znake vnetja kot so rdečina in oteklina, vneto področje pa 
boleče. Klinični znaki so predstavljeni v Tabeli 2. Stopnjo PAOB ocenimo z merjenjem 
gleženjskih indeksov in/ali po kriterijih Fontaina ali Rutherforda (4,6). 
Pri sladkornem bolniku so stvari nekoliko bolj zapletene. Klinična slika je lahko 
zavajajoča zaradi zmanjšanega vnetnega odgovora na okužbo in motenj v avtoregulaciji 
pretoka krvi. Bolniki nimajo jasnih klasičnih znakov okužbe. Kadar imajo hkrati še 
senzorično nevropatijo, je lahko simptomov malo ali celo nič. Bolečina je lahko 
tudi popolnoma odsotna, izmerjene vrednosti perfuzijskih pritiskov na spodnjih 
okončinah so lahko zaradi obsežnih kalcifikacij na arterijah normalne(2,4). Pri takih 
bolnikih tudi tipanje perifernih pulzov ni zanesljivo, je pa pomembno za klinično 
izključevanje nevroishemične razjede. Klinična ocena stopnje arterijske prizadetosti 
pri sladkornih bolnikih je ključna za zdravljenje, saj je usoda sladkornega bolnika 
in/ali njegove ekstremitete v največji meri odvisna prav od prekrvavitve prizadete 
okončine. Bolnike z nevropatično razjedo lahko zdravimo konzervativno in ta bo z 
90% verjetnostjo zacelila, medtem ko nevroishemične razjede zacelijo le izjemno 
redko, če ne izboljšamo arterijske prekrvitve (5,6,7).

V Tabeli 2 so predstavljeni najpogostejši klinični znaki diabetičnega stopala.



GLEŽENJ IN STOPALO V ORTOPEDIJ 

152

Ne
vr

op
at

ija

Bolnik pove, da slabše čuti prizadeto okončino. Lahko ima tudi pekoče 
bolečine, občutek mravljinčenja in občutek nemirnih nog. Na stopalu se 
pojavijo deformacije, kot posledica tega se poveča pritisk na določenih točkah. 
Tu pride do tanjšanja maščobnih blazinic in poroženevanja kože. Če se taka 
točka ne razbremeni pravočasno in pravilno, pride do odmiranja tkiva med 
poroženelo kožo in kostjo, nastane razjeda. Razjede lahko nastanejo tudi 
zaradi mehanskih poškodb (žulji zaradi pretesnih čevljev), opeklin (gretje s 
termoforjem) ali kemičnih poškodb (sredstva za mehčanje kurjih oči). 
Posebna oblika nevropatskega stopala je Charcotovo stopalo. Nastane 
lahko pri zelo napredovali nevropatiji. Zanjo je značilen porušen pedalni lok, 
razredčitev kostne strukture in destrukcija sklepov. Tako stopalo je oteklo 
in toplo. 

Is
he

m
ija

Bolnik toži zaradi bolečin v mišicah meč pri hoji (intermitentna klavdikacija), 
pri hujši prizadetosti pa ga boli noga tudi v mirovanju. Prizadeto stopalo je 
hladnejše, kapilarna polnitev je upočasnjena. Pulzi na stopalu niso tipni. Koža 
je tanka in slabše poraščena. Pri elevaciji okončine postane koža bleda, v 
stoječem položaju pa rdečkasta. V napredovali fazi nastanejo razjede, ki so 
boleče ter kasneje tudi gangrena, ki je običajno suha. 

In
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Lokalni znaki vnetja so rdečina in oteklina, vneto področje je toplo in boleče. 
Na razjedi se pojavijo gnojne obloge, iz nje izteka gnojna tekočina, ki lahko 
zaudarja. Kadar nastane absces, tipljemo fluktuacijo. Vnetje lahko hitro 
napreduje in pride do nastanka vlažne gangrene. Ob hujšem lokalnem vnetju 
se pojavijo tudi sistemski znaki: povišana temperatura, mrzlice, splošna 
oslabelost. Vnetje se lahko hitro širi na ostale dele stopala in golen, lahko 
se razvije septični šok z multiorgansko odpovedjo. 

* Lahko prevladujejo znaki nevropatije ali ishemije, pogosto srečamo kombinacije 
obeh, lahko pa se pridruži še okužba.

 
Tabela 2: Klinični znaki diabetičnega stopala.

ZDRAVLJENJE
Zdravljenje diabetičnega stopala je kompleksno in zahteva sodelovanje različnih strok 
kot so splošni zdravnik, medicinska sestra, diabetolog, splošni kirurg, žilni kirurg, 
ortoped, kirurg plastik, fiziater, infektolog. Ekstremnega pomena tukaj je preventiva, 
saj lahko s pravočasnim odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem ogroženih bolnikov 
preprečimo nekaj več kot 50% amputacij. Sladkornemu bolniku je potrebno natančno 
pregledati noge vsaj enkrat letno, ogrožene pa je treba kontrolirati bolj pogosto (3,5). 
Glede izbire antibiotične terapije pri okužbi diabetičnega stopala ni jasnih priporočil. 
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Večina blagih in zmernih okužb predvsem pri bolnikih, ki predhodno niso bili zdravljeni 
je povzročenih z Gram-pozitivnimi bakterijami, najpogostejši je Staphiloccocus aureus, 
beta hemolitični streptokoki so redkejši. Hude okužbe in dlje časa trajajoče okužbe pa 
so polimikrobne in je mogoče izolirati še Gram-negativne bakterije (Enterobacteriaceae 
in Pseudomonas aureginosa), in anaerobe, ki veljajo za pomembne patogene pri 
bolnikih z ishemično boleznijo in gangreno. Anaerobi podaljšajo čas zacelitve rane 
(9,10,11). Osteomielitis je prisoten pri 50 – 60% zmernih in hudih okužb, najpogosteje 
izoliran povročitelj je Staphiloccocus aureus (11,12). 
MRSA je izoliran v razvitih deželah v okoli 30 – 40% in ni več vezan zgolj na bolnišnična 
in negovalna okolja. Pogostejši je pri bolnikih, ki so zaključili že več ciklov antibiotičnega 
zdravljenja. Pojavlja se tudi ESBL pri Enterobacteriaceae ter MDR pri Pseudomonas 
aureginosa (10-12, 13). 
Na sestavo mikrobne flore pri okužbi diabetičnega stopala pomembno vpliva tudi 
predhodno lokalno zdravljenje z antiseptiki in topičnimi antibiotiki (13). Priporočila, 
ki obstojajo, temeljijo na oceni stopnje okužbe ter s tem povezano pričakovano 
mikrobiološko floro. Zaradi možnosti naglega širjenja okužbe je izbira antibiotika 
empirična, dokler nimamo na voljo izvida brisa in antibiogram (13,14). 
Za blage okužbe se tako priporoča antibiotike, ki so usmerjeni na Gram pozitivne 
bakterije in so lahko ožjega spektra. Pri hujših oziroma dolgotrajnejših okužbah pa 
so priporočeni širokospektralni antibiotiki, praviloma v kombinaciji, z namenom 
pokriti pričakovano polimikrobno floro takih okužb. V splošnem velja paradigma, da 
je peroralna terapija primerna za blage okužbe, za vse druge je primerneje sprva 
uvesti parenteralno terapijo ter nato glede na odziv preiti na peroralno (8,13). 
Trajanje antibiotične terapije pri različnih oblikah okužb diabetičnega stopala ni 
natančneje opredeljeno. Oblikovala so se najrazličnejša priporočila, katerim pa je 
skupno to, da je trajanje terapije z antibiotiki daljše kot pri populaciji brez sladkorne 
bolezni. Trajanje antibiotične terapije je odvisno od razvoja klinične slike ter je tesno 
povezano z sočasno kirurško terapijo, zlasti v primeru osteomielitisa (8,13,15). 
Razjede diabetičnega stopala, ki ne kažejo kliničnih znakov vnetja naj se ne bi zdravile 
z antibiotiki (4,15). 
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Vzamemo bris rane, v primeru septičnega stanja tudi hemokulture. 
Antibiotike dajemo sprva empirično, nato po antibiogramu. Okužbo mehkih 
tkiv, ki ne ogroža okončine, zdravimo s kombinacijo amoksicilina in klavulanske 
kisline ali klindamicinom per os, običajno 7–10 dni. 
Okužbo mehkih tkiv, ki ogroža okončino, zdravimo praviloma parenteralno, 
s kombinacijo amoksicilina in klavulanske kisline ali klindamicina in 
fluorokinolona, ali ker pričakujemo polimikrobno etiologijo (Gram pozitivni 
koki, Gram negativni bacili, anaerobi). Zdravljenje traja 10–14 dni. 
Standardni pristop k zdravljenju osteomielitisa obsega kirurško odstranitev 
vse prizadete kosti, nato pa antibiotik parenteralno 4-6 tednov. Alternativni 
pristop k zdravljenju osteomielitisa je dolgotrajno peroralno antibiotično 
zdravljenje brez kirurškega posega. 
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Razbremenitev mesta, kjer je razjeda. 
Ključnega pomena je nega razjede, odstranjevanje poroženele kože in 
nekrotičnih oblog. Čistimo s sterilno fiziološko raztopino, preveze izvajamo 
vsakodnevno, kadar rana obilno secernira pa večkrat na dan. Obstajajo 
številne komercialno dosegljive obloge za rane, vendar jih moramo pri 
diabetikih menjavati pogosteje kot pri drugih bolnikih, ker lahko taka obloga 
onemogoči zadostno drenažo in tako povzroči širjenje infekcije. Nobena 
obloga ne more nadomestiti čiščenja rane in odstranjevanja odmrlega tkiva. 
Bolnike z razjedo tipa 1 in 2 zdravi splošni zdravnik ali diabetolog, bolnike 
z razjedo tipa 3 in več pa je potrebno napotiti h kirurgu. 

Ki
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Nekrektomija je ostro odstranjevanje mrtvega tkiva. Kadar so mrtvine 
obsežnejše, naredimo poseg v anesteziji, pogosto v kombinaciji z amputacijo 
enega ali več prstov. Pri manjših mrtvinah lahko naredimo nekrektomijo na 
bolnikovi postelji, ker ta poseg pri diabetikih s periferno nevropatijo pogosto 
ni boleč. Postopek je potrebno pogosto ponavljati, dokler ne dosežemo čiste 
rane, ki se polni z zdravimi granulacijami.
Drenaža abscesov. Pri sladkornih bolnikih moramo abscese široko drenirati!
Revaskularizacija.  
Amputacija je potrebna v primeru nastanka gangrene. O nivoju amputacije 
se odločimo na osnovi klinične slike (amputacija prstov, transmetatarzalna, 
podkolenska, nadkolenska). Vlažna gangrena je kirurška urgenca. Čimprej 
je potrebno odstraniti vsa odmrla tkiva in omogočiti široko drenažo vseh 
gnojnih kolekcij. Posledica odlašanja terapije je lahko višji nivo amputacije 
ali hudo poslabšanje splošnega stanja bolnika.  

 
Tabela 3: Zdravljenje diabetičnega stopala.
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ZAKLJUČEK
Diabetično stopalo je najpogostejši razlog za netravmatsko amputacijo spodnjih udov. 
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je amputacij 15-krat več kot pri osebah, ki nimajo 
sladkorne bolezni. S povezanim multidisciplinarnim pristopom lahko preprečimo 
komplikacije, ki ogrožajo bolnikovo okončino in življenje. Večino bolnikov moramo 
spremljati že od zgodnje faze obolenja, saj natančna regulacija nivoja sladkorja v 
krvi upočasni napredovanje nevropatije in same sladkorne bolezni ter posledično 
njenih zapletov. Za preprečevanje in zgodnje odkrivanje so potrebni edukacija in redni 
pregledi v diabetološki ambulanti. Ko se pojavi razjeda, je potrebna razbremenitev 
in skrbna nega rane. Kadar rana, kljub ustrezni obravnavi, ne kaže znakov celjenja, 
moramo oceniti arterijsko prekrvavitev in take bolnike agresivno zdraviti. Diabetično 
stopalo predstavlja veliko medicinsko, socialno in ekonomsko breme, s pravočasnim 
odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem ogroženih bolnikov lahko preprečimo vsaj 
50% amputacij. 
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NOVEJŠE METODE KONSERVATIVNE OSKRBE 
KRONIČNE RANE
Hilda Rezar, dipl. m. s., Mateja Šiško, dipl. m. s., Nataša Čoh
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor

IZVLEČEK
Kronične rane nastanejo na delih telesa, kjer pride do motnje v prekrvavitvi. Motnje 
povzročajo venozne, arterijske ali presnovne poškodbe žilja, zaradi česar pride 
do prekinitve tkiv. Življenje z rano je za mnogo pacientov velika ovira in težava, ki 
dolgoročno vpliva na njihovo fizično in duševno počutje, njihovo družbeno vlogo, 
odnos bližnjih do njih in njihovo samopodobo.
Ob oskrbi kronične rane je potrebno upoštevati dejstvo, da zacelitev pogosto ni realen 
cilj, Pomembno je, da bomo izbirali materiale, s katerimi bomo zmanjšali bolečino, 
zmanjšali neprijeten vonj in dosegli čim daljša časovna obdobja med prevezi. Izbor 
primerne sodobne obloge prevzame vlogo zaščite rane in ni idealne obloge za vse rane.
Ključne besede: kronična rana, sodobni materiali, zdravstvena nega

UVOD
Na celjenje kronične rane vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji dejavniki 
so spremljajoča obolenja kot je sladkorna bolezen, bolečina, pacientovo imunsko 
stanje, prehranjenost in starost. Zunanji dejavniki, ki vplivajo na celjenje kronične 
rane so okužba, ponavljajoče poškodbe rane, prisotnost odmrlega tkiva, izsušitev 
rane, temperatura okolja in nepomičnost.
Čeprav je medicinska znanost na področju oskrbe ran v zadnjih desetletjih skokovito 
napredovala, se tradicionalne predstave o kroničnih ranah med laično javnostjo 
spreminjajo počasi. Pri celjenju in zdravljenju ran poznamo veliko pripravkov, ki jih 
farmacija ponuja za hitrejše celjenje, za boljši kozmetični in funkcijski učinek, za 
odpravo spremljajočih pojavov ob celjenju kot so srbečica, bolečina, rdečina. 
Glavni cilj zdravljenja kroničnih in globljih ran je predvsem zacelitev in dobra funkcija 
prizadetega področja.
Razjeda zaradi pritiska največkrat nastane na izpostavljenem delu telesa zaradi 
delovanja pritiska na tkivo. Pritisk povzroči motnjo v prekrvavitvi določenega predela. 
Žile so zaradi tega stisnjene, posledica česar je pomanjkanje pretoka krvi v tkivu. 
Pomanjkanje pretoka krvi vodi v poškodbo kože, odmrtje tkiva in nastanek razjede 
(Kramar & Mertelj, 2012). Na predelu pritiska nastane rdečina, ki jo spremlja bolečina. 
V primeru, da pritiska ne odstranimo se na mestu rdečine pojavi mehur ali odrgnina. 
Okvarjene so vse plasti kože, mišice vse do kosti in sklepov.
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AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE S KATERIMI PREPREČIMO NASTANEK 
RAZJEDE ZARADI PRITISKA
S pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenimo ogroženost pacienta za nastanek razjede 
zaradi pritiska – Waterloo lestvica, s katero ocenimo ogroženosti pri pacientu ob 
sprejemu. Pacienta, ki je ogrožen oz. je pri njem že prisotna rana namestimo v 
položaj, ki razbremeni izpostavljene dele telesa. Pacientu, ki ob menjavi lege telesa 
občuti bolečino, lahko 20 – 30 minut pred obračanjem apliciramo analgetik. Hkrati 
uporabljamo preventivne pripomočke v skladu s protokolom (Krišelj, 2016).
V zdravstveni negi je zelo pomembno, da koža ostane nepoškodovana, zato 
uporabljamo pripomočke , ki zagotavljajo ustrezno vlažnost kože ter jo hkrati zaščitijo. 
Ob negovanju redno spremljamo stanje kože na izpostavljenih delih in skrbimo za 
čisto ter suho perilo brez gub.

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA S KRONIČNO RANO
V zdravljenje oz. celjenje kroničnih ran je danes pogosto usmerjena industrija 
zdravstvenih pripomočkov. Za boljše razumevanje celjenja kronične rane moramo 
poznati proces celjenja rane. Proces celjenja kronične rane je dinamičen z predvidljivim 
zaporedjem dogodkov, ki se prekrivajo. Obstajajo štiri glavne faze celjenja rane: 
vnetna faza, proliferativna, epitelizacijska in preoblikovalna faza.
Za pacienta s kronično rano je celjenje rane le eden izmed ciljev. Pacient z kronično 
rano ima druge prioritete. Zanj je pomembno, kako stanje rane in vse kar je z njim 
povezano vpliva na vsakdanje življenje. Kako se počuti, kako vpliva na njegovo 
samopodobo, na odnose z drugimi ljudmi. Pomembno ga je poslušati in mu pomagati 
osmisliti njegove težave(Keršič & Svetel, 2016).
Življenje z kronično rano je za mnogo pacientov velika ovira in težava, ki dolgoročno 
vpliva na njihovo fizično in duševno počutje, njihovo družbeno vlogo in spremeni se 
odnos bližnjih do njih.

OCENA RANE
Ustrezno zdravljenje kronične rane ni zagotovljeno, če se ne spremlja in ne evidentira 
ocenjeno stanje rane. Za ustrezno oskrbo in zdravljenje kronične rane so pomemben 
podatek anatomske značilnosti in druga pridružena obolenja pri pacientu (Scalise,2016). 
Pomembna podatka sta čas nastanka in vzrok nastanka rane, ki služita kot okvir 
za plan oskrbe rane. Je rano možno pozdraviti, ali je možna paliativna obravnava, 
kakšne materiale bomo uporabili za oskrbo kronične rane, je rana okužena, koga 
od strokovnjakov bomo vključili v multidisciplinarni tim, kaj lahko pacient pričakuje 
v procesu zdravljenja, kakšno naj bi bilo medsebojno sodelovanje?(Popović, 2016)
Potencialni problemi, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne izbire in uporabe oblog 
so maceracija kože, povečanje kritične kolonizacije, dodatne infekcije, povečanje 
bolečine v rani in posledično povečanje stroškov.
Dobro poznavanje parametrov, ki klasificirajo določeno oblogo, omogoča optimalno 
zdravljenje kronične rane.
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ZAGOTAVLJANJE PRIMERNE OKSIGENACIJE
Običajni razlog za pomanjkljivo oksigenacijo tkiva je lokalna vazokonstrikcija žil 
zaradi hiperaktivnega delovanja simpatičnega živčevja. Do tega privede zmanjšan 
volumen krvi in posledično zmanjšane prekrvavitve, ne lajšana bolečina, hipotermija. 
Najpogosteje prizadene spodnje okončine (Daley, 2016).

ZAGOTAVLJANJE PRIMERNE PREHRANE
Prehrana v zdravljenju ran je največkrat spregledana zahteva za uspešno oskrbo in 
zdravljenje kronične rane. Največkrat primanjkuje proteinov, kar vodi v podhranjenost, 
hkrati pa primanjkuje vitaminov in mineralov, ki so pomembni za celjenje rane. 
Pomanjkljiv vnos proteinov, celo nekajdnevno stradanje lahko vpliva na normalen 
mehanizem celjenje rane. Zdrav odrasel človek potrebuje 1.25 -1,5 g proteinov na 
kg/tt. Ta priporočila ne veljajo za paciente z kronično rano. Pomanjkanje proteinov 
so zaznali pri 25% vseh hospitaliziranih pacientih (Daley, 2016).
Pacientom z kronično rano je smiselno v prehrano dodati beljakovinske prehranske 
dodatke. Prav tako se primeru pomanjkanja vitaminov in mineralov priporoča 
nadomeščanje. Pomanjkanje vitamina A zmanjšuje prisotnost fibronetina na površju 
rane, ki zmanjšuje oprijem in obnovo tkiv.
Pogosto je pacientom težko zagotoviti ustrezno prehransko podporo, ker pacient 
zaradi bolezenskega stanja ne more ali ne želi jesti.

TRADICIONALNA OSKRBA RAN
Tradicionalna oskrba ran pomeni predvsem oskrbo z tkano gazo in fiziološko raztopino. 
Gaza ima kot pripomoček za rano številne pomanjkljivosti: 

- tkana gaza se na rani hitro izsuši in se sprime z njo,
- movonastalo tkivo se vrašča med nitke gaze,
- tkana gaza prepušča izločke in bakterije iz rane, kar predstavlja dodatno 

ogroženost pacienta za okužbo in tudi osebja, ki skrbi za rano,
- pri menjavi tkane gaze ob odstranjevanju preveze odtrgamo tudi novonastalo 

tkivo
- menjava preveze povzroča bolečino,
- tkane gaze je potrebno pogosto menjavati, kar predstavlja dodatne stroške 

(Parač et al, 2004).

SODOBNI MATERIALI ZA OSKRBO RANE
V oskrbi kroničnih ran nadomeščajo tkane gaze sodobne obloge, ki so vedno bolj 
izpopolnjene in učinkovite. Kronični rani sodobne obloge omogočajo optimalne 
možnosti za zdravljenje, hkrati pa izboljšujejo kakovost pacientovega življenja. 
Sodobne obloge vplivajo v procesu zdravljenja ran:

- podpirajo in pospešujejo naravne procese celjenja,
- se ne sprimejo z rano,
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- na rani ne puščajo ostankov,
- vzdržujejo primerno temperaturo in vlažnost rane,
- ne povzročajo bolečin in ne odstranjujejo novonastalega tkiva na rani ob 

menjavi,
- so ustrezno vpojne; izberemo lahko različne obloge glede na količino izločka 

iz rane,
- so polprepustne; prepuščajo pline in omogočajo dihanje rane, vendar ne 

prepuščajo tekočin in izločkov,
- omogočajo preveze rane na več dni, kar je zelo pomembno za nemoteno 

celjenje rane (Parač et al., 2004).
Sodobni materiali predstavljajo nadomestek manjkajočega tkiva. Namen njihove 
uporabe je v pripravi ležišča rane za pospešeno optimalno celjenje.

GLEDE NA UČINKOVINO, SODOBNE OBLOGE DELIMO NA:
Alginati: za oskrbo površinskih in globokih ran z zmernim do močnim izločanjem, za 
čiščenje ran, za oskrbo ran z kapilarno krvavitvijo. Alginati ob stiku z izločkom tvorijo 
gel, ki vzdržuje vlažnost v rani. Proces tvorbe gela omogoča izmenjava kalcijevih in 
natrijevih ionov. Fizikalno kemične lastnosti delujejo hemostatsko in privedejo do 
zgodnejše zacelitve rane. Alginati so neprimerni za suhe rane in jo menjamo na 3 
dni oz. takrat, ko se popolnoma pretvori v gel (Rošic Danko, 2016). 
Hidrogeli: za hidriranje, mehčanje in odstranjevanje suhih, vlažnih mrtvin in za 
pospešeno celjenje kroničnih ran v vlažnem okolju. Hidrogel umirja površino rane 
in zmanjšuje občutek bolečine. Obloga lahko ostane na rani 7 dni oz glede na stanje 
rane in kože v okolici rane. Hidrogel iz tube na rani lahko ostane 5 dni oz. glede na 
izloček (Rošic Danko, 2016).
Hidrokoloidi: za različne rane s šibkim do zmernim izločanjem v vseh fazah celjenja, 
tudi za zaščiti kože. Hidrokoloidne obloge skupaj z izločki iz rane tvorijo značilen 
rumeno rjav gel, ki ustvarja ugodne pogoje (vlažnost, pH, hipoksija, temperatura) za 
celjenje ran v vlažnem okolju. Nekateri hidrokoloidi so kontraindicirani za uporabo 
pri oskrbi okuženih ran (Daley, 2016).
Kolageni: za oskrbo ran v vseh fazah celjenja, posebej pri nazadovalem celjenju. Obloge 
so iz naravnega, neprepletenega čistega kolagena. Oblog ne smemo kombinirati z 
antiseptiki, iz katerih se sprošča klor in snovmi, ki obarjajo beljakovine. Obloga je 
lahko nameščena na rani do 4 dni oz. jo zamenjamo glede na stanje rane in kože 
v okolici. Pri svežih poškodbah lahko oblogo pustimo do zacelitve (Daley, 2016).
Nelepljive kontaktna mrežice: primerne so za zaščito dna rane in granulacijskega tkiva. 
Nelepljive dobro prilegajoče mrežice iz različnih tkanin in netkanih materialov, ki se 
z rano ne sprimejo, a omogočajo nemoteno prehajanje izločkov. Menjavo nelepljive 
kontaktne mrežice izvedemo ob vsaki prevezi rane oz. lahko na rani ostanejo 7 dni 
(Rošic Danko, 2016).
Obloge z mehkim silikonom: za zelo boleče rane z zelo ranljivo in ogroženo kožo v 
okolici z zmernim do močnim izločanjem v vseh fazah celjenja. Z rano se ne sprimejo, 
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jo omejijo in ne macerirajo okolice kože. Omogočajo celjenje rane v vlažnem okolju 
(Rošic Danko, 2016).
Poliuretanske pene: za vse vrste ran s šibkim do zmernim izločanjem. Poliuretanska 
pena je iz visokovpojnih poliuretanskih celic, zgornjo plast pri večini oblog tvori 
poliuretanski film. Obloge se z rano ne sprimejo, vpojna plast zadržuje izločke in ne 
puščajo ostankov v rani. Obloga lahko na rani ostane do 7 dni oz. jo menjamo glede 
na stanje rane in kože v okolici, vendar obvezno ob popolni prepojenosti obloge z 
izločkom. Poliuretanskih oblog se ne sme uporabljati v kombinaciji z hipokloridno 
raztopino ali raztopino vodikovega peroksida (Daley, 2016).
Poliuretanski filmi: za zaščito ogrožene kože in oskrbo površinskih ran brez ali s šibkim 
izločanjem, tudi za pooperativno oskrbo ran. Ne prepuščajo bakterij in vode in tako 
zmanjšujejo tveganje pred sekundarnimi infekcijami, omogočajo koži dihanje. Primarno 
se uporabljajo poliuretanski filmi za zaščito ogrožene kožein oskrbo površinskih ran 
brez ali s šibkim izločanjem. Obloga lahko ostane na ranido 7 dni oz. jo menjamo 
odvisno od stanja rane in kože v okolici rane (Parač et al., 2004).
Resorbtivne terapevtske obloge: za oskrbo vseh kroničnih ali akutnih ran, ki težko 
celijo in za krvaveče rane. Obloge so sestavljene iz oksidirane regenerirane celuloze 
in kolagena pospešujejo naravne mehanizme celjenja rane saj nase vežejo proteaze, 
ki zavirajo celjenje rane. Resorbtivne terapevtske obloge se uporabljajo tudi pri 
okuženih ranah v kombinaciji z dodatki (oglje ali srebro). Obloge se resorbirajo v 1 
do 3 dneh in jih ne menjavamo (Parač et al., 2004).
Medicinski med: v klinični praksi uporabljamo najpogosteje kostanjev med, ki je 
predhodno obdelan z ionizirajočim sevanjem. Ob nanosu neposredno na rano uniči 
bakterijske spore. Med ima izrazito osmotsko delovanje, rehidrira devitalizirana tkiva 
in učinkuje antibakterijsko. Učinkuje tudi proti meticilin rezistentnim sevom. Med 
kot sestavino obloge se uporabljajo pri zdravljenju kirurških ran, kroničnih venskih 
razjed, razjed zaradi pritiska, diabetičnih razjedah in okuženih ran (Morgan, 2015). 
Obloge z dodatki:

- z klorheksidin acetatom: za oskrbo okuženih ran
- obloge iz poliestra ali umetne svile z dodanim srebrom – preprečujejo vdor 

bakterij v rano
- obloge in polnila z NaCl: za rane z močnim izločanjem v fazi čiščenja
- z povidon jodidom: za oskrbo ran, ki so obložene z bakterijami, kolonizirane ali 

okužene
- z aktivnim ogljem: za oskrbo kontaminiranih in okuženih ran z neprijetnim 

vonjem
- s srebrom: za kronične rane, ki so kontaminirane s patogenimi organizmi, 

kolonizirane ali okužene in imajo neprijeten vonj. Med samim delovanjem se 
srebrovi ioni vezali na dvojno vijačnico deoksiribonukleinske kisline v celici 
bakterije (Atiyeh et al., 2009).

- obloge in polnila z Ringerjevo raztopino: za rane, ki zahtevajo aktivno čiščenje.
Pri izbiri obloge je pomembna pravilna ocena rane. Obloga mora dobro vpijati izločke, 
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nevtralizira neprijetne vonjave, ohranja okolico rane suho in preprečuje izsušitev rane. 
Ustrezno zdravljenje ni zagotovljeno, če se ne spremlja in ne evidentira ocenjeno 
stanje rane. Zdravljenje kronične rane je lahko podaljšano in neuspešno tudi zaradi 
nepravilne uporabe antiseptikov. Dobro poznavanje parametrov, ki determinirajo 
določeno oblogo, omogoča optimizacijo zdravljenja.

ZAKLJUČEK
Kronične in akutne okužene kirurške rane so zaradi počasnega celjenja velik klinični 
problem. Za zdravljenje kronične rane imamo poleg materialov za klasično oskrbo 
kronične rane tudi sodobni materiali, katerih cilj je pospešiti čiščenje in celjenje rane. 
Uporaba sodobnih materialov je smiselna šele takrat, ko smo pravilno ocenili rano. 
Sodobne obloge niso univerzalne. Vsaka obloga je namenjena določeni fazi celjenja 
rane oz. določeni rani. Skrb za uspešno zdravljenje kronične rane je izziv za celoten 
zdravstveni tim, ki sodeluje v procesu oskrbi pacienta.
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POVZETEK
Kliniki (družinski zdravniki, ortopedi, travmatologi, fiziatri in revmatologi) poznajo 
pogostost bolečine v sprednjem stopalu (metatarzalgija), novejše slikovnodiagnostične 
metode pa omogočajo vse natančnejši prikaz majhnih struktur kot možnih vzrokov 
za težave. Prispevek obravnava relevantno anatomijo, poškodbe, vnetja (avtoimuna, 
povzročena s kristali, septična), obrabo, plantarne plošče ter sezamoidke, kolekcije, 
tumorje ter nekatere UZ vodene posege. Iz predstavljenega je razviden tudi pomen 
posameznih diagnostičnih slikovnih metod.

1. UVOD
Kliniki (družinski zdravniki, ortopedi, travmatologi, fiziatri in revmatologi) poznajo 
pogostost bolečine v sprednjem stopalu (metatarzalgija), novejše slikovnodiagnostične 
metode pa omogočajo vse natančnejši prikaz majhnih struktur kot možnih vzrokov za 
težave. Najpogostejši vzroki metatarzalgije so stresna poškodba (stresni zlom, stresna 
reakcija, Freibergova infrakcija), interdigitalni (Mortonov) nevrom, poškodba plantarne 
plošče (degeneracija, pretrganje) ter burzitis (intermetatarzalni, submetatarzalni). 
Natančnejša diagnoza seveda najpomembneje prispeva k ustreznemu zdravljenju, 
predvsem ob razvoju novih kirurških metod. Prispevek je zasnovan na opisu relevantnih 
anatomskih struktur, njihovih patoloških ter poškodbenih sprememb ter njihovem 
prikazu z ustrezno slikovno metodo. Pri tem se bomo osredotočili na anatomijo in 
patologijo, katerih prikaz zahteva naprednejše slikovne metode, poleg rentgenske 
(RTG) preiskave tudi računalniško tomografijo (CT), ultrazvok (UZ) ter zlasti magnetno 
resonanco (MR). Prispevek obravnava poškodbe, vnetja (avtoimuna, povzročena s 
kristali, septična), obrabo, plantarne plošče ter sezamoidke, kolekcije, tumorje ter 
nekatere UZ vodene posege.

2. STRESNI ZLOMI STOPALNIC
Stopalo je ob kompleksni biomehaniki izrazito obremenjeno. Najpogostejše poškodbe 
so stresni oziroma preobremenitveni zlomi stopalnic, redko falang (slika 1A). 
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Bolniki so lahko v diagnostičnem postopku zaradi kronične bolečine v stopalu, ko je 
poškodba lahko že pozabljena, RTG posnetek ob njenem nastanku (če je bolnik takrat 
sploh prišel v obravnavo) pa subtilnega zloma zaradi nizke občutljivosti ni pokazal. V 
kasnejšem obdobju lahko ponovljen RTG posnetek pokaže kalus ali psevdoartrozo, če 
sta dovolj velika, sicer pa ne in bolnik pod sumom na poškodbo mišic ali tetiv pride na 
UZ preiskavo. Pri slednji najpogosteje ne najdemo patomorfoloških sprememb, razen 
po dolgotrajnem iskanju morda minimalno stopničasto deformacijo korteksa. Tako 
bolnik nazadnje pride na CT ali še pogosteje na MR preiskavo, ki kot vseobsegajoča 
pokaže tako subtilne fisure, kot tudi edem kostnine, pa tudi okolnih mišic in tetiv. 
Pri tem ne smemo pozabiti na možnost miozitis osifikansa, ki predstavlja kronični 
organizirajoči znotrajmišični hematom (psevdotumor) in se tako na UZ kot MR 
preiskavi kaže kot prekrvljena formacija, ki lahko celo histološko oponaša agresivni 
tumor. V tem primeru sta RTG in zlasti CT preiskava lahko bolj specifični, saj pokažeta 
značilno tanko lupinasto kalcifikacijo, ki obdaja lezijo in pri UZ niti MR preiskavi ni 
vidna (slika 1B).

 
Slika 1.Sresni zlom stopalnice (A) ter miozitis osifikans (B). A. Pri 43-letni bolnici z bolečino v sprednjem 

stopalu RTG preiskava ni pokazala posebnosti. MR preiskava v PD sekvenci z izničenjem signala maščevja v 
koronarni ravnini pokaže poševno hipointenzivno fisuro distalne diafize z izrazito zvišanim signalom (edem) 
kostnine celotne stopalnice kot tudi okolnih mehkih tkiv. B. Pri bolnici z bolečino v sprednjem stopalu je bil 

zaradi prekrvljenosti lezije, vidne na UZ in MR preiskavi, postavljen sum na mehkotkivni tumor. CT preiskava 
kaže lupinasto kalcifikacijo, značilno za miozitis osifikans. 

3. OSTEOARTROZA (OA)
Gre za poškodbe sklepnega hrustanca ob ponavljajočih se mikropoškodbah. Najpogosteje 
nastane v prvem MTP sklepu in se kaže kot stanjšan hrustanec (zožena sklepna 
špranja), skleroza, osteofiti in pogosto tudi subhondralne ciste.
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4. VNETJA
Za postavitev diagnoze, kot tudi večjih erozij, je najbolj specifična RTG preiskava, 
ki je ob pravilni izvedbi ter interpretaciji še vedno zadostna. Zaradi pravočasne 
uvedbe zdravljenja je diagnostika danes usmerjena v zgodnje odkrivanje sinovitisa, 
kar omogočata UZ in MR preiskava, zlasti doplerska UZ preiskava in MR z aplikacijo 
paramagnetnega kontrastnega sredstva. Uratne kristale dobro prikaže dvojnoenergijska 
CT preiskava (dual-energy CT, DECT) (1).

A. Revmatoidni artritis (RA). V stopalu RA najpogosteje prizadane metatarzofalangealne 
(MTP), proksimalne interfalangealne (PIP) ter intertarzalne sklepe, navadno 
obojestransko simetrično. RTG najdbe so obsklepna osteopenija, zožene 
sklepne špranje, erozije in otekla okolna mehka tkiva (slika 2A). Gleženj in 
posteriorno stopalo sta prizadeta redkeje, patomorfološke spremembe pa so 
podobne. Erozije zlasti lateralnega roba glavice pete stopalnice so pogosto 
prve erozije ob RA in se lahko pojavijo pred erozijami rok in zapestij. Zaradi 
precej proksimalnega narastišča kapsule na baze proksimalnih falang so 
erozije na strani glavic stopalnic precej izrazitejše. UZ in MR sta občutljivi za 
prikaz sinovitisa (slika 2B) in tenosinovitisa, ki lahko nastopa v sklopu RA.

 
Slika 2. Revmatoidni artritis. RTG preiskava (A) kaže globoke robne erozije zlasti glavic stopalnic, kar je 

značilno za RA stopal. MR preiskava v gradientni sekvenci (B) v prečnen rezu pokaže robne erozije glavic z 
zadebeljeno sinovijo ob njih.

B. Spondiloartritisi. Značilnosti psoriatičnega artritisa (PsA) ter reaktivnega artritisa 
v stopalih so distalna predominanca, sinovitis, kostne proliferacije ob erozijah, 
periostalna reakcija ter entezitis. Prizadetost je lahko eno- ali obojestranska, 
simetrična ali asimetrična.

 Pri PsA stopal (slika 3A) gre lahko tudi za resorpcijo konic distalnih falang. Pri 
prizadetosti več sklepov istega prsta nastane ob otekanju mehkih tkiv tipičen 
videz klobasastega prsta. Ob destrukciji sklepnih površin nastane tipičen videz 
svinčnika v šilčku.

 Ob reaktivnem artritisu najpogosteje pride do entezitisa narastišč Ahilove 
tetive in plantarne fascije.

 Ankilozirajoči spondilitis stopala prizadane redko.
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Slika 3. Psoriatični artritis in protin. Pri bolniku s PsA (A) gre za široke erozije in kostne proliferacije baze 
distalne falange palca. Pri bolniku s protinom (B) so vidne tipične erozije s previsnim robom (glavica prve 

stopalnice) kot tudi prizadetost tarzometatarzalnih sklepov ter ohranjena kostna gostota.

C. Protin. Uratni kristali se odlagaja v sklepu, kostnini, sinoviji ter okolnih mehkih 
tkivih. Erozije so ekscentrične, dobro omejene, s sklerotičnimi previsnimi robovi, 
znotraj ali zunaj sklepa. Značilni sta tudi dolga ohranitev sklepne špranje ter 
kostne gostote. Najpogosteje je prizadet prvi MTP sklep, lahko pa tudi sklepi 
narta (slika 3B). Uratni tofi so na MR dobro vidni, se nehomogeno barvajo s 
kontrastom in lahko povzročajo erozije.

D. Psevdoprotin. Patomorfološke spremembe, povzročene z odlaganjem kristalov 
kalcijevega pirofosfata, se  kažejo kot napredovale degenerativne spremembe, 
ki pa so v stopalu redkejše, možna pa je hondrokalcinoza sklepnega hrustanca 
glavice prve stopalnice, vidna na RTG in zlasti UZ preiskavi.

E. Diabetes. Diabetična nevroartropatija praviloma prizadene srednje in zadnje 
stopalo, sprednji del stopala pa le redko.

4. EKSPANZIVNE FORMACIJE V SPREDNJEM STOPALU
A. Mortonov nevrom. Gre za degeneracijo interdigitalnega živca z edemom in 

perinevralno fibrozo kot posledico ponavljajočega pritiska ter iritacije (2). Večina 
nastane v tretjem in drugem intermetatarzalnem prostoru (slika 4A). Najpogosteje 
se pojavi pri ženskah srednjih let ob pogosti obutvi z visokimi petami ali ozkimi 
čevlji. Po literaturi sta UZ in MR preiskava enako občutljivi za njegovo najdbo, 
v praksi pa je UZ preiskava, ki zahteva nekaj posebnih prijemov in položajev, 
za radiologa precej zamudnejša in, kar je še pomembneje, v primerjavi z MR 
preiskavo manj specifična. Z MR preiskavo namreč lažje ločimo Mortonov 
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nevrom od perikapsularne fibroze (ki lahko spremlja raztrganje plantarne 
plošče), intermetatarzalnega burzitisa ter kompresijske lezije podkožja (slika 
4C), ki se sicer pojavlja navadno bolj lateralno(3).

B. Intermetatarzalni burzitis. Tekočino v intermetatarzalnih burzah z MR preiskavo 
najdemo v 67% asimptomatskih preiskovancev, zlasti pri MR preiskavi (4). O 
vnetno spremenjeni burzi lahko govorimo, če je prečno širša od 3 mm in je v 
njej gosta vsebina, včasih pa tudi hiperemija. Oboje lahko prikažemo z UZ ali 
MR preiskavo (slika 4B). Do vnetja lahko pride pri ponavljajoči se mehanični 
obremenitvi, artritisih različnih vzrokov, lahko pa spremlja tudi Mortonov 
nevrom (5).

C. Pridobljene adventicijske burze. Ob mehanični frikciji lahko pride do degeneracije 
podkožnega veziva, nastanka fibroze ter kavitacije, zlasti v maščevju pod prvim 
MTP sklepom (6).

D. Uratni tofi, kot opisani zgoraj.
E. Plantarna fibromatoza (Ledderhosejeva bolezen). Gre za vezivno zadebelitev 

plantarne aponevroze, ki jo lahko prikažemo z UZ ali MR preiskavo.
F. Tenosinovialni velikocelični tumor predstavlja benigni tumor tetivne ovojnice. 

Za roko z zapestjem sta gleženj in stopalo drugi najpogostejši lokaciji. Lezija je 
vidna z UZ in MR preiskavo, vendar je slednja zaradi vsebnosti hemosiderina, 
ki povzroča artefakte kovine v gradientnih sekvendah, zanj specifična.

G. Periferni tumor ovojnice živca. V to skupino spadata švanom ter nevrofibrom. 
Za oba je značilna kontinuiteta s perifernim živcem (znak repa, viden pri UZ in 
MR preiskavi), odrinjeno okolno maščevje ter znak tarče (vidna pri MR preiskavi) 
(7).

G. Primarni maligni tumorji stopala so redki, lahko so mehkotkivni (najpogostejši 
je sinovialni sarkom) ali kostni (redkeje kot na drugih lokacijah). Pogostejši so 
zasevki. Slikovne preiskave se pri njihovi obravnavi dopolnjujejo.

 
Slika 4. Mortonov nevrom (A), intermetatarzalni burzitis (B) in kompresijska lezija podkožja (C). Na MR 

preiskavi desnega stopala (A) je v prečni ravnini v T1 poudarjeni sliki vidna ovalna hipointenzivna formacija, ki 
iz prostora med glavicama tretje in četrte stopalnice prominira plantarno. Pri drugi bolnici s podobno bolečino 

je v prečnem rezu v PD sekvenci z izničenjem signala maščevja v prostoru med glavicama tretje in četrte 
stopalnice formacija s signalom tekočine. Pri tretji bolnici (C) je ob 5. stopalnici v podkožju T1 hipointenziven 

signal (edem), izgled in lokacija sta tipična za kompresijsko lezijo podkožja.
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6. PLANTARNE PLOŠČE (PP)
Gre za vezivnohrustančno zadebelitev plantarne kapsule, ki narašča na bazo 
proksimalne falange in meri v debelino povprečno 2 mm (8). Nanjo naraščata 
akcesorna kolateralna ligamenta in globok tranzverzni intermetatarzalni ligament. 
Ocenjujejo, da PP prenaša ¼ celotnega bremena sprednjega stopala med hojo (9). 
Poleg tega zagotavlja sagitalno stabilnost MTP sklepa ter služi kot glavno narastišče 
plantane aponevroze. Patologija PP obsega degeneracijo, delno ali rupturo PP 2. MTP 
sklepa, ki jo pogosto spremlja perikapsularna fibroza. Navadno se pojavlja pri ženskah 
srednjih let, kar povezujejo s halux valgusom, dolgo drugo stopalnico, visokimi petami 
in ozkimi čevlji. Pri moških so kronične okvare PP precej redkejše (10), pogostejše 
pa so akutne pri športnih poškodbah. Poškodba PP se klinično kaže kot bolečina 
ter kot spremembe biomehanike hoje. Gre za varus deformacijo v 2. MTP sklepu 
ter razširitvijo prostora med 2. in 3. prstom (najbolje vidno na RTG stoje), kasneje 
pa je možna tudi subluksacija. Ocena PP kot tudi DD (Mortonov nevrom, burzitis) je 
možna z UZ preiskavo, ki pa tudi ob izkušenem preiskovalcu z dobrim aparatom in 
ustrezno majhno visokofrekvečno sondo navadno preseže za to odmerjen čas. MR 
preiskava omogoča najnatančnejši prikaz PP ter okolnih struktur (slika 5), vendar 
je potreben ustrezen MR sistem s homogenim magnetnim poljem, posebno pa 
ustrezna tuljava za stopalo, ki so v Sloveniji zaenkrat redke. Ob optimalnih pogojih 
je točnost UZ in MR preiskave za oceno PP podobna (10).

 
Slika 5. Ruptura plantarne plošče. A. Na PD sekvenci z izničenjem signala maščevja je v sagitalni ravnini 
viden majhen defekt plantarne plošče ob narastišču na bazo proksimalne falange (dolga puščica). B. Pri 

isti pacientki hipointentenziven T1 signal perikapsularne fibroze v 2. intermetatarzalnem prostoru pogosto 
spremlja raztrganino plantarne plošče in ga ne smemo zamenjati z Mortonovim nevromom.
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7. PALČEVI SEZAMOIDKI
Ležita v tetivah medialne in lateralne glave mišice kratkega fleksorja palca ter 
artikulirata z glavico prve stopalnice. Z glavice nanju potekata akcesorna kolateralna 
ligamenta, med njima poteka intersezamoidni ligament, na bazo proksimalne 
falange pa ju fiksirata sezamoidnofalangealna (SF) ligamenta. Za razliko od ostalih 
sezamoidnih koščic v telesu  pomembno sodelujeta pri nošenju telesne teže in 
prispevata k razbremenitvi glavice prve stopalnice in zaščiti tetive dolgega fleksorja 
palca med hojo. Pri tretjini populacije medialna sezamoidka podvojena, od tega pri 
četrtini obojestransko (11).
Težave v predelu glavice prve stopalnice kliniki najpogosteje opisujejo kot sezamoiditis, 
kot akutne poškodbe so najpogosteje posledica hiperekstenzije, v ostalem pa gre 
pretežno za obremenitvene, degenerativne ter ishemične spremembe. Najpogostejše 
patomorfološke najdbe so:

A. Poškodba plantarne plošče, kot opisana zgoraj, ter SF ligamentov, ki se kažejo 
kot defekt plantarne plošče ter proksimalna retrakcija sezamoidk.

B. Edem kostnine sezamoidk, navadno medialne, lahko predstavlja neposredno 
(tek, balet) ali posredno (poškodbe sosednjih struktur ali ligamentov) stresno 
oz. obremenitveno reakcijo ali kronično degenerativno spremembo, redko pa 
artritis. Za razliko od podvojene (bipartitne) sezamoidke, kjer defekt poteka 
prečno, pri zlomu fisura navadno poteka poševno, včasih pa razlikovanje med 
obema ni možno (slika 6A).

C. Avaskularna nekroza navadno prizadane lateralno sezamoidko ter se kaže 
najprej kot edem kostnine in nato skleroza s kolapsom (slika 6B)

D. Degeneracija v sklepih med sezamoidkama in glavico prve stopalnice je lahko 
primarna, pogosto pa zaradi spremenjene statike ter ligamentarne poškodbe 
spremlja haluks valgus, pri katerem pride do lateralnega pomika ali celo 
luksacije sezamoidk. 

E. Poškodbe mišic (kratki in dolgi fleksor, abduktor in adduktor) palca in živcev 
(zlasti palmarnega interdigitalnega, ki lahko spremlja fibrozo kapsule ob 
poškodbah ligamentov ter pomikih sezamoidk) (12).

RTG preiskava v različnih projekcijah poda informacijo o položaju ter uravnanosti 
koščic, pokaže napredovalo degeneracijo, zlome ali kolaps sezamoidk, posnetki 
pod obremenitvijo pa tudi njun pomik kot posredni znak ligamentarne poškodbe. 
Natančen prikaz zgodnjih sprememb (edem) kostnine, obrabe hrustanca ter okolnih 
mehkotkivnih struktur (PP, ligamenti, mišice, živci) je možen le z MR preiskavo, vendar 
le ob uporabi ustrezne tuljave ter ob ustreznem protokolu preiskave.
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Slika 6. Zlom (A) in avaskularna nekroza (B). A.Prečna fisura lateralne sezamoidne koščice palca s 
hiperintenzivnim signalom edema kostnine na PD poudarjeni sliki z izničenjem signala maščevja. B. Izrazito 

hipointenziven T1 signal skleroze s kolapsom lateralne sezamoidke.

8. ULTRAZVOČNO VODENI POSEGI
Pod kontrolo UZ lahko tudi v stopalu opravljamo različne posege, kjer je potrebno 
natančno pozicionirati iglo, npr. diagnostične aspiracije sklepov ali kolekcij, 
izpraznitvene punkcije ganglionov, aplikacije zdravil v tetivne ovojnice, terapevtske 
injekcije in sklerozacije Mortonovih nevromov in tenofenestracije (plantarne fascije 
ter Ahilove tetive).
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Načrt raziskave:  V 24-urni, naključni, dvojno-slepi, s placebom- in 
aktivno substanco-kontrolirani, paralelni raziskavi, kjer so preučevali 
različne odmerke, je bilo vključenih 398 moških in žensk, starih 16 let 
ali več, z zmernimi do hudimi bolečinami po kirurški odstranitvi dveh 
ali večih kočnikov, od katerih je bil vsaj eden delno zagozden v man-
dibularno kost. Zdravljenje je potekalo z zdravilom ARCOXIA 60 mg 
(N=75), 120 mg (N=76), 180 mg (N=74) in 240 mg (N=76) enkrat na 
dan, ibuprofenom 400 mg (N=48) enkrat na dan ali placebom (N=49). 
Primarni opazovani dogodek je bil celokupno zmanjšanje bolečine pri 8 
urah (TOPAR8=Total Pain Relief at 8 hours).1 

Literatura: 1. Malmstrom K s sod. Etoricoxib in acute pain associated 
with dental surgery: a randomized, double-blind, placebo- and active 
comparator-controlled dose-ranging study. Clin Ther 2004; 26(5):667-
679. 2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Arcoxia.
** Analgezija je nastopila  24 minut po odmerku in je trajala celih 24 ur v 

skupini, ki je dobila zdravilo Arcoxia v odmerku 120 mg.

 Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. 
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; 
telefon: 01/ 520 42 01, faks: 01/ 520 43 49/50 
Pripravljeno v Sloveniji, september 2015

Pred predpisovanjem, prosimo, preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga dobite pri naših strokovnih 
sodelovcih ali na sedežu družbe. Zdravilo se izdaja le na zdravniški recept. Samo za strokovno javnost.

MOČ ZA GIBANJE!

V klinični raziskavi, kjer so ugotavljali hitrost delovanja (glejte načrt raziskave).

• Arcoxia® (etorikoksib) odpravi bolečino že 24 minut po odmerku**

• Lajšanje bolečine traja celih 24 ur**

1 tableta / 1-krat na dan

HITRO
IN DOLGOTRAJNO

 DELOVANJE1,2

ŠIROK SPEKTER 
INDIKACIJ 2

Arcoxia® je indicirana za simptomatsko lajšanje bolečine 
in znakov vnetja pri zdravljenju naslednjih bolezni:

 / 60 mg / 30 mg /

 / 90 mg / 

 / 90 mg / 

 / 90 mg / 

 / 120 mg / 

*  Pri akutni bolečini se zdravilo ARCOXIA lahko uporablja samo v 
obdobju akutnih simptomov - po posegih na zobeh 90 mg največ 
3 dni, pri uričnem artritisu 120 mg največ 8 dni.2

Odmerki za vsako indikacijo so tudi maksimalni priporočeni 
dnevni odmerki.2

24 MINUT

HITRO **

24 UR

DOLGOTRAJNO**

MUSC-1082539-0003 EXP: 09/2017

Osteoartroza

Revmatoidni artritis   

Ankilozirajoči spondilitis

Bolečina po kirurških 
posegih na zobeh

Akutni urični artritis*

Za ogled celotnega Povzetka 
glavnih značilnosti zdravila 

skenirajte QR kodo.



Corail® PinnaCle® is the most implanted combination  
in hip joint reconstruction, showing a 95.88% survival rate 
at 7 years in 54,019 implantations1

national Joint registry of england and Wales annual report 2012.

Corail® PinnaCle® is the most implanted combination  
in cementless hip joint reconstruction, showing a  
96.4% survival rate at 5 years in 14,961 implantations2

australia orthopaedic association national Joint replacement registry  
annual report 2012.

References:

1. The national Joint registry of england and Wales,  
9th annual report 2012: Table 3.9. available from Url:  
http://www.njrcentre.org.uk. last accessed January 2013.

2. australian orthopaedic association national Joint  
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Tables HT 57 and HT 58. available from Url: http://www.dmac.
adelaide.edu.au/aoanjrr/index.jsp. last accessed January 2013.
©DePuy international ltd. and DePuy orthopaedics,  
inc. 2013. all rights reserved.
DPeM/orT/0113/0018b

improving people’s lives

                  ...together



Corail® PinnaCle® is the most implanted combination  
in hip joint reconstruction, showing a 95.88% survival rate 
at 7 years in 54,019 implantations1

national Joint registry of england and Wales annual report 2012.

Corail® PinnaCle® is the most implanted combination  
in cementless hip joint reconstruction, showing a  
96.4% survival rate at 5 years in 14,961 implantations2

australia orthopaedic association national Joint replacement registry  
annual report 2012.

References:

1. The national Joint registry of england and Wales,  
9th annual report 2012: Table 3.9. available from Url:  
http://www.njrcentre.org.uk. last accessed January 2013.

2. australian orthopaedic association national Joint  
replacement registry. annual report. adelaide: aoa ; 2012: 
Tables HT 57 and HT 58. available from Url: http://www.dmac.
adelaide.edu.au/aoanjrr/index.jsp. last accessed January 2013.
©DePuy international ltd. and DePuy orthopaedics,  
inc. 2013. all rights reserved.
DPeM/orT/0113/0018b

improving people’s lives

                  ...together

E          U          R          O          P          E

kalcijev nadroparinat

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila
FRAXIPARINE® 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje, FRAXIPARINE® 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za 
injiciranje, FRAXIPARINE® 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za injiciranje
Sestava: Zdravilna učinkovina je kalcijev nadroparinat. En mililiter raztopine za injiciranje ustreza 9500 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 2850 i.e. anti-Xa/0,3 ml raztopina za injiciranje: Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,3 ml raztopine za injiciranje, kar 
ustreza 2850 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 3800 i.e. anti-Xa/0,4 ml raztopina za injiciranje: Ena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,4 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 3800 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 5700 i.e. anti-Xa/0,6 ml raztopina za injiciranje: Ena 
umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,6 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 5700 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 7600 i.e. anti-Xa/0,8 ml raztopina za injiciranje: Ena umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 0,8 ml raztopine za injiciranje, kar 
ustreza 7600 i.e. anti-Xa. FRAXIPARINE® 9500 i.e. anti-Xa/1,0 ml raztopina za injiciranje: Ena umerjena napolnjena injekcijska brizga vsebuje 1,0 ml raztopine za injiciranje, kar ustreza 9500 i.e. anti-Xa. Terapevtske indikacije: Preprečevanje trombemboličnih 
zapletov v splošni ali ortopedski kirurgiji, pri internističnih bolnikih z velikim tveganjem (respiratorna insuficienca in/ali okužba dihal in/ali srčno popuščanje), ki so hospitalizirani in se zdravijo v enoti intenzivne medicine, zdravljenje trombemboličnih bolezni, 
preprečevanje nastanka krvnih strdkov med hemodializo, zdravljenje nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q. Odmerjanje in način uporabe: Med zdravljenjem se kalcijevega nadroparinata in drugih nizkomolekularnih heparinov ne 
sme zamenjevati. Z umerjenimi napolnjenimi injekcijskimi brizgami je možno odmerek prilagoditi bolnikovi telesni masi. Zdravilo ni namenjeno za intramuskularno uporabo. Zdravilo se daje subkutano, običajno pod kožo na področju desne ali leve strani 
trebušne stene, lahko pa tudi na področju stegna. Odrasli: Preprečevanje trombemboličnih bolezni: Splošna kirurgija: Priporočeni odmerek zdravila FRAXIPARINE® je 0,3 ml (2850 i.e. anti-Xa) na dan operacije 2 do 4 ure pred posegom, v dneh po operaciji pa 
enkrat na dan. Profilaktično zdravljenje mora trajati najmanj sedem dni in celotno obdobje tveganja, dokler se bolnik ne začne gibati. Ortopedska kirurgija: Bolnik zdravilo FRAXIPARINE® prejema subkutano. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi 
(glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek je 38 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase. Četrti dan po operaciji se odmerek poveča za 50 %. Prvi odmerek bolnik prejme 12 ur pred operacijo, drugi odmerek pa 12 ur po koncu operacije. Profilaktično zdravljenje se nato 
nadaljuje enkrat na dan, najmanj 10 dni, in traja celotno obdobje tveganja. Internistični bolniki z velikim tveganjem, ki se zdravijo v enoti intenzivne medicine: Zdravilo se daje subkutano enkrat na dan, odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi. Bolniki 
s ≤ 70 kg telesne mase prejmejo FRAXIPARINE® 0,4 ml (3800 anti-Xa i.e.), bolniki s > 70 kg telesne mase prejmejo FRAXIPARINE® 0,6 ml (5700 anti-Xa i.e.). Profilaktično zdravljenje mora trajati celotno obdobje tveganja za trombembolijo. Zdravljenje 
trombemboličnih bolezni: Priporočamo, da se zdravilo daje dvakrat na dan (vsakih 12 ur). Zdravljenje običajno traja deset dni. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi (glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek je 86 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase. 
Preprečevanje nastanka krvnih strdkov med hemodializo: Odmerek je treba prilagoditi vsakemu posameznemu bolniku. Upoštevati je treba tudi tehnične pogoje dialize. Zdravilo se običajno daje v obliki enkratnega odmerka v arterijsko linijo na začetku vsake 
dialize. Priporočeni začetni odmerki so prilagojeni telesni masi, pri bolnikih brez povečanega tveganja za krvavitve. Bolniki s telesno maso < 50 kg prejmejo FRAXIPARINE® 0,3 ml (2850 anti-Xa i.e.), bolniki s telesno maso med 50 do 69 kg prejmejo FRAXIPARINE® 
0,4 ml (3800 anti-Xa i.e.), bolniki s telesno maso ≥ 70 kg prejmejo FRAXIPARINE® 0,6 ml (5700 anti-Xa i.e.).Običajno zadostujejo za štiriurno dializo. Pri dializi, ki traja dlje kot 4 ure, lahko bolnik med dializo prejme še dodaten manjši odmerek. Pri naslednjih 
dializah je odmerek treba prilagoditi glede na opažen učinek.Bolniki s povečanim tveganjem za krvavitve smejo prejeti le polovični odmerek. Glejte celoten SmPC. Zdravljenje nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q: Priporočeno 
odmerjanje je dvakrat na dan (vsakih 12 ur). Zdravljenje običajno traja šest dni. Bolnik začetni odmerek prejme v obliki bolusa intravensko, poznejše odmerke pa subkutano. Odmerek je treba prilagoditi bolnikovi telesni masi (glejte celoten SmPC). Ciljni odmerek 
je 86 i.e. anti-Xa na kilogram telesne mase. Otroci in mladostniki: Zaradi nezadostnih podatkov odmerjanje pri bolnikih, mlajših od 18 let, ni bilo določeno in uporabe tega zdravila ne priporočamo. Starostniki: Pri starostnikih z normalnim delovanjem ledvic 
odmerkov ni treba prilagajati. Okvara ledvic: Preprečevanje trombemboličnih bolezni: Pri bolnikih z blago okvaro ledvic pri profilaktičnem zdravljenju odmerkov ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic mora zdravnik na osnovi individualnih 
dejavnikov tveganja za pojav krvavitev in trombembolije presoditi o ustreznosti zmanjšanja odmerka in odmerek zmanjšati za 25 do 33 %. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je odmerek treba zmanjšati za 25 do 33 %. Zdravljenje trombemboličnih bolezni, 
nestabilne angine pektoris in miokardnega infarkta brez zobca Q: Pri bolnikih z blago okvaro odmerka ni treba prilagajati. Pri bolnikih z zmerno okvaro ledvic mora zdravnik na osnovi individualnih dejavnikov tveganja za pojav krvavitev in trombembolije presoditi 
o ustreznosti zmanjšanja odmerka in odmerek zmanjšati za 25 do 33 %. Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic je uporaba zdravila kontraindicirana. Okvara jeter: Pri bolnikih z okvaro jeter študije niso bile izvedene. Kontraindikacije: preobčutljivost za kalcijev 
nadroparinat ali katerokoli pomožno snov zdravila; anamneza s kalcijevim nadroparinatom povzročene trombocitopenije; aktivne krvavitve ali povečano tveganje za krvavitve zaradi motenj hemostaze, razen v primeru diseminirane intravaskularne koagulacije, 
ki ni povzročena s heparinom; organske lezije, ki rade krvavijo (npr. aktivni peptični ulkus); hemoragični cerebrovaskularni dogodek; akutni infekcijski endokarditis; huda okvara ledvic, in sicer pri zdravljenju trombemboličnih bolezni, nestabilne angine pektoris 
in miokardnega infarkta brez zobca Q. Pri bolnikih, ki nizkomelekularni heparin dobivajo terapevtsko, je pri elektivnih kirurških posegih kontraindicirana lokalna in/ali regionalna anestezija. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: S heparinom povzročena 
trombocitopenija: Zaradi možnosti pojava s heparinom povzročene trombocitopenije je treba število trombocitov nadzirati ves čas zdravljenja z zdravilom FRAXIPARINE®. Povečano tveganje za krvavitve je pri: odpovedi jeter; hudi arterijski hipertenziji; anamnezi 
peptičnega ulkusa ali drugih organskih lezij, ki rade krvavijo; okvarah žilja, žilnice in mrežnice; obdobje po operaciji na možganih, hrbtenjači ali očeh. Okvara ledvic: Tveganje za pojav krvavitev obstaja, zato je potrebna previdnost. Starostniki: Pred začetkom 
zdravljenja priporočamo oceno ledvičnega delovanja. Hiperkaliemija: Povečano tveganje pri bolnikih, ki že imajo povečane plazemske vrednosti kalija, ali bolnikih, pri katerih obstaja tveganje za povečanje plazemskih vrednosti kalija, ali bolnikih, ki jemljejo 
zdravila, ki lahko povzročijo hiperkaliemijo. Tveganje za hiperkaliemijo se s trajanjem zdravljenja povečuje, vendar pa je običajno reverzibilno. Spinalna/epiduralna anestezija, spinalna/lumbalna punkcija in sočasna uporaba zdravil: Uporaba nizkomolekularnih 
heparinov je pri bolnikih, ki so prejeli spinalno ali epiduralno anestezijo, redko povezana s hematomi, ki lahko povzročijo podaljšano ali trajno paralizo. Tveganje za spinalne/epiduralne hematome je večje pri bolnikih, ki imajo vstavljen epiduralni kateter oziroma 
sočasno dobivajo tudi druga zdravila, ki lahko vplivajo na hemostazo. Tveganje je večje tudi pri travmatski ali ponavljajoči se epiduralni ali spinalni punkciji. Salicilati, nesteroidna protivnetna zdravila in zaviralci agregacije trombocitov: Sočasna uporaba ni 
priporočljiva. Nekroza kože: Pred nekrozo kože se pojavi purpura ali infiltrirane ali boleče eritematozne eflorescence s splošnimi znaki ali brez njih. V takih primerih je treba zdravljenje nemudoma prekiniti. Alergija na lateks: Ščitnik injekcijske igle v napolnjeni 
injekcijski brizgi lahko vsebuje suho naravno lateksno gumo, ki lahko pri na lateks preobčutljivih posameznikih povzroči alergijske reakcije. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Zdravilo je treba dajati previdno bolnikom, ki se 
zdravijo s peroralnimi antikoagulansi, sistemskimi (gluko-) kortikosteroidi in dekstrani. Pri bolnikih, ki prejemajo to zdravilo in se jim uvede peroralno antikoagulacijsko zdravljenje, je treba zdravljenje s tem zdravilom nadaljevati, dokler se INR ne ustali v ciljnem 
območju. Sočasna uporaba acetilsalicilne kisline (ali drugih salicilatov), nesteroidnih protivnetnih zdravil in zaviralcev agregacije trombocitov ni priporočena, saj lahko povečajo tveganje za krvavitve. Nosečnost in dojenje: Uporabe med nosečnostjo in dojenjem 
ne priporočamo, če koristi zdravljenja ne prevladajo nad mogočimi tveganji. Neželeni učinki: Zelo pogosti: krvavitve na različnih mestih (vključno s primeri spinalnih hematomov), ki so pogostejše pri bolnikih z drugimi dejavniki tveganja, majhni hematomi na 
mestu injiciranja. Pogosti: povečanje vrednosti transaminaz, običajno prehodno, reakcija na mestu injiciranja. Redki: trombocitopenija (vključno s heparinom povzročeno trombocitopenijo), ki je včasih trombogena, trombocitemija, izpuščaj, urtikarija, eritem, 
pruritus, kalcinoza na mestu injiciranja. Zelo redki: eozinofilija, reverzibilna po prekinitvi zdravljenja, preobčutljivostne reakcije (vključno z angioedemom in kožnimi reakcijami), anafilaktoidna reakcija, reverzibilna hiperkaliemija zaradi s heparinom 
povzročenega zaviranja izločanja aldosterona, še posebej pri bolnikih s tveganjem, priapizem, nekroza kože, običajno na mestu injiciranja. 
Način in režim izdaje: H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju. Imetnik dovoljenja 
za promet: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska. Datum zadnje revizije besedila: 11.09.2015. Številka dovoljenja za promet z zdravilom: H/99/00658/001-005. O neželenih učinkih pri zdravljenju s 
temi zdravili poročajte v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini. Za informacije o varnosti teh zdravil se obrnite na: DUB-GM-Drugsafety@ie.aspenpharma.com. Za medicinske informacije se obrnite na: e-pošta: 
Aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk; telefon: +386 (0)1 888 8201. Pred predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je na voljo pri naših strokovnih sodelavcih ali na www.cbz.si. Datum priprave informacije: 09/2016. 
Samo za strokovno javnost. SLO-NAD-0215-0006a

Antitrombotična zaščita, na katero se lahko zanesete

Aspen Europe GMBH, Podružnica Ljubljana
Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana
www.aspenpharma.com
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