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Spoštovani!
VIII. mariborsko ortopedsko srečanje z naslovom Hrbtenica v ortopediji
je pred nami. V zadnjih letih smo na našem srečanju predstavili že vrsto
ortopedskih obolenj in težav, s katerimi se soočajo naši bolniki in jih
zdravimo skupaj z vami: zdravniki splošne in družinske medicine, fiziatri,
travmatologi,… ob pomoči fizioterapevtov in medicinskih sester.
Težave bolnikov z bolečino v hrbtenici so pogost vzrok bolnikov za obisk
naših in vaših ambulant. Na letošnjem srečanju vam bomo predstavili
novosti v zdravljenju hrbtenice, ki smo jim priča v zadnjih letih. Srečanje
je ponovno namenjeno izmenjavi znanja in izkušenj zdravnikov različnih
strok, ki se ukvarjamo s problematiko hrbtenice. Tako bomo tako mi, kot
tudi vi dopolnili in nadgradili naše znanje, izmenjali izkušnje in izboljšali
medsebojno sodelovanje pri zdravljenju naših skupnih bolnikov.

Predsednik organizacijskega odbora
Asist.mag. Zmago Krajnc, dr.med.
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RECENZIJA ZBORNIKA VIII.
MARIBORSKEGA ORTOPEDSKEGA
SREČANJA
Mariborski ortopedi so letos (2012) ponovno pripravili strokovno srečanje,
ki ni samo na zavidljivem strokovnem nivoju, temveč je hkrati zastavljeno
tako, da zajema praktično vsa poglavja, ki obravnavajo problematiko
hrbtenice, od osnov fiziologije in anatomije, pa do najzahtevnejšega
operativnega zdravljenja. Ponovno je posebej poudarjena nujnost
sodelovanja med primarnim, sekundarnim in terciarnim nivojem zdravstva,
pri obravnavanju skupnih bolnikov.
V prvem sklopu (Narandja, Kelc, Merc) so natančno predstavljene
podrobnosti funkcionalne anatomije hrbtenice, vključno s pomembnimi
diagnostičnimi testi, ki opredeljujejo posamezna patološka dogajanja.
Predstavljene so prirojene malformacije hrbtenice, ki jih je izredno
pomembno prepoznati in ustrezno zdraviti. Sledi algoritem diferencialne
diagnostike bolečine v hrbtenici pri otroku in najstniku, ki je natančen
opomnik pri obravnavi pediatričnega ortopedskega bolnika.
Drugi sklop prispevkov (Košak, Hero, Franić, Brodnik) obravnava
problematiko deformacij hrbtenice v adolescentnem obdobju, skolioza
in scheuermanova bolezen. Nazorno so prikazani diagnostični postopki,
kakor tudi različni načini zdravljenja, podana pa je tudi primerjava med
posameznimi metodami. Pomemben je stopenjski prikaz problematike,
pa tudi oris organizacijske sheme diagnostike in zdravljenja na nivoju
države.
Tretji sklop (Kert, Bajec, Vogrin, Rupreht, Novak, Kuhta, Koren-Krajnc,
Gorišek) obravnava stopenjsko slikovno diagnostiko, ter posamezne vrste
patologije, ki zahtevajo multi-disciplinarni pristop pri obravnavi bolnika. Tu
je še posebej potrebno poudariti povezovalno vlogo družinskega zdravnika
na primarnem nivoju, s posameznimi subspecialističnimi področji, kot so
revmatologija, radiologija, infektologija in druge.
V četrtem sklopu (Krajnc, Moličnik, Rečnik, Movrin, Milčič, Fokter) so v
ospredju vrste patologij, kjer se mora terapevt odločati med konservativnim
in operativnim zdravljenjem. Opisane so kirurške tehnike, ki so trenutno
v klinični praksi, še posebej pa veseli, da je Oddelek za ortopedijo UKC
MB, glede uvajanja novih metod operativnega zdravljenja, med vodilnimi
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spinalnimi centri v Sloveniji, pa tudi širše. Nazorno so prikazani tudi
diagnostični in terapevtski postopki pri »nujnih« ortopedskih stanjih.
V petem sklopu (Barovič, Drakšič, Fedorov, Wagner, Gostenčnik),
je natančno prikazana vloga fiziatra in fizioterapevta pri rehabilitaciji
ortopedskega bolnika s spinalno patologijo. Prikazane so klasične metode
zdravljenja, pa tudi alternativni pristopi, kot so akupunktura in manualna
medicina.
Dodano vrednost zbornika predstavlja šesti sklop (Nagy, Železnik,
Strnad, Kolmanič, Grgič, Lavtižar, Bertoncelj, Šiško, Jančič) prispevkov,
kjer so predstavljeni postopki zdravstvene nege, ki so nujni pri doseganju
skupnega cilja-celostni obravnavi bolnika s spinalno patologijo.
Zbornik VIII. Ortopedskega srečanja je z številnimi strokovnimi prispevki
pomemben in trajen dokument namenjen predvsem za dodatno
izobraževanje študentov medicine, mladih zdravnikov in zdravstvenih
delavcev različnih specialnosti pri njihovem vsakodnevnem delu.

prof. dr. Miljenko Franić, dr. med.,
Klinična bolnišnica Dubrava, Zagreb, Hrvaška
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FUNKCIONALNA ANATOMIJA
HRBTENICE
asist. Robi Kelc, dr. med.1,2, Nenad Kljaič2
1
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
2
Inštitut za anatomijo, Medicinska fakulteta UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

UVOD
Hrbtenica se razteza med lobanjo in vrhum trtične kosti, tvori skelet vratu
in hrbta ter je glavni del aksialnega skeleta. Vretenca imajo protektivno
vlogo hrbtenjače in spinalnih živcev, nosijo težo zgornjega dela telesa,
zagotavljajo delno rigidno in fleksibilno os za celotno telo in glavo ter
igrajo pomembno vlogo pri telesni drži in gibanju.
Hrbtenico odraslega človeka navadno tvori 33 vretenc, razdeljenih v 5
regij: 7 vratnih (cervikalnih), 12 prsnih (torakalnih), 5 ledvenih (lumbalnih),
5 križnih (sakralnih) in 4 tratična (kokcigealnih). Križna vretence so pri
odrasli osebi združena kost, imenovano križnica, med tem, ko trtična
vretenca predstavlja trtična kost. Vretenca so vzdolž hrbtenice večja
im masivnejša vse do križnice, kje postajajo ponovno manjša. Največjo
velikost dosežejo tik nad križnico, kjer se teža zgornjega dela telesa
prenaša na medenični obroč preko sakroiliakalnih sklepov. Presakralni
del hrbtenice je fleksibilen, saj je sestavljen iz vretenc, povezanih s semirigidnimi medvretenčnimi diski. 25 cervikalnih, torakalanih, lumbalnih in
prvo sakralno vretence med seboj tvorijo tudi sklepe, ki jih imenujemo
zigapofisni ali fasetni sklepi, ki olajšujejo samo fleksibilnost hrbtenice.
Sama vretence tvorijo približno tri četrtine celotne višine presakralne
hrbtenice, med tem, ko ostalo četrtino zavzemajo fibrohrustančni
medvretenčni diski.

FIZIOLOŠKE KRIVINE HRBTENICE
Hrbtanica pri zdravi odrsali osebi ima 4 krivine: vratno, torakalno, lumbalno
in sakralno. Te krivine nudijo fleksibilno podporo telesu v smislu absorpcije.
Torakalna in sakralna krivina (kifozi) sta konkavni anteriorno, med tem,
ko sta vratna in lumbalna (lordozi) konkavni posteriorno. Torakalna in
sakralna sta primarni krivini, saj se razvijeta že med fetalnim razvojem in
ostaneta prisotni skozi vse življenje. Sekundarni krivini se sicer pravtako
pojavita že med fetalnim razvojem, a postaneta očitni šele v zgodnjem
času po porodu. Lumbalna krivina postane povdarjena, ko se otrok prične
postavljati v pokončen položaj in hoditi. Ta krivina, ki je nekoliko bolj
povdarjena pri ženskem spolu, se zaključi pri lumbosakralnem kotu, ki ga
13
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tvorita vretence L5 in križnica.

Slika 1: Fiziološke krivine hrbtenice, deli vretenc in vezi med njimi.

VRETENCA
Vretenca se med seboj razlikujejo v velikosti in ostalih posebnih
regionalnih lastnostih. Tipično vretence je sestavljeno iz telesa (corpus
vertebrae), vretenčnega loka (arcus vertebrae) in sedmih izrastkov –
trnastega (processus spinosus), dveh prečnih (processus transversus) in
štirih sklepnih (processus articularis superior, inferior). Telo vretenca daje
hrbtenici moč in podporo pri prenašanju teže. Velikost telesa narašča
v kavdalni smeri, še posebej od vretenca T4 naprej. Večina zgornjih in
spodnjih površin teles vretenc je prekrita s hialinim hrustancem.
Vretenčni lok (arcus vertebrae) leži za telesom vretenca in je sestavljen
14
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iz pediklov in lamine. Pedikli so kratki izrastki, ki povezujejo lok s telesom
vretenca. Na zadnji strani se pedikla združujeta v široko, plosko koščeno
lamino, vsi skupaj pa posteriorno od telesa tvorji vertebralni foramen,
ki je posamezna enota vertebralnega kanala. Med spodnjim robom
pediklov zgornjega vretenca in zgornjim robom pediklov spodnjega
ter zadnjim robom fasetnega sklepa obeh vretenc je odprtina, skozi
katero iz vertebralnega kanala izstopajo spinalni živci in jo imenujemo
intervertebralni foramen (IV foramen).

SKLEPI V HRBTENICI
Sklepe v hrbtenici delimo v grobem na sklepe med telesi vretenc, med
vretenčnimi loki, kraniovertebralne sklepe (med lobanjo in vretencem),
kostovertebralne (med rebi in vretenci) in sakroiliakalne sklepe.
Sklepi med telesi vrentec so simfize (sekundarni hrustančni sklepi), njihova
vloga je prenašanje sile teže. Sklepne površine sosednjih vretenc med
seboj ločujejo medvretenčni diski (discus intervertebralis) in ligamenti.
Poleg taga, da diski dovoljuje gibe med vretenci, delujejo tudi absorpcijsko
pri delovanju vertikalnih sil. Vsak disk je sestavljen iz zunanjega (anulus
fibrosus) in nitranjega dela (nucleus pulposus). Pri slednjem gre za
centralno jedro diska, ki je v približno 85% zgrajen iz vode. S starostjo
pridedo dehidracije sredice in izgube elastin ter proteoglikanov, kar ima
za posledico suhost in granuliranost diska. Ti na ta način izgubijo svoj
turgor in postanejo rigidnejši.
Sklepe med vretenčnimi loki imenujemo zigapofizni ali fasetni sklepi. To
so sinovialni, ploski sklepi med zgornjimi in spodnjimi sklepnimi odrastki
sosednjih vretenc. Vsak sklep obdaja tanka sklepna ovojnica (kapsula),
ki se pripenja na robove sklepnih površin (slika 2). Akcesorni ligamenti
združujejo lamino, prečne in trnaste odrastke ter s tem pripomorejo k
stabilizaciji sklepa. Fasetne sklepe oživčujejo artikularne veje iz medialnih
vej zadnjih vej spinalnih živcecv, pri čmere vsaka posteriorna veja oživčuje
dva sosednja sklepa – za oživčenje vsakega fasetnega sklepa sta tako
odgovorna dva spinalna živca.

15
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Slika 2: Fasetni sklep.

NEVROANATOMIJA HRBTENICE
Hrbtenjača je struktura cilindrične oblike, ki se nahaja v zgornjih dveh
tretjinah vertebralnega kanala in meri v dolžino 42-45 cm ter v širino
1 cm. Začne se v nivoju velike zatilnične odprtine (foramen magnum)
kot nadaljevanje podaljšane hrbtenjače (medulla oblongata) in sega
do drugega ledvenega vretenca pri odraslih oz. do tretjega ledvenega
vretenca pri mlajših otrocih. Predstavlja glavni refleksni center in
povezovalno pot med možgani in telesom. Ovijajo jo tri hrbtenjačne
ovojnice: trda hrbtenjačna ovojnica oz. dura mater spinalis, pajčevnica oz.
arachnoidea spinalis in mehka hrbtenjačna ovojnica oz. pia mater spinalis.
Hrbtenjača ima v vratnem (intumescentia cervicalis) in ledvenem predelu
(intumescentia lumbosacralis) dve vretenasti zadebelitvi kot posledica
večje razvitosti sive možganovine, ki je pomembna za inervacijo zgornjih
in spodnjih okončin. Spodnji del hrbtenjače se koničasto zaključi kot
conus medullaris iz katerega se nadaljuje podaljšek pie mater spinalis,
imenovan filum terminale, ki se pripenja na dorzalno stran trtice. Osnovna
funkcionalna enota hrbtenjače je segment, ki ga gradi del hrbtenjače z
odgovarjajočim parom hrbtenjačnih oz. spinalnih živcev, ki oživčujejo
določen predel telesa (dermatom in miotom). Segmentov hrbtenjače je
31, zato je posledično tudi 31 parov spinalnih živcev.
Spinalni živec (n. spinalis) nastane z združenjem ventralne oz. motorne
16
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korenine, ki izstopa iz sprednje-stranskega žleba hrbtenjače in dorzalne
oz. senzorne korenine, ki vstopa v zadnje-stranski žleb. Senzorni korenini
je dodan spinalni ganglij. Spinalnih živcev je 31 parov: 8 vratnih oz.
cervikalnih, 12 prsnih oz. torakalnih, 5 ledvenih oz. lumbalnih, 5 križnih oz.
sakralnih in 1 trtični oz. kokcigealni. Prvi cervikalni in kokciegalni spinalni
živec imata le motorno korenino. Spinalni živci so v vratnem delu najkrajši
in potekajo horizontalno, v prsnem delu ležijo poševno, od ledvenega dela
dalje se njihova dolžina povečuje, potekajo navpično navzdol in ovijajo
filum terminale pri čemer tvorijo konjski rep (cauda equina). Vertebralni
kanal zapuščajo skozi medvretenčne odprtine (foramen intervertebrale)
in se delijo na štiri veje:
• sprednjo (r. anterior / ventralis), ki sodeluje v izgradnji živčnih
pletežev (plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus
sacralis)
• zadnjo (r. posterior / dorsalis), ki oživčuje kožo in mišičje hrbta
• meningealno (r. meningeus), ki oživčuje možganske ovojnice
• komunikantno (r. communicans), ki povezuje spinalne živce s
simpatičnim steblom (truncus sympathicus)

Slika 3: Shematski prikaz nastanka spinalnega živca.

Diameter medvretenčnih odprtin v ledvenem predelu se od zgoraj
navzdol zmanjšuje, medtem ko se debelina spinalnih živcev povečuje.
Posledično je spinalni živec L5 najdebelejši, medvretenčna odprtina skozi
katero prehaja pa najožja, zato obstaja povečano tveganje za utesnitev
v primeru dorzalne herniacije nucleus pulposusa. Utesnitev spinalnega
živca se kaže z bolečino in mravljinčenjem vzdolž odgovarjajočega
17

VIII. ortopedsko srečanje
dermatoma, mišično oslabelostjo oz. paralizo v odgovarjajočem miotomu
in z odsotnimi kitnimi refleksi. Kadar pride do dorzo-medialne herniacije v
nivoju caude equine, pride do utesnitve več spinalnih živcev hkrati, kar se
kaže kot sindrom caude equine, kjer so poleg nevromuskularnih izpadov
prisotne še motnje v delovanju sfinktrov in erektilna disfunkcija.
Hrbtenjača je ovita s tremi hrbtenjačnimi ovojnicami: dura mater spinalis,
arachnoidea in pia mater spinalis. Dura mater spinalis je sestavljena iz
čvrstega in elastičnega veziva ter predstavlja najbolj zunanjo ovojnico. Tvori
duralno vrečo, ki sega vse do terminalnega filuma, skozi intervertebralne
foramne pa pošilja rokavaste podaljške, ki objemajo začetni del spinalnih
živcev. Od vretenc jo ločuje ekstraduralni oz. epiduralni prostor, ki ga
izpolnjujejo maščobno tkivo, cauda equina in bogati venski pleteži. V
epiduralni prostor lahko vbrizgamo anestetik s kratkotrajnim delovanjem
(epiduralni blok), ki deluje direktno na caudo equino in se uporablja
pri operacijah pod nivojem diafragme, za preprečevanje bolečine med
porodom in pri carskem rezu. Arachnoidea je avaskularna membrana, ki
se prilega notranjemu delu duralne vreče. Med arachnoideo in duralno
vrečo se nahaja subduralni prostor, ki sicer v normalnih okoliščinah ne
obstaja a postane izražen ob nastanku hematoma. Arachnoidea tvori
subarahnoidalni prostor, ki je izpolnjen z likvorjem in številnimi žilami
za prekrvavitev hrbtenjače. Pod končnim delom hrbtenjače se nahaja
razširitev subarahnoidalnega prostora imenovana cisterna lumbalis, kjer
se izvaja lumbalna punkcija v nivoju vretenc L3/L4 oz. L4/L5. Arachnoidea
je s pio mater spinalis povezana preko arahnoidalnih trabekul. Pia
mater spinalis predstavlja najbolj notranjo ovojnico, ki se tesno prilega
močno ožiljeni hrbtenjači, hrbtenjačnim koreninam in spinalnim živcem.
Hrbtenjačo ohranja v stalnem položaju preko 20-22 zobatih ligamentov
(lig. dentatum), ki se priraščajo na notranjo stran duralne vreče.

18
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Slika 4: Punkcija cerebrospinalnega likvorja v subarahnoidalnem prostoru.

ARTERIJSKA OSKRBA HRBTENICE
Vretenca dobivajo arterijsko preskrbo v vratnem delu preko a. vertebralis in
a. cervicalis ascendens, v prsnem delu preko aa. intercostales posteriores,
v ledvenem predelu preko a. subcostalis in aa. lumbales, v križnem predelu
pa preko a. iliolumbalis in aa. sacrales laterales. Hrbtenjača dobiva
arterijsko preskrbo preko horizontalnih in vertikalnih vej omenjenih arterij.
Horizontalno potekajo spinalne veje (r. spinalis). Spinalna veja vstopa
skozi intervertebralni foramen in se razdeli v sprednjo in zadnjo radikularno
arterijo, ki potekata vzdolž hrbtenjačnih korenin in jih vaskularizirata.
Nekatere radikularne arterije se nadaljujejo kot segmentalne medularne,
ki vaskularizirajo hrbtenjačo, običajno jih je 8 ventralno in 12 dorzalno.
Ena izmed segmentalnih medularnih arterij je signifikantno večja, imenuje
se a. segmentalis medullaris magna (Adamkiewicz) in vaskularizira 2/3
hrbtenjače, predvsem v lumbosakralnem predelu. Vertikalno potekajoče
so a. spinalis anterior, ki pokriva sprednjo mediano fisuro hrbtenjače
in jo tvorita obe vertebralni arteriji, ter a. spinalis posterior dexter et
sinister, ki se odcepita iz odgovarjajoče vertebralne arterije. Sprednja
segmentalna medularna arterija se poveže z a. spinalis anterior, medtem
ko se zadnja segmentalna medularna arterija poveže z istostransko a.
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spinalis posterior. V primeru zloma vretenca, dislokacije in hudega padca
krvnega tlaka lahko pride do motene cirkulacije preko radikularnih arterij
s posledično ishemijo hrbtenjače, kar se kaže kot mišična oslabelost oz.
paraliza pod nivojem okvare.
Kri se iz hrbtenjače vrača po sprednji (v. spinalis anterior) in zadnji spinalni
veni (v. spinalis posterior) in se nato preko medularnih oz. radikularnih
ven zliva v plexus venosus vertebralis internus anterior et posterior
v epiduralnem prostoru, kamor se zliva tudi kri iz vretenc preko vv.
basivertebrales. Zunaj vertebralnega kanala se nahajata plexus venosus
vertebralis externus anterior et posterior v katerega se vrača kri iz vretenc
in kri iz plexus venosus vertebralis internus preko intervertebralnih ven.
Kri se končno izteka v sistem vene azygos.

Slika 5: Arterijska oskrba hrbtenjače.
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HRBTENIČNO MIŠIČJE
Večina telesne teže se nahaja pred hrbtenico, še posebej pri ljudeh s
prekomerno telesno težo, zato so za vzdrževanje pokončne drže nujno
potrebne močne mišice hrbta, ki ji dajejo oporo in omogočajo njeno
gibanje.

Slika 6: Hrbtenično mišičje.

Po funkciji delimo mišičje v dve skupini, glede na globino pa v tri sloje:
• Ekstrinzična skupina
• Površinski sloj - povezuje zgornje okončine s trupom in jim
omogoča gibanje. Najbolj površinsko se nahajata kapucasta (m.
trapezius) in široka hrbtna mišica (m. latissimus dorsi) s sistemom
torakolumbalne fascie, nekoliko globlje ležijo še dvigalka lopatice
(m. levator scapulae) ter mala in velika rombasta mišica (m.
rhomboideus minor et major). Inervacija preko ventralnih vej
21
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•

•

cervikalnih spinalnih živcev, m. trapezius preko n. accesoriusa.
Srednji sloj – sodeluje pri respiratornih gibih. Mišici v tem sloju
sta: zadnja zgornja nazobčana mišica (m. serratus posterior
superior) in zadnja spodnja nazobčana mišica (m. serratus
posterior inferior). Inervacija preko interkostalnih živcev.

Intrinzična skupina
• Globoki sloj – vzdržuje pokončno držo in omogoča gibe
hrbtenice. Vsebuje številne mišice, ki se razprostirajo vzdolž
trnastih in prečnih vretenčnih nastavkov, od križnice pa vse do
zatilnice. Inervacija je preko dorzalnih vej spinalnih živcev.
• Globoki sloj delimo v tri podskupine:
• Povrhnja podskupina – v njej se nahaja mišica m. splenius, ki
kot povoj ovija globoke vratne mišice.
• Srednja podskupina – obsega masivno mišico m. erector
spinae, ki leži obojestransko vzdolž žleba ob trnastih nastavkih.
Sestavljajo jo trije stebri mišic: lateralno m. iliocostalis, na
sredini m. longissimus in medialno m. spinalis. M. erector
spinae je glavni ekstenzor hrbtenice v primeru obojestranske
kontrakcije, medtem ko pri enostranski kontrakciji omogoča
upogib vstran (laterofleksijo).
• Globoka podskupina – obsega mišice mm. transversospinales,
mm. interspinales, mm. intertransversarii in mm. levatores
costarum. Mm. transversospinales so iz treh delov: m.
semispinalis, m. multifidus in m. rotatores.

Športniki se pogosto srečujejo z bolečinami v križu, ki nastanejo kot
posledica mikrotravm mišičnih vlaken pri prekomernem iztegovanju in
rotaciji hrbtnih mišic, predvsem m. erector spinae. Zaščitni mehanizem
povzroči, da postanejo mišice na mestu mikrotravme oz. vnetnega procesa
spastične, kar se odraža kot bolečina. Tudi nepravilno dvigovanje težkih
predmetov je lahko krivec za omenjene težave, zato je potrebno bremena
dvigovati vedno iz počepa.
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PRIROJENE NEPRAVILNOSTI
HRBTENICE
Jakob Naranđa, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

UVOD
Kongenitalne deformacije hrbtenice nastanejo zaradi nepravilnega
razvoja vretenc med embrionalnim razvojem. Manjše malformacijo
hrbtenice navadno niso klinično pomembne in jih pogosto odkrijemo
naključno. Takšne nepravilnosti so enostavne in benigne in ne povzročajo
deformacije hrbtenjače. Resnejše kongenitalne nepravilnosti hrbtenice
so redke, vendar lahko vodijo v nastanek do kompleksnih in napredujoče
deformacij hrbtenjače (npr. kongenitalna skolioza) z nastankom paraplegije
ali celo pljučnega srca.
Med embrionalnim razvojem hrbtenice (aksialna embriogeneza)
sodelujejo številne molekularne in medcelične signalne poti, ki si
sledijo v točno določenem zaporedju. Alteraicja v molekularnem in
makromolekularnem poteku lahko vodi v nastanek strukturnih defektov,
ki prizadene hrbtenico in hrbtenjačo. Takšni defekti se lahko pojavijo
prenatalno in/ali postnatalno.
Kongenitalne nepravilnosti hrbtenice razdelimo na: moteno segmentacijo
in formacijo hrbtenice in disrafije (napaka pri dorzalnem zapiranju vretenc,
redkeje tudi ventralno). Lahko se pojavijo na različnih nivojih hrbtenice,
pogosto pa zasledimo več nepravilnosti skupaj, zato je možnih več
kombinacij in kliničnih slik. O klinični pomembni nepravilnosti govorimo
takrat, kadar pride do motnje v centralnem živčnem sistemu, ki ga
povzroča statična deformacije hrbtenice in kadar se le-ta zaradi nadaljnje
rasti poslabša. Glavne značilnosti kongenitalne nepravilnosti hrbtenice so
hiperlordoza, kifoza in skolioza. Posebej bomo obravnavali tudi nekatere
nepravilnosti v razvoju vratne hrbtenice in motnje v razvoju hrbtenice s
sklopu drugih boleznih (1,2).

MOTNJA V RAZVOJU VRETENC (SEGMENTACIJA IN
FORMACIJA)
Motnje v razvoju vretenc so najpogostejše v korpusnem delu vretenca in
se navadno iz vratne hrbtenice nadaljujejo v zgornji del prsne hrbtenice.
Najpogosteje najdemo polvretence, združenea vretenca ali zmanjšano
število vretenc. Moten razvoj vretenca v predelu prsne hrbtenice pogosto
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spremlja tudi napaka pri razvoju rebra (1).
Pri motnjah segmentacije gre za nepravilno ločevanje vretenc ventralno
ali dorzalno. Lahko se pojavijo na katerem koli nivoju hrbtenice. Takšen
predel hrbtenice je negibljiv, medtem ko sosedni segmenti kompenzatorno
razvijejo hipermobiliteto, ki je v večini primerov boleča. Klinično je zato
takšno obolenje pomembno šele, kadar je prizadetih več nivojev hrbtenice.
Pri izoliranih ventralnih motnjah segmentacije se zaradi nadaljnje rasti
hrbtenice dorzalno razvije kifoza in obratno pri motnjah segmentacije
ventralno pride do nastanka lordoze. Unilateralne motnje segmentacije
so prognostično zelo neugodne, saj vodijo v razvoj progresivne skolioze
nasprotne strani (1,3).
Motnjo formacije lahko razdelimo na delno (klinasto vretence) ali popolno
(hemivertebra); ločimo unilateralne ali bilateralne (blokirano vretence).
Hkrati se lahko pojavi tudi motnja formacije ventralno in/ali dorzalno in
tako nastane še kifotično oz. lordotično spremenjena hrbtenica (1).
Slika: Levo: motnja formacije. Desno: motnja segmentacije.

KONGENITALNA SKOLIOZA
Kongenitalna skolioza je povečana lateralna ukrivljenost hrbtenice kot
posledica kongenitalnega nepravilnega razvoja hrbtenice. Navadno je
vzrok motena formacija ali segmentacija, lahko pa sta prisotni obe motnji
hkrati. Nepravilnost se pojavi že zelo zgodaj v embrionalnem razvoju
– v prvih šestih tednih embrionalnega razvoja. Genska predispozicija do
danes še ni poznana. Redko je prisotna izolirana skolioza, pogosto je
prisotna še kifoza, redkeje tudi lordoza.
Kljub temu, da je defekt hrbtenice prisoten že ob rojstvu, se klinično
pokaže šele kasneje v otroštvu, kadar se skolioza progresivno slabša.
Pregled bolnika je predvsem osredotočen na simptomatiko, fizikalni
pregled in slikovno diagnostiko. Ugotavljajo, da pri 11 % bolezen ne
napreduje, pri 14 % napreduje počasi in pri 75 % signifikantno napreduje
v težjo obliko.
Prognoza kongenitalne skolioze je odvisna predvsem od tipa anaomalije;
npr. najhujša oblika je unilateralna napaka segmentacije z istočasno
prisotnim klinastim vretencem kontralateralno. V tem primeru je
potrebno takojšnje zdravljenje brez predhodnega obdobja obzervacije.
Prognostično najugodnejše varianta je motnja segmentacije (npr.
blokirano vretence). Nadalje je prognostično pomembno mesto defekta.
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Prognostično najslabša je torakalna in ledvena hrbtenica, nasprotno pa
lahko skolioza vratne hrbtenice povzroči grd videz zaradi nagiba glave in
vratu nad višino ramen. Uspešnost zdravljenja je odvisna od čimprejšnje
postavitve diagnoze, kadar skolioza še ni napredovala. Skolioza najbolj
napreduje v preadolescentnem obdobju (okoli 10. leta starosti). Kadar se
pojavi že zgodaj v prvih nekaj letih po rojstvu pa pomeni slabo prognozo,
saj označuje izredno nebalansirano rast hrbtenice, ki se nadaljuje v
kasnejših fazah rasti. Diferencialno diagnostično moramo kongenitalno
skolizo ločiti od infantilne idiopatkse skolioze, kjer s slikovno diagnostiko
ne odkrijemo motnje v razvoju vretenc (več poglavje skolioza) (1-7).

Slika: Oblike kongenitalne skolioze (a. parcialna unilateralna motnja s klinastim vretencem,
b. kompletna unilaterarna motnja ali hemivertebra, c. unilateralna motnja segmentacije, d.
bilateralna motnja segmentacija ali blokirano vretence).

KONGENITALNA KIFOZA
O kongenitalni kifozi govorimo, kadar je kifoza izražena že ob rojstvu in še
posebej, če je ob tem prisotna angulacija. To stanje je redko in je posledica
nepravilnega razvoja hrbtenice. Genetska napaka se navadno pojavi v
prvih 6. – 8. tednih embrionalnega razvoja v formaciji ali segmentaciji
sprednjega dela telesa vretenca in diska. Takšna nepravilnosti povzroči,
da hrbtenica raste z ventralno angulacijo. Vzrok za takšno nepravilnost
ni poznan, prav tako ni znane genetske predispozicije. Podobno kot pri
kongenitalni skoliozi je tudi tukaj pogosto prisotna nepravilnost drugih
organov; prizadeta je lahko hrbtenjača, ledvica, srce in gastrointestinalni
trakt.
Ločimo dva glavna tipa kongenitalne kifoze. Tip 1 pomeni motnjo v formaciji
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enega ali več vretenc in je navadno prisotna v torakolumbalnem delu
hrbtenice, opazimo jo ob rojstvu in se tekom rasti slabša. Kongenitalna
kifoza tipa 2 nastane zaradi motene segmentacije (nepravilnega ločevanja
vretenca), moteno je tudi nastajanje diska. Ta oblika se pogosto odkrije
šele kasneje, ko otrok prične hoditi. Motena formacija predstavlja težjo
obliko, saj lahko povzroči kifotično angulacijo tudi med 30 – 60 °. Z hitro
rastjo v prvem letu po rojstvu je progresija zelo verjetna. Nasprotno je
prognoza v primeru motene segmentaciji ugodnejša, saj počasneje
napreduje.
Otroka z kongenitalno kifotično nepravilnostjo moramo redno spremljati
glede na verjetnost sprememb na RTG posnetku. Deformacija tipa 1
napreduje hitreje, zato je potrebnih več kontrol na leto. Hujše in progresivne
kongenitalne kifoze (angulacija več kot 45 °) z nevrološko simptomatiko
navadno zahtevajo kirurško zdravljenje, kjer se poslužujemo fuzije oz.
artrodeze prizadetega vretenca, osteotomijo in resekcijo vretenca, itd.
Namen kirurškega zdravljenja je preprečiti paraplegijo (1).

Slika 1: Levo: motena formacija; desno: motena segmentacija.

KONGENITALNA LORDOZA
Kongenitalna lordoza je najredkejša izmed vseh treh kongenitalnih
nepravilnosti hrbtenice in je posledica motene posteriorne segmentacije
ob hkratni aktivni anteriorni rasti. Izolirana kongenitalna lordoza je
redka, še posebej redka je kongenitalna lordoza z motnjo posteriorne
formacije. Pogosteje nastopa skupaj s skoliotično komponento. Navadno
je kongenitalna lordoza progresivna. V primeru torakalne lordoze se
zmanjšuje razdalja med hrbtenico in prsnico (antero-posteriorna premer
prsnega koša) in zato lahko pride tudi do motenega mehanizma dihanja,
respiratorne odpovedi in hitre smrti. Zdravljenje kongenitalne lordoze je
kirurško (1).
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SPINALNI DISRAFIZEM (SPINA BIFIDA)
Izraz spinalni disrafizem (spina bifida) zajema družino kongenitalnih
malformacij hrbtenice in hrbtenjače, kjer gre za motenje v zaraščanju
zdajšnjega dela hrtenice in zapiranju nevralnega kanala. Najpogosteje
se pojavljajo v ledvenokrižnem predelu. Pri lažjih oblikah se kažejo
kot defekt na mehkih tkivih (koža, podkožje), lahko pa je moten razvoj
arkusnega dela vretenc (spina bifida) in pojavi se bočenje nevralnih
ovojnic (meningokela) oz. popolna ektopija nevralnega tkiva v primeru
odprtega nevralnega kanala (mielomeningokela).
Spinalni disrafizem splošno razdelimo med odprte (spina bifida aperta) in
zaprte (spina bidifa occulta). Pri odprtem spinalnem disrafizmu je prisotna
poškodba kožnega pokrova, tako da je nevralno tkivo izpostavljeno okolju.
Nasprotno pa je pri zaprtem spinalni disrafizmu nevralno tkivo prekrito s
kožo. Zaprte disrafizme nadalje delimo glede na prisotnost podkožnega
tkiva (2,8).

ODPRT SPINALNI DISRAFIZEM (SPINA BIFIDA APERTA)
V to skupino spadajo mielomeningokele in mielokele, ki so posledica
motenega zapiranje primarne neuralne cevi in za katere je značilno, da
ima nevralno tkivo zaradi kožnega defekta neposredni stik z okoljem.
Mielomeningokele znašajo kar 98 % odprtih spinalnih disrafizmov,
nasprotno pa so mielokele redke. Odprte spinalne disrafizme
diagnosticiramo klinično, slikavna diagnostika pa nam služi za
diferenciacijo mileomnogokele in mielokele. Glavna razlika med obema je
odnos nevralnega tkiva relativno na površino kože; pri mielomeningokeli
nevralno tkivo sega nad nivo kože medtem ko je pri mielokeli v nivoju
kože (8).

Slika: Shematski prikaz spine bifide aperte (levo: mielomeningokela, desno: meningokela)
in klinična slika.
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SPINA BIFIDA OCCULTA
Ta vrsta spine bifide ni vidna in redko povzroča težave. Otroci, ki imajo
spino bifido okulto, imajo majhne napake na vretencih, pigmentirano
mesto ali maščobno kepo v koži, ki pokriva prizadet predel. Z manjšim
operativnim posegom običajno odpravimo taka vidna znamenja in koža je
ponovno videti normalna. V zelo redkih primerih ima spodaj ležeči hrbtni
mozeg nenormalno zgradbo, kar lahko povzroča težave pri otrokovi hoji
ali pri funkcioniranju sečnega mehurja (8).
PRIROJENE NEPRAVILNOSTI VRATNE HRBTENICE
BAZILARNA IMPRESIJA
Bazilarna kompresija pomeni premik vratne hrbtenice kranialno, tako da
vrh densa sega v višino foramna magnuma ali višje. Ločimo primarno
bazilarano kompresijo ali cervikookcipitalno nepravilnost, medtem ko
je sekundarna posledica drugih obolenj (neoplastični proces, kronični
poliartritis, idr.). Klinično zasledimo vrtoglavico in bolečino v vratu, ki
sega v področje temena, ob tem pa je gibljivost vratu bolečinsko zavrta.
Diagnostika z RTG slikanjem je zaradi prekrivanja kostnih struktur na tem
področju otežena, še posebej v stranski projekciji. Nepravilnost zato lažje
ocenjujemo s CT diagnostiko ali MR. Diferencialno diagnostično moramo
pomisliti tudi na Arnold-Chiari deformacijo, kjer se del hrbtenjače uklešči
v cervilanem kanalu, pogosto imajo ti otroci prisoten tudi hidrocefelaus.
Terapija je odvisna od klinične slike. V primeru lažjih težav je zdravljenje
konzervativno s pomočjo vratne opornice, kadar pa so težave hujše, je
potrebno operativno zdravljenje, kjer pride v poštev razširitev foramna
magnuma, spondilodeza C0-C2, ki jo lahko eventuelno kombiniramo tudi
z odstranitvijo vrha roba densa pri sprednjem pristopu (9).
PRIROJENO KRIV VRAT - KLIPPEL-FEIL SINDROM
Klippel-Feil sindrom je prirojena napaka v razvoju vratnih vretenc. Vratna
vretenca so nepravilna, deformirana, pogosto tudi zaraščena skupaj.
V osnovi je to obolenje diastoza (defekt v formaciji kosti). Klinično se
izraža kot značilno kratek vrat zaradi motenje v rasti več vratnih vretenc.
Pri hudi obliki bolezni lahko manjka tudi več vretenc. Motnja lahko sega
do zgornjih prsnih vretenc in se kaže kot prirojena skolioza v 60 %.
Večkrat je bolezen v kombinaciji z drugimi obolenji, kot so: nepravilnosti
v delovanju ledvic, naglušnost, motnje gibanja (sinkinezija), kongenitalna
srčna malformacija, prirejeno visoka lopatica (Mb. Sprengel), idr. Klinično
izstopa zavrta gibljivost vratu in izredno kratek vrat, kar opazimo že
med inspekcijo. Stopnjo motene rasti vratnih vretenc ocenimo z RTG
preiskavo, kar je tudi v pomoč pri ocenjevanju možne mišične komponente
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deformiranega vratu. Zdravljenje je simptomatsko, največkrat se glede
zdravljenja odločimo glede na stopnjo kifotične in skoliotične komponente
in s tem povezanimi težavami (9).

NEPRAVILNOSTI OS ODONTOIDEUM
Predstavlja izolirano kostno tvorbo proksimalno od drugega vratnega
vretenca (aksis). Vzrok za takšno nepravilnost je ostanek osifikacijske
centra, ki je podlaga za rast densa. Največkrat je obolenje asimptomatsko.
Pomembno pa ga je ločiti od življenjsko nevarnega stanja pri frakturi
densa ali psevdoartroze densa (9).
DRUGAOBOLENJAPOVEZANAS PRIROJENO NEPRAVILNOSTJO
HRBTENICA
OSTEOGENESIS IMPERFECTA
Osteogenesis imperfecta je v večini avtosomno dominantno genetsko
obolenje, za katero je značilna povečana krhkost kosti s pogostimi zlomi,
katerih posledica so deformacije dolgih kosti in hrbtenice, omejena telesna
gibljivost in kronične bolečine. Vzrok je genska mutacija, ki nosi zapis za
kolagen tipa 1, glavno strukturno beljakovino kosti. Ločimo 8 tipov bolezni
glede na klinično sliko in prisotnost dodatnih obolenj (zlomi dolgih kosti,
nizka rast, motena rast hrbtenice, znižan mišični tonus, brezbarvnost
beločnic (posledično moder videz beločnic), naglušnost, respiratorna
odpoved, itd.) , ter prognozo (lažja, napredovale in letalne oblike). Motnje
v razvoju hrbtenice so lahko prisotne tudi v 80 % pri bolnikih starejših od
12 let. Pogosta je nepravilna ukrivljenost hrbtenice, ki z rastjo napreduje.
Med 1. in 5. letom starosti incidenca skolioze znaša 26 %. Zdravljenje s
steznikom navadno ni uspešno, saj povzroča deformacijo prsnega koša
in moteno delovanje pljuč. Pri hudih oblikah je zdravljenje kirurško (10).
DAWNOV SINDROM
Downov sindrom ali trisomija 21 je kromosomska motnja, ki jo povzroči
dodaten 21. kromosom. Ljudje z Downovim sindromom imajo značilne
obrazne poteze (epikantus - navpična očesna guba, hipertelorizem - širši
razmik med očmi, kratek nos, majhna ušesa) , hipotonično muskulaturo,
hiperfleksibilne sklepe, občutljivo kožo, kratke prste, redke lase, velik
jezik, itd. Pri Downovem sindromu so pogosta srčna obolenja, dihalne
motnje, imunske, hormonalne in encimske motnje ter motnje v razvoju
skeleta. Nepravilnosti pri razvoju hrbtenice se kažejo kot: nepopolna fuzija
vertebralnih lokov v ledveni hrbtenici (37 %), antalntoaksilna nestabilnost
(12 %), nepravilno oblikovan odentoidni nastavek (6 %), hipoplastični
posteriorni lok C1 (26 %) (1).
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SINDROM VACTERL
Sindrom VACTERL združuje več obolenj: V- vertebralni defekt, A – analna
atrezija, C – cardiac anomalies (srčne napake), T – traheoezofagealna
fistula, R – radialna in renalna displazija, L – limb anomalies (motnje v
razvoju okončin). Motnje v razvoju hrbtenice se pojavijo v 70 % (1).
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IZVLEČEK
Bolečina v hrbtenici pri otrocih in mladostnikih je pogost simptom, ki je
največkrat povezan s mišičnim spazmom, spondilolizo in Scheuermannovo
boleznijo. Pri hudi simptomatiki je potrebno pomisliti na resnejša obolenja,
kot so tumorji, zlomi ali prirojene anomalije. Bolečine v hrbtenici, ki ne
zahtevajo takojšnjega ukrepanja in potekajo manj intenzivno, praviloma
dobro odgovorijo na konservativno zdravljenje. Predvsem pri mladostnikih
je pomembna stalna fizična oziroma športna aktivnost, ki primerno okrepi
hrbtno muskulaturo in s tem zmanjša ali odpravi bolečino.
UVOD
Znano je prepričanje, da je ukrivljena hrbtenica povezana z bolečinami
v hrbtu. Pri otrocih in adolescentih to ne velja. Če bi upoštevali obliko
hrbtenice, kot kriterij za pojasnitev bolečine bi lahko zaključili, da je
ravna hrbtenica glavni vzrok, saj je bolečnost največkrat povezana s
Scheuermannovo boleznijo, kjer hrbtenica ni ukrivljena v smislu skoliotične
deformacije.
EPIDEMIOLOGIJA
Pred leti je veljalo prepričanje, da so bolečine v hrbtenici pri otrocih redek
pojav. Študija na 29000 preiskovancih na Danskem, objavljena 1998, je to
prepričanje ovrgla, saj je bilo ugotovljeno, da do dvajsetega leta 50% ljudi
obeh spolov utrpi bolečino v hrbtu. Prizadeta skupina ima nato dvakrat
večjo možnost za ponovitev bolečin v hrbtenici v kasnejšem obdobju.
KLINIČNI PREGLED
V anamnezi so najpomembnejši podatki o nastanku bolečine, eventualnih
poškodbah, okoliščinah v katerih bolečina nastane (sedenje, stanje, po
športni aktivnosti, ponoči), trajanju bolečine in pojavnosti (vsak dan,
tedensko, občasno).
Pri pregledu smo pozorni predvsem na:
• omejeno gibljivost (predklon, odklon in zaklon)
• na prisotnost antalgične skolioze (otrok ima zaradi bolečine ukrivljen
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•
•
•
•

hrbet)
mišični spazem (zatipamo močno boleč mišični »vozel«, običajno v
predelu paravertebralne muskulature)
bolečino ob pritisku na trnaste izrastke
bolečino ob kašlju (Valsalva manever)
nevrološke izpade

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Pri diferencialni diagnozi je potrebno upoštevati, da velikokrat pomembne
spinalne razvojne nepravilnosti v otroški dobi ne povzročajo bolečin.
Težave se največkrat začnejo kazati šele v kasnejšem obdobju, v
srednji ali visoki starost. Po drugi strani je lahko bolečina v hrbtu znak
za druga resna patološka dogajanja, ki niso povezana s hrbteničnim
obolenjem. Bolečina pri hudi torakalni skoliozi se pojavi šele, ko pride do
dekompenzacijskega stanja hrbtenice in le-ta postane neuravnotežena.
Podobno velja za Scheuermannovo bolezen v torakalnem predelu,
kjer je praviloma evidentna kifoza popolnoma neboleča, v nasprotju s
torako-lumbalno ali lumbalno obliko bolezni, kjer je bolečina prevladujoč
simptom in deformacija ni očitna. Tudi razlika v dolžini spodnjih okončin in
posledična neuravnovešenost medenice ne povzroča bolečin v križu.
Motnje, ki povzročajo hude bolečine v hrbtenici:
• Lumbalna in torako-lumbalna Scheuermannova bolezen
• Spondilodiscitis
• Tumorji
• Zlomi
Motnje, ki povzročajo zmerne do blage bolečine v hrbtenici:
• Spondiloliza in spondilolisteza
• Huda oblika lumbalne skolioze
• Ledvena hernia disci
• Intraspinalne anomalije
• Mišični spazem

Scheuermannova bolezen
Pri Scheuermannovi bolezni gre za rastno nepravilnost hrbtenice, ki se
kaže z zoženjem medvretenčnih ploščic in s klinasto deformacijo vretenc,
ki vodi v kifozo. Najpogosteje se pojavi med puberteto, vzrok zanjo naj bi
bil oslabljen hrustanec na apofizah vretenc. Bolezen se lahko pojavi na
torakalnem, torako-lumabalneam ali lumbalnem nivoju. Ob endogenih in
psiholoških faktorjih ter ob dejavniku nepravilne drže imajo pomembno
vlogo za nastanek mehanični faktorji. Kadar se bolezen pojavi v torako34
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ledvenem in ledvenem predelu ugotavljamo hudo bolečnost lokalno, tako
pri aktivnosti, kot tudi ponoči. Diagnozo lahko potrdimo na RTG posnetku,
nanjo kažejo Schmorlovi vozliči, herniacija apofizealnega obroča, klinasta
vretenca, zoženi medvretenčni prostori in skupna kifoza hrbtenice na
torakalnem nivoju za več kot 50°. Scheuermannovo bolezen v 50%
spremlja skolioza. Kifoze, ki ne presegajo 50° običajno ne povzročajo
težav. Deformacije večje od 80° zahtevajo operativno zdravljenje, vmesne
stopnje lahko zdravimo s fizikalno terapijo.

Slika 1. Mb. Scheuermann prsne hrbtenice; Levo: klinasto spremenjena vretenca prsne
hrbtenice; Desno: kifotična drža pacienta

Spondilodiscitis
Spondilodiscitis je redka bolezen na katero moramo vedno pomisliti.
Nastane zaradi hematogene bakterijske okužbe medvretenčne ploščice
in kosti sosednjih vretenc. Za razliko od odraslih je značilen nenaden
začetek z močno bolečino v prizadetem predelu, povišana telesna
temperatura, otrok zavrača hojo in je vznemirjen. Bolečina je značilno
močnejša ponoči. Pogosto se pojavlja napetost v prizadetem predelu,
mišični spazem in nevrološka simptomatika v smislu radikulo- in
nevropatije. Analiza krvi značilno pokaže povišano sedimentacijo, CRP
in levkocitozo. Hemokulture so pozitivne v 50%. Na RTG posnetku
vidimo spremembe relativno pozno. Metoda izbora za potrditev diagnoze
pri takšni klinični sliki je magnetno resonančno slikanje ali scintigrafija
z označenimi levkociti. Potrebna je čimprejšnja izolacija povzročitelja
(hemokulture, biopsija) in ciljano zdravljenje z ustreznim antibiotikom.
Pomemben del zdravljenja predvsem v začetni fazi bolezni predstavlja
zgodnja imobilizacija hrbtenice. Ob prisotnem nevrološkem deficitu in
pri napredovali bolezni se lahko odločimo za operativno zdravljenje. Ob
ustreznem zdravljenju je prognoza dobra.
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Slika 2. Spondilodiscitis.

Tumorji
Tumorji na hrbtenici pri otrocih so relativno pogosti. Najpogosteje se
srečujemo z osteoblastomom in anevrizmalno kostno cisto. Predvsem
osteoblastom je zelo boleč. Značilna je nočna bolečina. Na RTG
posnetku jih zaradi njihove majhnosti težko opazimo. Največkrat se
pojavljajo v pediklih, kar še dodatno otežuje operativno zdravljenje.
Diagnozo potrdimo s scintigrafijo, ki ji v kolikor je le-ta pozitivna, sledi
še CT ali magnetno resonančno slikanje. Pri otrocih se občasno pojavlja
histocitoza Langerhansovih celic, ki vodi v kolabiranje telesa vretenca in
vertebra plano (plosko vretence).
Zlomi
Razumljivo sveži zlomi povzročajo akutno bolečino. Vzrok za zlom je
značilno topa poškodba ali kompresijska fraktura. Slednja predstavlja
predvsem na prsnem nivoju, na RTG posnetku diagnostični problem,
saj jo lahko zamenjamo za Scheuermannovo bolezen. Kljub hudem
travmatskem dogodku v anamnezi ni nujno, da je prišlo do zloma in
obratno.
Spondiloliza / spondilolisteza
Spondiloliza je defekt interartikularnega predela med dvema vretencema
in jo opažamo v do 5% populacije. Spondilolisteza je zdrs vretenca iz
priležnega vretenca in ni vedno povezana s spondilolizo. Vzroki za nastanek
so lahko istmični, displastični, degenerativni, kongenitalni in travmatski
ter so povezani tako z mehanično, kot genetsko etiologijo. Mehanizem
nastanka travmatske spondilolize je običajno večkratna hiperekstenzija
hrbtenice v ledvenem predelu in se praviloma pri otrocih pojavlja na nivoju
LV/SI. Poudariti je potrebno, da je le malo otrok s spondilolizo/listezo
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simptomatskih, tipično se sicer bolečina pojavi pri dolgotrajnem sedenju
ali stanju, pri kliničnem pregledu pa ugotavljamo bolečino ob pritisku na
spinozuse prizadetih vretenc. Boleč je tudi poskus hiperekstenzije v križu.
Na RTG posnetku je vidna prekinitev interartikularnega predela med
vretencema, v primeru lize pa tudi zdrs, ki ga glede na intenziteto delimo
na 4 stopnje. Dolgoročna prognoza pri otrocih je načeloma dobra, saj je
večina otrok asimptomatskih, eventualne bolečine v kasnejšem obdobju
se pojavijo v 30%. V kolikor so prisotne bolečine, je na mestu fizikalna
terapija, če bolečine trajajo več kot 6 mesecev je smiselno predpisati
ortozo. Če smo pri tem neuspešni se glede na stopnjo zdrsa in bolečine
odločimo za različne operativne tehnike fiksacije vretenca.

Slika 2. Levo: Spondiloliza; Desno: Spondilolisteza LV/SI

Huda lumbalna skolioza
Težje oblike skolioze, ki sčasoma postanejo neuravnovešene lahko
predvsem pri adolescentih povzročajo bolečine v lumbalnem delu
hrbtenice. Vzrok je neenakomerna porazdelitev sil vzdolž hrbtenice, ki
izrazito obremenjuje manjšo medvretenčno površino.
Lumbalna hernia disci
Ukleščenje medvretenčne ploščice pri adolescentih, še bolj pa pri
otrocih, je izjemno redko. Bolečina je praviloma prenesena v predel kolka
in glutealne regije. Nevrološke izpade opažamo redko. Diagnostično
opravimo magnetno resonanco. Mladostniki z lumboishialgijo dobro
odgovorijo na konservativno zdravljenje, zato je operativni poseg indiciran
le izjemoma.
Intraspinalne anomalije
Razvojne anomalije, kot so siringomielija in motnje v diferenciaciji vretenc
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(en block vertebra, hemivertebra) v težjih primerih pogosteje povzročajo
nevrološki deficit kot bolečino. Siringomielija je lahko vzrok za idiopatsko
skoliozo, posebej sinistro-konveksnega tipa na torakalnem nivoju, zato je
v takih primerih smiselno opraviti magnetno resonančno preiskavo. Vedno
je nujna še internistična diagnostika za izključitev prirojenih malformacij
na drugih organih (srčne napake, ledvične nepravilnosti,..)

Mišični spazem (miogeloza)
Mišični spazem se tudi pri mladostnikih največkrat pojavlja zaradi
nepravilne telesne aktivnosti. Bolečine so lahko moteče več tednov ali
celo mesecev. Praviloma ob palpaciji naletimo na mišične »vozliče«.
Miogelozo zdravimo s fizikalno terapijo, izjemoma z nesteroidnimi
protivnetnimi zdravili, ki se jih sicer pri otroku izogibamo. Bolečina zaradi
mišičnega spazma je najpogostejši oprijemljiv vzrok za bolečino v hrbtu
pri adolescentih.
ZDRAVLJENJE
Bolečino v hrbtenici pri otrocih in mladostnikih moramo vedno jemati
resno. Predvsem huda bolečina zahteva takojšno diagnostično obravnavo
in po potrebi hospitalizacijo. V kolikor so bolečine zmerne in ob kliničnem
pregledu ne ugotovimo jasnega vzroka za težave, je smiselno nadaljevati
z natančnejšo diagnostiko po štirih tednih, če bolečina še vztraja.
Običajno se v ambulanti srečujemo z bolečinami povezanimi z mišičnim
spazmom, spondilolizo in s Scheuermannovo boleznijo. Kljub temu
je pomembno pomisliti še na druge bistveno bolj neugodne vzroke za
bolečino in po potrebi ustrezno ukrepati. Večino bolečin v hrtu in hrbtenici
lahko odpravimo s spremembo življenjskega sloga otroka. Neredna
fizična aktivnost in prisilna drža dokazano povzročata kronično bolečino
v križu. Zmerna fizična aktivnost, ki temelji predvsem na ciklični, dva do
tri-krat tedenski športni aktivnosti, predstavlja eno bolj uspešnih metod
zdravljena.
ZAKLJUČEK
Najpogostejši vzrok za bolečino v hrbtenici pri otrocih po splošnem
prepričanju ni ukrivljena hrbtenica, pač pa prekomerno zravnan
(hipolordotičen) ledveni predel, ki je povezan s Scheuermannovo boleznijo.
Potrebno se je zavedati, da hude deformacije hrbtenice (predvsem
skolioze), pri otrocih običajno ne povzročajo bolečin in da je v 60 do
80% bolečina v križu najverjetneje posledica fizične (ne)aktivnosti otrok.
Kljub vsemu je izrednega pomena, da bolečine v križu ne ignoriramo,
predvsem če gre za bolečino višje intenzitete, kjer je ob predklonu prisoten
mišični spazem. V takih primerih je potrebno s klinično preiskavo in z
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RTG posnetkom ali po potrebi z MR preiskavo diferencialno diagnostično
izključiti vzroke kot so spondiloliza, Scheuermannova bolezen, zlom,
huda skolioza, tumor, intraspinalna anomalija, juvenilni rumatoidni artritis,
ukleščenje medvretenčne ploščice ali spondilodiscitis. V kolikor gre le za
benigno bolečino v križu, se odločimo za krajši izostanek od aktivnosti, v
kasnejši fazi pa za redno krepitev hrbtenične muskulature s trajno športno
aktivnostjo.
Literatura:
1.
2.
3.
4.

Miller DM. Review of orthopaedics. Philadelpihia: Department of orthopedic surgery,
2008.
Hefti F. Pediatric Ortopaedics in Practise. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
Herman S, Antolič V, Pavlovčič V. Ortopedija. Ljubljana, 2006.
Herring JA. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics. Saunders. Dallas, 2007.
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SKOLIOTIČNE DEFORMACIJE
HRBTENICE PRI OTROKU
(Definicija, delitev, diagnoza)

dr. Robert Košak, dr. med., spec. ortoped
Ortopedska klinika Ljubljana

Beseda skolioza v svojem grškem korenu pomeni »zvit«. Je ena
najbolj pogostih deformacij hrbtenice pri otroku, ki je bila opisana že v
antiki (Hipokrates). Skoliozo definiramo kot deformacijo določenega
dela hrbtenice v vseh treh ravninah hkrati. To pomeni, da je hrbtenica
istočasno ukrivljena v čelni (frontalni) ravnini (ukrivljenost hrbtenice v
levo ali desno), spremenjene so normalne (fiziološke) krivine hrbtenice
v bočni (sagitalni) ravnini (normalno je hrbtenica v vratnem in ledvenem
delu ukrivljena navzpred – govorimo o vratni oz. ledveni lordozi, v prsnem
delu je hrbtenica ukrivljena navzad – govorimo o prsni kifozi). Poleg tega
so vretenca v skoliotičnem delu hrbtenice zarotirana (zadnji deli vretenc
se zarotirajo proti konkavni strani skoliotične krivine). Rotacija vretenc je
poglavitni sestavni del vsake skolioze. Glavna značilnost pravih skolioz
je, da se s hotenimi gibi ne morejo korigirati, kar jih razlikuje od nepravih
skolioz, ki nastajajo zaradi nekaterih drugih stanj (posledica krajše ene
spodnje okončine, bolečine, asimetrične zakrčenosti obkolčnih mišic…).
Pri nepravih skoliozah se z odpravo vzroka (npr. korekcija razlike v dolžini
spodnje okončine) odpravi tudi ukrivljenost hrbtenice.
Skolioze se pojavljajo večinoma v otroškem obdobju. Ocenjuje se, da ima
skoliozo, ki je večja od 10°, približno 2 % vseh otrok, vendar le približno
10 % teh otrok potrebuje operativno zdravljenje. Glede na čas nastanka
skolioze jih razdelimo na infantilne (pojav skolioze pri starosti otroka med
0 – 4 let), juvenilne (v obdobju od 4 – 10 let) in adolescentne (po 10. letu
starosti otroka).
Skolioze glede na vzrok nastanka razdelimo na primarne in sekundarne
skolioze. 80-90 % skolioz je primarnih (idiopatskih) skolioz, kar pomeni,
da vzroka za njihov nastanek ne poznamo. Preostalih 10-20 % skolioz
uvrščamo med sekundarne skolioze, ki nastajajo kot posledica nekaterih
drugi bolezenskih stanj (posledica nekaterih živčnih in mišičnih bolezni,
prirojenih motenj v razvoju vretenc hrbtenice, tumorjev, poškodb…).
Glede na mesto na hrbtenici, kjer se skolioza pojavlja, jih razdelimo na
prsne skolioze, ki se pojavljajo v prsnem delu hrbtenice (večinoma gre za
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desno-stranske krivine), prsno-ledvene skolioze, kjer ena krivina zajema
prsno in ledveno hrbtenico hkrati in ledvene skolioze, ki se nahajajo v
ledvenem delu hrbtenice (večinoma gre za levo-stranke krivine). Lahko
gre tudi za kombinacijo prsne in ledvene skolioze (običajno desnostranska prsna in levo-stranska ledvena krivina).

DIAGNOSTIKA SKOLIOZ
Skoliozo lahko ugotovimo že pri pregledu otroka, ko krivino hrbtenice
pogostokrat vidimo, otipamo, vidimo lahko nagnjenost medenice, različno
višino ramen… Samo inspekcija nam ne potrdi skolioze, ampak le poda
sum, da otrok ima to deformacijo. Test, ki potrdi skoliozo ali ovrže je
test predklona oz. Adamsov test. Pri maksimalnem predklonu otroka, v
kolikor ima skoliozo, se pojavi asimetrija prsnega koša – različna višina
obeh polovic prsnega koša (pri skoliozi v prsnem delu hrbtenice) (slika
1) ali ledvenega predela trupa (pri skoliozi v ledvenem delu hrbtenice).
Asimetrija nastane kot posledica rotacije vretenc, ki je poglaviten sestavni
del vsake skolioze (slika 2). Vedno prihaja do dviga trupa na konveksni
strani skoliotične krivine hrbtenice (vretenca so z zadnjimi deli zarotirana
proti konkavni strani skoliotične krivine).

Slika 1. Pozitiven Adamsov test skolioze (pri maksimalen predklon otroka se je kot
posledica rotacije vretenc pri skoliozi v prsnem delu hrbtenice, pojavila asimetrija – dvig
prsnega koša na konveksni strani skoliotične krivine)

Ko z Adamsovim testo potrdimo skoliozo jo je potrebno ovrednotiti oz.
določiti njeno velikost. To napravimo z rentgenskim slikanjem celotne
hrbtenice na enem posnetku (RTG slikanje po programu za skolioze).
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Na tem posnetku z meritvijo po Cobbu določimo velikost vseh krivin.
Pri tej meritvi je potrebno poiskati najbolj nagnjeno zgornje vretence
(zgornje nevtralno vretence) in po zgornjem robu vretenca potegniti
premico ter nato še pravokotnico na njo. Enako napravimo tudi na najbolj
nagnjenem spodnjem vretencu (spodnje nevtralno vretence). Kot med
obema pravokotnicama predstavlja kot skolioze po Cobbu (slika 3). Ta
dva vretenca predstavljata tudi obseg skolioze. Večji je kot skolioze po
Cobbu, slabša je prognoza skolioze. Skolioze, ki merijo po Cobbu preko
45 - 50° praviloma zahtevajo operativno zdravljenje.
Skolioza praviloma napreduje v obdobju rasti. Ko se rast ustavi, praviloma
tudi skolioza več ne napreduje. Tako je kritično obdobje vsake skolioze
obdobje pubertete, ko je rast najbolj intenzivna. V tem obdobju so potrebni
zato bolj pogosti pregledi otroka. Bolj natančna metoda določanja kostne
starosti oz. napovedati kolikšno rast otroka še pričakujemo in s tem
slabšanje skolioze je t.i. Risserjev znak. S tem znakom ugotavljamo
stopnjo osifikacije črevnične apofize vidno na A/P RTG posnetku
medenice. Pojav osifikacijskega jedra v obsegu 1/4 črevnične apofize
pomeni Risser 1, v obsegu ½ Risser 2, v obsegu ¾ Risser 3, v obsegu
celotne črevnice Risser 4 in ko je osifikacijsko jedro popolnoma združeno
s črevnico ( ni več vidno) Risser 5. Risserjev znak 4 in 5 pomeni, da je
rast otroka zaključena in da tudi skolioza več ne bo napredovala.
Vsak otrok s skoliozo potrebuje pred operacijo dodatno še RTG slikanje
celotne hrbtenice v stranski projekciji in t.i. »bending posnetke« hrbtenice
v levo in desno. S temi posnetki ugotavljamo fleksibilnost skoliotičnega
dela hrbtenice (napovemo kolikšno korekcijo pri operaciji pričakujemo)
in dokončno nam poda tudi operativni plan operacije (postavitev vijakov,
kljukic, dolžina operiranega dela hrbtenice…).
Pri sekundarnih skoliozah je pogostokrat potrebno napraviti še nekatere
dodatne preiskave, saj so pogostokrat pridružene dodatne anomalije na
hrbtenici in živčnih strukturah ter drugih organskih sistemih (največkrat
MRI preiskavo celotne hrbtenice, dodatno lahko še CT slikanje,
elektrofiziološke preiskave, preiskave kardiorespiratornega sistema…)
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Slika 2. Shematski prikaz vzroka nastanka asimetrije trupa in pozitivnega Adamsovega
testa pri skoliozi hrbtenice (posledica rotacije vretenc z zadnjimi deli proti konkavni strani
krivine nastane grba na konveksni strani skoliotične krivine hrbtenice).

Slika 3. Shematski prikaz meritve velikosti skoliotične krivine hrbtenice po Cobu (določi
se najbolj nagnjeno zgornje in spodnje vretence, ki istočasno predstavljata tudi obseg
skoliotične krivine. Po njunem zgornjem oz. spodnjem robu se nariše premica in
pravokotnica nanjo. Kot med pravokotnicama predstavlja kot skolioze po Cobu. V tem
primeru je kot skolioze po Cobu 58°)
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ZDRAVLJENJE SKOLIOZ
mag.HERO Nikša,dr. med. spec. ortoped
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Definicija skolioze: Strukturna skolioza je trodimenzionalna deformacija
hrbtenice s komponento lateralne ukrivljenosti in rotacije ter lordozo ali
kifozo.
Zdravljenje skolioz je konzervativno ali operativno. Konzervativno
zdravljenje pomeni, da pacienta opazujemo v časovnih intervalih in po
potrebi RTG slikamo, če je potrebno zdravimo z ortozami. V primeru hude
progresije krivine skolioze zdravimo operativno.
Pri različnih tipih skolioz je tudi indikacija za operativno zdravljenje
različna. Prav tako je indikacija za operativno zdravljenje različna glede
na starost pacienta. Načeloma velja, da se idiopatske skolioze operativno
zdravijo, če je Cobbov kot večji od 40 ali 45 stopinj. Cilji operativnega
zdravljenja so:
• korekcija krivine
• prevencija progresije krivine
• prevencija kardio-pulmonarnih težav
• korekcija dekompenzirane drže
• prevencija nevroloških okvar
• potrebe po izboljšanju estetskega izgleda
Zgodovinski razvoj operativnega zdravljenja skolioz:
Jules Guerin je leta 1842 izvajal perkutano tenotomijo mišic na konkavni
strani krivine in zdravljenje kombiniral s steznikom. Izkazalo se je, da je
bila metoda neuspešna.
Von Volkman je leta 1889 izvajal resekcije reber na konveksni strani
krivine. Tudi ta metoda je bila neuspešna.
Hadra je leta 1891 objavil tehniko operacij skolioz s fiksacijo spinalnih in
transverzalnih nastavkov z žicami.
Calot je leta 1897 uporabil subperiostalni šiv lamine in transverzalnih
nastavkov.
Fred Albee je leta 1912 objavil spondilodezo s pomočjo tibijalnega
kostnega transplantata za zdravljenje tuberkulozne kifoze in je isto
metodo priporočil za zdravljenje skolioz.
Rasssel Hibbs je leta 1923 objavil rezultate operiranih skolioz, pri katerih
je že izvajal artrodezo malih sklepov in dekortikacijo spinalnih nastavkov
in lamin.
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Samuel Kleinberg je leta 1922 objavil rezultate operacij skolioz s kostno
spondilodezo.
Artur B. Mesurier je leta 1940 najprej opravil korekcijo z mavcem in je
nato skozi odprtino na mavcu naredil operacijo, to je kostno fuzijo.
Blount je leta 1945 vpeljal v uporabo Milwaukee steznik, ki je bil v začetku
uporabljan za imobilizacijo po operativnem zdravljenju skolioze, in šele
potem so ga začeli uporabljati za konzervativno zdravljenje skolize.
John Cobb je leta 1948 objavil veliko število spondilodez, po operaciji je
paciente korigiral v mavčevem stezniku.
F. G. Allen je poleg kostne fuzije apliciral metalne sponke.
Paul Harrington je leta 1962 objavil prvo uspešno inštrumentacijo za
operativno zdravljenje skolioz.
Artur Hodgson je leta 1967 pri operaciji prirojene skolioze vpeljal
sprednji pristop, ki ga je že prej uporabljal pri operacijah tuberkuloznega
spondilodiscitisa.
Piere Stagnara je leta 1974 v predoperativno pripravo pacienta vpeljal
ekstenzijo z halo obročem za glavo in interoperativni test zbujanja.
Allen Dwyer je v poznih šestdesetih prvi vpeljal inštrumentacijo za sprednji
pristop, ki jo je K. Zielke leta 1976 bistveno izboljšal.
John Moe je leta 1980 vpeljal načela moderne operativne tehnike in
napisal učbenik operativnega zdravljenja deformacij hrbtenice.
Eduardo Luque je leta 1982 objavil svojo inštrumentacijo pri zdravljenju
skolioz.
Y. Cotrel in J. Dubousset sta 1988 objavila uspehe z novo inštrumentacijo
za zdravljenje deformacij hrbtenice.
Od takrat naprej se je inštrumentacija zelo hitro razvijala, tako, da je med
tem nastalo nekaj generacij CD inštrumentarija za posteriorno in anteriorno
zdravljenje deformacij hrbtenice, v začetku samo z uporabo pedukularnih
in laminarnih kljukic, nato paz vedno večjo uporabo pedukularnih vijakov
(CD Horizon, CD Legacy), poleg tega tudi TRSH inštrumentacija za
posteriorni in anteriorni pristop, Halm – Zielke inštrimentacija, Kaneda
– inštrumentacija z dvojnimi vijaki in dvojno palico za sprednji pristop za
korekcijo skolioz (KASS).
Osnovni principi korekcije so derotacija in lateralizacija ter njuna
kombinacija. Pri derotaciji mislimo na derotacijo palice, poleg tega je z
novim sistemom inštrumentacije s pedunkularnimi vijaki na vseh nivojih
možna direktna derotacija vretenca.
V Ortopedski bolnišnici Valdoltra imamo dolgoletne izkušnje z operativnim
zdravljenjem hrbtenice, in smo v sedemdesetih in začetku osemdesetih
letih prejšnjega stoletja operirali po Harringtonovoj metodi, nato vpeljali
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Harrington Luquejevo metodo, nekaj primerov naredili tudi z Zilekejevo
inštrumentacijo. Leta 1987 smo naredili prvo operacijo s CD inštrumentacijo
in to še naprej izvajamo z novimi generacijami inštrumentacij. Poleg tega
smo dokaj veliko število težjih operacij skolioz opravili s kombinirano
tehniko: sprednji pristop z discektomijo in nato posteriorno inštrumentacijo
in korekcijo. Primere bom prikazal.
Prikazal bom tudi rezultate operativnega zdravljenja skolioz v obdobju
januar 2000 – december 2010. V OB Valdoltra urejujemo register
operiranih deformacij hrbtenice.
Od januarja 2000 do decembra 2010 smo opravili 326 operacij za različne
etiološke in starostne skupine pacientov. Skupina pacientov je razdeljena
na idiopatske skolioze, katerih je bilo 251 (77%), nevromuskularne 22
(7%), skolioze pri odraslih osebah - 29 pacientov (9%), kongenitalne
skolioze 16 (5%), 4 paciente zaradi postravmatske skolioze (1%) in 2
pacienta z nevrofibromatozo (<1%). Grupa idiopatskih skolioz je nato
razdeljena glede na starost pacientov v času nastanka deformacije na:
infantilne (3 primerov), juvenilne (59 primerov) in adolescentne (189
primerov). Poleg tega smo idiopatske skolioze razdelili glede na število
inštrumentiranih krivin na enojno inštrumentirane skolioze in dvojno
inštrumentirane skolioze. Razdelili smo jih tudi po številu operacij,
opravljenih na posameznem pacientu. Analizirali smo nato radiološke
parametre pred in po operaciji in sicer ukrivljenost pred operacijo,
možnost korekcije pred operacijo, nato pa postoperativne kote in odstotek
korekcije ter nato še dokončno korekcijo na zadnji postoperativni kontroli
pri posameznem pacientu. Razdelili smo paciente z idiopatsko skoliozo
na tiste, ki so bili operirani dvakrat (anteriorni in posteriorni pristop) - 33
pacientov, ter na tiste, ki so bili operirani samo z posteriornim pristopom
in smo radiološke rezultate operacij omenjenih skupin tudi analizirali.
Zaradi objektivne primerjave smo v skupino tistih, ki so bili operirani samo
posteriorno razdelili na tiste, ki so imeli začetno krivino večjo od 60 stopinj
(80 pacientov), ter to skupino posebej primerjali s skupino pacientov, ki
so bili operirani z anteriornim in posteriornim pristopom. Poleg tega smo
ugotavljali trajanje operacij, hospitalizacijo, izgubo krvi in komplikacije.
Med 251 pacienti z idiopatsko skoliozo jih je 218 bilo operiranih samo z
posteriornim pristopom, povprečna starost je bila 14,9 leta, 178 je bilo
deklet in 31 fantov. Povprečnao sledenje postoperativnih rezultatov je
bilo 3 leta, med 218 pacienti jih je 173 imelo diagnozo adolescentne
skolioze, 95 od le-teh je bilo operiranih zaradi enojne ukrivljenosti, 78
pacientov je bilo inštrumentirano zaradi dvojne krivine. 44 pacientov
je imelo diagnozo juvenilne skolioze, 25 je imelo instrumentirano eno
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krivino, 19 pa so imeli instrumentirano dvojno krivino. Med 251 pacienti
z idiopatsko skoliozo jih je 33 bilo operirano z kombinirano metodo:
sprednji pristop (torakotomija in dicsektomija) nato pa posteriorni pristop
z korekcijo in spondilodezo. Povprečna starost te skupine je bila 13,5
leti, 29 deklet in 4 fanti. Povprečno sledenje je bilo v tej skupini 4,3
leta, med 33 so 15 z adolescentno idiopatsko skoliozo bili operirani in
inštrumentirani na enojni krivini, 1 na dvojni krivini. Od preostalih 17
je 12 idiopatskih juvenilnih skolioz bilo inštrumentiranih zaradi enojne
krivine, 3 pa je imel dvojno inštrumentirano krivino. V tej skupini sta
bili 2 deklici operirani zaradi iInfantilne idiopatske krivine. Radiološka
merjenja celotne skupine so pokazala začetne kote krivin in sicer 52,9
stopinj pri torakalnih krivinah, 55,9 stopinje pri torakolumbalnih krivinah
ter 48,7 stopinje pri ledvenih krivinah. Postoperativna korekcija je bila
dosežena 70% za torakalne ukrivljenosti, 71% za torakolumbalne krivine
ter 67% za ledvene krivine. Na zadnji kontroli, pri kateri smo opravili
RTG slikanje, smo ugotovili izgubo korekcije in sicer 13,7% pri torakalni,
15,5% pri torakolumbalnih in 12,9% pri ledvenih krivinah. Ugotovili smo
tudi spontano korekcijo neinštrumentirane krivine v skupini pacientov z
enojno instrumentirano krivino, razen v treh primerih. Pri teh treh je prišlo
do poslabšanja ledvene neinštrumentirane krivine in so bili zaradi tega
ti pacienti ponovno operirani - bila je narejena korekcija in spondilodeza
ledvene hrbtenice poleg predhodno že narejene korekcije in spondilodze
v torakalnem delu. Primerjava uspeha korekcije med skupino pacientov
z idiopatsko skoliozo, ki so bili operirani dvakrat (anteriorni in posteriorni
pristop), in skupino pacientov s krivino večjo od 60 stopinj, ki so bili
operirani s samo posteriornim pristopom, je pokazala, da ni bistvene
razlike v korekciji. Rezultate po posameznih skupinah pacientov bomo
natančno prikazali v predstavitvi.
Rezultati operativnega zdravljenja skolioz, ki so trodimenzionalne
deformacije, so bili analizirani retrospektivno pri večji skupini pacientov.
Bistvena korekcija krivin je bila ugotovljena pri obeh metodah, in sicer
do 70% korekcije. Rezultate po posameznih skupinah pacientov glede
prednosti in slabosti obeh operativnih načinov zdravljenja bomo natančno
prikazali in o tem razpravljali na predstavitvi.

48

VIII. ortopedsko srečanje

KIRURŠKO ZDRAVLJENJE
TORALNE SKOLIOZE S SPREDNJIM
IN ZADNJIM PRISTOPOM: META
ANALIZA
Prof. dr. Miljenko Franić, dr. med.
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

ABSTRACT
Purpose. Systematic review was conducted to compare effectiveness and
safety of anterior and posterior surgical approach in three-dimensional
correction of adolescent idiopathic thoracic scoliosis.
METHODS
Data sources were MEDLINE and SCOPUS databases. We included
studies on the use of either anterior or posterior instrumentation, or
their combination, in surgical correction of adolescent idiopathic thoracic
scoliosis, with at least 10 enrolled patients, aged <20 years at the time
of surgery, and a follow-up of at least 24 months. A study was eligible
if it reported the number of patients, mean estimate and dispersion of
three key outcome measures (frontal and sagittal Cobb angle, apical
vertebra rotation according to Perdriolle) at three measurement points
(preoperatively, postoperatively, at follow-up). The quality of studies was
assessed using the scale by Pilkington.
RESULTS
Although 24 articles met the inclusion criteria, no randomized controlled
trials (RCTs) were identified. None of the articles was of high quality. Both
instrumentations provided a similar degree of reduction of frontal Cobb
angle. Long-term effects of surgical correction on the sagittal Cobb angle
seemed to be more stable in patients treated by posterior approach,
while the anterior approach was more effective in the reduction of apical
vertebral rotation. The surgery parameters were more favorable for
anterior approach, particularly for the number of fused vertebrae.
CONCLUSIONS
Although the available evidence favors neither of the two approaches, our
study revealed several important issues: the reports are heterogeneous
and provide incomplete relevant information. High-quality studies,
particularly RCTs, are called for.
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SCHEUERMANNOVA BOLEZENJUVENILNA KIFOZA
Tomaž Brodnik, dr. med., spec. ortoped
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

UVOD
Scheuermannova bolezen zajame 1-8% mlade populacije, najpogosteje
se odkrije med 13 in 16 letom . Večinoma gre za estetski problem in
le redko za okvaro takšne stopnje, pri kateri je potrebno ortotsko ali
operativno zdravljenje.Težave se predvsem kažejo v kasnejšem odraslem
obdobju.
Leta 1920 je H. Scheuermann prvič definiral rentgenske kriterije za
juvenilno kifozo na stranskih RTG posnetkih.
Definicija juvenilne kifoze:klinasta prizadetost vsaj treh sosednjih vretenc,
katerih klinasta deformacija je večja od 5 st.in skupna deformacija
torakalne kifoze preko 40 st. po Cobb-u.
Po prizadetosti posameznih segmentov hrbtenice si sledijo po pogostnostiprsna hrbtenica, prsno ledveni segment in ledvena hrbtenica. Glede na
nivo kifoze jo delimo na tipično Scheuermanovo bolezen (tipI) z vrhom
kifoze v torakalnem segmentu (najpogosteje so prizadeta torakalna
vretenca med Th7 do Th10), ter redkeje atipično obliko (tipII.), kjer je
prizadetost v segmentu torako-ledvenega prehoda. Le redko je najti
spremljajoča obolenja na hrbtenici, kot so spondiloliza, spondilolisteza,
ter skolioza.
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ETIOPATOGENEZA
Vzrok Scheuermannove bolezni še ni razjasnjen, saj ni najti točno
določenega vzorca faktorjev, ki bi lahko povzročili ventralno posedanje
krovnih ploskev vretenc. Med najpogosteje omenjene faktorje ki bi lahko
vplivali na nastanek Scheuermannove bolezni se omenja genetski
vpliv, hormonsko neravnovesje, juvenilna osetoporoza in prekomerne
fizične obremenitve. Patofiziološko bi lahko šlo za avaskularno nekrozo
hrustančnih obročev apofiz korpusov vretenc, kar bi lahko deformacijo
uvrščalo med juvenilne osteohondroze. Kot patofiziološki procesi za
nastanek juvenilne kifoze se pojavljajo tudi herniacije diskusov skozi
krovne ploskve ( Schmorlove hernije), mehanski vzroki, vnetja ter
metabolni in hormonski vplivi na razvoj posameznih vretenc. Dejansko
prihaja do nesorazmerja med obremenitvijo in nosilnostjo posameznih
krovnih ploskev vretenc.
POTEK BOLEZNI
Kifoza se pojavlja pri adolescentih predvsem med 13 in 16 letom, ko je
rast najaktivnejša. Napredovanje kifoze se prekine s končano skeletno
rastjo. V odrasli dobi imajo pacienti s Scheuermannovo boleznijo
pogosteje težave v smislu bolečin v lumbalni hrbtenici zaradi porušene
težiščne osi.
KLINIČNA SLIKA
V sami klinični sliki je največkrat prisotna bolečnost v spodnji polovici
torakalne hrbtenice kjer je najpogostejši vrh kifoze, ter kompenzatorno v
nižje ležečem lumbalnem segmentu. Kifoza je rigidna.
Slabo držo se največkrat opazi pri preventivnih sistematskih pregledih ali
pa s strani staršev. Le redko jo spremljajo nevrološke motnje ali kardiopulmonalna prizadetost ( pri kifozah nad 90 stopinj po Cobb-u).

DIAGNOSTIKA
Pri postavljanju diagnoze Scheuermannova bolezen je potreben temeljit
klinični pregled, pri katerem najdemo ponavadi rigidno kifotično ukrivljenost
hrbtenice, ki se ne izravna pri poleganju na trdno ravno površino in je
nespremenjena pri izvajanju predklona in zaklona. Perkutorno lahko
izzovemo bolečnost nekoliko pod vrhom kifoze.
Za dodatno potrditev bolezni opravimo RTG posnetke celotne hrbtenice
v dveh projekcijah ( stranska in AP), kjer na stranskih posnetkih najdemo
značilno klinasto deformacijovsaj treh sosednjih vretec katerih inklinacijski
kot je vsaj 5 stopinj in skupni kot deformacije 40 stopinj in več merjeno po
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Cobb-u. Prisotne so lahko tudi Schmorlove hernije in ventralno zožanje
medvretenčnih prostorov.
V kolikor gre za večje deformacije je potrebna dodatna MRI ali CT
diagnostika zaradi predoperativne priprave oz. pravilnega izbora ortotskih
pripomočkov.

DIFERENCIALNA DIAGNOZE KIFOZE V JUVENILNEM OBDOBJU
Največkrat je vzrok deformacije slaba drža. Za razliko od Scheuermanove
bolezni gre za fleksibilnokifozo, kotom manjšim od 40 stopinj in brez
značilne klinaste deformacije posameznih vretenc. Podobno klinično sliko
lahko vidimo pri Addisonovi in Cushingovi bolezni, boleznih veziva, kjer
lahko prihaja do kompresijskih zlomov posameznih vretenc in posledične
kifoze ter pri spondiloepifizarnih displazijah in Morquio bolezni, kjer pa je
prisotna tudi prizadetost drugih delov telesa.
ZDRAVLJENJE
Zdravljenje Scheuermannove bolezni lahko v večini primerov poteka s
strani izbranega pediatra, saj je le to simptomatsko in konzervativno. Ob
pojavljanju bolečin je predvidena terapija z nesteroidnimi antirevmatiki
( 3 tedne s pavzo 14 dni do 3 tedne) ter izvajanjem ekstenzijskih vaj
za torakalno hrbtenico,ki se izvajajo tudi v času nebolečnosti, vendar
pa nimajo terapevtskega vpliva na sam potek bolezni. Ob bolečnosti, se
odsvetuje dvigovanje bremen iz predklona. V mirujoči fazi ni omejitev
pri gibanju. Kontrole s strani pediatra naj bi se vršile enkrat letno z
opravljenimRtG posnetkom celotne hrbtenice in primerjavo s starimi RTG
posnetki , v primeru pogostejših bolečin in vidnega slabšanja kifoze pa
vsaj vsake pol leta.
Obravnava pri ortopedu naj bi se vršila le pri kifozah, kjer ugotavljamo kot
po Cobb-u več kot 40 stopinj, ugotovljenim hitrejšim poslabšanjem kifoze
ter pri deformacijah, kjer osnovne konzervativne metode niso zadostne
(ni zmanjšanja bolečnosti kljub jemanju NSAR in razteznim vajam).
Ortopedsko zdravljenje se deli na dva segmenta, glede na kot deformacije.
Pri kotih med 40 in nekje do 75 stopinj se odločamo za uporabo TLSO
steznikov ( Milwaukee steznik). Nastavitev steznika mora biti prilagojena
posamezniku in se steznik uporablja ves dan. Ob tem so vsekakor potrebne
vsakodnevne ekstenzijske vaje za hrbtno muskulaturo. Predvsem je
uporaba steznika namenjena zaustavitvi napredovanja kifoze in le redko
prihaja do korekcije deformacije.
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Nedvoumnih kriterijev za operativno zdravljenje ni. Le z operativnim
zdravljenjem lahko opravimo korekcijo same deformacije in je primerno za
bolnike, pri katerij je bilo zdravljen je z ortozo nezadostno ali je deformacija
tako napredovala, da že prihaja do nevroloških ali kardiopulmonalnih
težav. Sam operativni poseg je zelo zahteven in se izvaja le določenih
centrih ( Slovenija – Ortopedska bolnišnica Valdoltra). Namen operacije je
zatrditev prizadetih vretenc v korigiranem položaju s pomočjo pedikularnih
vijakov s kovinskimi palicami in kostnimi transplantati.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
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BOLNIK Z BOLEČINO V HRBTENICI
PRI IZBRANEM ZDRAVNIKU
asist. mag. Suzana Kert, dr. med., spec. splošne medicine
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Maribor, Slomškov trg 15,
2000 Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 5, 2000 Maribor

POVZETEK
Bolečina v hrbtenici je najpogostejša diagnoza v skupini bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva. Sodi med vsakodnevne zdravstvene težave
odrasle populacije v ambulanti izbranega zdravnika družinske medicine.
Med bolečinami v hrbtenici izstopa po pogostosti bolečina v križu. Pojavlja
se s pestro klinično sliko, pri čemer je vodilni simptom bolečina, ki ima
kompleksne značilnosti. Temelj dobre diagnoze je skrbna anamneza, pri
čemer smo pozorni na znake alarma, ki opozarjajo na nevarni vzrok ter
kakovosten klinični pregled. Glavni razlog bolečine v križu so mehanične
preobremenitve. Pri večini bolnikov težave izzvenijo same po sebi v
krajšem času, ne da bi bilo potrebno izvajati drage slikovne preiskave. Pri
zdravljenju skušamo doseči dober nadzor bolečine, čim krajšo odsotnost
z dela in izboljšanje funkcionalnih sposobnosti.
Ključne besede: bolečina v hrbtenici, izbrani zdravnik družinske
medicine, bolečina v križu, cilji zdravljenja
UVOD
Bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva (M00-M99), kamor
razvrščamo stanja, ki se odražajo z bolečino v hrbtenici, sodijo po
pogostnosti med najpogostejše razloge za obisk zdravnika v Sloveniji. Po
podatkih za celotno primarno raven zdravstvene dejavnosti je bilo v letu
2010 od skupno 4008520 obiskov bolnikov, zabeleženih 452805 diagnoz
iz skupine bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva. Pogostejše od
njih so bile le bolezni dihal. Med boleznimi v skupini bolezni mišičnoskeletnega sistema in veziva je najpogosteje zabeležena diagnoza M54
Bolečina v hrbtu (dorzalgija) s 179201 obiski bolnikov (1).
Analiza najpogostejših zdravstvenih problemov, ki jih obravnavajo
slovenski zdravniki družinske medicine je pokazala, da so bolezni
mišično-skeletnega sistema kot skupina diagnoz po pogostnosti s 24,7 %
na drugem mestu (2). Ker je med bolečinami v hrbtenici med obiskovalci
ambulante zdravnika družinske medicine najpogosteje prisotna bolečina
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v križu (BvK), se bom v nadaljevanju prispevka omejila na to diagnozo.

INCIDENCA IN DEFINICIJA BvK
Približno 2/3 odraslih ima izkušnjo BvK vsaj enkrat v življenju, pojavlja pa
se pri do 85 % oseb (3, 4).
BvK je opredeljena kot bolečina, ki je locirana med spodnjim robom
reber in zgornjim delom zadnjice, vključuje pa lahko tudi išias z bolečino,
ki izžareva iz križa po zadnji strani in navzdol proti kolenu po zunanji
strani stegna. Po poteku jo delimo na akutno BvK (trajanje < 6 tednov),
subakutno (trajanje 6–12 tednov) in kronično (trajanje > 12 tednov) (4,
5).
Za kronično BvK je značilno menjavanje obdobij funkcionalnih deficitov
in relativne odsotnosti bolečine ter epizod poslabšanj in stopnjevanja
bolečine. Razvrstitev ponavljajoče BvK je nejasna. V raziskavah so jo
opredeljevali različno, od najmanj ene epizode v preteklem letu do dveh
epizod tedensko (6, 7).

PATOGENEZA BvK
Hrbtenica je v anatomskem smislu sestavljena iz več elementov, ki so
medsebojno povezani, soodvisni in sestavljajo dinamično biološko celoto
(8). Elementi, ki jo sestavljajo so medvretenčne ploščice, apofizealni
(fasetni) sklepi, sakroiliakalni sklep, hrbtenične vezi, mišice z ovojnicami,
živčne korenine in vsi so možni izvor bolečine (9). V normalnih okoliščinah
je bolečina izkušnja, ki telesu signalizira potencialno škodo ter spodbuja
celjenje in okrevanje. Bolečina je zelo kompleksno dogajanje in je
različno pri akutni in kronični bolečini. Akutna bolečina je takojšnji signal
tkivne poškodbe, npr. pri opeklini, drobljenju ali vreznini, pojavlja se pri
travmi, kirurških posegih ali določenih boleznih in traja od nekaj dni do
nekaj tednov (10). Gre za stanje s predvidljivim začetkom, potekom in
zaključkom (11). Pri kronični bolečini (KB) je nociceptivni sistem trajno
aktiviran, bolečina se nadaljuje še potem, ko je običajno obdobje celjenja
zaključeno. Občutek bolečine ni le posledica okvare ali poškodbe tkiva,
ampak delujejo na posameznikovo izkušnjo bolečine tudi dedna zasnova,
predhodne izkušnje z bolečino, trenutno psihično stanje, sociološki in
kulturološki vplivi (12, 13). Rezultat takšnega dogajanja je kompleksna
bolezen, ki od zdravnika terja večplastno oceno ter pri določenih bolnikih
več vzročno zdravljenje (14). Ima vpliv na različne funkcije posameznika
– čustva, zaznavanje, fizično počutje in delovno zmogljivost (15, 16).
Patofiziološko je bolečina lahko nociceptivna, vnetna, nevropatska ali
disfunkcionalna. Vnetje in nevropatija sta najpogostejša patofiziološka
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mehanizma pri kronični BvK (10). Poznavanje mehanizmov bolečine
nam je v pomoč pri odločanju o izbiri najprimernejšega zdravljenja (17). V
spodnji tabeli so predstavljeni vzroki akutne BvK.
Diferencialna diagnoza vzrokov akutne BvK
Mehanično povzročena BvK (97 %)
Nateg mišic (70 %), degenerativne spremembe medvretenčnih ploščic
ter fasetnih sklepov (4 %), kompresijski zlomi vretenc (4 %), spinalna
stenoza (3 %), spondilolisteza (2 %), spondiloliza, poškodba, prirojene
motnje
Nemehanično povzročena stanja hrbtenice (1 %)
Tumorji (0,7 %), okužbe (0,01 %), artritis (0,3 %), morbus Scheuermann,
Pagetova bolezen
Bolezni visceralnih organov (2 %)
Bolezni medenice (prostatitis, endometrioza, kronično vnetje v
medenici), bolezni sečil (ledvični kamni, pielonefritis, perinefritični
absces), aortna anevrizma, bolezni prebavil (pankreatitis, holecistitis,
penetratna razjeda)
Najpogostejši vzrok BvK so poškodbe mišic in degenerativne spremembe
medvretenčnih ploščic ter fasetnih sklepov. Pri fizičnem naporu kot
so zasuki ali dvigi bremen, se lahko mišična vlakna obhrbteničnih
mišic natrgajo, kar povzroči krvavitve in spazem, z lokalno oteklino
in občutljivostjo. K temu dodatno prispeva debelost in slaba telesna
zmogljivost (18). V družinski medicini so nemehanični vzroki in sistemske
bolezni redek vzrok akutne BvK, in sicer le v okoli 3 %.

KLINIČNA SLIKA BvK
Navedene vzroke lahko vešč zdravnik družinske medicine izključi s
kakovostno anamnezo in kliničnim pregledom, nato pa se osredotoči na
pregled hrbtenice (19).
Po podatkih iz literature obstaja vrsta nacionalnih (20) in mednarodnih
priporočil za obravnavo bolnikov z BvK, ki pa jih upošteva le do 29 %
anketiranih zdravnikov (21-23).

Potek
Večina bolnikov (30 - 60 %) okreva v roku tedna dni od začetka bolečine.
90 % bolnikov okreva v roku šestih tednov. 25-30 % bolnikov ne poišče
pomoči zdravnika. 50 % bolnikov navaja ponovitev bolečine v prvih šestih
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mesecih, do 33 % bolnikov pa navaja vsaj zmerno bolečino do leto dni po
akutni BvK (4, 23). Specifični vzrok BvK lahko diagnosticiramo le pri okoli
15 % bolnikov (24).

Anamneza
Zanima nas začetek, stopnja, lokalizacija, značaj bolečine, kaj jo okrepi
in kaj jo omili, pretekle zdravstvene težave ali poškodbe, morebitni
psihosocialni stresorji, pridruženi simptomi (18, 19). Aktivno sprašujemo
o motnjah motorike ali senzibilitete, inkontinenci/retenci urina ali blata
in preteklih zdravljenjih. V začetni obravnavi si moramo odgovoriti na tri
vprašanja in sicer:
1. Ima bolnik nevrološki izpad, ki terja kirurško intervencijo?
. Je lahko vzrok bolečine sistemska bolezen ali rak?
. So prisotni drugi dejavniki, ki zapletajo diagnozo ali zdravljenje?
Prvi dve vprašanji nam koristita pri presoji ali je potrebno napotiti bolnika
k drugemu kliničnemu specialistu – npr. ortopedu ali onkologu. Tretje
vprašanje si zastavimo, kadar ima bolnik težave, ki lahko vplivajo na izid
zdravljenja, kot so depresija, rentne tendence (sodni spori, odškodninski
zahtevek do zavarovalnice), zloraba nedovoljenih drog ali duševna
motnja.
Preverimo možnost resne spinalne patologije – ali so prisotne znaki
alarma za nevaren potek (t.i. »red flags«)
1. Starost manj kot 20 let ali nad 50 let.
. Bolnik ima v anamnezi intravensko jemanje nedovoljenih drog.
. Bolnik ima v anamnezi raka.
4. Prisotnost splošnih simptomov: vročina, mrzlica, slabost, pomembna
izguba telesne teže.
5. Parestezije v obliki jahalnih hlač obenem z motnjami v delovanju
sfinktrov.
. Nedavna bakterijska okužba.
. Hude bolečine ponoči ali bolečina, ki se okrepi pri ležanju.
8. Bolnik ima v anamnezi supresijo imunskega sistema.
9. Bolnik ima v anamnezi dolgotrajno zdravljenje s steroidi.
10. Bolnik ima v anamnezi nedavno poškodbo.
11. Bolnik ima v anamnezi tuberkulozo (24).

Klinični pregled
1. Vključuje sledeče elemente:
. Inspekcija: iščemo morebitne deformacije hrbtenice.
. Razlika v dolžini spodnjih okončin.
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4. Preverjanje gibljivosti hrbtenice.
5. Palpacija hrbtenice: morebitna občutljivost je lahko sumljiva za tumor,
okužbo, zlom vretenca, zdrs medvretenčne ploščice.
. Nevrološko testiranje: iščemo morebitne motnje motorike ali
senzibilitete.
. Lassegue test (»straight leg raising« test): izvedemo antefleksijo v
kolku s pokrčenim kolenom in nato iztegnemo nogo, test je pozitiven,
če izzovemo bolečino pri dvigu za manj kot 60°.
8. Pregled ostalih področij glede na anamnezo: trebuh, rektum, dimlje,
medenica, periferni pulzi, iščemo tudi zvišano telesno temperaturo,
zatrdline v dojkah, plevralni izliv, zatrdline v prostati, povečane
bezgavke ali vnete sklepe (18).
Metaanaliza raziskav je pokazala, da ima večina testov, ki jih izvajamo v
sklopu fizikalnega pregleda nizko senzitivnost in specifičnost. Drugače
je v populaciji bolnikov, ki potrebujejo kirurško obravnavo zaradi zdrsa
medvretenčne ploščice, pri njih se je izkazalo, da ima Lassegue test
visoko senzitivnost (25).

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA
Rutinsko rentgensko slikanje ob odsotnosti znakov nevarnega poteka
ni indicirano (24). Negativni izvidi rentgenograma križa ne izključujejo
zanesljivo resne patologije. Pri večini bolnikov je priporočeno rentgensko
slikanje, če traja bolečina več kot šest tednov. Razen tega obstaja
seznam stanj, pri katerih obstaja močan sum na pomembno bolezen
in je zato rentgensko slikanje indicirano, kot so: starost > 50 let, bolnik
z anamnezo pomembne poškodbe, sistemski simptomi, dolgotrajno
zdravljenje s steroidi, določene dedne bolezni, bolnik z anamnezo
zlorabe drog/alkohola, znana osteoporoza, imunske motnje (18). Številni
bolniki z ali brez BvK imajo določene nenormalnosti na rentgenskih
posnetkih hrbtenice, izvidi pa vzbujajo pri njih tesnobnost, večajo se
stroški preiskav in narašča število dodatnih preiskav. Zdravniki navajajo,
da se odločajo za rentgensko slikanje prezgodaj iz defenzivnih razlogov,
v skrbi, da ne bi spregledali resne patologije (24). Zahtevnejša slikanja,
kot sta kompjuterska tomografija ali magnetna resonance sta preiskavi,
ki imata večjo senzitivnost za prepoznavanje določenih bolezni, kot so
okužbe, rak, zdrs medvretenčne ploščice ali spinalna stenoza. Pri oceni
nevroloških izpadov si pomagamo občasno tudi z elektromielografijo ali
meritvijo somatosenzornih evociranih potencialov.
Krvne preiskave so pri večini bolnikov nepotrebne. Občasno se odločimo
za posamezne preiskave kot so KKS, sečna kislina, kalcij, fosfat, SR
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in alkalna fosfataza, ki nam pomagajo pri oceni določenih stanj kot so
osteoporoza, multipli mielom, rak ali okužba (18).

ZDRAVLJENJE
Večina bolnikov, ki ima akutno BvK zaradi mehanične preobremenitve in
so brez zdravljenja glede te težave, potrebuje predvsem konzervativni
pristop. Ta vključuje sledeče elemente: obvladanje bolečine, edukacijo
posameznika o naravi njegovih težav in ustreznih telesnih dejavnostih
ter seznanitev, da gre za pogosto težavo z dobro prognozo. Bolnikom
izjemoma svetujemo počitek za dva do tri dni, če jim gibanje bolečine
okrepi. Daljši počitek odsvetujemo, ker negativno vpliva na telesno
zmogljivost. V kolikor je možno je dobro, da ostanejo bolniki aktivni in
koristijo bolniški stalež, le če je res nujno. Priporočamo jim, da se izogibajo
dvigovanju težjih bremen (>10 kg), močnim vibracijam, prekomernim
gibom v križu ter daljšemu sedenju in vožnji.
Zdravila, ki jih predpisujemo za obvladanje bolečine so predvsem
paracetamol in nesteroidni analgoantirevmatiki. Slednje predpisujemo
previdno bolnikom z določenimi pridruženimi boleznimi: gastritis,
ulkusna bolezen, arterijska hipertenzija, kronično ledvično ali srčno
popuščanje (18, 26). Upoštevamo tudi omejitve predpisovanja za
zaviralce ciklooksigenaze-2 in sicer velja, da jih smemo predpisovati
le za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je
maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z
visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let,
anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi
in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih
zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonske črpalke (27). Od ostalih
zdravil lahko bolnikom, ki imajo izrazit spazem predpišemo tudi mišične
relaksante, v določenih primerih predpisujemo tudi benzodiazepine in
triciklične antidepresive ter tramadol. Opiatnim analgetikom se izogibamo
zaradi nezadostno dokazanih koristi pri dolgotrajnem zdravljenju ter
stranskih učinkov (zaprtje, toleranca, hiperalgezija), možna pa je tudi
zloraba. Od nefarmakoloških ukrepov priporočamo raztezne vaje, za kar
obstajajo različna pisna navodila in zloženke ter tople obloge na boleče
predele. Bolnikom z nevropatsko bolečino lahko predpišemo pregabalin,
gabapentin ali duloksetin. Znotraj danih možnosti zdravstvenega
sistema lahko svetujemo tudi različne vrste fizioterapije in akupunkturo.
Določenim bolnikom koristi spinalna manipulacija in vaje joge. Bolnike
s ponavljajočimi težavami in kronično BvK je smiselno napotiti tudi k
psihiatru zaradi kognitivne vedenjske terapije ali na multidisciplinarno
rehabilitacijsko obravnavo (18, 26), ki pa je v Sloveniji težko dostopna.
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Bolnika z akutno BvK, ki smo ga zdravili konzervativno s farmakoterapijo
in razbremenitvijo, naročimo na kontrolni pregled zaradi ocene stanja
po štirih tednih od začetka težav, zaradi ocene stanja. Če bolnik navaja
izboljšanje, ga je smiselno spremljati dodaten mesec dni, če pa ga ne
navaja, ga ponovno pregledamo, razmislimo o postavljeni diagnozi,
preverimo prisotnost morebitnih znakov alarma in se odločimo o slikovni
diagnostiki (22). V primeru, če smo izkoristili več različnih vrst zdravljenja
(farmakoterapija, razbremenitev, fizikalna terapija) ob ponovni kontroli v
roku meseca dni, ponovno ugotavljamo stanje (28). V primeru izboljšanja
nadaljujemo z istim zdravljenjem in naročimo bolnika na ponovno
kontrolo čez mesec dni. V primeru ne izboljšanja naj bi bolnika napotili na
interdisciplinarno rehabilitacijsko obravnavo (26).
K ortopedskemu kirurgu je smiselno napotiti bolnike pri katerih pričakujemo
koristi operativnega zdravljenja: bolniki z zdrsom medvretenčne ploščice,
ki imajo hude bolečine in nevrološke izpade ter se jim stanje ne izboljša
po štirih do šestih tednih, bolniki s spinalno stenozo ali s sindromom
caudae equinae (18).

ZAKLJUČEK
BvK je zelo pogosta zdravstvena težava in predstavlja vir stroškov in
odsotnosti z dela . Za vsakodnevno klinično delo je zato koristno, da
obstajajo enovita, standardizirana priporočila, kako naj izbrani zdravnik
družinske medicine obravnava bolnika s to diagnozo, na podlagi na
dokazih temelječe medicine. Ker je bolečina kompleksna izkušnja
posameznika, terja zdravljenje pristop, ki vključuje več elementov.
Večino bolnikov z BvK lahko zdravi izbrani zdravnik na primarnem nivoju
zdravstvene dejavnosti sam, v primeru določenih indikacij pa jih napoti h
kliničnemu specialistu. Cilj zdravljenja akutne BvK je nadzor nad bolečino
in ohranitev funkcionalnih sposobnosti bolnika. Pri kronični BvK je cilj
zdravljenja obvladovanje in preprečevanje zagonov bolečine.
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BOLEČINA V KRIŽU - VZROKI IN
PREGLED
Tomaž Bajec, dr. med., spec. ortoped
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Bolečina v križu je eden izmed pogostejših vzrokov obiska bolnika v
ortopedski ambulanti. Zelo redki so ljudje, ki še niso imeli težav s križem.
Zelo različni so vzroki zakaj se pojavi bolečina v križu.
Velikokrat ugotavljamo slabo razvito paravertebralno mišičje (pomeni, da
ljudje ne krepijo mišic za stabilizacijo hrbtenice) ob pridruženi povečani
telesni teži (zvečana telesna teža pomeni povečano tveganje za nastanek
bolečin v križu, kot tudi številnih drugih zdravstvenih težav).
Najpogostejši vzrok težavam in bolečini v križu je slabo razvito mišičje
v ledveno križnem predelu hrbtenice ob pridruženih dejavnikih kot so:
degenerativne spremembe (spremembe v sestavi anulusa fibroza),
nestabilnosti v hrbtenici, napačna ukrivljenost hrbtenice (skolioza,
kifoza, lordoza), neenakosti v dolžini nog, vnetja, tumorji, razna
sistemska obolenja(revmatoidni artritis, Reitejev sindrom, Psoriaza,
ulcerozni kolitis, Kronovo obolenje, osteoporoza, hiperparatiroidizem,
Pagetovo obolenje…) prenesena bolečina (težave s prebavili, ledvične
in ginekološke težave).
V normalnih pogojih je diskus neboleč, saj ne vsebuje žilja in živčnih
končičev. S starostjo pride do degenerativnih sprememb in posledično
vraščanja drobnih žilic v diskus, tvori se granulacijsko tkivo, poruši se
normalna sestava-zgradba diskusa. Celotni proces na koncu povzroči
bolečino. Kajenje in imobilizacija (daljše ležanje) pospešujeta degeneracijo
diska. Normalna fiziološka obremenitev ima ugoden vpliv na prehrano
diska. Disk je zgrajen iz kolagenskih vlaken,celic in celičnega matriksa,
kateri vsebuje proteoglikane in druge molekule.
Normalni zdrav disk (zgradba: nukleus pulposus in obdajajoč anulus
fibrozus) lahko brez težav prenese obremenitve do 70kg v višini tretjega
ledvenega vretenca pri osebi težki 70kg. Kadar ležimo se obremenitev na
ledveni del hrbtenice zmanjša za 50%, ob poskokih in dvigovanju težjih
predmetov pa se obremenitve na diskus lahko povečajo za nekaj krat
(večkratnik telesne teže). Kot zanimivost je dobro vedeti, da je pri sedenju
obremenitev na ledveni disk večja, kot v stoječem položaju.
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Dve vretenci povezani s diskusom tvorita tako imenovano spinalno enoto.
Vretenca so med seboj povezana kostnimi izrastki, kateri so obdani s
sklepno ovojnico in tvorijo fasetni sklep. Fasetni sklep je zelo dobro
oživčen. K stabilnost ledvene hrbtenice v smeri naprej-nazaj in rotacijskih
gibih doprinese fasetni sklep 50%. Do motenj v stabilnosti lahko pride
pri asimetričnih fasetah, ne zraščanju nevralnega loka (spina bifida),
spondilolizi in spondilolistezi, po kirurškem posegu, če je bila faseta delno
ali v celoti odstranjena.
Normalna zdrava hrbtenica in fasetni sklepi lahko prenesejo zelo velike
obremenitve (tudi preko 400% telesne teže) ne da bi prišlo do bolečine.
Pri poškodbah in okvarah vretenc in diskusov (ni nujno, da gre za večjo
poškodbo, zadošča že dolgotrajna preobremenitev z prekomerno telesno
težo in slabo razvitem mišičju ledvenega predela. Pozor pri kadilcihkajenje povzroča predčasno obrabo dikusa) pa lahko že lastna telesna
teža pomeni preveliko obremenitev in posledično bolečino v ledvenem
predelu.
Sestavine v nukleus pulposusu lahko povzročijo vnetno reakcijo na
živčnih koreninah brez mehanskega stiskanja. Stiskanje normalnih
živčnih korenin večinoma ne povzroči bolečine oz. povzroči občutek
otopelosti(zmanjšan je občutek za dotik) in zmanjšane mišične moči. Če
pa imamo prisotno vnetno komponento (povzročeno zaradi draženja, ne
govorimo o discitisu v smislu okužbe), pa že manjše mehanske spremembe
povzročijo ishiadično bolečino. Pri dolgotrajnih vnetnih reakcijah pride do
demielinizacije v predelu živčnih korenin, kar ima za posledico ektopično
nastajanje živčnih impulzov (bolniki se pritožujejo nad mravljinčenjem in
nastajanjem krčev v mišicah). Stiskanje živčnih korenin povzroči oteklino
(edem), brazgotino (fibroza), poškodbo živčnih vlaken, kar vidimo kot
funkcionalni izpad na področju ki je prizadeto.
Zelo pomembno je vedeti, da z dobro razvito paravertebralno
muskulaturo lahko brez težav vzdržujemo normalno telesno držo in pri
tem znatno razbremenimo pritisk na hrbtenične sklepe. To je eden izmed
najpomembnejših dejstev v celotni zgodbi hrbteničnih težav. Ne odvisno
od zdravljenja hrbteničnih težav (kjer je tudi danes veliko nasprotujočih
mnenj kdaj operirati) je na koncu zmeraj potrebno redno vzdrževanje
pravilnega tonusa paravertebralne muskulatura, kar zahteva redno in
pravilno izvajanje vaj. Ker se velika večina ljudi tega ne drži imamo za
posledico pogoste težave z ledveno hrbtenico (enako velja za vratni in
prsni del hrbtenice).
Klinični pregled bolnika se, kot je to večinoma v navadi pri pregledih začne
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z razgovorom-anamneza. Pri bolnikih s bolečinami v križu začnemo z
natančnim opazovanjem hoje, drže in izraza bolnika, ko le la pride v
ambulanto (ob predpostavki, da ni pripeljan ležeč na vozičku). Tudi
bolnike, kateri so pripeljani leže poskušamo postaviti na noge za pregled.
Želeno je, da postavljamo smiselna vprašanja, katera nam pomagajo pri
odkrivanju vzroka. Pomembna je celotna obravnava bolnika (kot možne
vzroke sem navedle tudi težave s strani prebavil, rodil, sečil, kot tudi
druga obolenja).
Opisal bom kako sam pregledam bolnika s bolečino v križu. (navajam
večino primerov-kadar bolnik lahko hodi).
Najprej opravim razgovor z bolnikom-zanima me kdaj so se težave pričele
(ali je dvignil težji predmet… so težave že dlje časa…), kaj mu pomaga
in kaj mu naredi težave večje. Ali se je že zdravil zaradi podobnih težav.
Ali je že bil na fizikalni terapiji. Zanimajo me pridružene bolezni, kakšna
zdravil jemlje. Posebej vprašam za sladkorno obolenje in kajenje. Apetit
, prebava, kako je z mesečnim perilom pri ženskah (pozor ob morebitni
nosečnosti in napotitvi na RTG). Ali je med predhodno nosečnostjo imela
težave s strani križa (nakazuje problem malih sklepov…). Zanima me
kakšno delo opravlja,kaj pričakuje od mene.
Bolniku naročim , da se sleče do spodnjega perila. Opazujem gibe,
katere pri tem naredi. Nato naročim, da hodi po ambulanti (to primerjam
s hojo katero je imel ob vstopu v ambulanto (večkrat se le ta spremeni,
kar nakazuje , da želi bolnik poudariti svoje težave ali, da ima kakšne
druge namene-beri bolniški stalež)). Ocenjujem ali lahko hodi po prstih in
petah (posredno ocenjujem mišično moč). Nato gledam bolnika od zadaj
in ocenjujem ukrivljenost hrbtenice, ali je bolnik nagnjen (antalgija ali gre
samo za skoliozo). Naredim pritrkavanje (perkusija) hrbteničnih vretenc v
celoti (če gre za vnetje ali tumor je večinoma prisotna omejena bolečina).
Narahlo udarim v predelu ledvic (sukusija renalis-izključujem ledvične
kamne oz vnetja sečnega sistema oz vzroka od tam). Potipam izstopišča
Ishiadičnega živca (ob dolgotrajnem draženju so le ta zmeraj boleča).
Naročim bolniku, da naredi predklon s stegnjenimi nogami da tal (oz
kolikor lahko) in pri tem merim gibljivost (Schober-jev test), nato se nagne
nazaj in na koncu še na stran. Nato se bolnik usede in naredim-izvabim
Patelarni in Achilov refleks. Sedaj se bolnik vleže (ves čas opazujem
njegovo gibljivost, saj bolniki z resno prizadetostjo ne morejo simulirati
in nasprotno razni ‘namišljeni’ bolniki svojo gibljivost sproti prilagajajo,
kot menijo, da je potrebno). Leže bolnika povprašam po občutku za dotik
na nogah in okolici zadnjice ter splovila, ko se ga dotikam s ortopedskim
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kladivom. Zanima me razlika levo, desno in zgoraj spodaj (že razmišljam o
prizadetosti živčnih korenin in poskušam ugotoviti nivo). Sledi ugotavljanje
mišične moči-bolniku naročim naj potegne stopala k sebi in od sebe
(bolnik, ki lahko hodi po prstih in petah ima praviloma normalno mišično
moč in znatno odstopanje od tega-n.pr. navaja , da ne more premakniti
stopal, pred tem pa je hodil po prstih, nakazuje druge interese bolnika).
Bolnika naprosim, da dvigne stegnjeno nogo oz mu pomagam in pri tem
gledam ali navaja bolečino v križu, katera se širi vzdolž noge (govorimo o
pozitivne Lazarević-u oz Lasgue testu (avtorja, katera sta prva omenjen
test opisala). Na koncu se bolnik uleže na trebuh in sedaj dvignem
stegnjeno nogo v kolenu in s tem izvajam pritisk na femoralni živec
(femoralni test, testiram korenine od prvega do tretjega ledvenega živca
(LI-LIII)). Ko leži na trebuhe izvedem še posebej otipavanje (palpacijo)
malih sklepov hrbtenice (fasetni sklepi). To v grobem zaokrožuje pregled
bolnika s ledvenimi težavami.
Pogosta obolenja, katera povzročijo akutne težave v križu
Akutna diskus hernija
Kompresijski zlom vretenca
Fasetni sindrom
Zlom procesusa transverzalisa
Pogosta obolenja, katera povzročajo kronične težave v križu
Ne normalna ukrivljenost hrbtenice
Sindrom procesusa L3
Osteoporoza
Zdrs vretenca
Zožitev spinalnega kanala
Tumorji v hrbtenici
Metastaze
Prenesena bolečina: gastrointestinalno obolenje
Ledvične težave
Ginekološke težave
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HRBTENICA IN ŠPORT
doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., spec. ortoped
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Športne poškodbe predstavljajo približno 10 - 15% vseh poškodb hrbtenice.
Incidenca bolečine v križu je v veliki meri povezana z vrsto športa.
Najpogostejši vzrok bolečine pa so akutna poškodba mehkih struktur
– zvini, nategi in pa kontuzije. Pri mladostnikih predstavlja najpogostejši
vzrok bolečine v ledveni hrbtenici spondiloliza. Poškodovane so lahko
mehke strukture, kostni elemente in pa hrbtenjača. Športne poškodbe
hrbtenice so pri otrocih in tudi adolescentih relativno redke, pogostejši so
preobremenitveni sindromi.

MEHANIZEM NASTANKA BOLEČINE
Vzrok nastanka bolečine v hrbtenici je lahko akutna poškodba vratne,
prsne, kakor tudi ledvene hrbtenice, ki se klinično manifestira kot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvin hrbtenice z nategom paravertebralne muskulature
poškodba živčne korenine oz brahialnega pleteža
poškodba intervertebralnega diska
stabilni zlom vretenca
subluksacija z ali brez nevrološkimi izpadi
luksacija z ali brez nevrološkimi izpadi
nestabilen zlom
tetra ali paraplegija
smrt

Vsak sum na poškodbo hrbtenice na športnem terenu, zahteva takojšnje
ukrepanje ustrezno usposobljenega zdravstvenega osebja ob uporabi
pravilnih tehnik prve pomoči in imobilizacije.
Pomembno je tudi poznavanje kongenitalnih in razvojnih anomalij
hrbtenice, kot so: spina bifida oculta, atlanto okcipitalna fuzija, KlipelFeilov sindrom, razvojna stenoza vratne hrbtenice...
Najpogostejši predipozicijski faktor kronične bolečine hrbtenice pri
mladostnikih, pa tudi pri odrastlih športnikih predstavlja nenadna
sprememba načina treninga. Ostali predipozicijski faktorji pa so slaba
kondicijska pripravljenost, relativna mišična ohlapnost, slaba fleksibilnost
hamstringov, povečana lumbalna lordoza, nepravilna tehnika in nepravilna
uporaba športnih pripomočkov.
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Športi z relativno visoko prevalenco bolečine v križu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

golf
tek
dvigovanje uteži
tenis
badminton
gimnastika
ples
potapljanje
veslanje
košarka
rugby
hokej
nogomet

Biomehanika pri posameznih športih igra zelo pomembno vlogo, pri
postopnem razvoju patologije ledvene hrbtenice. Fleksija v torakolumblani
hrbetnici zviša pritisk v intervertebralnem disku, poveča pritisk na živčne
korenine in duralno vrečo in zmanjša relativni volumen intervertebralnega
kanala, prav tako pa intervertebralnih foramnov. Medtem, ko ima
ekstenizija hrbenice nasproten učinek. Direkten udrec v hrbenico lahko
povzroči mišično kontuzijo. Forsirana hiperekstenzija lumbalne hrbtenice,
pa kot je prisotna pri npr. igralcih nogometa, plavalcih in pa gimnastičarjih,
pa je predipozicijskih faktor za razvoj spondilolize. Pri metalcih lahko pride
do muskuloskeletnih avulzij in sicer pri nenadni močni kontrakciji mišičnih
struktur, še posebej pri mladih atletih, pri katerih še ni prišlo do maturacije
rastnih plošč. Pride lahko do resnih motenj v oblikovanju in v rasti samih
vretenc. Dvigovanje težjih bremen, medtem ko je ledven ahrbtenica v
flexiji, povzroča signifikantno obremenitev celotne hrbtenice. Nepravilna
tehnika pri dvigovanju kot je prisotna npr. pri baletnikih in pa umetnostnih
drsalcih, lahko povzroči podobne poškodbe. Zelo pomembna je tudi
pravilna drža, sicer lahko v nasprotnem primeru prihaja do kroničnih
nepravilnih obremenitev ligamentarnih struktur in posledično bolečinske
simptomatike.
V anamnezi je potrebno natančno navesti podatke mehanizmov poškodbe
in natančno opredeliti nastanek in karakter bolečin, še posebej je pomemben
pričetek bolečinske simptomatike, lokacija, trajanje, progresija, sprožilni
faktorji in pa faktorji, ki pripeljejo do zmanjšanja bolečinske simptomatike.
Je prisotna močna bolečina? Je prisotno širjenje bolečine v spodnje
okončine? So bile že prej prisotne bolečine v hrbtenici? Je bila že prej
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potrebna kakršna koli terapija v zvezi z bolečinami v hrbtenici? Kakršna
koli nejasna bolečina, še posebej v otroški dobi zahteva natančnejšo
diagnostično obravnavo, saj je potrebno diferencialno diagnostično
upoštevati tudi druge vzroke bolečin, kot so infekti, tumorji in pa razvojne
anomalije hrbtenice, kar je v otroški dobi najpogostejši vzrok bolečin v
ledveni (spondiloliza) in torakalni (Sheuermanova bolezen) hrbtenici.
Simptomi kot so vročina, mrzlica, bolečna v sklepih, izguba apetita,
izguba telesne teže, pa postavlja sum na sistemsko obolenje. Ob sumu
na kakršno koli poškodbo nevralnih struktur je seveda potrebno takoj
izpeljati ustrezno slikovno diagnostiko za postavitev dokončne diagnoze
in uvedbe ustreznega zdravljenja.

KLINIČNI PREGLED TORAKOLUMBALNE HRBTENICE PRI
ŠPORTNIKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza hoje
analiza in ocena stoje (asimetrija, analiza hrbteničnih krivin –
torakalne konveksitete ter lumbalne lodroze)
analiza hrbtenice v predklonu (adamov test, ocena skolioze)
analize kolčnih sklepov in pa črevnice
ocena aktivne gibljivosti hrbtenice (Schoberjev test)
Trendelenburgov test
ocena mišičnega statusa
palpacija ter perkusija hrbtenice ter mišično- ligamentarnih struktur
meritev dolžine spodnjih okončin
ocena fleksibilnosti kvadricepsov ter hamstringov
ocena mišične moči spodnjih okončin
Lasegue test
Faberjev test,…

Diganostika
Ob anamenzi in kliničnem pregledu je primeru težav s hrbtenico potrebno
izpeljati tudi ustrezno slikovno diagnostiko, v poštev pridejo predvsem
rentgenske slike, ki so osnova vsake nadaljnje diagnotike, lahko pa
se poslužimo tudi dodatnih preiskav kot sta CT, magnetna resonanca,
scintigrafija skeleta, laboratorijske preiskave.
V posameznih primerih je ob bolečinah v hrbtenici potrebna posebna
pozornost in čim hitrejša diagnostika:
•
•

bolečne v hrbtenici pri otroku mlajšem od 10 let
bolečine, ki se pojavljajo v hrbtenici brez obremenitve npr. ponoči
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•
•
•
•
•

bolečina, ki je prisotna več kot 2 meseca
huda napredujoča bolečina
bolečina v mirovanju
bolečine ob katerih so pridruženi tudi nevrološki simptomi
bolečina v hrbtenici, pri kateri do pridruženi tudi znaki sistemskega
obolenja

NOTRANJI VZROKI BOLEČINE V HRBTENICI PRI
MLADOSTNIKU
•
•
•
•
•

akutni zlomi v predelu hrbtenice
akutne poškodbe mišično-ligamentarnih struktur
akutna spondiloliza
akutna mišična kontuzija
akutna herniacija medvretenčne ploščice

KRONIČNA OZ. PONAVLJAJOČA SE BOLEČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lumbalna spondilolisteza
Scheuermannova bolezen
discitis oz. osteomyelitis
idiopastična juvenilna osteoporoza
lumbalizacija oz. sakralizacija hrbtenice
spina bifida oculta
sindroma malih sklepov
benigni ali maligni tumorji hrbtenice
bolečine v sakroiliakalnem sklepu
psihosomatski vzroki

SHCEHUERMANNOVA BOLEZEN
Torakolumbalna Scheuermannova bolezen je najpogosteje prisotna pri
mladostnikih, ki so ukvarjajo s športi, pri katerih prihaja do ponavljajoči
se fleksij in ekstenzij v predelu torakolumbalne hrbtenice. Takšni športi
so npr. gimanstika, pa tudi plavanje in podobni športi, pojavlja pa se
tudi pri nogometaših, dvigovalcih uteži, veslačih, tenisačih, kolesarjih in
podobno. Najpogosteje se pojavlja pri atletih, pri moških v starosti med
15 in 17 letom. Prisotna je v vsakem primeru bolečina v predelu torakalne
hrbtenice, ob tem pa so lahko prisotne tudi deformacije v smislu torakalne
hiperkifoze. Običajno je torakolumbalna Scheuermannova bolezen
neprogresivna, zdravi pa se konzervativno, večina športnikov pa se lahko
vrne k svoji dejavnosti po obdobju fizikalne rehabilitacije, ki trajaj do 6
mesecev.
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ADOLESCENTNA IDIOPATSKA SKOLIOZA
Prevalenca je okrog 0,5 do 3 %, natančen mehanizem nastanka ni
znan, gotovo pa gre za multifaktorialno deformacijo z močno genetsko
predispozicijo. V večini primerov gre za asimptomatsko deformacijo
hrbtenice. Bolečine pa se pojavljajo pri zelo izraženih deformacijah, še
posebej pri športnikih, kjer je potrebno natačno spremljanje – monitoriranje
morebitne progresije skolioze, tudi z RTG diagnostiko. Pri športih
torakolumbalna skolioza ni kontraindikacija za športno udejstvovanje,
še posebej če gre za skoliozo, ki ne povzroča kliničnih simptomov. Pri
mladostnikih, ki pa se želijo ukvarjati z vrhunskim športom je potrebna
individualna obravnava ter multidisciplinarna odločitev glede nadaljnjega
športnega udejstvovanja.
LUMBALNA SPODILOLIZA
Je ena najpogostejših vzrokov za bolečinsko simptomatiko v ledveni
hrbtenici pri mladostnikih in otrocih. Predstavlja vzrok bolečine pri kar 50
%. Incidienca spondillize je 6 % glede na celotno populacijo. Povečan riziko
predstavljajo športi kot so balet, gimnastika, nogomet, dvigovanje uteži,
odbojka, … Pri športnikih se diagnoza najpogosteje postavi nekje med 15
in 16 letom. Pri diagnostiki je ob anamnezi in klinični sliki zelo pomembna
tudi RTG evaluacija, še posebej so pomembni AP stranski in pa postranski
posnetku, v posameznih primerih pa je potrebna dodatna obravnava z
CT preiskavo in pa scintigrafijo, občasno pa tudi magnetna resonanca.
V začetni fazi se pri zdravljenju odločamo za konzervativno terapijo v
obliki fizikalne terapije ter protibolečinsko terapijo, v nekaterih okoljih pa
se odločajo tudi za uporabo steznikov (Boston brace). Če konservativno
zdravljenje ni uspešno, pride v poštev operativna stabilizacija.
ZAKLJUČEK
Pri športnikih se pogosto srečujemo z bolečinsko, pa tudi nevrološko
simptomatiko, ki izvira iz hrbtenice. Za uspešno zdravljenje je potrebno
natančno poznavanje anatomije, prirojenih anomalij, poglobljena
anamneza in klinični pregled, ter ustrezna uporaba konservativnih in
operativnih metod zdravljenja. Še posebej je pomembna pravilna oskrba
športnika s poškodovano hrbtenico, ob sumu na poškodbo nevralnih
struktur, ki lahko vodijo v trajno invalidnost.
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BOLEČINA V VRATNI HRBTENICI
Matevž Kuhta, dr. med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
Degenerative spremembe vratne hrbtenice po pogostosti le nekoliko
zaostajajo za degenerativnimi obolenji ledvene hrbtenice. Bolečina
je posledica degenerativnih sprememb medvretenčnega diskusa, ki
ostajajo večinoma asimptomatske. Kadar se težave pojavijo, jih lahko
razdelimo na aksialno bolečino, radikulopatijo in mielopatijo. Medtem,
ko je patološki proces pri radikulopatiji in mielopatiji bolje poznan, vzrok
aksialne bolečine ni popolnoma pojasnjen. Najverjetneje je posledica
degenerativnih sprememb medvretenčnega diskusa ali fasetnih sklepov.
Glede na naravni potek bolezni aksialno bolečino skoraj izključno
zdravimo konzervativno. Zdravljenje radikulopatije je večinoma uspešno
konzervativno, vendar nekateri bolniki potrebujejo kirurški poseg. Naravni
potek mielopatije je napredujoč, zato je pri bolnikih v poteku bolezni lahko
potreben kirurški poseg.
ABSTRACT
The prvalence of degenerative cervical conditions is only slightly less than
that of low back pain. It is the consequence of cervical disc disease, that
is, for the most part, asymptomatic. When symptoms do arise, they can
be divided into axial pain, cervical radiculopathy and cervical spondylotic
myelopathy. While pathopysiology of radiculopaty and myelopathy is
better understood, the source of neck pain is not completely understood,
but seems to be related to cervical disc disease or facet joint arthrosis.
Natural history of these conditions suggest that axial pain is best treated
conservatively. Treatment of radiculopathy is usually conservative, but
some patients may be andidates for surgery. Myelopathy is typically
progressive, therefore patients are candidates for surgery.
Ključne besede: Bolečina v vratu, cervikalna diskogena bolečina,
cervikalni fasetni sindrom, cervikalna radikulopatija, cervikalna
spondilotična mielopatija.
Key words: Neck pain, cervical discogenic pain, cervical faset syndrome,
cervical radiculopathy, cervical spondylotic myelopathy.
ANATOMIJA
Vratna hrbtenica je sestavljena iz sedmih vretenc, med njimi izhaja
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osem parov spinalnih živcev. Spinalni živci se delijo na dorzalne in
ventralne veje, dorzalne pa dodatno na medialne, lateralne in občasno
intermediatne veje. Medailne veje oživčujejo fasetne sklepe nad in pod
ustreznim nivojem. Medialne veje oživčujejo tudi segmentne mišice ter
interspinozne vezi ustreznega nivoja. Sprednji del dure in posteriorni
longitudinalni ligament sta oživčena s sinovertebralnim živcem (slika1), ki
nastane z združivojo vej, katere izhajajo iz sprednjih vej spinalnih živcev
ter nitja simpatičnega trunkusa. Živec poteka nazaj skozi intervertebralni
foramen. Oživčuje tudi zadnji del intervertebralnega diskusa, medtem ko
je sprednji del oživčen s simpatičnimi vlakni.
Med posameznimi vretenci, z izjemo med C1 in C2, se nahajajo
medvretenčne ploščice, ki so debele približno 5 mm. Le-te so tudi
odgovorne za večino lordotične ukrivljenosti vratne hrbtenice. Predstavljajo
sprednjo steno intervertebralnega in vertebralnega kanala, zaradi česar
lahko vsakršno izbočenje medvretenčne ploščice povzroči pritisk na
spinalne živce ali hrbtenjačo.
Nosač-Atlas (C1) nima telesa in ne spinoznega odrastka. Okretač-axis
(C2) ima na zgornji strani zob-processus odontoideus, ki je spredaj v stiku
z nosačem, zadaj pa z ligamentom transversum atlantis. Fasetni sklepi
(zygapophisealni sklepi) so pravi sinovialni sklepi. Ležijo za prečnimi
odrastki in so v vratnem predelu orientirani navzgor, nazaj in navznoter.
Posamezna vretenca se med seboj stikajo tudi v uncovertebralnih
sklepih (Luschkejevi sklepi), ki ležijo pred intervertebralnim foramnom, na
stranskih robovih teles vratnih vretenc. So zelo izpostavljeni artrotičnim
spremembam. Zaradi njihove lege lahko patologija v tem predelu povzroči
pritisk na spinalne živce.

BIOMEHANIKA VRATNE HRBTENICE
Gibljivost vratne hrbtenice določata rotacija in translacija v treh ravninah.
Anatomsko se lahko deli na zgornji (C1-C2) in spodnji (C3-C7) segment.
V sklepu med ocipitalnimi kondili in atlasom se odvije 50% celotne
fleksije/ekstenzije vratne hrbtenice. V sklepu med nosačem in okretačem
se odvije 50% celotne rotacije vratne hrbtenice. Največ fleksije/ekstenzije
v spodnjem vratnem segmentu se odvije v srednjem delu, predvsem na
nivoju C5/C6. Obseg lateralnega nagiba in rotacije pada v kavdalni smeri.
Lateralnemu nagibu vratne hrbtenice je pridružena aksialna rotacija;
npr. pri nagibu v levo pride tudi do rotacije v levo (spinozni odrastki se
pomaknejo v desno smer).
Translacija med sosednjimi vretenci je med fleksijo/ekstenzijo zaradi
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zaščite živčnih struktur močno omejena. Do utesnitve hrbtenjače pride,
kadar je vertebralni kanal zožen na manj kot 13 mm (normalno 17mm),
oziroma je vrednost Pavlovega indeksa pod 0,8. Opisane so izbrane
normalne vrednosti translacij (slika 2):
1. Zgornji vratni segment
• Razdalja med clivusom in C1: 1 mm
• Anterior atlanto-dense interval (ADI): < 3,5-4 mm
• Posterior atlanto-dense interval (PADI): > 13 mm
2. Spodnji vratni segment
• Translacija < 3,5 mm
• Angulacija med sosednjima vretencema < 11°

Slika 1: Sinovertebralni živec

Slika 2: Rtg parametri za ocenjevanje translacij

PATOHISTOLOGIJA MEDVRETENČNEGA DISKUSA
Vzrok degeneratvinim spremembam vratne hrbtenice so spremembe
medvretenčnih diskusov. Tkivo medvretenčnega diskusa je večinoma
sestavljeno iz kolagenih vlaken. Anulus vsebuje večinoma kolagen tipa
I, pulpozni nukleus pa kolagen tipa II. Proteoglikani zaradi negativnega
naboja vežejo velike količine vode. V zdravem diskusu je od 70-85%
vode; prisotni so tudi drugi glikoproteini ter redke celice.
Prehrana celic je pomembna za ohranjanje homeostaze matriksa diskusa.
V otroštvu se diskus prehranjuje preko lastnih krvnih žil. Te postopoma
izginjajo, tako da poteka prehranjevanje pri odrasli osebi skoraj izključno
z difuzijo. Vzrok za degenerativne procese je nezadostna prehrana tkiva.
Sčasoma pride do povečanega kopičenja laktatov ter drugih produktov
metabolizma, ki povzročijo znižanje pH, aktivirajo se encimi, ki razgrajujejo
matriks.
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S starostjo se spreminja razmerje med keratan sulfatom in hondroitin
sulfatom v sestavi proteoglikanov; količina keratan sulfata narašča v
primerjavi s hondroitin sulfatom. Sledi znižanje višine diskusa, pojavijo
se lahko herniacija, protruzija in kasneje kalcifikacija diskusa. Temu
sledijo spremembe v gibljivosti segmentov, patološka gibljivost, nastanek
kompenzatornih osteofitov, artroza fasetnih sklepov ali zadebelitev
ligamentarnih struktur.

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA
Osnova slikovne diagnostike je Rtg vratne hrbtenice, vendar spremembe,
vidne na Rtg posnetkih niso nujno v skladu s težavami, ki jih opisuje bolnik.
Na atero-posteriornih posnetkih opisujemo degenerativne spremembe
unkovertebralnih sklepov, na stranskih posnetkih pa lordozo/kifozo, zožitev
intervertebralnega prostora, osteofite, listezo (> 3mm), ocenimo tudi
približno širino spinalnega kanala (normalno 17mm, kongenitalna stenoza
< 13mm). Na polstranskih posnetkih smo pozorni na nevroforaminalno
stenozo ter degenerativne spremembe fasetnih sklepov. Na funkcionalnih
posnetkih v fleksiji in ekstenziji zasledimo nestabilnost, Rtg densa skozi
usta pa atlantoaksialno artrozo. Dodatno lahko opravimo MRI mielografijo,
kadar ta ni izvedljiva pa CT mielografijo.
SPONDILOZA VRATNE HRBTENICE
Najpogostejši vzrok bolečine v vratu je degenerativno obolenje vratne
hrbtenice, imenovano cervikalna spondiloza, ki vljučuje spremembe tako
na mehkih tkivih, medvretenčnih ploščicah kot tudi nastanek kostnih
osteofitov. Delimo jo na aksialno bolečino (cervikalgijo), radikularno
bolečino (cervikobrahialgijo) ter cervikalno spondilotično mielopatijo.
AKSIALNA BOLEČINA V VRATU
Aksialna bolečina je lahko locirana med zatiljem, rameni in lopaticami.
Običajno je difuzne narave. Lahko so prisotne tudi bolečine v ramenu.
Slabša mišična moč ali parestezije v radikularnem poteku običajno niso
prisotni, poleg radikulopatije je potrebno izključiti tudi mielopatijo.
Cervikalna diskogena bolečina
Pri tej obliki bolečine vzrok zanjo ni izbočenje medvretenčne ploščice,
temveč spremembe v arhitekturni zgradbi diskusa, ki je oživčen s
sinovertebralnim živcem (slika 3). Posledica je neustrezna porazdelitev
sil na ostale strukture, kot so fasetni sklepi in krovne plošče vretenc.
Spremembe v medvretenčnih ploščicah različnih nivojev povzročajo
specifično porazdelitev bolečine.
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Bolečina v vratu je močnejša od bolečine, ki seva v zgornjo okončino
in nima radikularnega vzorca. Bolečino izzove dolgotrajno držanje vratu
v prisilnem položaju (delo za računalnikom, vožnja, branje…). Običajno
je pridružen tudi spazem mišic vratu. Draženje sinovertebralnega živca
zgornjih vratnih nivojev je lahko vzrok subocipitalnim glavobolom.
Pri pregledu ugotovimo bolečo gibljivost vratu, ki je v skrajnih legah
omejena, vendar brez dodatne nevrološke simptomatike. Specifičnih
testov za dokaz diskogene bolečine ni.
MRI sicer lahko pokaže spremembe diskusa, vendar to ne pomeni, da je
diskus tudi v resnici vzrok bolečinam. Na MRI vidno spremenjeni diskusi
so pogosto asimptomatski. Da je določena medvretenčna ploščica res
vzrok bolečine, lahko dokažemo z diskografijo.

Cervikalni fasetni sindrom
Tudi pri cervikalnem fasetnem sindromu lahko bolečina iz vratu seva
v ramo, periskapularno, v zatilje ali proksimalni del zgornje okončine.
Posamezni fasetni sklepi dajejo specifično porazdelitev sevanja bolečine
(slika 4). Pri prizadetosti fasetnih sklepov zgornji vratnih vretenc lahko
seva bolečina retroavrikularno, na obraz in v zatilje. Fasetni sklepi so
pogosto vzrok bolečinam po poškodbi vratne hrbtenice (»whiplash
injury«).
S kliničnim pregledom izvora bolečine v fasetnih sklepih z zanesljivostjo
ne moremo potrditi, vendar je pri pregledu običajno boleč predvsem
izteg vratu. Izvor bolečine lahko potrdimo le s pomočjo diagnostičnoterapevtske blokade bolečega fasetnega slepa.

Slika 3: Sevanje cervikalne diskogene
bolečine

Slika 4: Sevanje bolečine pri
cervikalnem fasetnem sindromu
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Diferencialna diagnoza
Patologija v predelu vratu (radikulopatija, mielopatija, zlomi, izpahi,
discitis, osteomielitis, epiduralni absces), vnetna obolenja (revmatoidni
artritis, ankilozirajoči spondilitis, revmatična polimialgija, velikocelični
arteritis), tumorji, cervikalna miofascialna bolečina ter drugo (sindrom
difuzne skeletne hiperostoze (DISH), sindrom torakalnega prehoda,
diabetična nevropatija, obolenja srca, žolčnika, obolenja ramena, tumorji
– Pancoastov tumor…)
Zdravljenje
Zdravljenje aksialne bolečine je večinoma konzervativno. Bolečine lajšamo
z nesteroidnimi antirevmatiki. V primeru hudih bolečin lahko bolniku za
krajši čas predpišemo tudi mehko vratno opornico, ki pa je bolnik ne sme
nositi dlje od 1-2 tednov zaradi razvoja atrofije vratnih mišic. Predvsem
je bistvena krepitev vratnih mišic (izometrične vaje). V poštev pride tudi
manipulacija vratne hrbtenice, trakcija ter terapija z istosmernim tokom.
V redkih primerih dokazane izrazite diskogene ali fasetne bolečine je
potrebna kirurška zatrditev sosednjih vretenc.
CERVIKALNA RADIKULOPATIJA
O cervikalni radikulopatiji govorimo, kadar so bolečini v vratu pridružene
še bolečina vzdolž zgornje okončine, oslabela moč mišic, spremembe
refleksov ali motnje senzorike v zgornji okončini. V osnovi gre za znake
okvare spodnjega motoričnega nevrona.
Težave so običajno enostranske. Vzrok težavam so lahko akutne
(»mehke«) ali kronične (»trde«) protruzije cervikalnega diskusa, hernija
diskusa ter cervikalna foraminalna stenoza, pa tudi stenoza cervikalnega
kanala. Najpogosteje sta prizadeti korenini C6 (nivo C5-C6) in C7 nivo (C6C7); pri prizadetosit le-teh se lahko pojavijo tudi znaki »pseudoangine«,
ki spominjajo na bolečino pri angini pektoris ali miokardnem infarktu. Pri
prizadetosti zgornjih treh vratnih korenin se lahko pojavijo parestezije
na jeziku, glavi ali obrazu. Bolniki pogosto držijo prizadeto okončino nad
glavo (slika 5); glavo lahko držijo nagnjeno v kontralateralno smer, s
čemer zmanjšajo draženje prizadete okončine.
V diagnostiki so nam v pomoč specifični testi:
Spurlingov test: iztegnitev vratu ob sočasni rotaciji glave v prizadeto
smer zoža intervertebralne foramne, zaradi česar se simptomatika okrepi
(slika 6). Žal ima test nizko senzitivnost (30%), vendar visoko specifičnost
(93%); torej negativen test radikulopatije ne izključi, pozitiven pa jo z
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veliko verjetnostjo potrjuje.
Elvey-ev test (uper-limb extension test): bolniku rotiramo glavo stran od
prizadete okončine ter roko z iztegnjenim komolcem abduciramo (test je
sličen kot Lazarevičev test na spodnjih okončinah). Test je pozitiven, če
se simptomatika okrepi. Je zelo senzitiven (97%), vendar ima zelo nizko
specifičnost (22%), zato je uporaben predvsem za izključitev morebitne
radikulopatije.
Distrakcijski test vratu (manual neck distraction test): gre za izvajanje
trakcije vratu; glavo držimo pod čeljustijo in v zatilju, pri čemer se sprosti
pritisk na intervertebralne foramne. Test je pozitiven, če med trakcijo pride
do olajšanja simptomatike.
Valsavin test: bolnik zadrži dih pri zaprtem glotisu, oziroma zakašlja.
Pri tem pride do zvišanja intratekalnega tlaka ter posledično nastanek
bolečine, če gre pri bolniku za herniacijo diskusa ali intraspinalno
patologijo. Slično pride do povečanja tlaka pri pritisku na vene jugularis
(Naffzigerjev test).

Slika 5: Razbremenilni položaj roke
pri cervikalni radikulopatiji

Slika 6: Spurlingov
test
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Slika 7: Cervikalna radikulopatija: shematski prikaz prizadetosti mišic, senzorike in
refleksov

Radikulopatija C3: bolečina seva retroavrikularno ter subocipitalno.
Izoliranega motoričnega izpada pri tej radikulopatiji ni moč zaznati (slika
7).
Radikulopatija C4: bolečina seva iz vratu v ramena. Prizadeta sta lahko
trapezius in levator lopatice, kar lahko opazimo kot motnjo elevacije
ramena. Če gre za pridruženo motnjo tretje ali pete cervikalne korenine, se
to lahko odraža v motnji delovanja diafragme in nastanku paradoksnega
dihanja (slika 7).
Radikulopatija C5: simptomatika se širi preko ramena na lateralno stran
proksimalne nadlahti. Poleg deltoida in bicepsa korenina oživčuje tudi
romboide in infraspinatus. Prizadeti so abdukcija v ramenu, zunanja
rotacija in bicepsov reflex (C5, C6). Diferencialno diagnostično moramo
pomisliti na težave, ki izvirajo iz ramenskega sklepa. Poln in neboleč
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obseg gibanja brez znakov subakromialne utesnitve nam pomaga pri
ločevanju radikulopatije od patologije ramena (slika 7).
Radikulopatija C6: povzroči širjenje simptomatike iz vratu na lateralno
stran nadlakti in podlakti ter na dorzalno stran dlani v predelu palca
in kazalca. Oslabeli so lahko predvsem ekstenzorji zapestja, vendar
tudi fleksija komolca ter supinacija podlakti. Spremenjen je predvsem
refleks mišice brahioradialis, lahko tudi bicepsov refleks. Diferencialno
diagnostično moramo pomisliti na sindrom karpalnega kanala, vendar gre
pri tem sindromu za značilno prizadetost prvih treh in polovice četrtega
prsta, oslabelo je mišičje tenarja (slika 7).
Radikulpatija C7: Najpogosteje je prizadeta sedma vratna korenina, pri
kateri se simptomatika širi preko lopatice in zadnje strani ramena na
dorzalno stran nadlakti in podlakti, ter preko dorzuma dlani v tretji prst.
Motorični izpad je lahko prisoten v mišicah triceps, fleksorjih zapestja in
ekstenzorjih prstov. Prizadet je lahko refleks mišice triceps. To radikulopatijo
moramo ločiti od utesnitve posteriornega interosalnega živca, kjer gre za
prizadetost mišic ekstenzor digitorum communis, extenzor pollicis longus
ter extensor carpi ulnaris. Prav tako ni pridruženih senibilnih motenj, moč
tricepsa in fleksorjev zapestja ni prizadeta (slika 7).
Radikulopatija C8: simptomatika seva vzdolž medialne strani nadlahti in
podlahti ter preko medialnega dela dlani v četrti in peti prst. To radikulpatijo
moramo ločiti od utesnitve ulnarnega živca, saj le ta ne oživčuje mišic
fleksor digitorum profundus v predelu drugega in tretjega prsta in fleksor
pollicis longus. Z izjemo adduktorja palca, mišice tenarja niso prizadete
pri utesnitvah ulnarnega živca. Poleg utesnitve ulnarnega živca lahko
slično simptomatiko kot utesnitev osme cervikalne korenine povzroča tudi
utesnitev sprednjega interosalnega živca, vendar v tem primeru ne gre za
pridružene motnje senzorike ali prizadetosti mišic tenarja (slika 7).

Diferencialna diagnoza
Klinično sliko slično radikulopatijam lahko poleg že omenjenih perifernih
utesnitvenih sindromov povzročajo tudi druga obolenja. Med njimi
moramo pomisliti predvsem na patološka stanja ramena (poškodbe
rotatorne manšete, utesnitveni sindrom ramena), brahialnega pleteža
(idiopatski nevritis), herpes zoster, sindrom torakalnega prehoda,
refleksno simpatično distrofijo (po poškodbah), intra/ekstra spinalne
tumorje (meningeomi, tumorji vretenc, Pancoastov tumor pljuč), epiduralni
absces, obolenja srca, pa tudi na sociogeni in psihogeni vzrok bolečine.
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Zdravljenje
Postopek zdravljenja je enak kot pri aksialni bolečini. Pričnemo s
konzervativno in fizikalno terapijo. Pri napredovalih znakih radikulopatije
(mišična oslabelost) ali izraziti bolečini, ki je konzervativna terapija ne
ublaži, je potreben kirurški poseg. Poleg dekompresije vratnih korenin se
v zadnjem času omenjajo tudi umetni diski za vratno hrbtenico, vendar so
indikacije za vstavitev umetnega diska omejene.
CERVIKALNA SPONDILOTOČNA MIELOPATIJA
Cervikalna spondilotična mielopatija obsega skupek simptomov in
znakov, ki nastanejo zaradi utesnitve hrbtenjače. Pogosto se razvije pri
bolnikih s kongenitalno ožjim cervikalnim kanalom, vendar se pokaže
kasneje v odrasli dobi oz. starosti. Je najpogostejši vzrok pridobljene
spastične parapareze po 50. letu starosti. Klinična slika je pestra in je
odvisna od mesta utesnitve hrbtenjače. Utesnitev lahko povzročajo
sprednje (protruzija, hernija medvretenčne ploščice, osteofiti) ali zadnje
(hipertrofija ali osifikacija flavuma) strukture, vzrok utesnitve je lahko tudi
spondilolisteza. Stenoza lahko povzroča težave zaradi neposrednega
pritiska na hrbtenjačo ali pa zaradi ishemičnega učinka, ki nastane kot
posledica pritiska na sprednjo spinalno arterijo.
Bolniki pogosto opisujejo nespretnost prstov (zapiranje gumbov),
težave pri pisanju, stvari jim padajo iz rok. Prisotna je lahko tudi difuzna
hiposenzibiliteta rok, kar se pogosto zamenja s periferno nevropatijo ali
sindromom karpalnega kanala. Opisana sta dva znaka »mielopatske
dlani«: (1) »finger escape sign« (slika 8) ter (2) »grip-and-release
test«. V prvem primeru pri poskusu iztegnitve prstov pri pronirani dlani
pride do abdukcije in fleksije prstov na ulnarni strani. V dugem primeru
bolnik zaradi spastičnosti dlani ni zmožen hitrega in ponavljajočega-se
odpiranja ter zapiranja dlani. Zaradi prizadetosti spodnjih okončin bolniki
pogosto navajajo nestabilnost pri hoji, zaletavajo se v stene, hoja je
širokobazna zardi prizadetosti propriocepcije. Kasneje v poteku bolezni
se lahko pojavijo sfinkerske motnje, predvsem siljenje na vodo, težave pri
odvajanju vode, redkeje inkontinenca ali retenca. Inkontinenca odvajanja
blata je zelo redka.
Pomembno je vedeti, da je bolečina v vratu pri mielopatiji prisotna pri
manj kot polovici bolnikov, pridružena radikularna bolečina pa v manj kot
40%.
Pri pregledu bolnika smo poleg zgoraj opisanih znakov pozorni na
živahne reflekse, klonus in patološke reflekse. Med patološkimi refleksi
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smo pozorni na: (1) obraten radialni refleks (inverted radial reflex) (slika
9), (2) Hoffmanov znak (slika 10) ter (3) Babinski znak (plantarni odgovor
v ekstenziji). Pri bolnikih s hudo utesnitvijo hrbtenjače lahko pri gibanju
vratu v določeni legi izzovemo Lhermitov znak – nenaden, močan občutek
širjenja »elektrike« iz vratu po telesu in okončinah (slika 11). Znak ni
specifičen za cervikalno spondilotično mielopatijo.

Diferencialna diagnoza
Pomisliti moramo na periferne polinevropatije, bolezen motoričnega
nevrona, multiplo sklerozo, siringomielijo, cerebrovaskularna obolenja,
abscese ali tumorje.

Slika 8: »Finger
escape sign«

Slika 9: Inverzen test
radialisa. Pri izvedbi
brahioradialnega testa
pride tudi do pokrčenja
prstov.

Slika 10: Hoffmanov znak. Pri Slika 11:
nenadni iztegnitvi distalnega Lhermitov
členka pride do pokrčenja
znak
prstov.

Zdravljenje
Zdravljenje spondilotične cervikalne mielopatije je zaradi naravnega
poteka bolezni kirurško. Kadar je simptomatika blaga, lahko pričnem s
konzervativnim zdravljenjem, z izjemo trakcije, ki lahko povzroči dodatno
utesnitev hrbtenjače. V poštev pridejo tudi epiduralne injekcije steroidov.
V kolikor se odločimo za konzervativno terapijo, je potrebno redno
spremljanje bolnika in odločitev o kirurškem posegu preden se razvijejo
napredovali in nereverzibilni znaki bolezni.
ZAKLJUČEK
Degenerativno obolenje vratne hrbtenice je večinoma asimptomatsko.
Kadar se težave pojavijo, jih lahko razdelimo na aksialno bolečino,
radikulopatijo ali cervikalno mielopatijo. Rtg spremembe niso v skladu
s težavami, ki jih opisujejo bolniki, zaradi česar je včasih potrebna
dodatna diagnostika. Potreben je natančen klinični pregled bolnika. Poleg
degenerativnih sprememb moramo diferencialno diagnostično pomisliti na
vrsto drugih obolenj, ki lahko povzročajo težave slične spondilozi vratne
hrbtenice. Zdravljenje aksialne bolečine je skoraj izključno konzervativno.
Pri radikuloatiji vratne hrbtenice je poseg potreben le, kadar so prisotni
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znaki okvare spodnjega motoričnega nevrona z izgubo mišične moči.
Bolnika s cervikalno spondilotično mielopatijo moramo redno opazovati
in razmisliti o kirurškem posegu preden se razvijejo trajne okvare.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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MIOFASCIALNI SINDROM
Igor Novak, dr.med.
SB Nova Gorica, oddelek za ortopedijo

IZVLEČEK
Miofascialni sindrom je pogost vzrok za obisk bolnika pri zdravniku.
Bolečina izhaja iz mišičnih prožilnih točk.
Miofascialna bolečina nastane zaradi povečanega sproščanja acetilholina
v motorični ploščici.
Značilni simptomi miofascialne bolečine se lahko pojavijo po manjši
poškodbi ali zaradi dalj časa trajajočega prisilnega položaja.
Zaradi pomanjkanja objektivnih bolezenskih pokazateljev se moremo pri
opredeljevanju bolečinskega sindroma zanesti le na klinični pregled.
Miofascialni sindrom lahko zdravimo z zdravili, z igelno desenzibilizacijo
prožilnih točk in s fizikalno terapijo.
UVOD
Miofascialna bolečina je pogost vzrok za obisk bolnika pri zdravniku
in je odgovorna za številne vzroke kronične mišičnoskeletne bolečine.
Bolečina se lahko pojavi v katerikoli skeletni mišici. Do miofascialnega
bolečinskega sindroma pride predvsem zato, ker so osebe dalj časa v
prisilnih držah ali opravljajo ponavljajoče se gibe.
Miofascialna bolečina izhaja iz miofascialnih prožilnih točk, ki so majhna,
zelo občutljiva območja v mišicah. Za prožilne točke velja, da ob pritisku
nanje sprožijo lokalno in oddaljeno (preneseno) bolečino po značilnem
vzorcu .
Aktivna prožilna točka bolniku povzroča bolečino, ko le-ta miruje ali če
se giblje. Latentna prožilna točka je občutljiva na palpacijo in je lahko
povezana z omejeno gibljivostjo sklepa, vendar ni povezana s spontano
bolečino.
Vzrok miofascialne bolečine v predelu hrbtenice je lahko sindrom m.
piriformisa, m. quadratus lumborum, mm. glutei, m. seratus posterior in
m. longisimus thoracis.

EPIDEMIOLOGIJA
Miofascialna bolečina je zelo pogosta pri ljudeh z regionalno bolečino. V
ortopedski ambulanti ima 21% bolnikov z regionalno bolečino miofascialni
sindrom.
Miofascialni bolečinski sindrom se pojavlja pri do 85 % oseb s kronično
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bolečino. To je sekundarno stanje, ki nastane zaradi spremenjene ali
neprimerne obremenitve oziroma preobremenitve določene mišice ali
mišične skupine. Nekatere študije so pokazale, da so lahko latentne
miofascialne prožilne točke prisotne v srednji starostni skupini v mišicah
ramenskega obroča v 45-55 % in v lumboglutealnih mišicah v 5-45 %
(1,2).

PATOFIZIOLOGIJA
Vzrok miofascialne bolečine je patološko zvišanje sproščanja acetilholina
v motorični ploščici (slika 2).
Pri zvišanem sproščanju acetilholina pride do trajne depolarizacije
membrane mišičnih vlaken ter do trajnega skrajšanja sarkomer. Posledica
je lokalna ishemija, zaradi katere pride do sproščanja mediatorjev
(prostaglandini, bradikinini, serotonin, substanca P in histamin). Ti
senzibilizirajo aferentna živčna vlakna, ki prevajajo bolečino ter dodatno
zvišanje sproščanja acetilholina, kar vodi v začaran krog.
Posledica je mišični vozlič - trajna lokalna kontrakcija mišičnega vlakna
in kompenzatorno podaljšanje sarkomer v preostalem delu vlakna (slika
1).

Slika 1: mišični vozliči (contraction
knots)

Slika 2: motorična ploščica (živčnomišični stik)

SIMPTOMI
Značilni simptomi miofascialne bolečine se lahko pojavijo po manjši
poškodbi ali zaradi dalj časa trajajočega prisilnega položaja. Bolečina
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je lokalizirana ali prenesena in lahko povzroči omejeno gibljivost, vidno
ali tipno lokalno trzanje na lokalno stimulacijo in mišično oslabelost brez
atrofije.
Lahko se pojavi avtonomna disfunkcija (nenormalno potenje, solzenje,
zardevanje kože in spremembe temperature).
Pri cerviko-miofascialni bolečini se lahko pojavijo nevro-otološki simptomi
(motnje ravnotežja, omotica in tinitus).
Nevrološki simptomi vključujejo parestezije, otopelost, meglen vid in
tresenje. Kasneje se lahko pojavijo še motnje spanje, spremembe
razpoloženja in stres.

DIAGNOSTIKA
Zaradi pomanjkanja objektivnih bolezenskih pokazateljev (npr. ugotovitev
radioloških preiskav, EMG, laboratorijskih preiskav) se moramo pri
opredeljevanju bolečinskega sindroma zanesti le na klinični pregled.
Aktivna prožilna točka je običajno povezana z bolečo in omejeno
gibljivostjo. Točko je treba določiti z nežno palpacijo. Ob pritisku na
prožilno točko se pojavi lokalna in prenesena bolečina.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Miofascialne prožilne točke, ki se nahajajo v lumboglutealnih mišicah
povzročajo bolečine, ki so lahko podobne bolečinam povzročenim pri
protruziji medvretenčne ploščice. Bolečina je lahko podobna tudi bolečini,
ki se pojavi pri sakroileitisu. Pri sindromu piriformisa se lahko pojavi
ishialgija, ki je značilna za pritisk medvretenčne ploščice na živec na
nivoju petega lumbalnega in prvega sakralnega vretenca.
Bolečine pri miofascialnem sindromu so podobne bolečinam pri
fibromialgiji. Za sindrom fibromialgije je značilno, da gre za razširjeno
obliko bolečine, miofascialni bolečinski sindrom pa sodi med regionalne
bolečinske sindrome.
ZDRAVLJENJE
Miofascialni sindrom lahko zdravimo medikamentozno, z igelno
desenzibilizacijo prožilnih točk in s fizikalno terapijo.
Medikamentozno zdravljenje
• NSAIRs,
• amitriptilin,
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•
•

klonazepam,
tizanidin.

Fizikalna terapija
• Zdravimo z razteznimi vajami prizadetih mišic (postopoma dosežemo
polno dolžino sarkomer, ki so bile skrčene),
• z masažo,
• z aplikacijo toplote,
• z ultrazvokom (povečamo cirkulacijo in s tem toploto v mišici),
• z laserjem in
• s fotobiomodulacijo.
Zdravljenje s pomočjo igel
• Pri igelni desenzibilizaciji zbadamo neposredno v področje prožilne
točke (dry needling).
• V prožilno točko lahko injiciramo kratko in dolgo delujoče anestetike,
steroide in botolinum toksin.

ZAKLJUČEK
V ambulantah se pogosto srečujemo z bolniki, ki imajo miofascialni
bolečinski sindrom. Glede na to, da se poleg bolečine lahko ob tem
pojavijo tudi nevrološki, otološki in vegetativni simptomi, je pomembno,
da pred postavitvijo diagnoze izključimo druge vzroke simptomov in na to
bolezen pomislimo ob normalnih izvidih opravljenih preiskav. Le tako bo
pri bolniku zdravljenje uspešno, saj mu bolečino poleg zdravil lajša tudi
fizikalna terapija in desenzibilizacija.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

90

Borg – Stein J, Simon GD. Myofascial pain. Arch Phys Med Rehabi, 2002; 83: 40-47.
Jamnik H, Miofascialni bolečinski sindrom in sindrom fibromialgije: razlikovanje v
klinični praksi in možnosti obravnave. URI Soča. Ljubljana, 2010; letn. IX. ,supl. 2:
43-46
Srbely JZ. New Trends in the Treatment and Management of Myofascial Pain
Syndrome. Curr Pain Headache Rep, 2010; 14: 346-352.
http://emedicine.medscape.com/article/313007-overview#showall
http://www.mayoclinic.com/health/myofascial-pain-syndrome/DS01042/
DSECTION=treatments-and-drugs
http://www.vetmed.vt.edu/education/curriculum/vm8054/labs/lab10/lab10.htm

VIII. ortopedsko srečanje

SPONDILOARTRITISI
Mag. Metka Koren Krajnc, dr. med.
Oddelek za revmatologijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

POVZETEK
Spondiloartritisi so skupina kroničnih revmatskih avtoimunih bolezni,
ki povzročajo vnetje sklepov, hrbtenice, entezitise ter izvensklepno
prizadetost. Med spondiloartritise prištevamo ankilozirajoči spondilitis,
psoriatični artritis, reaktivni artirtis, enteropatski in juvenilni kronični
artritis. Pred dvema letoma je evropska skupina izdelala nove kriterije, ki
delijo spondiloartritise glede na prizadetost hrbtenice (aksialnega skeleta)
in/ali perifernih sklepov. Vsem je skupna prizadetost hrbtenice, sklepov,
daktilitis ter entezitis in izvensklepna simptomatika. Pristop k obravnavi
bolnikov se je v zadnjih letih spremenil. Pomembna je postala zgodnja
diagnostika, zaradi česar smo pričeli uporabljati bolj občutljive načine
slikovne diagnostik, tako je rentgensko sliko nadomestila magnetna
resonanca, ki pokaže sveže vnetje kostnine in omogoča zdravljenje,
še preden bolezen privede do kostnih in sklepnih sprememb. Biološka
zdravila so omogočila učinkovito zdravljenje bolezni.
UVOD
Spondiloartritisi so skupina kroničnih revmatičnih avtoimunih bolezni, ki
povzročajo vnetje sklepov, hrbtenice in izvensklepno prizadetost.
EPIDEMIOLOGIJA
Prevalenca bolezni je 0,5 %- 2%, le –ta se spreminja glede na etične
skupine in odgovarja razširjenosti HLB B 27 gena. Osem procentov
zdrave belske populacije je HLA B 27 pozitivne, 92% odstotkov bolnikov
z ankilozirajočim spondilitisom je HLA B27 pozitivne, vendar le 50 % afroameriške populacije. Bolezen se pogosteje pojavlja pri moških , za razliko
od ostalih avtoimunih bolezni, ki se pojavljajo pogosteje pri ženskah.
Pozitivno družinsko anamnezo ima 30-40 % bolnikov.
PATOGENEZA
Vzroka še ne poznamo, vendar gre za genetske in okoljske vplive. Prvi
genetski faktor, ki so ga povezali z spondiloartirtisi je bil HLA B 27. 8%
zdrave populacije je HLA B 27 pozitivnih, od tega jih le 3-4% razvije
bolezen.
Med okoljskimi vplivi so najpomembnejše infekcije. Več bakterij so povezali
kot možen vzrok HLA 27 pozitivnega reaktivnega artritisa, najpogostejše
so: Kampilobakter, klamidija, šigela, Salmonela in Jersinija.
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KLINIČNA SLIKA
Vnetna bolečina v križu
Prisotna je pri 75% bolnikov, najpogosteje je to prvi simptom. Skoraj 75%
ljudi ima v odrasli dobi bolečino v križu. Bolečina je topa, začne se v
lumbalnem predelu. Značilno je, da je močnejša v mirovanju in se izboljša
po razgibavanju, fizični aktivnosti. Jutranja okorelost traja več kot 30. min.
Ponoči bolečina večkrat zbudi bolnika. Simptomi so lahko stalni, lahko
pa se bolezen pojavlja v zagonih. Za opredelitev bolečine kot vnetne se
je oblikovalo več različnih kriterijev, nazadnje so bili objavljeni Kriteriji
Ekspertne skupine (tabela 1). Kriteriji so izpolnjeni, če so prisotni štirje
od petih:
Izboljšanje po gibanju
Prikrit začetek
Pojav težav pred 40. Letom
Nočna bolečina – zbujanje
Ni izboljšanja po počitku
Tabela 1

Periferni artritis
Je asimetrični oligoartirits. Prizadene predvsem velike sklepe, najpogosteje
spodnje okončine. Pri psoriatičnem artritisu so pogosto prizadeti tudi mali
sklepi rok, vendar tudi DIP sklepi, ki praviloma pri revmatoidnem artritisu
niso prizadeti.
Daktilitis
Gre za vnetje celega prsta, ki ga imenujemo klobasast, ker je zadebeljen
v celoti. Vnetje sinovije, entez, tenosinovitis ter mehkih tkiv.
Entezitis
Boleče vnetje entez, mest kjer se kite, ligamenti pripenjajo na kost.
Najpogosteje Ahilova tetiva, plantarni fasciitis.
Izvensklepna prizadetost
Uveitis: se pojavi pri 20-30% bolnikov in predstavlja najpogostejši izven
sklepno manifestacijo. Pomembno ga je prepoznati in zdraviti, ker lahko
privede do pojava slepote. Klinično zgleda kot enostransko rdeče oko,
boleče, ki se močno solzi, pojavi se fotofobija. Glavni zaplet je pojav
sinehij.
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Manifestacije na srcu so redke, a lahko hude. Pojavi se lahko srčni
blok ali aortna insuficienca. Restriktivna bolezen pljuč, kot pozen zaplet
bolezni, se lahko pojavi kasno v poteku bolezni, ko pride do pojava
kostovertebralnih ankiloz oz. zakostenitev.
Ugotavljamo IgA nefropatija, zelo redko pa se pojavi amiloidoza ledvic,
kot pozen zaplet bolezni.
Pogosto najdemo vnetne spremembe na črevesju bolnikov. Kronična
vnetna bolezen je lahko diagnosticirana prej ali kasneje.

LABORATORIJSKI IZVIDI
Ni tipičnih laboratorijskih znakov, redko sta povišana sedimentacija in
CRP.
SLIKOVNE PREISKAVE
Rentgenske slike
Vrsto let so bile glavni diagnostični pripomoček, vendar se spremembe
vidijo šele kasneje v poteku bolezni in so nereverzibilne.
Magnetna resonanca
Magnetna resonanca (MRI) lahko zaznana vnetne spremembe veliko
prej, kot so vidne na rentgenski sliki in je postala po najnovejši klasifikaciji
zelo pomemben kriterij. Z MRI si prikažemo edem kostnine, entezitise…
KLASIFIKACIJA
Od začetka prvih znakov do diagnoze bolezni navadno mine več kot 7 let,
zaradi česar so pred dvema letoma oblikovali nove klasifikacijske kriterije,
s katerimi bi odkrili bolezen prej in bi jo tako tudi bolj učinkovito zdravili
(tabela 2). Nove ugotovitve so prinesle spoznanje, da je potrebne vnetje
zavreti zgodaj in tako preprečiti nastajanje kostnine in s tem nepopravljivo
škodo.
Pomembno vlogo sta dobila slikovna diagnostika z MRI ter HLA B 27. Na
tak način bomo hitreje in bolj učinkovito zdravili bolnike.
Bolnik, ki je mlajši kot 45 let, z bolečino v križu, ki traja več kot 3.
mesece
Vnetne spremembe na MRI in eno od naštetih ali HLA B 27 pozitiven
bolnik in dve od naštetih stanj:

93

VIII. ortopedsko srečanje
Vnetna bolečina v križu
Luskavica
Uveitis
Dober odgovor na zdravljenje z NSAR
Povišan CRP
KVČB
Pozitivna družinska anamneza
Artritis
Daktilitis
Entezitis (petnica)
HLA B 27 pozitiven
Tabela 2; spondiloartritisi z aksialno prizadetostjo

SPONDILOARTIRITSI – PODTIPI
Bolezen sestavlja pet tipičnih predstavnikov, ankilozirajoči spondilitis,
kjer je prizadeta predvsem hrbtenica, njen celoten potek ter sakroiliakalni
sklepi).
Psoriatični artritis, ki poteka z diagnozo ali anamnezo luskavice v
družini. Prizadene predvsem periferne sklepe, redkeje le hrbtenico. Ter
enteropatski artritis, ki poteka ob diagnozi vnetne črevesne bolezni in
reaktivni artritis, ki se pojavi po okužbi sečil ali prebavil.
Verjetno bo glede na novo klasifikacijo počasi vpeljano tudi novo
poimenovanje, npr. spondilartritis z aksialno prizadetostjo (ankilozirajoči
spondilitis) ter spondiloartritis z periferno prizadetostjo (psoriatični
artritis).

ZDRAVLJENJE
Zadnjih 10 let je prineslo pravo spremembo v zdravljenju spondiloartirisov,
predvsem ankilozirajočega spondilitisa. Nekoč so bila edina zdravila
nesteroidni antirevmatiki (NSAR), po odkritju bioloških zdravil pa lahko
bolniki pričakujejo boljšo kakovost življenja. Zelo pomembno vlogo ima
tudi fizikalna rehabilitacija.
Predvsem prizadetost hrbtenice
Sprva uporabljamo NSAR. V dveh ali treh mesecih preizkusimo vsaj
dva različna NSAR, v kolikor nista učinkovita, lahko bolnika pričnemo
zdraviti z biološkimi zdravili. Na tržišču so zaviralci TNF alfa, ki imajo
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vsi primerljivo učinkovitost. Glavni stranski učinek teh zdravil sta pojav
infekcij ter malignomov.

Periferna prizadetost sklepov
Psoriatični artritis zdravimo podobno kot revmatoidni artritis. Sprva
uporabimo prav tako NSAR, nato druga temeljna zdravila kot so
Metotrexate, Arava in Sulfasalazin. Pri vseh je potreben reden laboratorijski
nadzor in previdnost ob okužbah. V kolikor po 6 mesecih zdravljenja s
temi zdravili ne dosežemo umiritve bolezni, uporabimo zaviralce TNF
alfa.
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SLIKOVNE PREISKAVE V
DIAGNOSTIKI HRBTENICE
Asist. dr. Mitja Rupreht, dr. med., specialist radiolog
Oddelek za radiologijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
Bolečina v križu je med najpogostejšimi vzroki za obisk zdravnika.
V kratkem prispevku opisujemo pogoste vzroke zanjo in vlogo posameznih
slikovnih preiskav. Za klinika je pomembno, da prepozna sum na specifično
patologijo, saj je le pri slednji slikovna diagnostika resnično utemeljena.
Pri nespecifični bolečini se namreč slikovne najdbe ne skladajo dobro
s kliniko. Predstavljamo smernice za prepoznavo in usmerjeno slikovno
diagnostiko pri akutni in kronični simptomatiki v ambulanti družinske
medicine s poudarkom na bolečini v križu, pa tudi v vratu.
IZHODIŠČA
Velika večina med nami je ali pa bo vsaj enkrat v življenju izkusila
bolečino v predelu hrbtenice. Bolečine v križu predstavljajo v ZDA drugi
najpogostejši vzrok za obisk zdravnika (1). Diagnostična in terapevtska
obravnava bolnikov se razlikuje tako med državami, kot tudi nivoji in
specialnostmi.
V prispevku obravnavamo pomen slikovne diagnostike ter povzetek
diagnostičnih smernic v splošni praksi. V vsakem primeru mora biti vodilo
pri napotitvi na takšno ali drugačno slikovno preiskavo hrbtenice klinična
slika.

NAJPOGOSTEJŠA PATOLOGIJA IN POMEN TRIAŽE
Študija leta 1992 v ZDA (2) je pokazala, da je med bolniki z bolečino v križu
v ambulanti splošne medicine 4% imelo kompresijski zlom vretenca, 3%
spondilolistezo, 0,7% tumor ali metastazo, 0,3% ankilozirajoči spondilitis
in le 0,01 % discitis. 90% bolnikov je imelo nespecifično bolečino v križu,
kamor prištevamo bolnike z izključenim specifičnim vzrokom. Za slednjo
trenutno še ni veljavne klasifikacije niti enotnega poimenovanja (3).
Hiter napredek slikovnih metod omogoča vse natančnejši prikaz patoloških
dogajanj, kar bo v prihodnosti še povečalo vlogo radiologije predvsem v
prikazu zgodnjih (zlasti degenerativnih) sprememb, ki predstavljajo daleč
najpogostejši vzrok za bolečino v križu. Vendarle pa omejitve v dostopnosti
in ceni teh metod, kot tudi odsotnost koristi ob neutemeljeni indikaciji,
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zahtevajo racionalnost pri pošiljanju bolnikov na slikovne preiskave.
Zaenkrat velja, da mora zato biti diagnostični proces v ambulanti
družinskega zdravnika usmerjen v razdelitev bolnikov v dve skupini (3):
A) S specifično bolečino (sum na zlom – osteoporoza, tumor oz. zasevek,
na bočenje i.v. diska, spinalno stenozo ter na spondilodiscitis,
nevrološki izpadi ali sindrom kavde ekvine), kjer je slikovna diagnostika
smiselna (3, 4).
B) Z nespecifično bolečino brez znanega vzroka oz. izključenim
specifičnim, kjer je treba biti pri pošiljanju na slikovne preiskave
zadržan (3).

SLIKOVNE PREISKAVE
1. Magnetna resonanca (MR) je danes najpomembnejša radiološka
preiskava pri bolečini v križu (5). Njena najpomembnejša lastnost je visoka
kontrastna ločljivost, ki omogoča neinvaziven prikaz mehkotkivnih intra- in
ekstraduralnih struktur. V preteklosti je bil poudarek na iskanju in prikazu
mehanične utesnitve živcev, povzročene s strani diskov, malih sklepov
in spondilofitov. Kljub temu, da je prepoznava utesnitve pomembna, pa
izgleda, da večina simptomov bolečine v hrbtu ne povzroča utesnitev
živcev, pač pa lahko izvira iz samih diskov in malih sklepov. Z uporabo
nekaterih sekvenc in paramagnetnega kontrastnega sredstva se lahko
dodatno poudarijo tudi patofiziološki procesi, kot sta edem in hiperemija.
Zato je idealna metoda za prikaz zgodnjih degenerativnih sprememb tako
diska kot terminalnih plošč vretenc (3 stopnje po Modicu). MR omogoča
prikaz najzgodnejših degenerativnih sprememb diska, kot so izguba
vode in proteoglikanov ter pojav fibroznega tkiva s horizontalno cepitvijo
fibroznega nukleusa. Poleg tega MR omogoča prikaz radialne delne ali
popolne raztrganine fibroznega anulusa (majhna področja zvišanega T2
ali pokontrastnega T1 signala na periferiji diska), ki povzroča draženje
živcev, ki skupaj s prekrvljenim tkivom vraščajo v tako nastali defekt
in tako povzročajo diskogeno bolečino (7). Le to lahko povzroča tudi
draženje nociceptorjev v anulusu ob nestabilnosti negeneriranega
diska. Pojavlja se možnost minimalno invazivnega zdravljenja tako
spremenjenega diska, zato bo postala prepoznava takšnih sprememb
v prihodnosti verjetno pomembna. Vendarle pa je potrebno slikovne
najdbe interpretirati previdno, saj obstajajo spremembe v diskih tudi
pri asimptomatskih posameznikih vseh starosti (6). Prav tako je MR
idealna metoda za prikaz bočenja diska in njenegovega obsega, ter
za razlikovanje pooperativnega brazgotinjenja od ponovne ali zaostale
herniacije. Slednje nam omogoča uporaba paramagnetnega kontrastnega
sredstva. Glede na odličen prikaz mehkotkivnih struktur je MR metoda
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izbora tudi pri tumorjih in vnetjih, kjer omogoča oceno destrukcije oz.
stopnje širjenja procesa v epiduralni prostor ter prisotnost in razsežnost
patoloških zlomov. V nasprotju z med kliniki razširjenim mnenjem z MR
ne moremo vedno razlikovati med osteoporotičnim in tumorskim zlomom
vretenc. Obstaja več magnetnoresonančnih statistično pomembnih
kriterijev za razlikovanje, ki pa nam pri konkretnem bolniku pogosto ne
pomagajo. V teh primerih je potrebna kontrolna MR preiskava čez 6-8
tednov ali pa biopsija.
Poleg natančnejšega prikaza mehkotkivnih sprememb zaradi odlične
kontrastnosti je glavna prednost MR njena neinvazivnost, saj ni
ionizirajočega sevanja.
2. Večrezinska spiralna računalniška tomografija (CT) omogoča izredno
hitro preiskavo boleče hrbtenice. Računalniška obdelava omogoča ogled
prerezov v katerikoli ravnini, ter možnost prikaza notranjosti spinalnega
kanala. Zato je najnatančnejša slikovna metoda za prikaz patoloških
sprememb skeleta, kalcinacij in osifikacij, pa tudi plina. Je metoda izbora
za prikaz širine spinalnega kanala, lateralnih recesusov, intervertebralnih
foramnov in malih sklepov. Skrbna analiza preglednih rentgenogramov
lahko poda sum na spinalno stenozo, za katere natančnejšo opredelitev
bo bolnik poslan na CT spinalnega kanala. Stenoza je redko prirojena,
pogosto pa posledica degenerativnih sprememb i.v. diska, malih
sklepov in spondiloze. Lahko jo povzročijo tudi kalcinacije ali osifikacije
ligamentov (predvsem zadnjega vzdolžnega), degenerativne ali v sklopu
DISH (diseminirana idiopatska skeletna hiperostoza) (8). Odkritje plina
v diskusu praviloma izključuje vnetje, v telesu vretenca pa maligno
infiltracijo. Za diagnostiko bolezni i.v. diska še vedno izjemoma izvajamo
tudi CT mielografijo, predvsem, kadar je MR preiskava kontraindicirana.
Pri nekaterih bolezenskih stanjih se CT in MR dopolnjujeta. Pri akutnih
poškodbah ledvene hrbtenice je prva preiskovalna metoda CT, ki omogoča
oceno razširjenosti poškodbe in položaja kostnih fragmentov. Pri bolnikih
z nevrološko okvaro MR omogoča prikaz posttravmatske diskus hernije,
epiduralnega hematoma in raztrganj ligamentov (8).
Tudi pri spondilolizi in spondilolistezi sta smiselni obe preiskavi.
Predoperativno CT dokaže spondilolizo in njeno stopnjo, MR pa morebitno
degeneracijo ali herniacijo diska. Po operaciji CT služi za oceno uspeha
kostne fuzije, za oceno njene stabilnosti pa je najučinkovitejša radiološka
metoda MR, ki ob uspešnem posegu pokaže maščobno transformacijo
kostnega mozga pod terminalnimi ploščami (vsaj leto po posegu) (8).
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3. Pregledni rentgenski posnetek (RTG) je najstarejša metoda prikaza
skeleta. Gre za najenostavnejšo in najcenejšo slikovno preiskavo, ki
lahko ob natančni analizi ter dodatnih projekcijah in funkcionalnem
preizkusu nadaljnjo slikovno diagnostiko pravilno usmeri. Prav zato pa
predstavlja danes verjetno najbolj zlorabljeno preiskavo v radiologiji (9).
Prejeta gonadna doza ionizirajočega sevanja je že pri standardnih treh
posnetkih (polstranske projekcije in funkcionalni preizkus niso všteti)
največja od vseh nativnih rentgenogramov. Glede na različne študije (sicer
stare, vendar tudi tehnika ni nova) znaša toliko kot pri vsakodnevnem
rentgenogramu prsnih organov v 6 (10), 16 (11), ali 98 (12) letih.
Veliko bolnikov meni, da naj bi vsi z bolečino v križu potrebovali RTG
slikanje, v ZDA kar 87% bolnikov (13). Spremembe, najdene tako z RTG
kot MR preiskavo, ne povzročajo vedno bolečine (14-16). Velja tudi
obratno, pri veliko bolnikih z bolečino v križu ni RTG vidnih sprememb
(3). Lancet je l. 1998 objavil podatke o teh primerjavah (16, okvir 1).
Okvir 1: primerjava izsledkov nativnih rentgenogramov in klinike
(16)
•
•
•
•
•
•
•

Manjša degeneracija – skoraj polovica bolnikov asimptomatskih
Napredovala degeneracija diska – 40% asimptomatskih
Spondiloza – polovica asimptomatskih
Spondilolisteza – polovica asimptimatskih
Spina bifida – skoraj polovica asimptomatskih
Prehodni segment – skoraj polovica asimptomatskih
Scheuermannova bolezen – več kot 40% asimptomatskih

Kdaj je torej smiselno napraviti nativni rentgenogram ledvene hrbtenice?
Poenostavljen odgovor (gl. tudi okvir 2) bi bil:
Pri hujši poškodbi (ali sumu na osteoporotični zlom), sumu na tumor ali
metastazo, sumu na infekcijo ter na sindrom kavde ekvine (4).
Akutna bolečina z radikularnimi znaki pri bolniku, mlajšem od 55 let, ni
indikacija za nativni rentgenogram (9), temveč za MR preiskavo.

NAPOTITEV NA SLIKOVNE PREISKAVE
Zgoraj omenjena spoznanja so vodila k izdelavi smernic v diagnostiki
in zdravljenju bolečine v križu. Večina bolnikov ne potrebuje takojšnje
slikovne diagnostike, v veliko primerih koristi ustrezna terapija pred slikanji
(4). Odločitev o slikanju naj temelji na podlagi usmerjene anamneze in
kliničnega pregleda.
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Najprej navajamo stanja (»rdeče zastave«) (17), kjer je treba posumiti na
specifični vzrok bolečine (okvir 2).
Smernic je več pri akutni bolečini v križu (okvir 3), manj pri kronični (okvir
4)(18,19).
Ponovno poudarjamo pomembnost kliničnega prepoznavanja suma
na specifični vzrok bolečine (t.i. »rdeče zastave« in kompresija živčne
korenine), kjer je slikovna diagnostika lahko utemeljena (3).
Stanja, pri katerih je treba posumiti na specifični vzrok bolečine v križu po
BMJ z leta 2006 (3,17):
Okvir 2: stanja »rdeče zastave«, ki kažejo na možno spnalno
patologijo ali kompresijo živčne korenine (17)
»Rdeče zastave«
• Starost manj kot 20 ali več kot 55 let
• Ne-mehanična bolečina (ni povezana s časom ali aktivnostjo)
• Bolečina v prsih
• Anamneza raka, steroidov, HIV
• Splošno slabo počutje
• Izguba teže
• Razširjena nevrološka simptomatika
• Strukturna deformacija hrbtenice
Pokazalniki kompresije živčne korenine
• Enostranska bolečina v nogi > bolečina v križu
• Izžarevanje v stopalo ali prste
• Odrevenelost ali parestezije v istem področju
• Dvig iztegnjene noge poveča bolečino
• Lokalizirana nevrološka simptomatika (omejena na eno korenino)
Povzetek 11 nacionalnih smernic glede diagnostike akutne bolečine v
križu po BMJ 3,18):
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Okvir 3: povzetek priporočil 11 nacionalnih kliničnih smernic pri
akutni bolečini v križu (18)
Diagnostika
• Diagnostična triaža (nespecifična bolečina, specifična patologija
ali radikularni simptomi)
• Anamneza in fizikalni pregled za izključitev »rdečih zastav«
• Fizikalni pregled glede radikularne bolečine
• Premisek o psihosocialnih faktorjih, če ni izboljšanja
• RTG pregled pri nespecifični bolečini ni smiseln
Priporočila v Evropskih kliničnih smernicah za diagnozo kronične bolečine
v križu po BMJ iz l. 2006 (3,19)
Okvir 4: Priporočila v Evropskih kliničnih smernicah za diagnozo
kronične bolečine v križu (19)
Diagnoza
• Triaža za izključitev specifične patologije in radikularne bolečine
• Opredelitev prognostičnih faktorjev (delo, psihosocialni stres,
depresija, stopnja bolečine, prejšnje epizode, pričakovanja,…)
• Slikovna diagnostika ni priporočena razen ob močnem
kliničnem sumu na specifično patologijo
• Magnetna resonanca je najboljša možnost pri radikularni
simptomatiki, vnetju ali tumorju/metastazi
• Nativni rentgenogram je najboljša možnost pri opredelitvi
strukturnih deformacij
Z obojimi priporočili se skladajo tudi smernice ameriškega zdravniškega
združenja (American college of physicians), ki jih zato navajamo le
okvirno (4):
Takojšnje slikanje je smiselno pri bolnikih z velikim tveganjem za raka,
spinalno infekcijo, sindrom kavde ekvine ali hude oz. napredujoče
nevrološke izpade.
Slikanje po zdravljenju je priporočeno pri bolnikih z majhnim tveganjem za
raka, tveganjem za vnetno bolezen hrbtenice, frakturo, znaki radikulopatije
ali spinalne stenoze. Ponovitev slikanja je smiselna le pri bolnikih z novimi
ali spremenjenimi simptomi.
Navedene smernice ne omenjajo sakroiliitisa, na katerega je prav tako
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treba pomisliti in predstavlja specifično patologijo. Njegova diferencialna
diagnoza je dokaj široka (seronegativni spondiloartritisi, infekcija, putika,
hiperparatiroidizem) (9), slikovna diagnostika pa jo lahko s prikazom
vzorca prizadetosti sakroiliakalnih sklepov (SIS) zoži. Pri tem je
pomembna predvsem MR, ki je najobčutljivejša na zgodnje spremembe
s prikazom hiperemije in edema, ko erozije in skleroza ob sklepih še
niso izražene in vidne na RTG posnetku niti CT preiskavi. Hkrati pri MR
preiskavi (večinoma mladega) bolnika ali bolnice ne obsevamo, medtem
ko je prejeti odmerek pri RTG in CT preiskavah SIS velik.
Treba je opozoriti še na bolečino v križu pri otroku, ki jo je vedno treba
jemati skrajno resno in zahteva hitro specialistično obravnavo ter slikovno
diagnostiko.

ZAKLJUČEK
V prispevku je poudarjena pomembnost klinične prepoznave suma na
specifično bolečino v križu, ki lahko utemelji slikovno diagnostiko (okvir
1). Najdbe le-te pri nespecifični bolečini slabo korelirajo s kliniko.
Kot vedno je treba na koncu opozoriti na potrebo radiologa po poznavanju
vsaj osnovnih kliničnih podatkov, da lahko smiselno razloži svoje
preiskave. Prav tako lahko le dobra zveza med klinikom in radiologom
slikovno diagnostiko pravilno usmeri in bolniku prihrani nepotrebne
preiskave ali posege.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hart LG, Deyo RA, Cherkin DC. Physician office visits for low back pain: Frequency,
clinical evaluation , and treatment patterns from a US national survey. Spine 1995;
14: 11-9.
Deyo RA, Rainville J, Kent DL. What can history and physical examination tell us
about low back pain? JAMA 1992; 268:760-5.
Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ
2006; 332: 1430-4.
Chou R, Quaseem A, Owens DK, Shekelle P. Diafnostic imaging for lower back pain:
advice for high-valuable health care from the american college of physicians. Ann
Intern Med 2011;154:181-89.
13. Jevtic V. Magnetic resonance imaging appearances of different discovertebral
lesions. Eur Radiol 2001;11:1123-35.
Boden SD, Davis DO, Dina TS, Patronas NJ, Wiesel SW. Abnormal magneticresonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects. A prospective
investigation. J Bone Joint Surg Am. 1990;72:403-8.
Mccarron RF, Wimpee MW, Hudkins PG, Laros GS. The inflammatory effect of
nucleus pulposus. A possible element in the pathogenesis of low-back pain. Spine
(Phila Pa 1976). 1987;12:760-4.
12. Jevtič V. Uporabnost računalniškotomografskih in magnetnoresonančnih preiskav
v diagnostiki bolečine v križu. Rehabilitacija 2005;3-4:20-25.
Helms CA. Fundamentals of skeletal radiology. Elsevier Saunders, 2005:2-3.

103

VIII. ortopedsko srečanje
10. Webster EW, Merril OE. Radiation hazards: II. Measurement of gonadal dose in
radiologic examinations. NEJM 1957; 257: 811-819.
11. Antoku S, Russel WJ. Dose to the active bone marrow, gonads and skin from
roentgenography and fluoroscopy. Radiology 1957;101:669-678.
12. Andron GM, Crooks HE. Gonad radiation dose from diagnostic procedures. Br J
Radiol 1957;30:295-297.
13. Deyo R, Diel AK, Rosenthal M. Reducing roentgenography use: can patient
expectations be altered? Ann Intern Med 1987; 147: 141-56.
14. Van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW, Bouter LM. Spinal radiographic findings
and non specific low back pain. A systematic review of observational studies. Spine
1997;22:427-34.
15. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS.
Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. N Engl
J Med 1994;331:69-73.
16. Roland M, Van Tulder M. Should radiologists change the way they report plain
radiography of the spine? Lancet 1998;352:348-9.
17. Waddell G. The back pain revolution. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998.
18. Koes BW, Van Tulder M, Ostelo R, Burton AK, Wadell G. Clinical guidelines for the
management of low back pain in primary care: an international comparison. Spine
2001;23:2504-13.
19. O Airaksinen, J I Brox, C Cedraschi, J Hildebrandt, J Klaber-Moffett, F Kovacs et
al. On behalf of the COST B13 Working Group on Guidelines for Chronic Low Back
Pain. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain.
Eur Spine J 2006;15 Suppl 2:192-300.

104

VIII. ortopedsko srečanje

20 LET AMD-ARTROSKOPSKE
MIKRODISCECTOMIAE LEDVENE
HRBTENICE
(sec. KAMBIN-1982)
Opomba : gledanje ni nadomestek razmišljanju
sec.Dr James Hougston.
Miloš Kramberger, ortoped
Kalus d.o.o.Maribor
UKC Maribor-Ortopedski oddelek

Po Valesovem,Ottolengijevem in Schajowitzevem opisu postero-lateralne
perkutane aspiracijske biopsije ledvenih vretenc se sproži izjemen interes
in razvoj perkutane in kasneje endoskopske ( tudi kombinirane ) mini
invazivne kirurgije hrbtenice. Kemično sproženi nukleolizi intervertebralne
ploščice se pridružijo: mehanični,aspiracijski,in laserski posegi na oboleli
iali degenerirani medvretenčni ploščici ledvene hrbtenice.
Silovit dialog tehnično-medicinskih entuziastov,je rezultiral v razvoju
tehničnih sistemov, instrumentarija in operativnih tehnik. Pojavi se
endoskopska kirurgija hrbtenice kot vrh mini invazivnih kirurških posegov
z vsemi poznanimi prednostmi.Veliko slovitih imen Amerike,Evrope
in Japonske sodeluje in izgradi temelje,znanstveno obligira,zahteva
kritičnost,navdušuje tako strokovnjake kot pacijente.Razvite so laparos
koske,transtorakalne in dorzalne perkutane tehnike,v razvoju kaudalne
epiduralne z mini fleksibilnimi endoskopi in fleksibilnimi specialnimi
aplikatorji in transmiserji selektivno delujočih laserskih izvorov.
Kirurška biblija-ATLAS OF ENDOSCOPIC SPINE SURGERY avtorjev
John J. Regan-a,Paul C.McEfee-a in Michaela J. Mack-a ,v ponatisu
izdana 1995 leta, mi je kot navdušenemu in zasvojenemu pristašu in
izvajalcu razvoja mini invazivne,še posebej endoskopske kirurgije, bila
izvor znanja in strokovno-moralne opore.
Z metodologijo in instrumentarijem KAMBIN-a smo pričeli z AMD (
artroskopsko mikrodiscektomijo – asistirano artroskopsko ) 1991 leta.
Tehnično jedro nam je predstavljal Richard-s Dyonics-ov operativni
set,Dyonicsov mehanični schaver,aspiracijski sistem in v enem primeru
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90 W Holmium-Nyag laser.

PREDNOSTI METODE
1. dopolnitev diagnostike z diskografijo,kar se izvaja obligatno kot prva
stopnja postopka.
. instrumentacija in poseg se izvede izven medularnega kanala,s
čimer se izognemo poznanim spremljajočim komplikacijam kot so
: epiduralnim krvavitvam,perineuralni fibrozaciji,venozni stazi in
neuralnim edemom.
. poseg ne otežkoči eventuelno potrebne kasnejše kirurške posege
4. zmanjša možnost razvoja post operativne nestabilnosti ( seveda
zavedati se moramo,da diskopatija sama zase že prestavlja pot v
nestabilnost )
5. poteka kot enodnevna hospitalizacija
. čas in obseg rehabilitacije močno skrajša ( seveda v pogojih
normalnih družbenih razmer )-s tem se stroški zdravljenja močno
zmanjšajo,aktivnemu omogočimo zelo hitro aktivacijo.
. zmanjša in skrajša ekspozicijo tkiva,kar zmanjšuje možnosti vnosa
infektov
KONTRAINDIKACIJE
1. težki nevrološki izpad
. Cauda-equina
. veliki prosti sekvestri in ekstrudirani diskus
4. tumorji
5. obsežni abscesi
. težke deformacije
. stanje po predhodnih odprtih operacijah
MOŽNE KOMPLIKACIJE
1. nevralne poškodbe
. prodor v abdominalno votlino
. poškodba velikih žil
4. Psoas hematomi
KAKO
1. poseg je indiciran šele po obveznemu algoritmu preiskav in precizno
fokusirani diagnozi
. poseg opravimo v lokalni anasteziji,po ordiniranju blagih pomirjeval in
perifernega analgetika,saj mora biti pacijent buden,ker nam posreduje
podatke o kontaktu z živcem.
. pred posegom moramo pacijenta seznaniti s celotnim postopkom,ga
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ustrezno psihično pripraviti,oceniti njegove psihične sposobnosti
4. posege opravimo v lokalni narkozi,v trebušni izravnalni legi,s
posebno pripravo operacijskega polja,s pomočjo RTG ojačevalca in
izkušenega inžinerja radiologije in prostorsko kontrolo,nakar vstopimo
z vodilno iglo v željen medvretenčni prostor.
5. področje vstopa je zelo majhno-cca.5 mm2.
. s pacijentom vzdržujemo stalen pomirjujoč kontakt,ga seznanjamo
kaj počnemo,ga pripravimo na faze,katere so lahko boleče.V kolikor
prezentira močnejše bolečine poseg prekinemo.
. primarno opravimo diskografijo,šele nato se odločimo ali bomo poseg
nadaljevali z AMD.
8. artroskopsko kontroliramo področje pred vstopom s perforantnim
instrumentarijem skozi anulus fibrozus v intradiskalni prostor-vsak
korak tudi pod kontrolo rentgena.
9. običajno smo uporabljali le enostranski dostop,le dvakrat
obojestranskega ( terapija vnetij,z delno sekvestrektomijo in
vstavitvijo lavaže ).Koraki postopka so definirani.Za odstranjevanje
delov degenetriranega diskusa smo uporabljali posebne mehanične
instrumente,nekatere
kombinirane
z
aspiratorjem,mehanični
schaver,laserski transmiter ( 1x ),veliko izpiranja.

NAŠE INDIKACIJE
Držali smo se standardnih-operirali smo Herniae disci do stadija subtekalne
perforacije in kjer nismo dokazali prostih sekvestrov v nevralnem kanalu.
Nekatere posege smo opravili v mejnem indikacijskem področju:
postraumatsko stanje,spondilodiscitis,kombinaciji več etažne koščene in
diskogene stenoze,visoko v področju L1-L2,pri drsečem vretencu.
NAŠ VZOREC
Do danes smo opravili 120 posegov - zadnji poseg sem opravil v oktobru
2011..Analiziranih imamo 54…….od leta 1992 do 1998.Analiza celotnega
vzorca bo dala vpogled v dvajsetletno obdobje in tako še realnejšo sliko
oumestnosti te metode.
Uspešnost posegov v našem vzorcu je 76 % ( Kambin je poročal o 86 %
uspehu ).Pri reoperacija ( v obdobju znotraj treh mesecev po posegu )smo
imeli grupo kjer smo našli substrat perzistirajočim težavam,a se stanje
ljub reoperaciji ni popravilo,našli smo skupino,kjer ob klasična operativna
reviziji nismo našli ustreznega substrata in so še nadalje imeli težave.

NAŠE KOMPLIKACIJE
1. prostora L5-S1 nismo uspeli ustrezno doseči
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. prekinitev zaradi bolečin
. bradikardija po aplikaciji lokalnega anestetika

ZAKLJUČEK
Metoda se je ob upoštevanju indikacij izkazala kot uspešna-ima velik
potencial nadaljnega razvoja saj nam tehnika vedno znova ponudi boljše
rešitve,in kar je zelo pomembno-metoda je pacijentu zelo prijazna.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
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Arthroscopic Microdiscectomy : Posterolateral Approach
Kambin Artroscopic Microdiscectimy System (AMD).
Tečaj Laserske perkutane discectomiae-Zurich (Holmium-Yag laser)
Predavanja in hospitacija na kliniki Groshader v Munchnu : Trans laparoskopska
discectomia in stabilizacija z interdiskalnimi košaricami

VIII. ortopedsko srečanje

SPONDILOLIZA IN
SPONDILOLISTEZA
Asist.mag. Zmago Krajnc, dr.med.
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Spondiloliza (spondilo – vretence, liza – raztapljanje, razpad): pomeni
prekinitev dela loka vretenca, ki povezuje zgornji in spodnji sklepni
odrastek (pars interartikularis) vretenca.
Spondilolisteza (spondilo – vretence, listeza – premik): pomeni zdrs
zgornjega oz. kranialnega vretenca navzpred glede na spodnje oz.
kavdalno vretence. Ob tem moramo omeniti še retrolistezo – zdrs
zgornjega vretenca navzad, ki je povezan predvsem z degenerativnimi
spremembami hrbtenice in stransko listezo, ki jo lahko odkrijemo pri
degenerativni skoliozi.

ETIOLOGIJA
Spondiloliza je obolenje, ki je značilno predvsem za otroke in maldostnike,
pri starejših se pojavlja redkeje. Incidenca pri starosti šetih let znaša
4-5%, pri odraslih je prevalenca 6-8%. Ugotavljamo, da se pogosteje
pojavlja med populacijo, ki je izpostavljena kroničnim, dinamičnim,
ekstenzijskim obremenitvam pri katerih se omenjen odstotek močno
poveča. Opisujejo celo do 40% incidenco med gimnastičarkami. Nastane
kot posledica preobremenitve loka vretenca, zaradi česar pride do ti. stres
frakture, ki se zaceli s sindezmozo. Lahko se pojavi samo enostransko,
če je pars interartikularis prekinjen na obeh straneh, pa obstaja večja
verjetnost zdrsa. Spondiloliza se najpogosteje pojavi v starosti 5-7 let,
do posledičnega zdrsa vretenca pa pride med 10 in 15 letom, ob te se
pojavijo tudi simptomi. Pri nekaterih bolnikih je sindezmoza dovolj čvrsta,
da prepreči premik med vretenci. Redkeje se pojavi sindezmoliza v
puberteti, močno bolečino lumbalno potrdimo kot spondililizo s pomočjo
scintigrafije. Najpogostejšalokacija je L5 (90%).
Spondilolisteza kot posledica spondilolize se pojavi v 20-50% spondiloliz.
Vzroki za nastanek spondilolisteze pa so lahko različni – opisani v tabeli.
Pojavlja se pri 5% populacije in pri približno polovici postane simptomatska.
Degenerativna oblika nastane zaradi degeneracije medvretenčne ploščice
in fasetnih sklepov. Ob tem pa morajo biti fasetni sklepi prirojeno orientirani
bodisi bolj horizontalno, bodisi bolj sagitalno, bodisi so displastični, saj ob
normalno orientiranih fasetah klub degeneraciji ne bo prišlo do listeze.
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VRSTA

STAROSTNO
OBDOBJE

PATOLOGIJA

Displastična

Otroštvo

Kongenitalna nepravilnost
fasetnih sklepov

Istmična

5-50 let

Defekt (stres zlom) v
interartikularnem delu

Degenerativna Pri starejših

Degeneracija in remodelacija
fasetnih sklepov

Travmatska

Ne glede na starost

Akutni zlom lamine, pedikla ali
fasete

Patološka

Ne glede na starost

Lokalizirana ali generalizirana
bolezen kosti

Iatrogena

Pri odraslih

Po operativnih posegih (deza,
resekcija fasetnega sklepa,…)

Tabela: Razdelitev spondilolistez glede na vzrok nastanka

Glede na stopnjo zdrsa (razmerje med premerom spodnjega in premikom
zgornjega vretenca) odčitano na stranskem posnetku RTG slike hrbtenice
spondilolistezo delimo v pet podskupin oz. stopenj:
• 1. stopnja: 0-25%,
• 2. stopnja: 25-50%,
• 3. stopnja: 50-75%,
• 4. stopnja: ˃ 75%,
• 5. stopnja: spondiloptoza – popoln zdrs kranialnega pred kavdalno
ležeče vretence.

KLINIČNA SLIKA
Bolezen je pogosto asimptomatska in ne povzroča bolniku nobenih
težav. Stopnja pojavnosti težav je odvisna predvsem od vrste oz.
vzroka spondilolize/spondilolisteze, stopnje premika in aktivnosti, ki ji je
izpostavljena oseba s opisanimi spremembami hrbtenice.
Običajno bolniki opisujejo težave kot bolečino v spodnjem delu hrbtenice
– v križu, ki se lahko širi glutealno in v zadnji del stegenskih mišic.
Bolečina se tipično pojavlja in okrepijo med težjimi fizičnimi obremenitvami
in pri tekmovalnih športih, pri katerih se izvajajo hiperekstezijski gibi
oz. obremenitve hrbtenice (gimnastika!). Pri večini ob počitku bolečina
popusti. Pri otrocih se bolečine najpogosteje pojavljajo med puberteto, v
obdobju hitre rasti..
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Pri zdrsih večjih stopenj lahko bolniki opisujejo težave značilne za
draženje živčne korenine ali utesnitve spinalnega kanala.
Pri bolnikih običajno ugotavljamo palpatorno bolečnost prizadete
regije, značilno je omejena in močno boleča retrofleksija (DD: stenoza,
fasetni sklepi), pri dvigu iztegnjene noge od podlage (Lasegue), lahko
opazimo povečan tonus posteriorne muskulature stegna, pozitiven
psevdolasegue,…, pogosto imajo taki bolniki značilno držo in hojo s
poudarjeno kompenzatorno lordozo, pri večjih zdrsih je pri bolnikih
astenične konstitucije ob palpaciji hrbtenice možno zatipati značilno
stopničasto konturo.

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE
Kot pri vsakem bolniku z bolečino v križu najprej napravimo RTG posnetek
hrbtenice v obeh standardnih projekcijah (anteroposteriorna in stranska)
in pri sumu na spondilolizo oz. spondilolistezo še polstranska posnetka na
katerih se lahko tipično prikaže defekt intervertebralnega dela vretenca.
Če z RTG slikami ne moremo potrditi defekta opravimo scintigrafijo (ali še
bolje SPECT), ki nam lahko pokaže povečano aktivnost v predelu defekta
kostnine in tako potrdimo sum, da gre za spondilolistezo. Natančneje
si kostne in mehko-tkivne strukture prikažemo s pomočjo CT in MRI
preiskave, ki nam pomagata pri odločitvi glede nadaljnjega zdravljenja.
Stopnjo dinamične nestabilnosti si lahko prikažemo tudi s pomočjo
funkcionalnih posnetkov hrbtenice.
Spondilolizo v večini primerov uspešno pozdravimo konzervativno in
operacija ni potrebna. Pri kroničnem poteku bolezni svetujemo prekinitev
težjih fizičnih aktivnosti, ki prožijo bolečino in izvajanje vsakodnevnih
vaj za krepitev hrbteničnih in trebušnih mišic, pri težjem poteku bolezni
se predlaga mirovanje ter prehodna namestitev ortoze do umiritve
simptomov. Pri akutnem poteku (tip 4) se hitreje odločamo za namestitev
ortoze. Operativno zdravljenje je potrebno ob neuspešnem poskusu
konservativne terapije ali sočasni drugi patologiji: resekcija sindezmoze,
premostitev s kostnim transplantatom, osteosinteza, dicsektomija in deza
pri sočasni spondilolistezi,…
Tudi pri bolnikih s spondilolistezo poskušamo s konzervativno terapijo,
ki se priporoča bolnikom predvsem bolnikom s 1., 2. in (celo 3.) stopnjo
premika, če ta ni simptomatska: omejitev težjih fizičnih aktivnosti, vaje
za krepitev hrbtne in trebušne muskulature, ortoza?, redne kontrole s
pomočjo radiološke diagnostike. Operativno zdravljenje se priporoča,
ne glede na stopnjo zdrsa, če kljub pravilni konservativni terapiji težave
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vztrajajo več kot leto dni (bolečina, nevrološki izpadi), pri napredujoči
nevrološki simptomatiki, hudi deformaciji hrbtenice, izrazito nestabilnem
segmentu hrbtenice,… Potrebno je opraviti zatrditev in občasno tudi
repozicijo premaknjenega vretenca, obstaja več kirurških tehnik.
Literatura:
1.
2.
3.
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LUMBALNA SPINALNA STENOZA
Andrej Moličnik, dr. med., spec. ortoped
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
Lumbalna spinalna stenoza pomeni zožitev ledvenega spinalnega
kanala, kar lahko vodi v utesnitev nevralnih struktur preden le te kanal
zapustijo skozi medvretnečni foramen. Gre za pogosto obolenje, ki
ponavadi prizadene bolnike v starosti 50, 60 let in se lahko v lahko
pojavi samostojno ali v kombinaciji z drugimi (hernija medvretnčne
ploščice, degenerativna spondilolisteza, skolioza). Lahko gre za prirojeno
obolenje kjer so degenerativne spremembe na hrbtenici manj izražene ali
pridobljeno obolenje, katero spremljajo izrazite degenerativne spremembe
na hrbtenici.
Obolenje je lahko asimptomatsko, lahko pa se kaže v obliki nevrogenih
klavdikacij (‘psevdo-klavdikacij’) ali v obliki ledveno-križnične radikulopatije.
Simptomi največkrat obsegajo bolečino v križu in nogah, parestezije in
motnje občutkov ter zmanjšanje mišične moči nog. Pojavnost simptomov
je značilno vezana na zravnan položaj. Sklanjanje, hoja navkreber, vožnja
kolesa ali čepenje simptome omilijo. V primeru klavdikacijskih bolečin je
le-te potrebno ločiti od tistih, ki nastanejo ob periferni arterijski bolezni.
Zdravljenje je konzervativno ali operativno. Slednje je namenjeno
bolnikom s težkimi simptomi in tistim, ki jim konzervativno zdravljenje ne
pomaga.

Ključne besede: spinalna stenoza, nevrogena klavdikacija, radikulpatija,
zdravljenje.
UVOD
Lumbalna spinalna stenoza (LSS) pomeni zožitev predelov, kjer potekajo
nevralne strukture, to je spinalnega kanala, lateralnega recesusa ali
medvretenčnega foramna v ledvenem predelu hrbtenice, kar posledično
lahko vodi v njihovo utesnitev. Utesnitev naevralnih struktur (spodnjega dela
hrbtenjače in / ali živčnih korenin) pa lahko vodi v nevrološko simptomatiko
(nevrogene klavdikacije – psevdoklavdikacije, radikulopatija). Pogosto ni
jasne korelacije med radiološko stopnjo stenoze in bolnikovimi simptomi.
Spinalno stenozo lahko delimo glede na mesto (anatomska klasifikacija)
in glede na vzrok nastanka (etiološka klasifikacija). Etiološko govorimo
o prirojeni oziroma razvojni ter pridobljeni stenozi, čeprav se pogosto
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prepletata pri istem bolniku oba mehanizma (Tabela 1). Anatomsko
gledano pa lahko glede na podlagi radioloških preiskav stenozo razdelimo
v centralno, lateralno in kombinirano stenozo. Natančna anatomska
določitev mesta zožitve (centralni spinalni kanal, lateralni recesus in/ali
medvretenčni foramen) je v praktičnem smislu tudi najbolj uporabna saj
določa način in obseg kirurškega zdravljenja.
V nastanek centralne stenoze vodijo pojav posteriornih osteofitov –
spodilofitov telesa vretenc, zadebelitve rumenega ligamenta, hipertrofija
spodnjih artikularnih nastavkov, izbočenja - herniacije medvretenčne
ploščice, kompresijski zlomi vretenc in seveda kombinacije vsega
naštetega. Prevladujoči simptom stenoze centralnega tipa je nevrogena
klavdikacija. Lateralna stenoza ali stenoza lateralnih recesusov in/ali
foramnov nastane zaradi zožitve med zgornjimi artikularnimi procesusi
in posteriornim robom vretenca. Takšno zožanje lahko vklešči živčne
korenine in posledično povzroča radikularno bolečino ter ostale simptome
in znake radikulopatije (1).

Prirojena - razvojna lss
Kongenitalna oziroma razvojna stenoza je posledica nezadostne rasti
pediklov in lamin vretenca, kar vodi v razvoj nesorazmerno zmanjšanega
nevralnega kanala. Običajno se pojavi že zgodaj v življenju s podobnimi
simptomi in znaki kot pridobljena, a je degenerativnih sprememb manj.
Ti bolniki imajo ponavadi bodisi nekatere anatomske različice ustroja
lumbalne hrbtenice bodisi druge spremembe, ki povečujejo možnost
utesnitve živčnega tkiva. Na rentgenogramih pogosto vidimo krajše
korenike vretenčnega loka (pedikle), zadebeljene konvergentne ploščice
vretenc (lamine) in zadebeljene spodnje ter zgornje sklepne nastavke
(artikularne procesuse) ter prekomerno skoliozo ali lordozo, kar vse
povzroča manjšo površino spinalnega kanala. Kongenitalne malformacije
se lahko kažejo še kot nepopolno zaprt hrbtenični lok (spina bifida),
ahondroplazija in osteopetroza.
Pridobljena lss
Najpogosteje je LSS posledica degenerativnih sprememb na hrbtenici,
zato pogosto označujemo to vrsto stenoze s sinonimom degenerativna
stenoza. Če so na takšni hrbtenici prisotni že elementi prirojene stenoze
(npr. krajši pedikli), obstaja povečana verjetnost, da bo stenoza postala
simptomatska in to prej v bolnikovem življenju. Običajno se degenerativna
stenoza pojavi v petdesetem ali šestdesetem letu starosti. Nastane kot
posledica degenerativnih sprememb na področju medvretenčnih stikov
kot posledica zapletenega procesa degeneracije medvretenčne ploščice,
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malih sklepov (faset), zadebelitve rumenih ligamentov (ligg. flava),
spondiloze in včasih zdrsa vretenca (spondilolisteze). Najpogosteje
prizadene nivo L4/L5, nato nivoja L3/L4 ter L5/S1, ostale redkeje.
Patogeneza spondiloze ima svoj osnovni vzrok v staranju in degeneraciji
medvretenčne ploščice. Tudi kadar ne pride do pravega izbočenja diska
(herniacije), se starajoči disk postopoma seseda s posledičnim izbočenjem
anulusa kar postopoma vodi v nastanek diskogenih starostnih izrastkov
– osteofitov (spondilofitov). Degenerativne spremembe na fasetah,
ki jih sesedanje diska pospeši, se manifestirajo z hipertrofijo in rastjo
sinovijalnega tkiva ter pojava osteofitov, kar dodatno oži nevralni kanal
predvsem v lateralnem aspektu. Zadebelitev (hipertrofija) in izbočenje
rumenih ligamentov je naslednji pomemben in pogost dejavnik pri
nastanku stenoze predvsem centralno. Poleg pogosto prisotnih opisanih
degenerativnih sprememb se lahko pridobljena LSS pojavi tudi pri številnih
drugih obolenjih, poškodbah in postoperativnih stanjih.
PRIROJENA - RAZVOJNA 1. IDIOPATSKA
2. AHONDROPLAZIJA
3.SPONDILOEPIFIZARNA DISPLAZIJA
4. MORQUIO SINDROM
5. SPINALNI DISRAFIZEM
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PRIDOBLJENA

1. DEGENERATIVNA
a. spondiloza
b. spondilolisteza
c. skolioza
d. osifikacija post. spin. ligamenta
e. osifikacija lig. flavuma
f. intrasoinalne sinovijalne ciste
2. POSTOPERATIVNE
a. laminektomija
b. fuzija
c. fibroza
3. TRAVMATSKE
4. METABOLNE/ENDOkRINE
a. Epiduralna lipomatoza (Cushing’s
disease)
b. Osteoporoza
c. Akromegalija
d. Pseudoprotin
e. Renalna osteodistrofija
5. SKELETNE
a. Mb Paget
b. Ankilozirajoči spondilitis
c. Reumatoid artritis
d. Difuzna idiopatska skeletna
hiperostoza -(DISH)
Tabela 1 VZROKI LSS

KLINIČNA SLIKA
Bolniki so ponavadi starejši od 50 let. Najprej se pojavi nespecifična
bolečina v križu, kasneje pa še bolečina, parestezije, hipestezije in
oslabelost spodnjih okončin. LSS je ponavadi kronično stanje, ki se
prične postopoma preko več let trajajoče nespecifične bolečine v križu,
katera se nenadoma poslabša z prehodno epizodo hujše bolečine v križu
in / ali vzdolž spodnje ekstremitete (lumboishialgija). Omenjene težave
v križu in ekstremitetah se ponavadi najprej pojavi pri vzravnanem,
stoječem položaju, se poslabšajo pri hoji in se tipično izboljšajo pri počitku
v sedečem ali flektiranem položaju hrbtenice. Simptomi in nevrološki znaki
se med bolniki in tudi pri posameznem bolniku lahko spreminjajo. Na
primer bolnik lahko toži bodisi za nenadno ostro bolečino vzdolž spodnje
ekstremitete ali pa je lahko problem počasi nastala topa, neznačilna
bolečina v sakroiliakalni regiji in v stegnu. V primeru centralne stenoze je
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bolečina ponavadi obojestranska, čeprav ne nujno simetrična, v primeru
lateralne utesnitve pa je simptomatika ponavadi enostranska, celo v
obliki jasne monoradikulopatije. Senzorni in motorični izpadi ustrezajo
anatomski distribuciji radikularne bolečine.
Bolečina je tipično vezana na zravnan stoječ položaj, hojo po ravnem ali
navzdol, medtem ko sklanjanje naprej, hoja navkreber, vožnja kolesa,
čepenje ali sedenje bolečino omilijo. Vzrok temu leži v dejstvu, da v
fleksijskih položajih hrbtenice pride do povečanje površine spinalnega
kanala in lateralnega recesusa ter foramna ter s tem do razbremenitve
nevralnih struktur. Trias, sestavljen iz bolečin v nogah, občutka gluhosti v
njih in mišična oslabelost nog, ki se pojavijo med stojo, hojo, predstavlja
sindrom nevrogene klavdikacije (2). Nevrogena klavdikacija ali
psevdoklavdikacija za razliko od klavdikacije zaradi periferne bolezni
arterij ne nastaja pri vožnji kolesa in hoji navkreber in počitek v zravnanem
stoječem položaju je ne omili. Pri nevrogeni klavdikaciji se bolečina širi
od križa navzdol, v primerjavi z intermitentno klavdikacijo pa je daljši
tudi čas minevanja bolečine, in sicer od 15 do 20 minut. Pri intermitentni
klavdikaciji ob periferni arterijski bolezni se bolečina začne v mečih in širi
navzgor, najpogosteje še v glutealni predel in popusti v nekaj minutah tudi
pri počitku v zravnanem stoječem položaju. Pri tem stanju gre ponavadi že
za generalizirano aterosklerozo; močno so lahko prizadete že koronarne,
karotidne in druge arterije. Seveda je možna tudi kombinacija obeh
vzrokov bolečin, še posebej v starosti, za nadaljnje zdravljenje pa je zelo
pomembno razlikovanje med obema vzrokoma bolečin (Tabela 2). Možen
je tudi pojav nevrogene psevdoklavdikacije z intermitentnim priapizmom,
še posebej med hojo, ali pa samo priapizem pri bolnikih z ahondroplazijo
(3).
Starost bolnikov pri kateri se pojavijo težave je neposredno povezana z
stopnjo prirojenih elementov stenoze (npr. krajši pedikli). Tako se lajko
pri pri ahondroplastikih z hudo stopnjo primarne stenoze izraziti simptomi
pojavijo že v med 20. in 30. letom. Lahko nastane celo akutna paraplegija
v primerih ko nastane blaga akutna protruzija diska, ki na hitro dodatno
zoža že tako zožen kanal. Mnogi bolniki z znaki in simptomi spinalne
stenoze je imelo v preteklosti tudi že operacijo na hrbtenici. Najpogosteje
se simptomi stenoze pojavijo po sedmi, osmi dekadi življenja z
progresivno izgubo zmožnosti stoje in hoje zaradi ishialgije, parestezij
z ali brez bolečih parestezij. Pri starejših bolnikih ravno dejstvo, da se
izognemo nepokretnosti, invalidskemu vozičku in odvisnosti od drugih,
opravičuje medicinsko tveganje za kirurško dekompresijo kanala, ki je pri
takšnih bolnikih zaradi komorbidnosti seveda povečano. Med bolniki, ki
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se oglasijo pri splošnem zdravniku zaradi kronične bolečine v križu, ima
3 do 4% lumbalno spinalno stenozo, med vsemi napotenimi k specialistu
zaradi kronične bolečine v križu pa je tistih z lumbalno spinalno stenozo
13 do 14% (4). Lumbalna spinalna stenoza lahko vodi v številne omejitve
bolnikovih delovnih, socialnih in rekreacijskih aktivnosti, kar lahko vodi v
debelost in poslabšanje splošnega fizičnega stanja s posledičnimi srčnožilnimi in drugimi zapleti, neredek pa je tudi pojav depresije in drugih
psihičnih težav.
ZNAČILNOSTI

VASKULARNE NEVROGENE KLAVDIKACIJE KLAVDIKACIJE PSEVDOKLAVDIKACIJE

mehanizem

ishemija

ishemija / mehanski

bolečina

+

+/-

Mesto bolečine

aktivirane mišice lumbalgija, lumboishialgija

Bolečino olajša... počitek

fleksijski položaj, sedenje

motorika

Redko prizadeta Občasno, slabše pri hoji

pulzi

zmanjšani

bp

arteriografija

diagnostična

bp

Slikovna dg (MR, bp
CT, mielografija)

diagnostična

Tabela 2. VASKULARNE IN NEVROGENE KLAVDIKACIJE

Simptomi s katerimi ločimo LSS od drugih vzrokov lumbo-sakralne
radikulopatije so nevrogene klavdikacije, posturalna odvisnost težav in
sindrom kavde ekvine.
Točna patogeneza nevrogene klavdikacije ostaja predmet debat,
vzrokov za nastanek pa je več. Najverjetnejša sta kompresija živčnega
tkiva oziroma kavde ekvine ob zravnanem položaj (posturalni vzrok) ter
njihove mikrovaskulature (ishemični vzrok). Tako pri povečanih metabolnih
potrebah živčnega tkiva relativna ishemija vodi v nastanek ishemične
bolečine v področju lumbalnih korenin oziroma kavde. Pomemben vzrok
bi lahko bil tudi nastanek venske kongestije zaradi mehanskega pritiska,
opisane pa so tudi poškodbe aksonov, pojav intra- in perinevralna
fibroze. Bolečina pa se lahko pojavi tudi zaradi vnetja v predelu rumenih
ligamentov in kapsule fasetnih sklepov. Pri intermitentni klavdikaciji pa
leži vzrok seveda v napredovali periferni žilni bolezni in posledični ishemiji
mišic (5).
Radikulopatija pri stenozi lateralnega recesusa ali foramna se kaže z
118

VIII. ortopedsko srečanje
izrazitim zmanjšanjem mišične moči v nogah ali zmanjšanjem občutkov v
njih ter z asimetričnimi kitnimi refleksi. Simptom posturalnega poslabšanja
radikulopatije (‘spinalna klavdikacija’) je prav tako značilen za LSS. Zanj
je značilen takojšen začetek lumboishialgičnih težav pri vzravnanem
ali hiperekstendiranem položaju hrbtenice (stoja, zaklon). Bolečina se
rapidno zmanjša pri predklonu ali sedenju. Tukaj je patogeneza nekoliko
bolj razumljena kot pri nevrogeni klavdikaciji. V ekstendiranem položaju
hrbtenice se lahko protruzija diska poveča v kolikor proces degeneracije
preko spondilotičnih osifikacij še ni stabiliziral anulus diska ali povzročil
fuzijo. Poleg tega se prostor med laminami skrajša, lahko pride celo do
prekrivanja lamin, rumeni ligament je posledično relaksiran in se vboči
navznoter proti kanalu kar dodatno zmanjšuje prostor, ki je na razpolago
nevralnim strukturam. Kranialni premik superiorne fasete in kavdalni
premik inferiorne fasete pa dodatno zožita recesus in foramen. Posturalno
agravacijo radikulopatije pri vzravnanem položaju bolnika ali pri zaklonu
tako lahko razložimo z direktno kompresijo korenin, kar zmanjša njihovo
funkcijo.
Sindrom kavde ekvine se kaže z intermitentnimi ali progresivnimi znaki
ohlapne parapareze, motnjami v delovanju sfinktrov (neboleča retenca,
urina s posledično inkontinenco ter inkontinenca za blato, včasih zaprtje),
odsotnim ali oslabljenim bulbokavernoznim refleksom, impotenco,
senzibilitetnimi izpadi v obliki jahalnih hlač, bolečinami v spodnjem delu
hrbta. Gre za kompresijo oziroma poškodbo lumbalnih in sakralnih živcev
pod hrbtenjačnim konusom, kar daje sliko okvare spodnjega motoričnega
nevrona. Za razliko od akutne ekstruzije diska ali krončnih progresivnih
težav pri tumorjih, se pri LSS znaki kavde pojavijo pri stoječem položaju
ali med hojo. Vzrok kavde ekvine pri LSS leži ponavadi v hudi centralni
stenozi L3/L4 ali L4/L5 z posledično kompresijo križničnih korenin.
Mielografsko se pri takšnih bolnikih ponavadi najde kompleten stop,
prognoza pa je po dekompresiji praviloma dobra (6).
Sindrom kavde ekvine pri centralni stenozi in radikulopatija pri stenozi
lateralnega recesusa štejemo med zaplete LSS in oba spadata med
absolutne indikacije za operacijo.

KLINIČNI PREGLED
Klinični pregled bolnika z LSS je pogosto normalen. Pri inspekciji
opazujemo kožo hrbta in iščemo znake okultne spine bifide (poraščenost,
nevusi, hemangiomi nad potekom hrbtenice), opazujemo krivino
hrbtenice, njeno gibljivost, občutljivost na palpacijo. Beležimo bolnikove
simptome pri aktivni fleksiji in še posebej ekstenziji (parestezije, bolečine
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ali gluhost v nogah). Bolniki lahko imajo zravnano lumbalno lordozo
in tipično hodijo z rahlim upogibom trupa naprej. Zmožnost ekstenzije
v lumbalnem predelu je zmanjšana. Herniacija medvretenčne ploščice
v ledvenem predelu povzroči ipsilateralno radikularno bolečino zaradi
utesnitve živčne korenine pri testu dviganja zravnane noge in dorzalne
fleksije stopala (Lassegue), bolniki z LSS pa tega znaka večinoma
nimajo, kar je zanimivo. To nam dejansko lahko pomaga razločevati med
radikulopatijami. Pri radikulopatiji zaradi diskus hernije zgleda da pritiski
in odmik korenine ter posledično vnetje z edemom korenine znižata prag
za stimulacijo korenine ki se pojavi z raztegnitvijo pri Lassegue testu.
Pri stenozi pa lahko zaradi dviga okončine in posledičnega zmanjšanja
lordoze zaradi upogiba kolka in nagiba medenice nazaj pride celo
do zmanjšanega pritiska na korenino. Kitni refleksi, senzibiliteta,
moč spodnjih ekstremitet so lahko normalni ali patološki, slednji se
ponavadi pojavljajo pri lateralni in kombinirani stenozi. Tako lahko
najdemo asimetrične kitne reflekse, zmanjšano mišično močjo ene noge
in asimetrično usihanje mišic nog. Včasih je zelo težko najti korelacijo
med radiološko ugotovljenim anatomskim mestom stenoze in kliničnim
deficitom, ki ga ugotavljamo. Tako je lahko npr. ugasel patelarni refleks
posledica kompresije korenine L4 zaradi centralne stenoze L2-L3 ali L3L4, stenoze lateralnega recesusa L3-L4 ali intraforaminalne stenoze L4L5. Pogosto je bilateralna stenoza povezana tudi samo z unilateralnimi
simptomi.
Znakov okvare zgornjega motoričnega nevrona, kot so ojačeni kitni
refleksi in pozitivni znak Babinskega, ni, razen pri pridruženih okvarah.
Ker simptomi ponavadi nastopijo s hojo, je zelo pomembno, da pregled
izvedemo tako v mirovanju, ko simptomov ponavadi ni, kot po določenem
času hoje, ko se pojavijo in je pregled treba opraviti takoj. Za diagnozo je
pomemben tudi pozitiven Dyckov test (bolnik ob hoji v izrazito zravnani
drži s poudarjeno lumbalno lordozo začuti bolečine, ki pa se po sklanjanju
naprej omilijo). Pri kliničnem pregledu ne smemo pozabiti na znake
periferne žilne bolezni (oslabljenost, odsotnost perifernih pulzov; šumi nad
arterijami; trofične spremembe kože in nohtov; bledica kože ali cianoza;
motnje erekcije). Pri nevrogeni klavdikaciji so pulzi na nogah ponavadi
dobro tipni brez šumov nad arterijami in trofičnih sprememb.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA IN PREISKAVE
Natančna anamneza in klinični pregled sta osnova za postavitev
suma na LSS in sta ponavadi dovolj za ločitev LSS od drugih vzrokov
radikulopatije. Stran, nivo in obseg nevrološke prizadetosti se ugotavlja
s korektnim nevrološkim pregledom, vključno z pregledom perinealne
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regije (tonus in moč analnega sfinktra, senzibiliteta). Ob prisotnosti disurije
ali inkontinence pridejo v poštev urodinamske študije. Kadar je potrebno
(v dvomih) skušamo delovanje živčnih korenin oziroma perifernih živcev
opredeliti z elektrofiziološkimi študijami (elektromiografijo, študijo
prevodnosti živcev in študijo evociranih somatosenzornih potencialovSSEP). Navadni rentgenski posnetki sicer niso diagnostični, lahko
pa pokažejo degenerativne ali prirojene spremembe na hrbtenici, kot
tudi znake nestabilnosti, popoškodbene deformacije, spondilolisteze in
skolioze Motnje skeleta kot so osteoporoza, Pagetovo obolenje, displazije
so prav tako vidne na nativnih rentgenogramih. Osnovna preiskava je
navadni rentgenogram lumbosakralne hrbtenice v antero-posteriorni in
lateralni smeri. Največkrat zasledimo spremembe na segmentu hrbtenice
od L3 do L5, čeprav je lahko stenoza prisotna na katerem koli segmentu
lumbalne hrbtenice. Ocena anteroposteriornega premera spinalnega
kanala in nevroforamnov na lateralnih posnetkih nam lahko že poda
diagnozo. Preiskava izbora je slikanje spinalnega kanala z magnetno
resonanco (MR) in primerih ko to ni mogoče slikanje z računalniško
tomografijo (CT). Mielografija se praktično opušča in je indicirana le še
v posebnih primerih. Vse te preiskave omogočajo postavitev radiološke
diagnoze v smislu stenoze spinalnega kanala, lateralnega recesusa ali
medvretenčnega foramna.
V diferencialno-diagnostičnem razmišljanju pomislimo na anevrizmo
abdominalne aorte in periferno žilno bolezen, ankilozantni spondilitis,
revmatoidni artritis, fibromialgijo in spondiloartropatijo, vnetje ali
centralno herniacijo medvretenčne ploščice, epiduralni, subduralni in
intraduralni absces, osteomalacijo in osteoporozo, hiperparatiroidizem,
poškodbe hrbtenice, maligne bolezni v predelu medularnega konusa in
kavde ekvine ter zasevke neoplazem v kosteh (rak pljuč, dojke, prostate,
mielom, limfom), degenerativne bolezni kolčnih sklepov in psihične
vzroke. Tumorji v lumbosakralnem delu hrbtenice povzročajo ne samo
bolečine v križu in nogah, marveč se bolečina okrepi med ležanjem na
hrbtu predvsem ponoči in se omili, ko bolniki vstanejo (6).

ZDRAVLJENJE
Zdravljenje bolnikov z blagimi do zmernimi simptomi LSS je vedno najprej
konservativno. Konservativnio zdravljenje se izvaja z fizikalno terapijo,
vajami, analgetiki, NSAR (če jih bolnik lahko jemlje) in antiepileptiki
(gabapentin, pregabalin, karbamazepin) in agresivnejše z epiduralnimi
blokadami. Pri fizikalni terapiji se je treba izogibati ekstenzijskim vajam,
saj to lahko poslabša stanje, zato je poudarek na izvajanju vaj z lumbalno
fleksijo z raztezanjem prikrajšanih fleksorjev kolka in krepitvi trebušnih
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in glutealnih mišic, kar vse vpliva na zmanjšanje prekomerne lumbalne
lordoze. V poštev prihajajo fizikalnoterapevtske modalnosti kot so
transkutana elektroterapija (TENS, diadinamski tokovi), polaganje toplih
ali hladnih oblog ter terapevtski ultrazvok. Od zdravil se najpogosteje
uporablja COX-2 nesteroidne antirevmatike, v primeru hujših bolečin pa
kombinacija paracetamola in tramadola, ter ostalih opioidov. Gabapentin,
pregabalin in karbamazepin lahko zmanjšajo nevropatsko radikularno
bolečino pri stenozi lateralnega recesusa, v primeru kronične bolečine
pa se uporabljajo tudi antidepresivi. Uporaba bergel, hodulje zagotavlja
podporo pri hoji z ohranjeno fleksijo ledvene hrbtenice in je indicirana
pri določenih bolnikih. Najagresivnejša stopnja konzervativne terapije je
epiduralno dajanje glukokortikoida z anestetikom (epiduralne, kaudalne
blokade), katere se poslužimo ko ostali ukrepi konzervativne terapije ne
pomagajo (kura 3 blokad v 2-tedenskem razmaku). Ta postopek ne pride v
poštev pri kakršnih koli motnjah strjevanja krvi in prinaša seveda določena
tveganja. Cilj blokad je zmanjšati edem nevralnih struktur kar dodatno
poslabšuje simptomatiko LSS. Konzervativni ukrepi uspešno zmanjšujejo
simptomatiko pri večini bolnikov s LSS, klub temu pa se težave pogosto
ponovijo saj je bolezen namreč kronična in počasi napredujoča (7, 8).
Ob neučinkovitosti konzervativnega zdravljenja ali če bolezen poteka s
težjimi simptomi, se odločamo za operativno zdravljenje, ki v takšnih
primerih učinkovitejše (9-11). Sindrom kavde ekvine in pomembne pareze
so absolutne indikacije za operacijo. Kiurška terapija je tako indicirana
pri radiološko potrjeni LSS z progresivnim nevrološkim deficitom in/ ali
hudimi nevrogenimi klavdikacijami , ki se na konservativno terapijo ne
odzovejo. Pri bolnikih brez nevroloških izpadov je indikacija za poseg
rekurentna netolerabilna bolečina, ki močno zmanjšuje vsakodnevne
normalne aktivnosti. Izbira najprimernejšega posega se izvrši na podlagi
natančne analize kliničnih in radioloških izvidov. Cilj vsakega kirurškega
zdravljenja pa je dekompresija prizadetih nevralnih struktur ob čim boljši
ohranitvi stabilnosti hrbtenice. Dekompresija stenotične ledvene hrbtenice
je tehnično zahteven poseg, ki zahteva zelo natančno kirurško tehniko,
intraoperativne izgube krvi so lahko velike. Med operacijo je potrebna
natančna lokalizacija stenoze s pomočjo rtg monitorja. Za odstranitev
hipertrofične kosti in osteofitov se uporabljajo posebni inštrumenti
in odstranjevanje tkiv ter prepariranje v neposredni bližini nevralnih
struktur zahteva mikrokirurško tehniko in optimalno osvetlitev (uporaba
mikroskopa).Dobre in odlične rezultate in vrnitev na predbolezensko stanje
lahko pričakujemo v 60 do 85% (12, 13). Primerjava konzervativnega in
operativnega zdravljenja glede na prisotnost simptomov in zadovoljstvo
bolnikov v nekaj letnem opazovalnem obdobju pokazala prednosti
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slednjega, čeprav se z časovnim odmikom od operacije to zadovoljstvo
zmanjšuje (9-11). Kljub dovoljšnji dekompresiji nevralnih struktur se
določeni bolniki nikoli ne morejo predbolezenski nivo aktivnosti. To še
posebej velja za bolnike z kroničnim radkularnim okvarami in nevrološkim
deficitom in tiste z izrazito bolečino v križu, ki je verjetneje posledica
degeneracije kot stenoze. Po petih do desetih letih po prvi operaciji je
ponovno operiranih kar petina bolnikov. Dodatna operativna učvrstitev
hrbtenice po dekompresiji živčnega tkiva, fuzija, lahko zmanjša
tveganje za ponovno operacijo (14), a dokazov, da bi to bolnikom brez
segmentnih nestabilnosti ali deformacij hrbtenice koristilo, ni. Tudi na
podlagi sočasnih bolezni lahko predvidimo pooperativni potek. Depresija,
srčno-žilne bolezni, skolioza ali težave pri hoji so napovedni dejavnik za
slabši subjektivni izhod, medtem ko so boljše predoperativne gibalne
sposobnosti, manjša splošna komorbidnost in centralna spinalna stenoza
napovedni dejavniki za boljši subjektivni pooperativni izhod (15). Zanimivo
je, da imajo bolniki s spinalno stenozo pogosto nerealna pričakovanja
glede pooperativnega poteka, zato je toliko bolj pomembno bolnike s
posegom in možnostmi dobro seznaniti in tako zmanjšati ‘’prepad’’ med
njihovimi predoperativnimi pričakovanji in pooperativnim zadovoljstvom
(16, 17).
Uporablja se več vrst operativnih posegov. Standardni poseg predstavlja
široka laminektomija z obojestransko foraminotomijo in ni vedno
potrebna. V primerih spondilotične stenoze se uporablja interalaminarna
dekompresija z odstranitvijo rumenih ligamentov in z bilateralno
laminotomijo ter foraminotomijo, ki se lahko vrši na enem ali več nivojih.
Je zamudnejša od klasižne laminektomije in ima prednosti ker se lamine,
procesusi spinozusi in interspinozni ligamenti ohranijo. Ohranjen nevralni
lok pa varuje duro in živčne korenine pred brazgotinjenem v epiduralnem
prostoru, poleg tega pa zagotavlja pripenjališča za mišice in ligamente.
Kljub vsemu se prednosti v smislu stabilnosti in boljšega uspeha v
primerjavi z klasično laminektomijo niso pokazale (18). Pri lokalizirani
lateralni stenozi recesusov s posledično enostransko radikulopatijo se
ponavadi opravi enostavna intralaminarna laminotomija z enostransko
foraminotomijo. Kot pri klasični laminektomiji je potrebno za dovoljšno
dekompresijo lateralnih recesus odstraniti del zgornje in spodnje fasete. Pri
tem je potrebno še posebej paziti, da se ne poškoduje interartikularni del
(pars interarticularis) kar lahko vodi v spodnjo fasetektomijo in posledično
spondilolizo oziroma nestabilnost. Discektomija in odstranitev ventralnih
osteofitov sta redko pri dekompresiji redko potrebni. Razen v primerih
ekstruzije diska se le ta pusti intakten zaradi zagotavljanja nadaljne
stabilnosti. Ker se sama nestabilnost se po laminektomiji redko razvije
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(pri cca desetini bolnikov), fuzija pri začetni dekompresiji ponavadi ni
indicirana. Kljub temu pa se pri bolnikih z hudo ledveno bolečino, bolnikih
z predoperativno nestabilnostjo zaradi degenerativne spondilolisteze in
tistih z skoliozo ob kompletni dekompresiji opravi še operativna zatrditev
hrbtenice – spondilodeza (bilateralna fasetektomija, fuzija in interna
fiksacija) že ob primarnem posegu (19). Pri tem se poskuša ohraniti
oziroma obnoviti ledveno lordozo in velikost foramnov. O fuziji se razmišlja
tudi pri bolnikih, pri katerih se na meji lumbalnega segmenta s predhodno
opravljeno fuzijo razvije stenoza. S ciljem zmanjšati poškodbo mehkih tkiv,
zmanjšati krvavitev med operacijo in retrakcijo živčnih korenin, zmanjšati
pooperativno bolečino, ter perioperativne zaplete, povečati pooperativno
gibljivost hrbtenice in izboljšati ter pospešiti rehabilitacijo in zmanjšati
hospitalizacijo in celokupno onbolevnost zaradi posega se danes vse bolj
uporabljajo minimalno invazivni posegi (dekompresije in stabilizacije).
Pooperativna rehabilitacija vključuje krepitev mišic spodnjega dela
hrbta in trebušnih mišic, vaje pa lahko bolniki pričnejo izvajati že pred
operacijo in jo nadaljujemo po njej. Svetuje se jim, da po operaciji čim prej
začnejo z vsakdanjimi opravili in gibanjem, svetovati jim je treba glede
pravilne drže, izogibanja prekomernemu iztezanju v spodnjem delu hrbta,
glede varovanja hrbta v smislu pravilnega vstajanja in dvigovanja lažjih
bremen ter ohranjanja ustrezne telesne teže.

ZAKLJUČEK
LSS je pomemben in pogost vzrok bolečine v križu in spodnji ekstremiteti,
ki z staranjem populacije postaja tudi vse bolj pereč. Gre za kroničen
in progresiven bolezenski proces, ki zaradi zožitve spinalnega kanala in
posledičnih bolečin ter nevroloških izpadov vodi v zmanjšano delovno in
splošno aktivnost bolnikov in obenem predstavlja tudi znatno ekonomsko
breme zaradi izgubljenih delovnih dni. Kirurška dekompresija je indicirana,
kadar bolečina v križu in spodnji ekstremiteti doseže nivo, ki ga bolnik
ne more več tolerirati in kadar se pojavi napredujoč nevrološki deficit.
Ustrezna obravnava bolnika, bodisi konzervativna bodisi operativna teži k
čim prejšnji omilitvi simptomov ali odstranitvi vzrokov z namenom bolnike
povrniti v stanje normalnih aktivnosti, pri čemer pa je treba vedeti, da tudi
z operativno obravnavo, ki je usmerjena k odstranjevanju trenutnih težav,
ni zagotovila, da se bolezensko stanje ne bo poslabšalo.
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OKUŽBE HRBTENICE
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IZVLEČEK
Okužbe hrbtenice so v razvitem svetu najpogosteje gnojne, v nerazvitem
svetu pa je še zmeraj pogosta tuberkuloza. Spondilodiscitis se pojavljala
pri starejših bolnikih z različnimi dejavniki tveganja. Najpogosteje
nastane hematogeno, redkeje po posegih na hrbtenici ali zaradi širjenja
vnetja iz okolice. Najpogostejši povzročitelj je v razvitem svetu bakterija
Staphylococcus aureus, povzočajo pa ga tudi streptokoki, po Gramu
negativne bakterije, redkeje drugi povzročitelji. Pri diagnozi je, poleg
osnovnih laboratorijskih preiskav, pomembna slikovna diagnostika
(magnetno resonančno slikanje) ter mikrobiološka diagnostika (odvzem
hemokultur ter biopsija prizadetega dela vretenca). Za dober uspeh
zdravljenja je pomembna zgodnja diagnostika in dokaz povzročitelja ter
usmerjeno zdravljenje. Zdravljenje spondilodiscitisa je lahko konzervativno
(antibiotično) ali kirurško v kombinaciji z antibiotično terapijo. Antibiotično
zdravljenje traja običajno 6 tednov, pri zapletih pa tudi več.
OKUŽBE HRBTENICE
Prve opise okužb hrbtenice najdemo že v času železne dobe, ko so
opisovali tuberkulozne spremembe hrbtenice. V današnjem času
okužbe hrbtenice sicer niso zelo pogoste, incidenca spondilodiscitisa v
splošni populaciji je 2,4 primerov na 100.000 prebivalcev. Iz neznanega
razloga se bolezen 2-krat pogosteje pojavlja pri moških kot pri ženskah,
zlasti po 50-letu starosti. Etiološko jih razdelimo na gnojne okužbe,
granulomatozne (tuberkuloza, bruceloza, glive) in parazitarne. V našem
okolju so najpogostejše gnojne okužbe hrbtenice, kamor spada vertebralni
osteomielitis (spondilodisicitis), epiduralni absces (primarni ali kot zaplet
spondilodicitisa) ter vnetja fasetnih sklepov.
Vertebralni osteomielitis je vnetje vretenc (spondilitis) in medvretenčnih
ploščic (discitis). Med osteomielitisi je 2-7% vseh osteomielitisov lociranih
na aksialnem skeletu. Pri bolnikih, starejših od 50 let pa je spondilodiscitis
najpogostejša lokacija hematogenega osteomielitisa. Najpogostejša
lokalizacija spondilodiscitisa je lumbalna hrbtenica (58%), nato torakalna
(30%) in cervikalna (11%). Večina bolnikov, ki oboli s spondilodiscitisom,
ima pridruženo obolenje; dejavniki tveganja za pojav spondilodiscitisa
so starost, imunska oslabelost, sladkorna bolezen, zloraba drog, rakava
obolenja, kronično zdravljenje s steroidi, ledvično popuščanje, bakteriemija
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(bolniki z endokarditisom), predhodna operacija na hrbtenici idr (1,2).

MEHANIZEM NASTANKA
Glede na način nastanka razdelimo vnetja hrbtenice na hematogena,
pojavijo pa se lahko tudi iatrogeno (spondilodiscitis po diskektomiji,
posttravmatsko, po punkcijah itd)- iatrogeno nastala vnetja hrbtenice
so opisana kot zaplet pri 0,1 do 4% posegov. Redkeje pride do okužbe
vretenc zaradi širjenja vnetja v okolici (iz bližnjih mehkih tkiv).
Najpogostejši mehanizem nastanka je hematogeni, kjer dosežejo bakterije
vretenca bodisi preko venskega obtoka (retrogradno iz medeničnega
venskega pleteža ali iz prevertebralnega retrofaringealnega venskega
pleteža) ali arterijskega obtoka. Žilna oskrba hrbtenice se s staranjem
spreminja, kar je razlog za različni manifestaciji spondilodiscitisa pri
odraslih in otrocih. Za razliko od odraslih se pri otrocih vnetje prične
v sami medvretenčni ploščici (discitis), ki je prekrvljena in se od tam
razširi na vretence. Po 30-tem letu starosti pa medvretenčna ploščica
ni več prekrvljena in hematogeno nastalo vnetje prične na robu telesa
vretenca (septični embolus povzroči infakt kostnine), nato se vnetje
razširi neposredno na sosednjo avaskularno medvretenčno ploščico.
Praviloma sta prizadeti dve vretenci in vmesna medvretenčna ploščica (3).
Spondilodiscitis se lahko zaplete s širjenjem vnetja v okoliške strukture in
tako lahko nastane paravertebralni, epiduralni absces ali absces mišice
psoas.
Zadnji steber hrbtenice (loki vretenc, stranski in trnasti odrastki ter fasetni
sklepi) je zelo redko prizadet pri hematogeno nastalem vnetju hrbtenice
zaradi slabše prekrvavitve. Prizadetost zadnjih delov hrbtenice vidimo
pogosteje pri tuberkuloznem in glivnem spondilitisu.
Glede na trajanje in klinično sliko lahko osteomielitis razdelimo na akutni,
ki se kaže z nenadnim začetkom in traja največ nekaj tednov in kronični,
ki lahko traja več mesecev ali let.

POVZROČITELJI SPONDILODISCITISA
Hematogeno nastali spondilodiscitis povzroča najpogosteje ena bakterija
(monomikrobno vnetje). Izvor bakteriemije, ki povzroči spondilodiscitis,
je najpogosteje vnetje sečil ali vnetje mehkih tkiv, lahko tudi septični
artritis, endokarditis, pa tudi drugo. Več povzročiteljev je vpletenih kadar
je izvor vnetja preležanina, pa tudi pri imunsko oslabelih bolnikih lahko
povzroča spondilodiscitis več povzročiteljev. Najpogostejši povzročitelji
hematogenega spondilodiscitisa je bakterija Staphylococcus aureus
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(povzroča polovico vseh netuberkuloznih spondilodiscitisov), drugi
najpogostejši povzročitelj je bakterija Escherichia coli. Povzročitelji so
lahko tudi streptokoki (zlasti ob hkratnem endokarditisu), pri narkomanih
in imunsko oslabelih bolnikih pa tudi drugi po Gramu negativni bacili
(Proteus spp, Pseudomonas spp itd) , anaerobi, zelo redko glive (Candida
spp, Aspergillus spp).
Tuberkuloza je v razvitem svetu redka, v nerazvitih delih sveta pa še
zmeraj zelo pogosta povzročiteljica spondilodiscitisa. Zahteva specifično
in daljše zdravljenje. Pomisliti moramo tudi na to možnost, zlasti pri
imunsko oslabelih bolnikih, priseljencih iz rizičnih območji (4). Bruceloza
je zoonoza, ki je zelo razširjena na Bližnjem vzhodu, sicer pa jo najdemo
po vsem svetu. V našem okolju (Sredozemlje) se pojavlja zlasti pri kozah
in ovcah. Ljudje se najpogosteje okužijo s kontaminirano hrano, kot je
sveže mleko in mlečni izdelki ali ob neposrednem stiku z okuženimi
živalmi in njihovimi izločki. Direkten prenos s človeka na človeka je zelo
redek, znani so posamezni primeri prenosa z dojenjem in s transfuzijo. Je
vročinsko obolenje, ki lahko povzroča prizadetost različnih organov, med
lokaliziranimi zapleti je pogost spondilodiscitis. Primere bruceloznega
spondilodicitisa opisujejo v različnih državah Sredozemlja (5).
Parazitarne okužbe hrbtenice (Echinococcus spp) so zelo redke, vendar
so bile poročane tudi v Sloveniji (6).
Iatrogeni spondilodiscitis povzročajo najpogosteje bakterije kožne flore
Staphylococcus aureus, tudi koagulazno negativni stafilokoki, po Gramu
negativni bacili, anaerobi .

KLINIČNA SLIKA
Najbolj značilna težava bolnikov s spondilodiscitisom je bolečina v
hrbtenici, ki jo navaja kar 90% bolnikov. Bolečina se običajno stopnjuje od
3 tednov do 3 mesecev, prisotna je tako pri gibanju, kot tudi pri mirovanju.
Povišana telesna temperatura ni zmeraj prisotna (opiše jo med 35-60%
bolnikov), verjetno zaradi pogoste rabe analgetikov, prisotni so lahko tudi
drugi simptomi (hujšanje, izguba apetita). Pri iatrogenem spondilodiscitisu
se težave pričnejo 1-4 tedne po posegu, le manjšina bolnikov (10%) ima
ob tem lokalne znake vnetja kirurške rane (7).
Ob pregledu lahko ugotavljamo lokalno bolečnost hrbtenice na poklep,
paraspinalni mišični spazem in omejeno gibljivost hrbtenice. Pri otrocih se
pojavi šepanje, zavračanje hoje, stanja, lahko se kaže tudi z bolečinami
v trebuhu (zlasti pri prizadetosti dorzolumbalne hrbtenice). Nevrološki
129

VIII. ortopedsko srečanje
izpadi se pojavijo pri približno tretjini bolnikov (2). Huda, ostra bolečina se
lahko pojavi pri bolnikih z epiduralnim abscesom, ta zaplet je pogostejši
pri cervikalnem spondilodiscitisu (28%), pri torakalnem spondilodiscitisu
se pojavi v 22% bolnikih in pri lumbalnem spondilodiscitisu pri 11%
bolnikov. Bolniki s cervikalnim spondilodiscitisom, ki se zaplete z razvojem
retrofaringealnega abscesa, lahko tožijo zaradi disfagije ali dispneje (1).

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE
Za uspešno zdravljenje je ključnega pomena zgodnja diagnostika in
dokaz povzročitelja ter hitro ustrezno zdravljenje.
Pri bolniku s sumom na spondilodiscitis opravimo najprej osnovne
laboratorijske preiskave, ki vsebujejo pregled krvne slike (KKS+D) ter
kazalcev vnetja (C-reaktivni protein in hitrost sedimentacije eritrocitovSR). Levkocitozo opazimo le pri 2/3 bolnikov, ostali imajo normalno
vrednost KKS. Vsi bolniki imajo zmerno povišano koncentracijo CRPja, prav tako je pospešena hitrost sedmintacije eritrocitov (SR), vendar
sta preiskavi kljub visoki občutljivosti zelo nespecifični. Določanje
prokalcitonina v diagnostiki spondilodicitisa ni potrebno.
V diagnostiki spondilodiscitisa je zelo pomembna tudi slikovna diagnostika.
Običajno je prva slikovna preiskava, ki jo opravimo, nativno RTG slikanje
hrbtenice, namenjeno izključevanju drugih vzrokov bolečine v hrbtenici
(metastaze, osteoporotični zlomi idr.), medtem ko za ugotavljanje
spondilodisicitisa ni dovolj občutljiv, saj se prve spremembe na vretencih
opazijo šele po 2-8 tednih. Slikovna metoda izbora za diagnostiko
spondilodiscitisa ostaja maganetnoresonačna tomografija hrbtenice (MR),
pri bolnikih z nevrološkimi izpadi pa je to prva nujna slikovna preiskava, ki
jo naredimo. MR preiskava je bolj občutljiva kot računalniška tomografija
(CT), le-to pa opravimo, če pri bolniku ni možno opraviti MR preiskave
(prisotnost tujkov, drugi vzroki). Možna je tudi scintigrafska diagnostika
(trofazna scinitgrafija okostja s tehnecijem, scintigrafija z označenimi
levkociti). V zadnjem času bolj uporabljana diagnostična možnost je
tudi pozitronska emisijska tomografija (PET), ki ima dobro diagnostično
vrednost za ugotavljanje spondilodiscitisov pri bolnikih, ki zaradi kovinskih
tujkov ne morejo na MR preiskavo. Pri bolnikih s spondilodiscitisom
povzročenim s streptokoki ter bakterijo Staphylococcus aureus (zlasti pri
narkomanih), je potrebno opraviti tudi UZ srca za izključitev hkratnega
endokarditisa (8). Pri bolnikih z endokarditisom se pojavi spondilodiscitis
kot metastatski zaplet pri 4-15% (7).
Za uspešno zdravljenje so bistvene mikrobiološke preiskave za dokaz
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povzročitelja. Vsem bolnikom s sumom na spondilodiscitis odvzamemo
hemokulture, kjer dokažemo povzročitelja pri 60% bolnikov, ki predhodno
niso jemali antibiotikov. Predhodna antibiotična terapija bistveno poslabša
uspešnost dokazovanja povzročitelja, zato antibiotičnega zdravljenja
ne predpisujemo pred odvzemom kužnin. Kadar ne dokažemo
povzročitelja v hemokulturah (negativne hemokulture) je potrebno
opraviti igelno biopsijo prizadetega dela hrbtenice, oziroma v kolikor je
tudi ta negativna (mikrobiološki izvid), je potrebno opraviti odprto kirurško
biopsijo. Bioptat pošljemo na mikrobiološko in histološko preiskavo.
Uspešnost izolacije mikroorganizma v bioptatu vretenca je glede na
podatke iz študij 77% (2), ob predhodnem jemanju antibiotikov je izolacija
bakterij manj uspešna. Zato je zelo pomembno, da, v kolikor bolnik ni
prizadet, septičen ali imunsko oslabel, ne predpisujemo antibiotičnega
zdravljenja pred odvzemom mikrobioloških preiskav. V kolikor bolnik že
prejema antibiotično terapijo in je klinično stabilen, se priporoča pred
predvideno biopsijo vretenca vsaj 48-urna antibiotična pavza, še boljša
je daljša pavza (1-2 tedna), vendar pri akutnih spondilodiscitisih to ni
možno. Ob ustrezni epidemioloških in kliničnih podatkih je potrebno
pomisliti tudi tuberkulozo, brucelozo ali druge redkejše povzročitelje ter
opraviti ustrezne mikrobiološke teste (kultivacija mikobakterij, posebno
gojišče pri brucelozi, serološke preiskave idr.).
Zdravljenje akutnega spondilodiscitisa je lahko konzervativno
(antibiotično) ali kirurško v kombinaciji z antibiotično terapijo. Za
konzervativno zdravljenje se odločamo kadar bolnik nima pomembne
destrukcije vretenc ter nima abscesov. Nasprotno je potrebno kirurško
zdravljenje pri bolnikih z progresivnimi nevrološkimi izpadi, destrukcijo
vretenc pri kateri grozi nevrološki izpad ali nestabilnosti hrbtenice. Prav
tako je kirurško ukrepanje potrebno pri večjih epiduralnih ali paraspinalnih
abscesih, tudi pri zelo močnih bolečinah, ki jih ne moremo uspešno
obvladati s konzervativno terapijo in pri vseh bolnikih s vsadki.
Antibiotično zdravljenje je še zmeraj praviloma parenteralno, zlasti
pri spondilodiscitisih povzročenih s po Gramu pozitivnimi bakterijami
(Staphylococcus auerus, streptokoki). Glede na občutljivost dokazanega
povzročitelja izberemo antibiotik, ki dobro prehaja v kost (tabela 1).
Nekateri avtorji poročajo o uspešnem hitrejšem prehodu na peroralno
zdravljenje že po 10 dneh parenteralne terapije. To je možno kadar lahko
glede na antibiogram izberemo antibiotik z dobro biorazpoložljivostjo (npr.
kinoloni, rifampicin, klindamicin).
Pri nezapletenih akutnih spondilodiscitisih je običajno trajanje terapije
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6 tednov, terapija pa se lahko podaljša v primeru zapletov (abscesi,
implantati) tudi do 12 tednov (izjemoma več). Bolnike s tuberkuloznim
spondilodiscitisom zdravimo 12 mesecev.
Pomembno je skrbno redno spremljanje kliničnega in laboratorijskega
uspeha zdravljenja. Po 4 tednih zdravljenja ocenjujemo uspešnost z oceno
izboljšanja simptomov in upadom koncentracije C-reaktivnega proteina in
hitrosti SR (vztrajanje bolečin in povišan CRP po 4 tednih napovedujejo
neuspeh zdravljenja). Ob sumu na neuspeh zdravljenja ali zaplet (absces)
ponovimo MR slikanje, prav tako spremljamo uspeh zdravljenja zapletov
(abscesov) s slikovnimi metodami, sicer pa, ob dobrem kliničnem poteku
in odsotnosti zapletov, kontrolno MR slikanje ob zaključku ni potrebno, saj
spremembe vidne na MR vztrajajo dalj časa (9).
Izid zdravljenja je ob skrbnem načrtovanju zdravljenja in natančnem
kliničnem nadzoru dober. Slabši izid je pogostejši pri bolnikih s
pridruženimi kroničnimi obolenji, pri tistih z nevrološkimi izpadi in tistih,
kjer se je zdravljenje pričelo kasneje.
Tabela 1. Priporočena antibiotična terapija glede na povzročitelja za zdravljenje
spondilodiscitisa pri odraslih bolnikih.
Povzročitelj

Antibiotična terapija
izbora

Alternativna terapija

Staphylococcus aureus,
koagulazno negativni
stafilokoki (meticilin
občutljivi)

kloksacilin 2 g na 4-6 h iv
ali cefazolin 2g na 8 h iv

ciprofloksacin 750 mg na
12 h per os + rifampicin
300-450 mg na 12 h per
os(antibiogram!!)

MRSA ali MRSE (proti
meticilinu odporni
stafilokoki)

vankomicin 1 g na 12 h iv

daptomicin 6 mg/kgTT/
dan iv ali glede na
antibiogram: kinolon
+ rifampicin per os ali
TMP/SMX 2 tbl na 12 h per
os + rifampicin 300 mg na
12 h per os ali fucidinska
kislina 500 mg na 8 h per
os + rifampicin 300 mg na
12 h per os

Streptokoki

kristalni penicilin 4 MIO
E/ 4 h iv

ceftriakson 2 g na 24 h iv

Anaerobi

klindamicin 300 do 600 mg
na 6 do 8 iv (antibiogram!)
ali metronidazol 500 mg
na 8 h iv
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po Gramu negativne
bakterije (Escherichia coli,
H.influenzae)

cefriakson 2 g na 24 h iv
ali cefotaksim 2 g na 8 h
iv s prehodom na per os
ciprofloksacin

ciprofloksacin 400 mg na
12 h iv, nato lahko per os
750 mg na 12 h tbl

Pseudomonas aeruginosa

ceftazidim 2 g na 8 h ali
cefepim 2 g na 12 h iv +
gentamicin 5 mg na kg
TT/24 h iv (2-4 tedne iv
nato per os lahko kinolon,
če je občutljiv)

ciprofloksacin 750 mg na
12 h tbl (nadaljevanje, če
je občutljiv!)
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MANJ INVAZIVNA ZATRDITEV
LEDVENE HRBTENICE
Asist. dr. Gregor Rečnik, dr. med., spec. ortoped
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

ZNANSTVENA UTEMELJITEV POŠKODBE TKIVA PRI
OPERACIJI HRBTENICE
PRINCIP MANJ INVAZIVNE OPERACIJE NA HRBTENICI
Cilj minimalno invazivne hrbtenične kirurgije je doseganje zastavljenih
ciljev zdravljenja, kot so ustrezna dekompresija živčnih elementov ali
fiksacija nestabilnih segmentov hrbtenice, ob upoštevanju nekaterih
ključnih konceptov. Strategija minimalno invazivnih hrbteničnih operacij
temelji na: 1) manjši poškodbi mišičnega tkiva, 2) izogibanju sproščanja
narastišč hrbtnih mišic (predvsem m. multifidus) na trnaste odrastke in
sklepne nastavke vretenc, 3) ohranjanju celovitosti prsno-ledvene fascije,
4) čim manjši resekciji kostnih elementov, 5) uporabi znanih žilno-živčnih
ravnin in 6) natančni določitvi mesta kirurškega pristopa. Napredek v
razvoju kirurških instrumentov, uporaba operativnega mikroskopa in
izboljšava znanih kirurških tehnik so omogočili reševanju čedalje večjega
števila različnih hrbteničnih obolenj na manj invazivni način.
UPORABNA ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA PARASPINALNIH
MIŠIC
Ledvene paraspinalne mišice so del večjega biomehanskega sistema, ki
vključuje trebušne mišice in njihovo povezavo s hrbtenico preko prsnoledvene fascije. Ta mreža mišic je odgovorna za ustvarjanje gibanja v
hrbtenici, hkrati pa ohranja njeno stabilnost. Poleg vzdrževanja drže v
nevtralnem stoječem položaju, so paraspinalne mišice dolžne zavarovati
hrbtenico pred škodljivimi prekomernimi gibi. Predlagano je bilo, da
delujejo po principu dinamičnega stabilizacijskega sistema. Medtem
ko so v nevtralnem stoječem položaju minimalno aktivirane, se ob gibu
predklona ali zaklona njihova aktivacija eksponentno poveča in s tem
obvarujejo celovitost medvretenčne ploščice in pripadajočih vezi (1).
Paraspinalne mišice so sestavljene iz dveh mišičnih skupin: 1) iz
globoke paramediane transverzospinalne mišične skupine, ki vključuje
mišice multifidus, interspinales, intertransverzari in kratke rotatorje ter,
2) bolj lateralno ležeče mišične skupine erektor spine, ki vključuje mišici
longissimus in iliocostalis. Paraspinalne mišice potekajo vzdož hrbtenice
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in se naraščajo na križnico, sakroilikalna sklepa in krila črevnice. Mišica
multifidus je največja mišica, ki premošča ledvenokrižni prehod, in velja
za glavno stabilizacijsko mišico zadnjega dela hrbtenice. Pahljačasto
prehaja s trnastih odrastkov ledvenih vretenc kavdalno in se lateralno
pripenja v predel sklepnih nastavkov spodaj ležečih vretenc in križnice.
Je sorazmerno kratka in debela, zato je idealna za ustvarjanje velikih sil
na kratkih razdaljah. Ob dejstvu, da ima velik fiziološki presek ob relativno
majhni dolžini vlaken, je pomembno tudi, da je dolžina sarkomere njenih
vlaken postavljena na naraščajoči del krivulje dolžina–napetost (slika 1).
Pri predklonu se mišična vlakna mišice multifidus raztegnejo. S tem se
poveča napetost v mišici in ustvari maksimalna sila, kar dodatno ščiti
medvretenčne ploščice in fasetne sklepe pred preobremenitvijo tekom
giba predklona.

Slika 1. Diagram dolžina – napetost za mišico multifidus (prirejeno po 1).

MEHANIZEM POŠKODBE PARASPINALNIH MIŠIC MED
OPERACIJO
Operacija na hrbtenici povzroči poškodbo mišičnega tkiva, kar se lahko
odrazi v atrofiji mišice in izgubi funkcionalnosti le-te. Izmed vseh kirurških
tehnik je klasični mediani odprti pristop tisti, ki najmočneje prizadene za
stabilnost najpomembnejšo mišico multifidus. Poškodba mišice je lahko
posledica različnih mehanizmov. Neposredno pride do poškodbe mišice
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med luščenjem narastišč le-te s trnastih odrastkov in sklepnih nastavkov
vretenc. Tudi preobsežna uporaba elektrokavterizacije lahko povzroča
lokalizirano toplotno nekrozo v tkivih. Najpomembnejši dejavnik za
poškodbe mišic je verjetno uporaba samodržcev, s katerimi razpiramo
tkiva. Posledično zvišan pritisk v tkivu povzroči zmanjšano znotrajmišično
perfuzijo, kar vodi v ishemijo mišic. Do degeneracije mišice lahko pride
v slučaju kirurške denervacije, ki je zaradi monosegmente inervacije
najbolj pogosta prav pri mišici multifidus. Ne samo, da je večja poškodba
mišic med operacijo povezana z daljšim trajanjem pooperativne bolečine,
posledična atrofija mišic je v dobri korelaciji z incidenco neuspešnih
operacij na hrbtenici.

OPERACIJA HRBTENICE NA MANJ INVAZIVNI NAČIN
OHRANJANJE ZGRADBE IN FUNKCIJE MIŠIC
Z manj invazivno tehniko operiranja hrbtenice se trudimo čim manj
poškodovati paraspinalne mišice. Pri tem poskušamo zmanjšati uporabo
samodržcev na minimum. Z omejitvijo kirurškega pristopa na točno
določeno mesto, kjer je potrebna dekompresija ali stabilizacija, se
izognemo pretiranemu luščenju paraspinalnih mišic z njihovih narastišč.
Preiskave z magnetno resonanco so za razliko od odprtih operacij
pokazale normalen signal paraspinalnih mišic po minimalno invazivni
operaciji hrbtenice (2). Tudi vrednosti pokazateljev mišičnega razpada in
sistemskega vnetnega odgovora so dosegle bistveno nižje vrednosti in
so se hitreje vrnile na normalno vrednost pri pacientih z manj invazivno
tehniko operiranja hrbtenice (3). Ključni napredek pri razvoju manj
invazivne kirurgije je bil razvoj cilindričnega tubularnega retraktorja, ki
omogoča ustvarjanje kirurškega koridorja preko serijskih dilatacij, kar
zmanjša potrebo za luščenjem mišic. Tubularni retraktor poveča kontaktno
površino stika z okolnim tkivom, kar zmanjša točkovni pritisk. Izboljšava
manj invazivne tehnike je tudi v uporabi držala, ki tubularni retraktor
pričvrsti na operacijsko mizo. Medtem ko ostane pritisk v okolni mišici
visok ves čas uporabe samodržca v tkivu, se pri sistemu s tubularnim
retraktorjem že po treh sekundah spusti na nezaznavno vrednost.
SLABOSTI IN OMEJITVE MANJ INVAZIVNE TEHNIKE
Uvajanje transpedikularnih vijakov na perkutani način je najmanj
invazivni način za doseganje stabilizacije hrbteničnega segmenta (slika
2). Za uvajanje vijakov potrebujemo serijske rentgenske posnetke v dveh
projekcijah, kar lahko podaljša čas sevanja med operacijo ne samo za
pacienta, temveč predvsem za kirurga. Operativni poseg je tehnično
zahteven in nosi s sabo skrite pasti. Ob pomanjkanju ustrezne tehnične
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podpore in šolanja lahko pride do nepotrebnih težav, ki jih ne moremo
omejiti le na podaljšano in strmo krivuljo učenja.

Slika 2. Sistem za uvajanje vijakov in palic na minimalno invazivni – perkutani – način.

NAŠE IZKUŠNJE Z MANJ INVAZIVNO ZATRDITVIJO LEDVENE
HRBTENICE
Na Oddelku za ortopedijo smo od januarja do oktobra 2012 opravili 16
manj invazivnih posegov zatrditve ledvene hrbtenice. Pri štirih pacientih
je šlo za zdrs medvretenčne ploščice, pri šestih pacientih smo operacijo
izvedli zaradi hude obrabe medvretenčne ploščice, pri dveh pacientih je bil
vzrok nestabilnost ledvenega segmenta in pri štirih pacientih ukleščenje
medvretenčne ploščice. Pri sedmih pacientih je bila v ospredju bolečina
v križu, pri treh bolečina v nogi, pri ostalih sta bolečini v nogah in križu
enakomerno prispevali k zmanjšani funkcionalnosti pacientov. Operiranih
je bilo 10 žensk in šest moških. Povprečna starost ob operaciji je znašala
49 let (razpon 32-73 let). Opravili smo 13 zatrditev na enem nivoju in 3
zatrditve dveh segmentov ledvene hrbtenice (slika 3). Pri pacientih, ki
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so bili operirani na manj invazivni način smo opazili manjšo izgubo krvi
med in po operaciji, manjšo poškodbo mišičnega tkiva, manjšo porabo
analgetikov, manjše bolečine v predelu operativne rane in hitrejši odpust
iz bolnišnice kot pri pacientih operiranih na klasični odprt način.

Slika 3. Rentgenski posnetek ledvene hrbtenice po opravljeni minimalno invazivni
spondilodezi L4-L5.

ZAKLJUČEK
Zaradi napredka v manj invazivnih kirurških tehnikah lahko danes
opravimo zatrditev ledvene hrbtenice z manjšo morbidnostjo in hitrejšim
okrevanjem kot smo bili navajeni s klasično odprto tehniko operiranja (4).
Pričakovati je, da bo ohranjena funkcija paraspinalnih mišic izboljšala
stopnjo funkcionalne sposobnosti pacienta in zmanjšala pojav obolenja
sosednjih ledvenih segmentov na daljši rok. Ob izdatnih tehničnih
zahtevah ostaja strma krivulja učenja za kirurga največji omejujoči
dejavnik uspešnega izvajanja tovrstnih posegov.
Literatura:
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DINAMIČNA STABILIZACIJA
HRBTENICE
doc. dr. Samo K. Fokter, dr. med., spec. ortoped
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
samo.fokter@ukc-mb.si

IZVLEČEK
Zatrditev prizadetih vertebrodinamičnih segmentov predstavlja zlati
standard zdravljenja degenerativne bolezni hrbtenice. Žal lahko klasična
toga hrbtenična zatrditev povzroči pospešeno degeneracijo segmenta nad
in/ali pod mestom fuzije, kar imenujemo bolezen sosednjega segmenta.
Dinamična stabilizacija hrbtenice naj bi zaradi delne ohranitve gibljivosti
prizadetega segmenta manj obremenjevala sosednja medvretenčna
diska in fasetne sklepe, kar naj bi teoretično zmanjšalo možnost pojava
bolezni sosednjega segmenta. Klinično navedena podmena (še) ni bila
dokazana.
Ključne besede: bolečina v križu, okvare hrbtenice, degenerativna
bolezen medvretenčnega diska, operacijsko zdravljenje, hrbtenična
kirurgija, dinamična stabilizacija
ABSTRACT
Fusion of involved vertebrodynamic units represents the golden standard
in the treatment of degenerative spinal conditions. Unfortunately, spinal
fusion is believed to accelerate the degeneration of the vertebral segment
above or below the fusion site, a condition called adjacent segment
disease. The premise of dynamic stabilization is that motion preservation
allows for less loading on the discs and facet joints at the adjacent
segments. In theory, this should decrease the rate of adjacent segment
disease. However, clinical evidence of this theoretical advantage is (still)
lacking.
Key words: back pain, spinal disorders, degenerative discs disease,
operative treatment, spinal surgery, dynamic stabilization
UVOD
Med najpogostejše vzroke za bolečino v križu prištevamo degeneracijo
medvretenčnega diska. Čeprav je le-ta sprva lahko klinično nema, se
kmalu pojavijo za nestabilnost posameznega vertebrodinamičnega
segmenta (VDS), ki ga poleg medvretenčne ploščice sestavljata še parna
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fasetna sklepa, značilne težave. Zlati standard zdravljenja predstavlja
zatrditev (fuzija) prizadetega VDS, kar običajno izvedemo ob pomoči
transpedikularnih vijakov, ki jih vzdolžno povežemo s togimi kovinskimi
palicami (Slika 1). Zatrditev enega ali

A

B

Slika 1.
A – Primer togega transpedikularnega nitranjega fiksatorja. Prikazana je tudi kletka, ki jo
ob fuziji običajno vstavimo v medvretenčni prostor.
B – Rentgenski posnetek 4 leta po togi zatrditvi segmenta L4-L5.

več prizadetih VDS lahko povzroči pospešeno degeneracijo sosednjega
VDS nad ali pod nivojem zatrditve. Tak proces je znan pod imenom
bolezen sosednjega segmenta (BSS). Med hrbteničnimi kirurgi so zato
v zadnjem desetletju na popularnosti pridobili dinamični stabilizacijski
sistemi. Zanje naj bi teoretično veljalo, da z nadzorovanim ohranjanjem
gibljivosti zdravljenega VDS manj obremenjujejo sosednje VDS in jih tako
ščitijo pred BSS.

BIOMEHANIČNE ŠTUDIJE
Shono in sod. so dokazali, da je po zatrditvah ledvene hrbtenice
hipermobilnost sosednjih VDS proporcionalna s številom v fuzijo zajetih
segmentov in togostjo konstrukcij (1). Z in vitro biomehaničnim testiranjem
so dokazali, da lahko dorzalno nameščeni transpedikularni gibljivi sistemi
zmanjšajo upogibne in strižne sile na stabiliziranem VDS (2). Tezo, da
dinamična stabilizacija preprečuje povečano gibljivost sosednjih VDS in
jih na ta način ščiti pred preobremenitvami, so preiskusili Cakir in sod. (3).
Bolnikom, ki so imeli bolečine v križu zaradi degenerativne nestabilnosti
in posledične spinalne stenoze na nivoju L4-L5, so opravili ali kirurško
dekompresijo in stabilizacijo z dinamičnim nevtralizacijskim sistemom
Dynesys (Zimmer, Indiana, ZDA; n=11) ali kirurško dekompresijo in togo
zatrditev (n=15) (Slika 2). Vsem bolnikom so pred posegom in ob
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Slika 2.
A – Primer dinamičnega stabilizacijskega sistema.
B – Rentgenski posnetek 4 leta po dinamični stabilizaciji segmenta L4-L5.

zaključku spremljanja opravili funkcionalne rentgenske posnetke in
izmerili gibljivost zdravljenega VDS (L4-L5), sosednjega kranialnega in
kavdalnega VDS (L3-L4 in L5-S1) ter ledvene hrbtenice od L2 do S1.
Pri bolnikih z zatrditvijo so ugotovili pomembno zmanjšanje gibljivosti
zdravljenega VDS in ledvene hrbtenice, medtem ko se gibljivost sosednjih
segmentov po operaciji ni bistveno spremenila. Pri bolnikih z dinamično
stabilizacijo niso ugotovili sprememb globalne gibljivosti ledvene
hrbtenice (L2-S1) in sprememb segmentalne gibljivosti zdravljenega (L4L5) ali sosednjih segmentov (L3-L4 in L5-S1). Avtorji so zaključili, da niti
toga zatrditev niti dinamična monosegmentalna stabilizacija s sistemom
Dynesys ne spremenita gibljivosti sosednjih VDS.

KLINIČNE ŠTUDIJE
Čeprav so nekateri dinamični stabilizacijski sistemi v klinični uporabi
že preko 10 let, je bilo doslej objavljenih le nekaj študij, ki obravnavajo
rezultate zdravljenja. V preliminarnih študijah so avtorji poročali o
vzpodbudnih kratkoročnih rezultatih dinamične stabilizacije prizadetih
VDS. Tako so Welch in sod. v prospektivni multicentrični raziskavi
z opazovalno dobo 12 mesecev, v kateri so zajeli 101 bolnika z znaki
nestabilnosti in posledično spinalno stenozo ter povprečno starostjo 56
let, ugotovili zmanjšanje bolečin (0-10 VAS) v križu s 5,4 na 2,9, v nogi z
8,0 na 2,5 in izboljšanje na Oswestrijevi lestvici prizadetosti (ODI) s 55,6
na 26,3 (4). Učinek dinamične stabilizacije na progresijo segmentalne
degeneracije po operaciji diskalne herniacije so proučevali Putzier in sod.
(5). V raziskavo so zajeli 84 bolnikov z diskus hernijo; poleg odstranitve
hernije so 35 bolnikom opravili dodatno dinamično stabilizacijo. Ugotovili
so izboljšanje kliničnih simptomov, VAS in ODI pri obeh skupinah bolnikov
po 3 mesecih. Ob zaključni kontroli (34 mesecev) so se rezultati med
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skupinama razlikovali. Medtem ko so v skupini z opravljeno dinamično
stabilizacijo ugodni rezultati zdravljenja klinično in radiološko vztrajali, je
v skupini z le odstranjeno diskus hernijo prišlo do poslabšanja na VAS in
ODI, z magnetno resonanco (MR) pa so dokazali pospešeno degeneracijo
medvretenčnega diska na zdravljenem nivoju. Dinamična stabilizacija naj
bi tudi učinkovito nadomeščala klasično zatrditev hrbtenice pri bolnikih z
degenerativno spondilolistezo (6).
Drugi avtorji tako ugodnih učinkov dinamične stabilizacije ledvene hrbtenice
niso potrdili. Grob in sod. so poročali o rezultatih zdravljenja 31 bolnikov,
pri katerih so se zaradi različnih indikacij odločili za dinamično stabilizacijo
prizadetih ledvenokrižničnih segmentov, ob tem so 13 bolnikom (42 %)
opravili sočasno dekompresijo (7). Po 2-letni opazovalni dobi je bila pri 6
bolnikih (19%) potrebna ponovna operacija, bolečine na VAS pa so bolniki
povprečno ocenili s 4,7 (križ) oziroma 3,8 (noga). Le polovica bolnikov je
zdravljenje ocenila kot uspešno, manj kot polovica pa je poročala tudi
o izboljšanju svoje funkcionalne zmožnosti. Prav tako Schaeren in sod.
niso potrdili nobene prednosti dinamične stabilizacije ledvene hrbtenice
v primerjavi s togo pri bolnikih z degenerativno spondilolistezo po 4letni opazovalni dobi: pri 4 od 19 bolnikov (19 %) je prišlo do okvare
dinamičnega stabilizatorja, pri 9 bolnikih (47 %) pa do znakov BSS (8).
Nadaljnjo degeneracijo diskov stabiliziranega in sosednjih VDS ledvene
hrbtenice so na kontrolnih MR dve leti po operacijskem zdravljenju opisali
še Kumar in sod. (9).
Tudi naše izkušnje z dinamično stabilizacijo niso izpolnile pričakovanj
(10). V kontrolirani raziskavi, v kateri smo obravnavali 25 bolnikov s
povprečno starostjo 47,4 let in minimalno opazovalno dobo dveh let,
ki smo jih zdravili z dinamično (n=12) ali togo (n=13) stabilizacijo in
sočasno dekompresijo spinalnega kanala, kadar je bilo to potrebno,
nismo našli razlik med skupinama glede na VAS, ODI in nivo aktivnosti.
Na splošno so bili bolniki bolj zadovoljni po togi zatrditvi (42 % odličen ali
dober rezultat zdravljenja) kakor po dinamični stabilizaciji (20 % odličen
ali dober rezultat). Radiološko se je degeneracija diska na dinamično
stabiliziranem nivoju nadaljevala, sosednji VDS pa so kazali znake BSS,
kar pomeni, da z dinamično stabilizacijo tega dolgoročnega zapleta nismo
uspeli preprečiti (Slika 3).
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Slika 3.
A – Preoperativni MR bolnika z degeneracijo in herniacijo diska L4-L5
B – MR istega bolnika 2 leti po dinamični stabilizaciji. Vidna je nadaljnja degeneracija
stabiliziranega VDS.

Povzetek vseh študij, ki so bile opravljene z dinamično stabilizacijo
hrbtenice do 7. marca 2011, so objavili Chou in sod (11). Od skupno
79 navedb, ki so jih našli v različnih bazah podatkov, so le 4 ustrezale
strogim kriterijem, uporabljeni pa so bili različni dinamični stabilizacijski
sistemi. Po podrobni analizi so avtorji zaključili, da med klasično zatrditvijo
in dinamično stabilizacijo ni razlik glede na VAS, ODI, število zapletov in
število reoperacij. Prav tako ni nobenih zanesljivih dolgoročnih podatkov,
da naj bi dinamična stabilizacija zmanjšala nastanek BSS.

ZAKLJUČEK
Dokazov, da naj bi bila uporaba dinamične stabilizacije primernejša od
toge zatrditve bolezensko prizadetih VDS ledvene hrbtenice, trenutno ni
na voljo.
Literatura:
1.
2.
3.

Shono Y, Kaneda K, Abumi K, et al. Stability of posterior spinal instrumentation and
its effects on adjacent motion segments in the lumbosacral spine. Spine 1998; 23:
1550-1558.
Freudiger S, Dubois G, Lorrain M. Dynamic neutralization of the lumbar spine
confirmed on a new lumbar spine simulator in vitro. Arch Orthop Trauma Surg 1999;
119: 127-132.
Cakir B, Carrazo C, Schmidt R, et al. Adjacent segment mobility after rigid and
semirigid instrumentation in the lumbar spine. Spine 2009; 34: 1287-1291.

145

VIII. ortopedsko srečanje
4.

Welch WC, Cheng BC, Awad TE. Clinical outcomes of the Dynesys dynamic
neutralization system: 1-year preliminary results. Neurosurg Focus 2007; 22: E8-E16.
5. Putzier M, Schneider SV, Funk JF, et al. The surgical treatment of the lumbar disc
prolapse: Nucleotomy with additional transpedicular dynamic stabilization versus
nucleotomy alone. Spine 2005; 30: E109-E114.
6. Schnake KJ, Schaeren S, Jeanneret B. Dynamic Stabilization in addition to
decompression for lumbar spinal stenosis with degenerative spondylolisthesis. Spine
2006; 31:442-449.
7. Grob D, Benini A, Junge A, Mannion AF. Clinical experience with the Dynesys
semirigid fixation system for the lumbar spine: surgical and patient-oriented outcome
in 50 cases after an average of 2 years. Spine 2005; 30: 324-331.
8. Schaeren S, Broger I, Janneret B. Minimal four-year follow-up of spinal stenosis with
degenerative spondylolisthesis treated with decompression and dynamic stabilization.
Spine 2008; 33: E636-642.
9. Kumar A, Beastall J, Hughes J, et al. Disk changes in the bridged and adjacent
segments after Dynesys dynamic stabilization system after two years. Spine 2008;
33: 2909-2914.
10. Fokter SK, Strahovnik A. Dynamic versus rigid stabilization for the treatment of disc
degeneration in the lumbar spine. Evidence-Based Spine-Care J 2011; 2: 25-31.
11. Chou G, Lau D, Skelly A, Ecker E. Dynamic stabilization versus fusion for treatment
of degenerative spine conditions. Evidence-Based Spine-Care J 2011; 2: 33-42.

146

VIII. ortopedsko srečanje

OSTEOPOROTIČNI ZLOMI VRETENC
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UVOD
Osteoporotični zlomi vretenc (OZV), ki zaradi naraščanja starosti
prebivalstva postajajo velik zdravstveni problem razvitih družb, so
najpogostejši zaplet osteoporoze. To so predvsem nizkoenergijski zlomi,
ki se anamnestično, klinično in radiološko razlikujejo od zlomov pri zdravi
kostnini. Večina teh zlomov ni povezana s hujšo poškodbo in lahko
nastanejo spontano ali že ob manjših obremenitvah, npr. dvigovanje
lažjih bremen, vstajanje iz sedečega položaja ali celo kašelj. Nevrološki
zapleti ob osteoporotičnem zlomu vretenc so redki.
Zlome vretenc, kljub navidezno benignemu poteku, spremlja bistveno
zmanjšana kakovost življenja [1,2] in visoka umrljivost, najvišja v skupini
z osteoporotičnimi zlomi [3], njihovo zdravljenje pa predstavlja velik
ekonomski problem [4].
Ugotovljeno je bilo, da kar 50% ljudi z osteoporozo v svojem življenju
utrpi zlom vsaj enega vretenca [5]. Ob tem ocenjujejo, da ima do 80. leta
starosti osteoporozo vsaka tretja ženska oziroma vsak šesti moški.
Po statističnih podatkih se skupina starejših (65 let in več) vsako leto
poveča za 2 % in leta 2050 bo po predvidevanjih na svetu že približno 2
milijardi starejših – trikrat več kot petdeset let prej. V Sloveniji naj bi se
delež starejših s sedanjih 15 % povečal na 30 %. Ob navedenem je tako
pričakovati tudi naraščanje problematike v povezavi z osteoporozo oz.
osteoporotičnimi zlomi vretenc.

KLINIČNA SLIKA
Večina zlomov vretenc poteka brez večjih simptomov in 2/3 zlomov
vretenc je klinično nemih [6,7]. Najpogostejši simptom, ki privede bolnika
k zdravniku, je bolečina v hrbtenici. Bolečina se pojavlja se tudi brez
radiološko dokazljivih zlomov vretenc. V tem primeru so vzrok bolečinam
najverjetneje mikrozlomi strukturno spremenjene kosti. Akutno nastala,
hujša bolečina pri osteoporozi kaže na svežo frakturo. Bolečina ni
nujno lokalizirana na mestu zloma in je tako pri zlomu prsno-ledvenih
vretenc pogosto v ospredju bolečina v ledveno-križničnem delu. Bolečina
praviloma mine spontano po enem do dveh mesecih.
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Bolečina v hrbtu pa ni vedno sorazmerna osteoporotičnemu zlomu.
Kadar pride do postopne deformacije vretenc je bolnik lahko povsem brez
bolečin.
Pri nekaterih bolnikih akutna bolečina preide v kronično bolečino
kot posledica deformacije hrbtenice [8]. Napredujoča deformacija
hrbtenice, ki je posledica zlomov, se navzven opazi kot kifoza prsnega
dela hrbtenice in zmanjšanje telesne višine. Posledica zgoraj opisanih
anatomskih sprememb je zmanjšana prostornina prsne in trebušne
votline, s posledično težko sapo, hitrim občutkom sitosti, regurgitacijo in
hujšanjem. Zaradi kompresijskih zlomov prsnih in ledvenih vretenc se
zmanjša telesna višina tudi do 20 cm, nastane značilna torakalna kifoza.
Če so zlomi vretenc številni, je hrbtenica tako močno ukrivljena, da rebra
slonijo na zgornjem robu medenice.
Najpogosteje se zlomijo srednja prsna vretenca (Th6-Th8) in vretenca na
prehodu prsne v ledveno hrbtenico (Th12-L1). Vzrok je v biomehaničnih
lastnostih teh dveh predelov hrbteničnega stebra. V ravnini osmega
prsnega vretenca je torakalna kifoza najbolj poudarjena, zato so dodatne
fleksijske obremenitve največje. Zlomi, ki nastanejo, so pretežno klinaste
oblike. Gibljivost prsne hrbtenice je omejena, ledvena hrbtenica pa je
mnogo bolj gibljiva, kar poveča obremenitve vretenc na prehodu prsnega
v ledveni del hrbtenice.

DIAGNOSTIKA
Večina bolnikov z OZV je ob postavitvi diagnoze brez večjih kliničnih
težav in je zlom velikokrat slučajno odkrit pri rentgenskih posnetkih, ki so
narejeni zaradi kakšnih drugih težav.
V diagnostiki kompresijskih zlomov hrbtenice so poleg klinične slike
najpomembnejše slikovne preiskave. Prva izmed njih je klasično RTG
slikanje v stranski in anteroposteriorni projekciji. Pri OZV na RTG posnetku
ponavadi vidimo značilno klinasto deformirano vretence z izgubo višine
sprednje stene ob relativno ohranjeni višini zadnje stene telesa vretenca,
kar vodi do povečane segmentne kifoze. Kadar pa se vretence poseda
postopoma pa lahko do diagnoze pridemo šele s ponovnim rentgenskim
slikanjem v nekaj tednih po poškodbi.
Kljub neizraženi lokalni kifozi, izrazita lokalna bolečina podaja sum na
zlom, ki ga lahko dokažemo z računalniško tomografijo (CT) ali šele z
magnetno resonančno preiskavo (MRI). Z računalniško tomografijo dobimo
natančnejše podatke o zlomljenem vretencu, z magnetno resonanco pa
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lahko poleg patoloških sprememb na vretencu in medvretenčni ploščici
ugotavljamo tudi starost zloma in morebitno okvaro hrbtenjače ali korenine
hrbteničnega živca.

ZDRAVLJENJE
OZV praviloma zdravimo konzervativno z nekaj dnevnim mirovanjem,
analgetiki in nato postopno mobilizacijo z uporabo ortoz pri hoji v prvih
6 do 8 tednih, ko naj bi akutna bolečina izzvenela. Zlasti starejši ljudje
nošnjo ortoz slabo prenašajo, prav tako pa njihov učinek v preprečevanju
nadaljnjega posedanja vretenc ni bil dokazan. Od analgetikov so
najpogosteje predpisani nesteroidni antirevmatiki (NSAIR), ki pa imajo
inhibitorni učinek na celjenje kosti. Opioidni analgetiki, ki jih uporabljamo
v primeru nezadostnega učinka NSAIR, imajo pogoste stranske učinke
(motena motiliteta črevesa, kognitivne motnje oz motnje ravnotežja).
Po odpravi bolečin sledijo vaje za krepitev mišic, kjer lahko z ojačanjem
paravertebralne muskulature bistveno pripomoremo k zmanjšanju
bolečine in znižamo pogostnost novih zlomov.
Operativno zdravljenje OZV je bilo v preteklosti izjemno redko. Kirurško
zdravljenje v akutni fazi je bilo indicirano le pri kompresijskih zlomih z
nevrološkimi izpadi. OZV so tako skoraj izključno zdravili konzervativno,
z nekaj dnevnim mirovanjem, analgetiki in nato postopno mobilizacijo z
uporabo ortoz pri hoji v prvih 6. do 8. tednih. S tem se je želela doseči
primerna analgezija in sanacija zloma.
Deformacija hrbtenice pri konzervativno zdravljenih bolnikih pa ostaj
tudi v primeru uspešne odprave bolečine [9-12]. Ta deformacija vodi k
spremenjeni fiziologiji hrbtenice s posledično spremenjeno obremenitvijo
ostalih vretenc in povečano nagnjenostjo k prelomom drugih vretenc
– efekt domin [6]. Pri bolniku se pojavi grba in zapleti pri dihanju zaradi
zmanjšane mobilnosti prsnega koša in v primeru hujše stenoze spinalnega
kanala tudi nevrološki izpadi [13,14]. Bolnikom v omenjeni skupini se
statistično poveča smrtnost v primerjavi z ljudmi, ki zloma vretenca ne
utrpijo [8].
Kirurško zdravljenje OZV je v zadnjih letih vse pogostejše. Klasični
odprti kirurški stabilizaciji, ki ima zaradi osteoporotične kosti posledično
slabšo stabilnost in funkcionalnost vsadka ter povečano smrtnost zaradi
spremljajočih bolezni, sta se v zadnjih dveh desetletjih pridružili še
minimalno invazivni vertebroplastika (VP) in balonska kifoplastika (BK),
s katerima kirurško napolnimo zlomljeno vretence s kostnim cementom
in tako popravimo statiko hrbtenice. Cilj obeh metod, ki sta minimalno
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invazivni in se izvajata pod kontrolo RTG ojačevalca, je stabilizacija zloma
s posledično odpravo bolečin.
Dandanes tako bolnike z večjo kifotično deformacijo ali bolnike, pri katerih
ne pride do zadovoljive odprave bolečine ob konzervativni terapiji v 8.
do 12.-ih tednih, ali pa pride celo do poslabšanja kliničnega stanja in/ali
povečanja deformacije vretenca na kontrolnih RTG posnetkih, zdravimo
praviloma kirurško z metodo VP ali BK.
Vertebroplastiko so prvič izvedli 1984 v Franciji, ko je Herve Deramond
to metodo uporabil pri zdravljenju hemangioma vratnega vretenca [15].
Vertebroplastika se pogosto izvaja v lokalni anesteziji. Tako lahko budni
pacienti med posegom sproti opozarjajo na občutke, ki nakazujejo na
draženje živčnih korenin. Pacienti so med posegom v ležečem položaju
na trebuhu v lordozirani legi. S tem položajem pri svežih zlomih praviloma
že dosežemo dober položaj oz. obliko zlomljenega vretenca. Uporablja
se perkutani transpedikularni ali ekstrapedikularni pristop (eno ali
obojestranski) k telesu vretenca, ki se opravlja pod kontrolo RTG ojačevalca.
Kostni cement (polymethylmetacrylata) se vbrizgava pod kontrolo RTG
ojačevalca, s čimer se želi preprečiti uhajanje cementa v hrbtenični kanal.
Pogostejše je uhajanje cementa v paravertebralna mehka tkiva, kar pa
nima večjega kliničnega pomena. Nevarnejše je intravenozno uhajanju
cementa in potencialna pljučna embolija. Mehanizem odprave bolečine
pri vertebroplastiki je stabilizacija zloma, dodatno pa bi k odpravi bolečine
lahko prispevala kemična ablacija živčnih končičev v telesu vretenca.
Kontraindikacije za vertebroplastiko predstavlja odsotnost bolečine,
hujše pljučno – srčne bolezni, nezdravljene koagulopatije, hujša stenoza
spinalnega kanala in nevrološki izpadi. Klinični uspeh vertebroplastike naj
bi znašal med 78% in 90%.
Pri balonski kifoplastiki se za razliko od vertebroplastike uporabljajo
balončki, ki jih prav tako uvedemo perkutano transpedikularno v prizadeto
vretence. Z napihovanjem balončka se poskuša vzpostaviti primerna
oblika stisnjenega vretenca, hkrati pa pride tudi do stisnjenja oz povečanja
kompaktnosti spongiozne kosti v okolici balončka. Po odstranitvi balončka
ostane votlina, ki jo nato izpolnimo z kostnim cementom. Prednost
balonske kifoplastike pred vertebroplastiko naj bi bila možnost boljše
repozicije s pomočjo balončka in manjša nevarnost uhajanja cementa v
hrbtenični kanal, saj le tega vbrizgavamo pod manjšim pritiskom v votlino,
ki jo obdaja kompaktnejša spongioza [16-19].
Odprava bolečin in funkcionalno izboljšanje naj bi bilo po kliničnih
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študijah ekvivalentno vertebroplastiki, balonska kifoplastika pa naj bi bila
uspešnejša zlasti pri popravi kifoze, pri zlomih, ki niso starejši od treh
mesecev.
Indikacije za klasično odprto kirurško stabilizacijo trenutno zajemajo
progresivno nevrološko okvaro, vztrajanje hudih bolečin in večje
deformacije.
Nevrološke okvare se praviloma pojavljajo pri utesnitvah hrbteničnega
kanala, kot posledica »dvo-stebrnih« zlomov, pri katerih je prisotna tudi
prizadetost zadnjega dela telesa vretenca s premikom kostnih odlomkov v
hrbtenični kanal. Zdravljenje v takih primerih zajema praviloma dekompresijo
hrbteničnega kanala s sprednje strani (transtorakalni ali retroperitonealni
pristop) in nadomestitev prizadetega segmenta najpogosteje s kovinskim
vsadkom. Stabilno učvrstitev je zaradi osteoporotične kosti težko doseči
in pogosto prihaja do vtisnjenja implantata v sosednje osteoporotično
vretence. Za stabilno učvrstitev je tako pogosto potrebna kombinacija
sprednje in zadnje učvrstitve.

ZAKLJUČEK
OZV, kljub večinoma benignemu poteku, spremlja bistveno zmanjšana
kakovost življenja oz. visoka umrljivost, njihovo zdravljenje pa predstavlja
velik ekonomski problem. V preprečevanju OZV je preventiva oz.
medikamentozno zdravljenje osteoporoze na prvem mestu. Pri pojavu
OZV je terapija izbora praviloma nekirurško simptomatsko zdravljenje z/
brez uporabe ortoz.
Bolnike, pri katerih ne pride do zadovoljivega izboljšanja stanja ob
konzervativni terapiji v 8 do 12-ih tednih, ali pa pride celo do poslabšanja
kliničnega stanja in/ali povečanja deformacije vretenca na RTG posnetku,
zdravimo kirurško z vertebroplastiko ali balonsko kifoplastiko, ki nam
omogočata hitro in uspešno stabilizacijo zloma in odpravo bolečin.
PMMA, po dosedanjih študijah, predstavlja sredstvo izbora, saj omogoča
dobro trdnost in takojšnjo stabilizacijo zloma.
Uvedba novih materialov bo verjetno izboljšala biomehanske lastnosti in
v večji meri odpravila neželjene učinke. V prihodnosti bo svoje mesto
morebiti našlo tudi preventivno ojačanje vretenca z biološkimi snovmi, ki
bodo lokalno povečala kostno gostoto in s tem trdnost vretenca.
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Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, UKC Maribor,
Ljubljanska ulica 5, Maribor

Bolečina v križu in medenici je med najpogostejšimi manjšimi
komplikacijami v nosečnosti.1
Prevalenca bolečine v medenici in križu variira od 24-90%.2
Ena do dve tretjini vseh nosečnic doživi bolečino v križu. V študiji z
prib. 1000 nosečnicami jih je 41 % prvič začutilo bolečino v križu med
nosečnostjo. Pogostejša je bolečina v križu oz. Medenici pri ženskah
z že znanimi bolečinami v križu, pri starejših nosečnicah in multiparah.
Višina, teža, rasa, teža ploda in socialno ekonomski status naj ne bi imeli
vpliva.3’4’5
Etiologija ni znana, vzrok je najverjetneje povezava med fiziološkimi
spremembami v nosečnosti in rizičnimi dejavniki kot so fizično delo,
predhodne bolečine v križu oz medenici.6’1’7
25% nosečnic z pelvično bolečino bo poiskalo medicinsko pomoč, 8%
jih bo zaradi bolečin resno gibalno omejeno, 7% jih bo imelo bolečine še
po porodu.8 Večina nosečnic zaradi bolečin v križu poroča o motnjah v
spanju zaradi le teh, omejena je tudi dnevna aktivnost9’10.
Standardni nasveti nosečnicam z bolečinami so redna telesna aktivnost,
gimnastika v vodi, fizikalna terapija11. Dokazi o učinkovitosti fizikalne
terapije so nezadostni.12 Vodna gimnastika, uporaba blazin, akupunktura
in fizikalna terapija izboljšajo spanje in zmanjšajo bolečine v križu v pozni
nosečnosti.13 Številni avtorji poročajo, da akupunktura olajša bolečino v
križu in medenici.14’15’16’17
Tradicionalna akupunktura je zasnovana na hipotezi, da življenjska
energija (Qi) teče po telesu po energijskih kanalih –meridianih (Yin in Yang
meridiani). S kroženjem Qi uravnava telesne funkcije. Ko je moten pretok,
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se pojavita bolečina in bolezen. Z zabadanjem iglic v akupunkturne točke,
ki večinoma ležijo na meridianih, uravnavamo pretok energije. Vendar
holistični pristop zdravljenja bolezni ni zadoščal za znanstveni pristop
zahodne medicine. Znanstveniki so zato dolga desetletja iskali anatomski
in histološki substrat za meridiane, našli pa so trdne dokaze za vpletenost
živčnega sistema v učinkovitost akupunkture(18).
Akupunktura aktivira aferentne živčne končiče ( Aß, A. in C), signali tečejo
preko spinalnih poti v možgane, kjer se aktivirajo površinske strukture
in globoka možganska jedra. Akupunkturna analgezija je manifestacija
integrativnih procesov na različnih nivojih centralnega živčnega sistema,
kjer se modulirajo informacije aferentnih impulzov z bolečega predela in
impulzov iz akupunkturnih točk (19).
V zadnjem desetletju so raziskave potekale predvsem na področju
neuralnih mehanizmov akupunkturne analgezije, s poudarkom na
celičnem in molekularnem substratu ter na funkcionalnih slikovnih
metodah možganov (funkcionalno magnetno resonančno slikanje,
pozitronsko emisijska tomografija)(20, 21).
Ob akupunkturi se sproščajo raznolike signalne molekule, ki se vpletajo v
modulacijo bolečine preko perifernih, spinalnih in centralnih poti: opiatni
peptidi (endorfini, enkefalini, dinorfini) (22), holecistokinin oktapeptid, 5hidroksitriptamin, noradrenalin, glutamat, .-amino-maslena kislina( GABA)
ter druge bioaktivne spojine (substanca P, angiotenzin II, somatostatin,
arginin-vazopresin, neurotenzin in dopamin. Tako kompleksen odgovor
na akupunkturni stimulus je individualen in popolnoma razumljivo je,
da je končni učinek akupunkture odvisen od genetskih dejavnikov
posameznika.
Klinične raziskave o učinkih akupunkture pri nosečnicah so se pričele
precej pozno in skupine so večinoma majhne, vendar so rezultati obetavni.
Wedenberg et al. je pokazal, da je akupunktura pri nosečnicah z bolečino
v križu in medenici bolj učinkovito olajšala bolečino kot fizioterapija
(23). Kvorning et al. je ugotovil učinkovitost lajšanja bolečine v križu pri
nosečnicah pri 60% v akupunkturni skupini v primerjavi s 14% v kontrolni
skupini (24). Tudi ušesna akupunktura se je izkazala za učinkovito v
lajšanju bolečine v križu pri nosečnicah v 80% vs. 36% v kontrolni skupini
(25). Akupunkturo priporočajo tudi ugledni anesteziološki učbeniki (26,
27). Tudi pregledni članki o uporabi akupunkture za lajšanje bolečin v križu
pri nosečnicah ( 28, 29, 30, 31) potrjujejo njeno varnost in uporabnost.
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Bolečina je ena od glavnih indikacij za terapijo z akupunkturo. Še
posebno pri nosečnicah, kjer se želimo izogniti medikamentozni terapiji
zaradi stranskih učinkov na plod. Tehnike manipulacije z iglami in mesta,
kjer igle zabadamo, so pri nosečnicah modificirane v primerjavi z ostalo
populacijo. Uporabljajo se lokalne, distalne, dodatne in aši točke. Tehnika
je nevtralna.
Terapija se lahko izvaja vsak dan, posamezna seansa traja približno 20
minut. Kombinira se lahko telesna z ušesno akupunkturo (32).
Za močne klinične dokaze pa so potrebne dodatne dobro zasnovane
raziskave na velikih skupinah nosečnic, ki trpijo zaradi bolečin v križu.
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MESTO MANUALNE TERAPIJE PRI
BOLEČINI V KRIŽU
Sergej Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine,
MO-GY d.o.o.

Problem degenerativnih sprememb hrbtenice ter z njimi povezane bolečine
v križu (kot tudi v vratnem in prsnem delu) je ena izmed aktualnejših nalog
sodobne medicine včeraj, danes, in verjetno v tudi prihodnosti.
Po podatkih WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) je širitev bolezni, ki
so povezani z degeneracijo in distrofijo hrbtenice, dosegla raven svetovne
epidemije. Petina prebivalcev v državah EU, starejših od 30-ih let, imajo
radikulopatijo. Reflektorne težave, kot sta lumbago in lumboišialgija, pa je
imel vsaj enkrat v življenju skoraj vsak.
Tudi Slovenija ni izjema. »Približno četrtina bolnikov, ki prihaja v
ortopedske ambulante, toži zaradi bolečin v križu. To pomeni, da je teh
pacientov izjemno veliko. Statistika kaže, da 65 odstotkov delovnega
prebivalstva prej ali slej išče pomoč zaradi omenjenih težav. Tudi ko gre
za invalidske upokojitve, je po naših statistikah bolečina v križu pri vrhu
vzrokov za takšno obliko upokojevanja«, pravi prof. dr. Janko Popovič, dr.
med., spec. ortopedije.
Zdravstvene zavoravalnice izplačujejo letno od 30 do 70 mlrd. dolarjev
bolnikom, trenutno nesposobnim za delo, zaradi bolečin v križu (Andersson
G.B.J.) Ogromne vsote pa hkrati zapravljajo tudi za zdravila in stroške
operacij in medicinskega osebja.
V Rusiji poskušajo zdraviti osteohondrozo oziroma »nevrološke znake
degenerativnih sprememb hrbtenice« kot to tam imenjujejo, z operativnimi
posegi (večinoma v primeru, ko gre za mehansko draženje živca, sindrom
konusa-epikonusa medullae in sindrom cauda equinae), farmakološko
(analgetiki, vitamini, miorelaksanti i t.n.) ali z izvajanjem fizioterapije in
rehabilitacije (različne vrste aktivne in pasivne kinezoterapije, možnosti
strojne fizioterapije, balneo in talasoterapije, akupunkture in dr.).

KAJ JE MANUALNA MEDICINA
Manualna medicina je del pasivne kinezoterapije. Med vsemi vrstami
terapij brez zdravil je manualna medicina najbolj patogenetsko utemeljena
in klinično uspešna metoda zdravljenja težav, povezanih s hrbtenico.
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Manualna medicina je ena najstarejših vrst zdravljenja in težko je ugotoviti
kje se je najprej pojavila. Nekateri prijemi so bili znani že iz Hipokratovih
časov, prvi sistemski pregled, teoretično utemeljitev in organizirano šolanje
pa so naredili Američani. Prva medicinska šola osteopatije je bila v ZDA
odprta leta 1882 (A.Still), leta 1895 je bila odprta prva šola kiropraktike
(D.Palmer). Še vedno je še živa »teorija subluksacij«, na podlagi kateri
se je kiropraktika razvila.

TEORETIČNE OSNOVE MANUALNE MEDICINE
Obstojajo tri teoretične osnove manualne medicine.
Prva, najstarejša «teorija subluksacij» trdi, da so bolečine v hrbtenici
povzročeni z izpahi (podizpahi) v medvretenčnih sklepih. Iz te teorije
sledi, da je naloga kiropraktika popraviti izpah ali podizpah in s tem rešiti
draženje živca.
Ta teorija je vprašljiva za vsakega izobraženega zdravnika. Sodobne
raziskave namreč niso našle dokazil o takih spremembah v medvretenčnih
sklepih. Tudi trditev kiropraktikov, da je pri herniji, ki pritiska na živec in s
tem povzroča bolečine, možno s kiropraktičnimi prijemi vrniti disk v prvotni
položaj in s tem odpraviti bolečine, izziva smeh strokovnjakov. Znano je,
da se pritisk na ploščici giblje med 2 do 5 atm, odvisno od položaja ali
giba hrbtenice, zato tako obremenjenega diska ni mogoče premikati.
Druga teorija »osteopatskih motenj« temelji na obrabnih spremembah
v hrbtenici, ki sprožijo zaporedne patološke reakcije kot so spazem,
blokada sklepa, poslabšanje krvnega obtoka, predvsem venoznega,
naraščanje zastoja krvi in posledične otekline. Ta teorija govori, da prihaja
do ukleščenosti živca le zaradi naraščanja otekline (»sindrom predora«).
Glavni smisel osteopatskega zdravljenja je torej prekiniti eno od faz
omenjenih patoloških reakcij.
Najsodobnejša je tretja teorija, tako imenovana teorija »funkcionalnih
motenj gibalnega sistema«, ki vidi glavni vzrok težav v napačnem
sodelovanju aktivnih (mišice, tetive, vezi, fascije) in pasivnih (sklepi,
sklepni hrustanec, diske, pokostnica) delov gibalnega sistema. Manualni
terapevti menimo, da je glavni cilj zdravljenja vrniti ustrezni gibalni stereotip
pri čemer stopnja obrabe vretenc in diskov niti ni bistveno pomembna.
Razvoj manualne terapije gre vse bolj v uporabo mehkih tehnik ob vse
manjši potrebi po manipulativnih tehnikah in se s tem vse bolj oddaljujemo
od kiroprakse (teorija sublaksacij).
Sodobni vidik zdravilnega učinka manualne terapije temelji na dosežkih
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klinične vertebrologije, nevrologije in nevrofiziologije. Teorija funkcionalnih
motenj gibalnega sistema, ki je bila obdelana v znani šoli čeških in
nemških raziskovalcev na področju manualne medicine (Wolf J., 1946;
.Lewit K., Janda V., Wolf G.D., 1968). Osnova njihove doktrine je delitev
nevromotornega sistema na aktivni in pasivni del.
Aktivna tkiva (mišice, tetive, vezi, fascije) imajo sposobnost kontraktilnosti
ter določajo patogenezo in sanogenezo funkcij pasivnih struktur in sicer
sklepov, sklepnih hrustancev, diskov in pokostnice. Primarna disfunkcija
aktivnega dela nevromotornega sistema je priznana za najpomembnejšo.
Z druge strani patološke spremembe v pasivnih tkivih lahko privedejo do
sekundarnih sprememb v aktivnih strukturah. Cilj manualne medicine je
oceniti stanje in narediti zdravilni vpliv na oba dela – aktivni in pasivni,
da bi prekinili patolološko povezavo med njima ter vzpostaviti normalne
(funkcijske) odnose.
Osnovne patološke spremembe v aktivnih in pasivnih elementih, ki so
glavni predmet manualne terapije:
• mišično tkivo – lokalni mišični hipertonus (muscle trigger point),
patološka skrajšanost, izpad iz sinergičnih gibov,
• fascije – lokalno fascialno bolestno skrajšanje (fascial trigger point),
• vezi – patološko skrajšanje (ligament trigger point),
• pokosntnica – periostal trigger,
• sklepi – funkcionalna blokada,
• koža – cone skrajšanja
• Možnosti manualne medicine v odnosu zgoraj navedenih patoloških
sprememb so naslednje:
• mišice – raztegovanje, različne tehnike za relaksacijo, masaža, lokalni
pritisk (t.i. mioterapija po D. Simons),
• fascije – raztegovanje, lokalni pritisk,
• vezi – raztegovanje,
• sklepi – mobilizacija in manipulacija,
• medvretenčne ploščice – trakcija,
• pokosntnica – lokalni pritisk,
• koža – raztegovanje.
Te tehnike se uporabljajo na podlagi teorije o mejnih možnostih tkiv, ki
jo je najprej opisal J.C.Terrier (1968), in se nadaljevala v raziskavah J.
Cyriax (1983), K. Lewit (1985), J.Basmajian (1993).

INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE
Nobena učinkovita vrsta zdravljenja ni brez tveganja komplikacij in
159

VIII. ortopedsko srečanje
stranskih učinkov, zato je treba upoštevati vrsto absolutnih in relativnih
kontraindikacij.

Indikacije za manualno terapijo:
• Reflektorni sindromi draženja živcev (cervikalgija, cervikobrahialgija,
torakalgija, lumbalgija, lumboišialgija).
• Radikulopatija vratnega, prsnega ali ledvenega dela hrbtenice.
• Problemi draženja vegetativnih ganglijev (simpatalgija, glavobol,
kardialgija, nespečnost, omotičnost).
• Tunelni mišični sindromi (m. piriformis, m. scalenus ant., bolezen
Bernhardta-Rota in dr.).
• Nevrodistrofični sindromi (periartritis ramenskega sklepa in dr.).
• Motnjie krvnega obtoka v hrbtenični arteriji (cervikokranialgija, tinitis,
vrtoglavica, poslabšanje vida).
• Blokada gibljivosti sklepov (brez izražene obrabe sklepnih poveršin).
• Otroška idiopatska skolioza 1. in 2. stopnje.
• Napake gibalnega stereotipa.
• Bolezne notranjih organov reflektorno povezanih s hrbtenico (kot
pomožna terapija).
Absolutne kontraindikacije za manualno terapijo
• Tumorji in metastaze hrbtenice, hrbtenjače, lobanjskega mozga,
sklepov, okončnin, notranjih organov.
• Specifične in nespecifične okužbe v hrbtenici in sklepih (tuberkulozni
spondilitis, osteomielitis, revmatizem v aktivni fazi).
• Akutno in subakutno vnetje sklepov.
• Akutno in subakutno vnetje hrbtenjače in ovojnice.
• Sveže poškodbe hrbtenjače in sklepov.
• Stanje po kirurškemu posegu na hrbtenici (do 6 mesecev).
• Behtereva bolezen.
• Sekvestrirana ploščica (po poškodbi).
• Mielopatija zaradi osteohondroze.
• Bolezen ali naklonjenost h krvavitvi (infekcije, alkoholno stanje,
hemofilija, hipertonija več kot 180 mmHg).
• Akutne bolezni prebavnih organov, pljuč in motnje krvnega obtoka
(insult, infarkt, hemoragija, akutno vnetje, infekcije in dr.).
Relativne kontraindikacije za manualno terapijo:
• Akutna faza radikulopatije.
• Nestabilnost pri spondilolistezi več kot 2. stopnje.
• Izražene anomalije razvoja hrbtenice in vretenc.
• Bolezen Foresitier.
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•
•
•
•

Zlomi vretenc (6 mes. po konsolidaciji).
Zadnje stopnje spondiloartroze.
Prirojene anomalije razvoja hrbtenice in vretenc.
Nosečnost več kot 12 tednov.

STANJE MANUALNE MEDICINE V RUSIJI
Stanje manualne medicine v evropskih državah in način šolanja je zelo
različno tako, da je težko oceniti kateri način organizacije izobraževanja
in delovanja je boljši.
V Rusiji in bivših državah Sovjetske Zveze je uradna medicina vedno
podpirala fizioterapijo in ostale vrste nemedikamentoznega zdravljenja.
Zato je verjetno manualna medicina že od samega začetka predstavljala
del javnega zdravstva.
•
•
•
•

V Belorusiji, Rusiji in Ukrajini velja, da manualno medicino lahko
specializirajo le zdravniki specialisti nevrologije, ortopedije in
fiziatrije;
Študij podiplomske izobrazbe manualnih terapevtov izvajajo samo na
državnih fakultetah (akademijah);
Stroka manualnega terapevta je vpisana v seznam zdravniških
poklicev;
Ministrstvo za zdravje priporoča razmerje med manualnimi terapevti
in prebivalstvom 1:15 000, pri čemer imajo pacienti možnost
brezplačnega zdravljenja. To razmerje pomeni, da bi bilo v Sloveniji
potrebno 100 do 150 specialistov.

STANJE V SLOVENIJI
V Sloveniji so prvi pričetki manualne medicine konec 80. In v začetku
90. let, ko so prišli v Slovenijo na obisk eni največjih strokovnjakov na
tem področju ( dr.Rychlikova, dr. Sitel itd) in predstavili osnove manualne
medicine. V začetku 90. let je podjetje MO-GY d.o.o. kot prvo zaposlilo
specialista manualne medicine s čimer se je manualna medicina začela
uveljavljati na slovenskem trgu. Dandanes podjetje MO-GY d.o.o.
nadaljuje se ukvarjati s manualno medicino v Sloveniji s štirimi zdravniki
in štirimi ordinacijami – Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota.
Nimam ravno časa, da bi sledil situacijo v Sloveniji, vendar po mojih
informacijah nekateri zdravniki znotraj javnega zdravstva že uporabljajo
določene tehnike, kar je vsekakor pozitivno.
Odkar se je manualna terapija (ne manualna medicina!) pojavila
znotraj visokošolskega izobraževalnega sistema, se je odprlo kar
161

VIII. ortopedsko srečanje
nekaj samostojnih praks manualne terapije v izvedbi diplomiranih
fizioterapevtov, kar je prav tako pozitiven kazalec.
Pozitivno je že to, da je manualna terapija iz trga praktično izrinila
kiropraktiko kar se je v Rusiji zgodilo že pred več kot 15 leti.
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PREDOPERATIVNA IN
POOPERATIVNA REHABILITACIJA
PRI BOLEČINI V KRIŽU
Jana Skodič , dipl. fizioterapevtka
Liljana Dragšič, dipl. fizioterapevtka
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
Splošno znano je, da so bolečine v križu eden najpogostejših vzrokov
za obisk pri zdravniku družinske medicine, ortopedu ali fiziatru. Skoraj
tri četrtine populacije se vsaj enkrat sreča s to težavo. V 90 % gre za
enostavno bolečino, ki nastane predvsem zaradi pomanjkanja telesne
aktivnosti in s tem posledično oslabljene muskulature. Če se bolečine ne
umirijo, je potrebna fizioterapija, v skrajnem primeru pa tudi operacija.
PREDOPERATIVNA REHABILITACIJA
Hrbtenica je centralni organ stabilnosti telesa, ki nam omogoča
pokončni položaj. Dovoljuje gibe glave, vratu in trupa. Zaradi velikega
števila vretenc, sklepov in medvretenčnih ploščic deluje kot blažilec,
ki sprejema in razporeja obremenitve sil. Deluje kot elastična palica s
sposobnostjo tridimenzionalne gibljivosti.
Najgibljivejši je vratni del hrbtenice, ki omogoča vse gibe, tudi rotacijo.
Torakalni del je zelo malo gibljiv. Ledvena hrbtenica omogoča gibanje
naprej in nazaj, manj pa rotacijo, zaradi pokonci ležečih fasetnih sklepov.
V ledveni hrbtenici prihaja do največjih tlačnih in strižnih sil, zato so
degenerativne spremembe prav tu najpogostejše. Zaradi tega je v
ledvenem delu tudi največ problemov.
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Slika 1. Bolečina v križu

Splošno znano je, da so bolečine v križu eden najpogostejših vzrokov
za obisk pri zdravniku družinske medicine, ortopedu ali fiziatru. Skoraj
tri četrtine populacije se vsaj enkrat sreča s to težavo. V 90 % gre za
enostavno bolečino, ki nastane predvsem zaradi pomanjkanja telesne
aktivnosti in s tem posledično oslabele muskulature.
Akutna bolečina v križu se običajno umiri v 6 tednih, v približno 5 % pa se
razvije kronična bolečina v križu. Bolečina je kronična, če traja 12 tednov
in več.
Bolečina v križu ni bolezen, ampak le ZNAK - simptom, katerega vzrok
je potrebno raziskati.
Najpogostejši vzroki za BOLEČINO V KRIŽU:
• NATEG KRIŽA – povzroči ga poškodba mehkih tkiv ob hrbtenici, ki
nastane kot posledica prevelike telesne obremenitve, dvigovanja
bremen, padca, prometne nesreče … Bolečina povzroči krč mišic,
zmanjša se prekrvavitev v njih in s tem oskrba z kisikom, kar spet
povzroči bolečino.
• ZDRS MEDVRETENČNE PLOŠČICE je običajno posledica
degenerativnih sprememb ali staranja, povzročijo pa ga lahko sunek,
poškodba, dvig bremena… Ploščica draži in utesnjuje živčno korenino.
Bolečine se širijo v eno ali obe nogi.
• DEGENERATIVNE SPREMEMBE KRIŽA – to stanje je pogosto pri
osebah nad 50. letom starosti. Medvretenčna ploščica degenerira,
izgubi elastičnost, se stanjša, zmanjša se gibljivost križne hrbtenice,
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kar pospeši nastanek kostnih izrastkov. Ti pritisnejo na živčno korenino
ali kanal.
Ostali vzroki so še:
• zlomi vretenc,
• prirojene ali pridobljene napake križne hrbtenice,
• zožitev hrbteničnega kanala,
• vnetne bolezni (Mb. Bechterew),
• bolezni samega vretenca (osteomielitis, rakaste spremembe ...),
• bolečina v križu kot prenesena bolečina zaradi bolezni bližnjih organov
(prebavila, ledvice, rodila …).
Omeniti je treba tudi bolečine v križu pri ljudeh s psihičnimi težavami.
Kako preprečiti bolečine v hrbtenici?
• Telesna in duševna sprostitev.
• Skrb za redno telesno aktivnost in izvajanje preventivnih vaj. S
športom naj bi se ukvarjali vsaj dvakrat tedensko (hitra hoja, tek ,
plavanje, kolesarjenje…).
• Zdrava in uravnotežena prehrana.
• Opustitev kajenja.
• Izogibanje poškodbam.
• Skrb za zdravo delovno in domače okolje.

165

VIII. ortopedsko srečanje

Slika 2. Pravilni položaji telesa pri delu

Zdravljenje
Blažje ali zmerne bolečine omilimo z zdravili proti bolečinam, ki jih lahko
kupimo v lekarni brez recepta, za hujše bolečine nam jih lahko predpiše
zdravnik (lahko se odloči tudi za zdravilo za sproščanje mišic). Pri zelo
močnih bolečinah je primeren krajši počitek v postelji (2 – 3 dni). Če je le
mogoče, je (zaradi preprečevanja mišične atrofije) bolje ostati aktiven, s
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hojo pa se zmanjša tudi pritisk na diskus.
Če bolečine ne minejo, je treba obiskovati FIZIOTERAPIJO ali
REHABILITACIJO.
Fizioterapija je zdravljenje bolezni ali poškodb in njihovih posledic s
fizikalnimi metodami in sredstvi. Namenjena je čim hitrejši rehabilitaciji
in pospešuje okrevanje veliko bolj kot samo počitek.
Rehabilitacija (rehabilitare – obnoviti ) je proces bio-psiho-socialnega
prilagajanja telesno ali duševno prizadete osebe za ponovno vključevanje
v družabno življenje in delo. Rehabilitacija je kompleksen proces, kjer
uspeh zagotovi samo timsko delo. Člani tima so: zdravnik (fiziater,
ortoped), bolnik, fizioterapevt, medicinska sestra in ostali zdravstveni
delavci. Osrednji član tima MORA BITI BOLNIK.
VRSTE REHABILITACIJE
• Medicinska rehabilitacija je prizadevanje za dosego takšne stopnje
zdravja, kakršna je bila pred boleznijo oziroma poškodbo.
• Poklicna rehabilitacija je prizadevanje za vrnitev bolnika na njegovo
delovno mesto ali usposobitev za drug poklic, če prvo ni mogoče.
• Socialna rehabilitacija je vključitev v reševanje socialne problematike,
ki se pojavi z boleznijo.
Postopki fizikalne in manualne terapije, ki jih izvajamo na našem
oddelku:
Telesna vadba je največkrat uporabljeni konzervativni način zdravljenja
bolečine v križu. Pri osebah z bolečino v križu je značilen dejavnik
nestabilnost ledvenega dela hrbtenice in/ali medeničnega področja. Na
sistem stabilnosti hrbtenice vpliva vzajemno delovanje treh komponent:
• pasivni podsistem (vretenca, medvretenčne ploščice, ligamenti,
sklepne ovojnice),
• aktivni podsistem (mišice in kite, ki obdajajo hrbtenico in proizvajajo silo,
s katero zagotavljajo potrebno stabilnost hrbteničnega segmenta),
• nadzorni podsistem (vse živčne strukture).
GLAVNE MIŠICE, KI PRISPEVAJO K STABILIZACIJI HRBTENICE IN
MEDENICE:
• m. transversus abdominis (m. TRA) – GLAVNI STABILIZATOR,
• m. multifidus (m. MF),
• mišice medeničnega dna (MMD),
• trebušna prepona.
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Cilji programa vaj za stabilizacijo hrbtenice in medenice so:
• ponovna aktivacija in izolacija ustreznih mišic, odgovornih za
stabilizacijo,
• reedukacija njihove sposobnosti vzdrževanja kontrakcije določen
čas,
• reedukacija avtomatične kontrakcije mišic skupaj z njihovimi
sinergisti.
Program vsebuje 4 stopnje, z napredovanjem od prve do četrte
stopnje.
Masaža
Klasične terapevtske masaže v naši ustanovi ne izvajamo več. Občasno
izvajamo obravnavo miofascialnih prožilnih točk – trigger point (TP).
TP je mesto prekomerne vzdražnosti v mišici oz. mišični ovojnici, ki je
lahko v aktivnem ali mirujočem stanju. TP postane aktivna zaradi stresa,
poškodbe, prisilnega položaja… Aktivna prožilna točka je na otip boleča,
bolečina pa ni samo lokalna, ampak je tudi prenesena.
Trakcija
Trakcija vključuje uporabo dovolj velike zunanje sile, ki raztegne mehka
tkiva, mišice in vezi ter razmakne sklepne površine hrbtenice. Izvajamo jo
lahko ročno ali s pomočjo naprav (trakcijska miza). Sila vleka je običajno
1/3 do 1/2 telesne teže.
Različne oblike protibolečinske elektroterapije
• TENS
Zdravljenje bolečine s TENS-om je (glede na klinične izkušnje) varno
in brez stranskih učinkov. Pomembna je pravilna namestitev elektrod.
Najpogosteje jih postavimo v bližino bolečine ali celo tako, da je ena
elektroda na mestu bolečine.
• Diadinamski tokovi (DD)
So ena izmed klasičnih oblik elektroterapije, ki ima protibolečinski
učinek, delujejo pa tudi na zmanjšanje otekline in vnetja.
• Interferenčna terapija (IF) 						
Uporabljamo dva izmenična tokova srednje frekvence, ki sta med
seboj interaktivna. Eden ima stalno frekvenco 4000 Hz, frekvenco
drugega pa je mogoče spreminjati. Do interference pride zaradi
superpozicije teh dveh tokov. Na točki, kjer se tokova križata, nastane
nov tok srednje frekvence z modulirano amplitudo.
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Ultrazvočna terapija
Ultrazvočno valovanje je mehansko valovanje visokih frekvenc, ki ga
človeško uho ne zazna. S prenašanjem na površino telesa ultrazvočno
valovanje v globini mehkih tkiv povzroči nihanje teh tkiv. To povzroča
segrevanje tkiv in tudi mikromasažni učinek.
Terapija z magnetnim poljem
V medicini uporabljamo predvsem pulzirajoče magnetno polje nizke jakosti
in nizke ponavljajoče frekvence. Bistveni del je generator magnetnega
polja (obroč, blazina, disk). Cilj terapije je izboljšanje fiziološkega celjenja.
Terapija ima vpliv na regeneracijo vezivnega, mišičnega in živčnega
tkiva.
Nevro-muskularni taping (NMT)
Temelji na naravni ozdravitvi telesa. Nepravilno delovanje mišic povzroča
simptome. Tehnika NMT je osnovana po kinezioloških načelih, po katerih
z olajšanjem gibanja mišičnemu sistemu omogočimo samoozdravitev. Z
NMT izboljšamo cirkulacijo krvi in limfe, s čimer pripomoremo k boljši
cirkulaciji v tkivu, posledično pride do zmanjšanja bolečine in edema.
S pravilnim nameščanjem trakov dosežemo med tkivi dekompresijo
(razbremenitev) in izboljšamo mikrocirkulacijo tega področja. Trak pustimo
delovati 3 – 5 dni, nato ga po potrebi zamenjamo.
V ambulantnem delu inštituta imamo tudi terapevtski bazen, stanger
kopeli, UKW diatermijo in laser.
Obstajajo še druge terapije, ki jih v naši ustanovi žal nimamo. Ena takih
je MBST – magnetno resonančna terapija. To je najnovejša terapija za
zdravljenje obrabe in poškodb sklepnega hrustanca, artritisa, osteoporoze
… Tehnologija je podobna magnetni resonanci, le da je pri teh napravah
moč magnetnega polja bistveno manjša.

ZGODNJA POOPERATIVNA REHABILITACIJA
Če s konzervativnim zdravljenjem ne dosežemo želenega učinka in
ima bolnik še vedno težave, je potrebna operativna terapija. Poznamo
absolutne in relativne indikacije za operacijo.
Med absolutne indikacije štejemo:
• sindrom kavde ekvine,
• napredujoč nevrološki izpad z oslabelostjo pomembnih mišic spodnjih
okončin,
• neznosna bolečina, ki ne reagira na konzervativno zdravljenje.
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Med relativne indikacije sodijo:
• nevrološki izpadi, ki se s časom ne popravljajo,
• ponovna ishialgična bolečina po uspešnem konzervativnem
zdravljenju prvega zagona bolečin,
• bolečina v križu in nogi, ki ne reagira na več kot trimesečno
neoperativno zdravljenje.
Pomembno vlogo pri okrevanju in pri preprečevanju ponovnih težav imata
fizioterapija in bolnikova volja do spremembe življenjskih navad.
OCENA BOLNIKOVEGA STANJA
Fizioterapevt pregleda bolnikovo medicinsko dokumentacijo, sodeluje pri
izmenjavi informacij z ostalimi člani ortopedskega tima, oceni bolnikovo
trenutno stanje in izbere terapevtske postopke. Ves čas ocenjuje bolnikovo
funkcionalno sposobnost, senzibiliteto, aktivno in pasivno gibljivost, moč
mišic in ravnotežje.
CILJI FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE
Izboljšati želimo cirkulacijo in celjenje rane, zmanjšati ali preprečiti
bolečino, izboljšati vzdržljivost in mišično moč, ravnotežje in koordinacijo,
povečati gibljivost hrbtenice, medenice in kolkov, izboljšati ali ohraniti
bolnikovo mobilnost v postelji in izven nje, izboljšati samostojnost,
predvsem funkcionalne sposobnosti, popraviti držo telesa in shemo hoje
oz. nepravilne vzorce gibanja, in vzgojno vplivati na bolnika.
PROGRAM FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE PO OPERACIJI NA
ODDELKU
Takoj po operaciji je pacient nameščen v sobo za intenzivno nego, kjer
medicinsko osebje redno spremlja njegove vitalne funkcije.
Že na dan operacije ali prej fizioterapevt seznani bolnika s fizioterapevtskimi
postopki, ki zajemajo:
• PRAVILNO LEŽANJE V POSTELJI
a) Ležanje na hrbtu: po operaciji hrbtenice je priporočljivo tri ure ležati na
hrbtu. S tem položajem bolnik izvaja kompresijo na operativnem mestu
in tako vpliva na čim hitrejšo zaustavitev krvavitve. Med ležanjem na
hrbtu je dovoljeno premikanje rok, nog in stopal. Bolnik naj bi imel na
vzglavniku le glavo, ramena morajo sproščeno ležati na postelji, če želi,
mu lahko podložimo kolena. Vzglavje postelje je lahko dvignjeno največ
pod kotom 20 stopinj.
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b) Ležanje na boku: kasneje lahko bolnik leži tudi na boku. Pri tem daje
vzglavnik oporo vratu in glavi; glava je poravnana s hrbtenico. Spodnja
noga je iztegnjena v kolku, zgornja pa počiva na blazini.
• DIHALNE VAJE
Dihalne vaje izvaja bolnik z namenom:
• preprečevanja pljučnih zapletov po operaciji, kar dosežemo z
izboljšano predihanostjo pljuč,
• učenja različnih vzorcev dihanja z namenom predihavanja vseh
pljučnih segmentov,
• učenja umirjenega in sproščenega dihanja,
• bogatenja krvi s kisikom.
Bolnik leži pri izvedbi dihalnih vaj na hrbtu. Vdihuje skozi nos in izdihuje
skozi usta z izgovorjavo črke »Š«. Bolnik vsako vajo izvede vsaj 5-krat v
enem ciklusu in vsaj 3-krat dnevno. Prvi dan po operaciji izvaja trebušno
(preponsko) in prsno dihanje.
• VAJE ZA CIRKULACIJO
Bolnik izvaja aktivne vaje s stopali za poživitev krvnega obtoka. S tem
preprečujemo zastoj krvi v venah in nastajanje krvnih strdkov. Vaje izvaja
v postelji leže na hrbtu večkrat dnevno.
• VAJE ZA STABILIZACIJO HRBTENICE IN MEDENICE
Bolnika učimo kontrakcije m. transversus abdominis, m. multifidus,
mišic medeničnega dna in trebušne prepone po principu stabilizacije
hrbtenice in medenice, za podporo in zaščito hrbtenice med različnimi
funkcionalnimi obremenitvami. V bolnišnici učimo bolnika samo vaje prve
in druge stopnje: vaje izvaja leže na hrbtu ( supiniran položaj s flektiranimi
koleni) in na boku (bočni položaj), enkrat do dvakrat dnevno.
• MOBILIZACIJA V POSTELJI (OBRAČANJE NA BOK)
Nekaj ur po operaciji se lahko bolnik obrne na bok. Bolnik leži na hrbtu
in pokrči obe nogi. Z izdihom stisne trebušne mišice in se obrne na bok.
Bolniku odsvetujemo uporabo posteljnega trapeza.
• SEDANJE IN LEGANJE V POSTELJO
Po operaciji hrbtenice lahko (po navodilih operaterja) bolnika vertikaliziramo
že isti ali naslednji dan.
Če bolnik dobiva zaščito proti nastajanju strdkov, mora imeti pred
vstajanjem noge povite z elastičnim povojem, s čimer se zmanjša možnost
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tvorbe krvnih strdkov in posledično nastanka globoke venske tromboze.
Pri posedanju bolnik leži na hrbtu in pokrči obe nogi. Z izdihom stisne
trebušne mišice in se obrne na bok. Z rokami pred seboj se odrine od
podlage in sočasno nogi spusti preko roba postelje. Za leganje postopek
ponovi v obratni smeri.
• SEDENJE
Bolnik lahko sede še isti dan ali dan kasneje. Sedi lahko krajši čas, in
sicer ob obrokih.
• HOJA
Na dan operacije ali dan kasneje bolnik prvič vstane s fizioterapevtovo
pomočjo. Običajno bolnik hodi brez tehničnih pripomočkov. Prvi dan
prehodi pot do sanitarij ali po sobi. Bolnik poskuša hoditi vsaj 3-krat
dnevno, vsakič nekoliko dlje.
Tehnični pripomočki
Pri oslabljeni moči spodnjih ekstremitet in posledičnih težavah pri hoji je
treba bolniku priskrbeti ustrezen pripomoček. Včasih so dovolj le bergle,
nekateri pa potrebujejo hoduljo ali voziček.
Izjemoma bolniku v času hospitalizacije operater predpiše t. i. lumbosakralno ortozo (križni pas), včasih tudi torako-lumbo-sakralno ortozo
(TTS – tritočkovni steznik). Uporaba teh pripomočkov je priporočljiva pri
daljšem sedenju, stoji in hoji in kasneje pri vožnji z avtomobilom. Ob tem
je nujna redna vadba za krepitev mišic.
• HOJA PO STOPNICAH
Običajno naučimo bolnika hoje po stopnicah tretji dan po operaciji, preden
zapusti bolnišnico. Če lahko bolnik normalno obremenjuje obe nogi, naj
bo hoja po stopnicah običajna, kot pred operativnim posegom. V kolikor
je ena noga oslabela oziroma slabša, pa je način hoje sledeč: navzgor
gre najprej boljša noga in nato dostopi s slabšo. Navzdol začne slabša
noga in dostopi z boljšo.
Pred odhodom domov dobi bolnik pisna in ustna navodila, ki jih
mora upoštevati pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti.
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NAVODILA ZA ŽIVLJENJE PO OPERATIVNEM ZDRAVLJENJU
PRAVILNA DRŽA IN SEDENJE
Primeren je čvrst sedež z dovolj visokim naslonom. Sedenje naj bo
vzravnano, med naslon in ledveni del hrbtenice lahko bolnik podloži
manjši valj ali blazinico. Zadnjica naj bo pomaknjena nazaj do roba stola,
stopala so položena na tleh. Ko bolnik dobro okrepi mišice, ki stabilizirajo
medenico in hrbtenico, je priporočljivo tudi sedenje na žogi (ta naj bo
pravilne velikosti).
PRAVILNO DVIGOVANJE BREMEN
Pravilno dvigovanje je tisto, ki ga opravimo z najmanjšim možnim naporom
in minimalnim neugodjem. Na voljo imamo dva načina dvigovanja
bremen:
1. KOLENSKI NAČIN: ročica bremena se skrajša, pritisk na diskus
je enakomeren, za dvig bremena uporabimo stegenske mišice,
pred dvigom je treba predhodno stisniti trebušne mišice in mišice
medeničnega dna.
. HRBTNI NAČIN: je najslabši, dolga je ročica, prihaja do asimetrične
obremenitve diskusov.
IZBIRA PRIMERNE TELESNE DEJAVNOSTI
Priporočljivi so lagodni sprehodi, nordijska hoja, plavanje, kolesarjenje po
ravnem, tek…
Manj primerni športi so nogomet, košarka, aerobika, planinstvo, namizni
tenis…
Neprimerni športi so tenis, squash, badminton, golf, smučanje na vodi,
motokros, hokej na ledu, kegljanje, skoki v vodo, daljino in višino, borilni
športi…
Odsvetovane so torej vse dejavnosti z izrazito obsežnimi, sunkovitimi
obremenitvami in vrtenjem okrog svoje osi.
POČITEK (RAZBREMENILNI POLOŽAJI)
a) Hrbtni položaj: bolnik leži na hrbtu s podloženim vzglavjem in koleni.
b) Bočni položaj: bolnik leži na boku, boleča noga je zgoraj, pokrčena v
kolku in kolenu in podložena z blazino.
c) Trebušni položaj: bolnik leži na trebuhu, z rokami ob telesu in pod
trebuhom podloženo blazino.
VOŽNJA Z AVTOMOBILOM
Vsaj mesec dni po operaciji odsvetujemo daljše vožnje z avtomobilom.
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Sedež naj bo rahlo nagnjen nazaj, križni del pa podprt z blazino. Pri vožnji
na daljše razdalje so priporočeni postanki vsako uro.
SPOLNI ODNOSI
Spolnim odnosom se je potrebno izogibati prvih nekaj tednov po operaciji.
Med spolnimi odnosi je priporočljivo večkrat zamenjati položaj.
Bolniki so odpuščeni od 3. do 7. dne po operaciji, nekateri lahko
(zaradi različnih razlogov) tudi kasneje.
Pogoji, da lahko bolnik zapusti bolnišnico, so:
• zmerne bolečine,
• rana mirna in brez posebnosti,
• poznavanje in opravljanje programa vaj,
• zmožnost prehoditi vsaj tri dolžine hodnika,
• obvladanje hoje po stopnicah.
Bolnik rehabilitacijo nadaljuje ambulantno, v zdravilišču, redkeje na IRRS
(Soča).

ZAKLJUČEK
Pravilna in etiološko utemeljena diagnoza je pogoj za uspešno zdravljenje,
bodisi konzervativno ali operativno.
Pred operativnim posegom se zdravnik in bolnik pogosto odločita za
konzervativno zdravljenje, pri čemer je – poleg analgetične terapije z
zdravili – poseben poudarek na rehabilitaciji. Programi rehabilitacije niso
nekaj univerzalnega, pač pa so individualno prilagojeni. Pomembna je
tudi vzgoja bolnika. Bolnik med izvajanjem rehabilitacijskega programa
spozna, kaj lahko in kaj mora narediti sam, da bodo težave manjše in manj
pogoste. Zavedati se mora pomena nujnosti redne vadbe vse življenje,
saj z njo pridobiva gibčnost in kondicijo, ob tem pa je možnost ponovitve
bolezni vse manjša.
Čeprav potrebuje operativni poseg le majhen odstotek bolnikov, je število
operirancev vseeno veliko. To kaže na nujno potrebo po poudarjanju
preventive in edukacije bolnikov in fizioterapevtske obravnave.
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FORESTIEROV SYNDROM V NAŠI
PRAKSI
Jože Barovič*, Dušan Tomažič*, Slavka Topolič**
UKC MARIBOR*, ZDRAVILIŠČE LAŠKO**

POVZETEK
Forestierov sindrom oz. idiopatsko difuzno hrbtenično hiperostozo pogosto
opažamo pri našem delu. Gre za rentgenološko potrditev sprememb na
hrbtenici, posebej na hrbtenici vratnega in torakalnega dela. Kljub temu,
da so spremembe prisotne pri lažjih nihajnih poškodbah vratnega dela
hrbtenice ter udarninah torakalne hrbtenice, še vedno ni znana etiologija
Forestierovega sindroma oz. opaznih rentgenoloških sprememb. Pri
zdravljenju bolečin, ki spremljajo Forestierov sindrom uporabljamo
različne oblike fizikalne terapije.
Ključne besede: Forestierov sindrom, hiperostoza diskoligamentarnega
aparata, fizikalna terapija.
SUMMARY
Syndroma Forestier or Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis – DISH is
relativly often condition in the older population, especially in men. We find
the change accidental when the x-ray is necessary for diagnosis other
disease. This condition does not make great difficulty until the time the
signs of diabetes mellitus beguns, or dysphagia, hoarsenes, fracture of
the vertebra, or ribs, and other symtoms. Cause of this syndrome is yet
unknown. Is seems, it may be trauma, or contusions of the spine. Therapy
is not specifhic. We recommend the natural remedies, from climatherapy
to balneotherapy, together with kinesitherapy.
Key words: Forestier’s Syndrome, hiperostosis, anterior ligament of the
spine, trauma, physical therapy.
UVOD
Leta 1950 je Jacques Forestier (1890 -1978) prvič opisal značilne
spremembe v smislu difuzne idiopatske skeletne hiperostoze (DISH) pri
bolnikih, ki so v anamnezi navajali ponovljene poškodbe mehkotkivnih
struktur vratne in torakalne hrbtenice.
Pogosto so rentgenološke spremembe na okostju izrazitejše od
subjektivnih težav. Incidenca sprememb na hrbtenici je nekoliko višja
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pri sladkorni bolezni tipa II. Spremembe prizadenejo diskoligamentarni
aparat vratne in torakalne hrbtenice ter delno tudi abdominalne hrbtenice.
Prihaja do okostenitve ligamentov, predvsem je prizadet sprednji
longitudinalni ligament. Rentgenološke spremembe lahko spregledamo in
jih pripisujemo ankilozantnem spondilitisu. Za razliko od ankiloozantnega
spondilitisa, ki prizadene sakroiliakalne sklepe, so pri DISH rentgenološke
spremembe tiste, ki prizadenejo skupno osifikacijo najmanj štirih sosednjih
vretenc, ki ohranijo svojo strukturo in obliko (višino). V strokovni literaturi
so opisane zanimive ugotovitve, da je okostenelost bolj prisotna po desni
strani, kjer naj bi pulzacije abdominalne aorte moteče delovale na proces
okostenelosti.

KLINIČNA SLIKA
Bolezen prizadene oba spola srednjih let. Bolniki navajajo neznačilne
bolečine v torakalni hrbtenice, ki so nekoliko intenzivnejše pri pripogibanju.
Prisotna je omejena gibljivost vratne hrbtenice, večinoma brez nevroloških
izpadov. Potrditev subjektivnih težav dokazujemo z rtg. diagnostiko.
Forestierov sindrom prizadene po 50. letu 20 % moških in 5 % žensk.
Vzrok za okostenelost paravertebralnih longitudinalnih in sprednjih
ligamentov prizadetih vretenc (difuzna idiopatska skeletna hiperostoza
- DISH) ni znan. Prizadetost vretenc zmanjšuje gibljivost hrbtenice.
V anamnezi bolnikov srednje življenjske dobe so prisotne distenzijske
poškodbe vratne in torakalne hrbtenice. Bolniki navajajo bolečine v
hrbtenici kot napetost v vratu. Bolečine so izrazitejše pri pripogibanju.
Včasih so prisotni simptomi disfagije, hripavosti in srčnih aritmij.
RAZPRAVA
Difuzna idiopatska skeletna hiperostoza je vodilni simptom okostenitve
paravertebralnih, longitudinalnih in sprednjih hrbteničnih ligamentov.
Pogosto nastane zaradi sprememb v poškodovanem diskoligamentarnem
aparatu, ki spremljajo mehkotkivne poškodbe vratne in torakalne hrbtenice.
Vnetja, ki so odgovor na mehanski stres povzročajo nalaganje kalcija in
spremembe na posameznih vretencih. Mehanski pritisk draži živčne niti,
posebej preganglijske simpatične niti. En del simpatičnih niti, ki na svoji poti
direktno prihaja do supraneralne žleze in direktno spreminja metabolizem
glikoze lahko psrovocira hiperglikemijo in je pogosto prisoten. Nastanek
sladkorne bolezni tipa II včasih spremlja Forestierov sindrom.
Pri zdravljenju Forestierovega sindroma uporabljamo različne procedure
fizikalne terapije in kinezioterapije. S tem olajšamo subjektivne težave
in preprečujemo nadaljnjo prizadetost hrbtenice in sosednjih struktur
lokomotornega aparata.
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ZAKLJUČEK
V kolikor ni pravočasno spoznana DISH lahko predstavlja medicinski
problem. Redno spremljanje prizadetih bolnikov in zdravljenje z različnimi
oblikami fizikalne medicine in kinezioterapije zmanjšuje možnosti
nastankov zapletov, ki spremljajo to bolezen. Pri tem predvsem mislimo
na sladkorno bolezen, srčno aritmijo, disfagijo in zmanjšano gibljivost
hrbtenice.
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NOV PRISTOP K STABILIZACIJI
VRATNE HRBTENICE
Sandra Jerele, Alenka Groboljšek
Terme Čatež

IZVLEČEK
Vratna hrbtenica daje močno podporo glavi, ščiti nevrovaskularne
strukture in zagotavlja dobro mišično podporo. Poleg tega mora omogočiti
dobro gibljivost in prenašati pomembne informacije o položaju glave
glede na telo in prostor. Zaradi tako specifičnih nalog zahteva anatomija
vratne hrbtenice natančno definirano funkcijo vseh komponent. Glede na
zgradbo vretenc in gibanje, ki se med njimi ustvarja, jo razdelimo na dva
dela. Zgornji del sestavljata segmenta C0-C1 ter C1-C2, spodnji del pa
vretenca od C3-C7.
Bolniki z bolečino v vratni hrbtenici začnejo zaradi strahu pred bolečino
in gibanjem razvijati zaščitni mehanizem, s katerim pridobijo neustrezne
gibalne vzorce ter nepravilne vzorce drže in posledično se poruši statika.
Zato moramo najprej obvladovati mišično prenapetost, zmanjšati bolečino,
aktivirati metabolizem in bolnika naučiti pravilne izvedbe giba fleksije in
estenzije v vratu.
Raziskave (Jull et all, Falla) so pokazale, da osebam z bolečino v vratni
hrbtenici slabo delujejo globoke (stabilizacijske) mišice in da se jim
površinske mišice prehitro utrudijo. Zato nov pristop temelji na obravnavi
treh krogov. V prvem krogu naučimo izolirano napenjati lokalne mišice
oz. stabilizatorje, v drugem krogu dodamo globalne mišice oz. lokalne
mobilizatorje, v tretjem krogu pa treniramo kompleksne gibe. Trenirati
začnemo z veliko ponovitvami in minimalnimi gibi, nato počasi stopnjujemo
hitrost gibov, upor in dodajamo pripomočke.
Zavedamo se, da je aktivni pristop, obravnava statike drže in bolnikovo
sodelovanje v programu nujo za doseganje dobrih rezultatov.
V članku so predstavljene vaje, ki jih izvajamo v posameznem krogu ter
pripomočki, ki jih uporabljamo pri terapiji.
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ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA Z
BOLEČINAMI V LEDVENEM DELU
HRBTENICE - KRIŽU
Aleksandra Nagy, dipl.m.s.
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Kirurški oddelek

POVZETEK
V prispevku je predstavljena bolečina kot pomemben element, ki spremlja
bolnika v času same hospitalizacije. Prikazana je vloga medicinske sestre,
ki deluje kot ključni in povezovalni člen v procesih lajšanja bolečine.
Opisane pa so tudi novitete s področja lajšanja pooperativne bolečine na
kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Ključne besede: bolečina, bolnik, medicinska sestra, analgezija.
UVOD
Bolečina je redni spremljevalec našega življenja, spremlja pa nas
od rojstva pa vse do smrti. Predstavlja tako pomemben medicinski,
družbeni, socialni in ekonomski problem, da bi moralo biti zanimanje za
razvoj bolečinske medicine pri nas dosti večje. Načeloma je bolečina
za življenje koristna. Pri poškodbi dela telesa živ organizem refleksno
reagira na te dražljaje in prepreči še večjo poškodbo. Bolečina je koristna
tudi kot klinično znamenje bolezni, lahko pomeni zgodnjo diagnozo in
učinkovitejše zdravljenje (1).
Medicinska sestra se z pojavom bolečine srečuje zelo pogosto.
Pomembna je pomoč varovancu, ki jo nudi z namenom, da se zmanjša
dražljaj, ki povzroča bolečino in vpliva na vedenjsko reakcijo. Učinkovitejša
obravnava bolečine v zdravstveni negi vključuje tudi psihosocialno
podporo, saj ima ta tudi psihosocialno sestavino. Reakcija na bolečinski
dražljaj je individualna, zato je različna od varovanca do varovanca in se
nanjo lahko vpliva (2). Ker je občutenje bolečine povsem individualna in
subjektivna izkušnja, je osnovna metoda ocenjevanja bolečine besedna
in nebesedna komunikacija z bolnikom. Ocenjevanje bolečine temelji na
bolnikovi samooceni, kar predstavlja zlati standard v merjenju bolečine.
Lestvice za merjenje bolečine delimo na enodimenzionalne, ki ocenjujejo
jakost bolečine, in večdimenzionalne, ki ocenjujejo tudi druge dimenzije
bolečine, kot so lokacija, čustvena komponenta, vedenjski vzorec (3).
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BOLEČINA V LEDVENEM PREDELU HRBTENICE
Bolečina v ledvenem predelu hrbtenice je najbolj pogosta bolečina gibal
pri človeku. Devetdeset odstotkov odraslih oseb v času svojega življenja
vsaj enkrat ali tud večkrat začuti značilno bolečino v križu. Petdeset
odstotkov ljudi ima v aktivnem (delovnem) življenjskem obdobju bolečino
v križu vsaj enkrat na leto. Bolečina v ledvenem predelu hrbtenice ni
specifična bolezen. Gre za simptom, ki je posledica različnih drugih
bolezenskih stanj. Značilno je, da pri 85 odstotkih bolnikov z bolečino
v križu, kljub obsežnim diagnostičnim preiskavam, ne ugotovijo vzroka
za bolečino. Pri večini le-teh se stanje umiri v dveh do treh mesecih, ne
da bi jih zdravili oz. operirali. Bolečina v ledvenem predelu hrbtenice je
lahko akutna, subakutna ali kronična. Najpogostejši vzroki zanjo so zvini,
utesnitve živčnih vlaken, okvare kostnih in sklepnih delov hrbtenice.
Lumbalgija
Bolečino v križu, ki po telesu navzdol ne sega nižje od zadnjičnih gub ali
kolen, pogosto pa jo spremlja krč ledvenih mišic, imenujemo lumbalgija.
Bolnik ne opisuje tipične nevrogene bolečine, ki se širi po poteku
ishiadičnega ali femoralnega živca in ne opisuje spremenjenega občutka
v dermatomih. Pri pregledu medeničnega obroča in nog ne ugotovimo
nevroloških izpadov.
Lumboishialgija
Zaradi mehaničnih vzrokov (hernija, medvretenčne ploščice. Stenoza
hrbtenjačnega kanala, tumor, epiduralni absces, zlom vretenca) lahko
prihaja do pritiska na živčevje, kar se klinično kaže z bolečino vzdolž
poteka okvarjenega živca. Najpogosteje je mehanični pritisk na nivoju L4/
L5 in L5/S1, kar se kaže z bolečino po zadnji strani spodnjega uda. Pritisk
na nivoju L3/L4 se kaže z bolečino po sprednji strani stegna (kjer poteka
femoralni živec). Pri kliničnem pregledu pogosto najdemo nevrološke
izpade (4).
BOLEČINA
Za prenos bolečine je potreben periferni dražljaj, ki ga v glavnem
spremljajo periferni receptorji. Različni škodljivi dražljaji lahko vzdražijo
bolečinske receptorje, to so prosti živčni končiči primarnih senzoričnih
nevronov, ki majo telesa v hrbteničnem gangliju in ležijo v koži, podkožju
in drugih tkivih. Poznamo tri vrste bolečinskih receptorjev : mehanične,
toplotne in nespecifične. Značilno je, da lahko končiče vzburi pritisk, še
hitreje pa različne kemične snovi v zunajcelični tekočini, ki nastanejo v
poškodovanem in obolelem tkivu. Takih snovi je cela vrsta. Najbolj znane
snovi so Histamin, Serotonin in drugo. Živčne končiče lahko vzburi še
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veliko drugih snovi in temperaturne spremembe (5).
Akutna bolečina je fiziološka bolečina, je znak bolezni ali poškodbe,
opozarja, da je v telesu nekaj narobe in da je treba ukrepati. Ima nenaden
občutek in omejen čas trajanja, mine, ko je vzrok zanjo odstranjen.
Zdravljenje je enostavno, po potrebi predpisujemo standardne odmerke
analgetikov.
Bolečina po operacijah je pričakovana, akutna bolečina, ki z zacelitvijo
operiranih tkiv mine, obravnavamo pa jo nekoliko drugače. Dobro vodeno
analgetično zdravljenje je razen etičnih razlogov pomembno, ker prispeva
k ugodnejšemu pooperativnemu poteku z manj zapleti, omogoča zgodnjo
aktivno rehabilitacijo in hitrejše okrevanje bolnika. Neodpravljena huda
akutna bolečina lahko vodi v kronično bolečino.
Kronična bolečina je patološka bolečina, ki traja dlje časa kot traja
pričakovano zdravljenje bolezni ali poškodbe. Bolečina ostaja še potem,
ko je osnovni vzrok odstranjen, ali kadar vzroka ni mogoče odstraniti.
Ne pomeni samo enostavnega trajanja ali ponavljanja akutne bolečine,
temveč sama postaja bolezen s svojimi značilnostmi. Časovno o kronični
bolečini govorimo po treh do šestih mesecih stalne bolečine. Ločimo dve
veliki skupini kroničnih bolečin, bolečine pri malignih boleznih in kronične
nemaligne bolečine (6).
Somatska bolečina je posledica vzdraženja nociceptorjev v koži in
globokem tkivu. Bolečina je dobro lokalizirana, stalna in tipična, po
občutku tiščanja, kljuvanja in tope bolečine. Somatska bolečina dobro
odgovori na terapijo z opioidi in jo je moč obvladati s kemičnim blokom
ali kirurško (7).
Fiziološka bolečina ima opozorilno in zaščitno vlogo. Nastane zaradi
kemičnega, mehanskega ali termičnega draženja nociceptorjev, kar
spremeni prepustnost njihove membrane za ione in se kot frekvenca
akcijskih potencialov prevede po aksonih živčnih vlaken v predele CŽ, ki
omogočajo zaznavo bolečine (6).
Nevropatska bolečina je bolečina, ki je posledica strukturne okvare
živčevja ali njegovega motenega delovanja. Nastane zaradi patofizioloških
sprememb v perifernem ali v centralnem živčnem sistemu, ki jih sproži
poškodba ali bolezenski proces. Značilnost nevropatske bolečine je tudi,
da poteka kronično (8).
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Psihična bolečina nastane brez patoloških sprememb v telesu. Bolnik trpi
bolečino, čeprav zanjo ni objektivnih ali organskih vzrok. Je pa to lahko
signal neke bolezni ali bližajoče se bolezni (9).

OCENJEVANJE BOLEČINE
Za ocenjevanje bolečine se uporabljajo besedne in številčne lestvice,
dermatomska bolečinska risba ter obrazna in barvna skala. Našteti načini
merjenja se uporabljajo pri tistih varovancih, ki so sposobni besedne
komunikacije. Ocenjevanje obnašanja ob bolečini in opazovanje znakov
bolečine s pomočjo nebesedne komunikacije ( mimika obraza, čustvene
spremembe...) uporablja medicinska sestra pri varovancih, ki niso
sposobni besedne komunikacije in kot pomoč pri besedni komunikaciji
(10).
Enodimenzionalne lestvice prikazujejo intenziteto bolečine, določanje je
enostavno, hitro in jasno. Najpogosteje uporabljamo vizualne analogne
skale (VAS), besedne opisne in številčne točkovne lestvice (6).
Vizualna analogna skala – VAS je najbolj pogosto uporabljena lestvica za
merjenje bolečin in merjenja lajšanja bolečin. Skalo predstavlja ravna črta
s skrajnimi jakostmi bolečine. Po navadi je dolga 10 cm, na enem koncu
je oznaka »ni bolečin« na drugem pa »neznosen bolečina«. Bolnik na črti
sam označi stopnjo jakosti bolečine.
Verbalna (opisna lestvica) : sestavljena iz besed, ki opisujejo intenziteto
bolečine, kot je npr. 4- ali 5- stopenjska lestvica. Bolnik označi besedo, ki
najbolj ustreza opisu njegove bolečine (1).
Številčna lestvica : obsega razpon števil 0 do100 ali 0 do 10, bolnik napiše
številko, ki najbolj ustreza njegovi bolečini.
Mulitdimenzionalne lestvice poleg ocene jakosti bolečine dajo širšo,
celotnejšo informacijo o vplivu bolečine na bolnikovo kvaliteto življenja
ter na njegovo funkcionalno sposobnost, da bolečino ocenjuje.
Multidimenzionalni vprašalniki zahtevajo določeno razumevanje bolnika
in terapevtov čas za pomoč pri izpolnjevanju. Povedo, kako je bolečina
spremenila življenje bolnika, kako jo doživlja in koliko bolečina vpliva na
njegovo funkcionalno sposobnost (6).

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI LAJŠANJU BOLEČINE V
LEDVENEM DELU HRBTENICE
Kakovostna ZN obvladovanja bolečine se meri z vidika bolnika in je
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cilj aktivnosti MS. Med aktivnosti medicinske sestre za ugotavljanje
kakovosti spadajo prizadevanja za izboljševanje ali vzdrževanje njegovih
funkcionalnih sposobnosti, zagotavljanje psihofizičnega ugodja in
doseganja pacientovega zadovoljstva po opravljeni zdravstveni negi
(11).
Vloge MS v odnosu do bolnika, ki ima bolečino, so :
• ocenjevati stanje in ugotavljati potrebe,
• preprečiti pojav bolečin tako, da z intervencijami ZN ne izzove ali
poveča bolečine,
• spremljati stanje tudi skozi besedno in nebesedno komunikacijo,
• podpirati bolnikove metode za odpravo bolečine, kot sta višanje
tolerance za bolečino ali za zmanjševanje jakosti že prisotne
bolečine;
• izvajati nefarmakološke in farmakološke intervencije ter ocenjevati
njihov učinek oziroma stranske učinke,
• je zdravstvena vzgojiteljica za pridobitev kontrole nad bolečino, moči
in dostojanstva ter mu pomaga razumeti pojav bolečine, učinkovitost
analgetikov, trajanje bolečine in pomen določenih izrazov (12).
Organizacija dela na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska
Sobota v smislu lajšanja akutne pooperativne bolečine po operativnem
posegu na hrbtenici
Še nekaj let nazaj nismo razpolagali z nobenimi protibolečinskimi
standardi na oddelku. S prihodom g. Škrabana dr.med. (specializanta
anestezije) leta 2010 pa se je uvedlo lajšanje akutne pooperativne
bolečine po navodilih anesteziloške službe - APSA. Ta način dela je
omogočil bolnikom novejše in naprednejše metode lajšanja bolečine, na
drugi strani pa nudil anesteziologom povratno informacijo o učinkovitosti
teh zdravil.
Organizacija dela v smislu obvladovanja akutne pooperativne bolečine
poteka tako, da anesteziolog napiše analgezijo za zbujevalnico in oddelek
na posebni list za vodenje analgezije v operacijski dvorani. Tako poteka
koncept analgezije kontinuirano iz operacijske dvorane preko zbujevalnice
na oddelek. Po prihodu bolnika na oddelek MS oceni bolnika po VAS
lestvici, meri vitalne funkcije, aplicira terapijo po APSI , dokumentira (
nezadostna analgezija, nezaželeni učinki, druge komplikacije). V primeru
kakršnih koli težav MS nemudoma pokliče anestezijsko službo. Prvi
pooperativni dan pa potekajo vizite s strani anestezijske medicinske
sestre v smislu kontrolinga uspešnosti analgezije, morebitnih težavah in
predlogih za izboljšavo.
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V začetku vpeljevanja te nove metode dela je bilo nekaj strahu in
predsodkov glede smiselnosti dodatnih zadolžitev in obremenitev
medicinskih sester, vendar pa so pokazatelji našega dela vidni v smislu
zadostne analgezije pacienta in s tem tudi večjega zadovoljstva na obeh
straneh.

ZAKLJUČEK
Vsak pacient mora biti obravnavan kot individum in kot celota. Naša
metoda dela mora temeljiti na interdisciplinarnem pristopu pri obravnavi
in zdravljenju bolečine, vključevati pa mora tudi elemente terapevtske
komunikacije. Zavedati se moramo, da moramo vedno stremeti k
izboljšavam v procesnih metodah dela v zdravstveni negi, saj so le te
pravi pokazatelj kakovosti zdravstvene oskrbe.
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MINI INVAZIVNA SPONDILODEZA
IZZIV ALI ZAHTEVA OPERACIJSKE
MEDICINSKE SESTRE
Strnad Suzana in Železnik Polona
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
Minimalno invazivna tehnika operacije hrbtenice (ang. MISS) je kirurški
pristop k operaciji, pri kateri uporabljajo inovativne tehnike s pomočjo
najnovejših tehničnih naprav za zdravljenje bolečin v križu in bolečin v
vratu. Pri tem ni potrebno rezanje mišic in vezi, kjer je običajno pri klasični
metodi operacije potrebno. Delo operacijske medicinske sestre je pri
pripravi prostora običajno, specifični so le pripomočki s katerimi rokuje in
priprava izvajalca. To dejstvo zahteva zraven osnovnih znanj s področja
perioperativne zdravstvene nege, tudi permanentno izobraževanje
operacijskih medicinskih sester na področju medicinske tehnologije in
tehnik instrumentiranja.
Ključne besede: spondilodeza, minimalni invazivni pristop,operacija,
vloga operacijske medicinske sestre
UVOD
S sodobnim načinom življenja in projekcijo intenzivnosti staranja
prebivalstva do leta 2060 se delež nestabilnosti ledvene hrbtenice
nenehno povečuje in predstavlja izzive zdravstvenim delavcem, ki se
ukvarjajo in srečujejo s temi bolezmi. Bolečina v križu je eden izmed
najpogostejših razlogov za obisk pacienta v ortopedski ambulanti.
Obstaja več načinov operativnega zdravljenja vendar je minimalno
invaziven pristop spondilodeze primernejši za paciente, pri katerih ta
možnost posega zaradi obsega bolezni obstaja. Danes je to eden izmed
najbolj razširjenih kirurških posegov.
Začetki MISS segajo v leto 1980, operativne tehnike se v zadnjem
času nenehno izpopolnjuje. Z računalniško tehnološko podporo ter
najnovejšimi specialnimi instrumenti je postala MISS vodilna tehnika na
področju operacij. Zaradi zmanjšane postoperativne bolečine, manjše
možnosti infekcije in ohranitvijo struktur hrbtenice pacient po operaciji
hitreje okreva.
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Ledvena hrbtenica je podvržena degenerativnim procesom, ki se
pričnejo po puberteti in so povezani z nezadostnim metabolizmom
medvretenčne ploščice. Stopnja degeneracije je odvisna od prirojene,
genetske nagnjenosti in od pridobljenih, večinoma mehaničnih in deloma
biokemičnih dejavnikov.
Zatrditev ledvene hrbtenice je standardni ortopedski operativni poseg, pri
katerem se učvrsti nestabilno hrbtenico z osteosintetskim materialom.
Mini invazivna tehnika zatrditve ledvene hrbtenice se uporablja pri pacientih
z bolečinami v križu zaradi degenerativnih bolezni medvretenčnih ploščic,
spinalne stenoze, skolioze in spondilolisteze.
Pri klasični operaciji zatrditve ledvene hrbtenice se naredi en daljši kožni
rez v sredini lumbalne hrbtenice, nato pa je potrebno močne mišice ob
hrbtenici odluščiti od kosti, da se lahko uvedejo inštrumenti, se sprostijo
živci vstavijo vijaki, palica in kletke. Mišice hrbtenice so ob tem zaradi
grobega odmikanja močneje prizadete.
Pri mini invazivnem pristopu zatrditve hrbtenice se preko vodilne žice na
koži naredi več manjših rezov ( 2 za vsako stran), skozi katere se na
točno določeno mesto v hrbtenico uvedejo dilatatorji za portale ( prostor
posega). Skozi te se nato uvedejo vijaki, palice in sprostijo živci. Pri
uvajanju portalov se mišice postopoma razmikajo in utrpijo bistveno manj
poškodb kot pri klasični tehniki. Tako pri klasični, je tudi pri manj invazivni
tehniki količina vstavljenih vijakov, palic in kletk enaka.

VLOGA OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE
Glede na področja delovanja operacijske medicinske sestre (EORNA,
2009), so v procesu najpomembnejša:
• zagotavljanje nege pacientov, ki združuje znanje in na dognanjih
zasnovano prakso;
• zagotavljanje varnega in učinkovito okolje za izvajanje uspešne nege
pacientov;
• izvajanje in uvajanje ustreznih strategij obvladovanja tveganj, da
preprečimo nezgode;
• pri zagotavljanju perioperativne nege slediti načelom nadzora nad
okužbami;
• sprejemanje konkretnih poklicnih odgovornosti.
Pri sprejemanju konkretnih poklicnih odgovornosti je najpomembnejše
dejstvo, da OPMS posodablja znanje v odnosu do trenutnih trendov in
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razvojnih premikov v praksi, tako da vzdržuje svojo raven kompetenc.
S svojim proaktivnim iskanjem priložnosti za izobraževanje in nenehnim
raziskovanjem, izvajanjem revizije praks skrbi za najboljšo zdravstveno
nego pacientov. Pri mini ivnazivnih pristopih zdravljenja hrbtenice je to še
kako pomembno.

Priprava prostora, materiala za operativni poseg
Prostor pripravimo po standardu, sterilen material in mreže glede na
tehniko in proizvajalca osteosintetičnih produktov, ki jih uporabljamo.
Pomembno je, da se v operacijski sobi nahajajo stvari, ki jih potrebujemo
pri pozicioniranju pacienta z načrtovano spondilodezo:
• KLINASTA BLAZINA
• 2 STOJALI
• 3 ŽELATINASTE PODLOGE
• 2 DRŽALI ZA KOMOLCE
• BLAZINA IN/ALI ŽELATINASTA BLAZINA ZA GLAVO
• OKROGLA BLAZINA za podlogo stopal
• PAS- s katerim fiksiramo pacienta na mizo preko medenice.

Slika 1: Položaj pacienta (De Puy Spine Inc.)

Priprava pacienta
Namen pravilne priprave pacienta je pri vseh operativnih posegih varnost
pacienta. Cilji so preprečiti poškodbe in opekline, po operativne bolečine
zaradi nefiziološkega položaja in infekcije operativne rane. Pri tem je
zelo pomembna subjektivna ocena, na podlagi katere OPMS kategorizira
riziko posega za pacienta in mu z varnostnimi mehanizmi omogoči večjo
varnost.
Pri pozicioniranju za spondilodezo:
• Pacienta namestimo v trebušni položaj s podloženim prsnim košem
in medenico. V položaj za operativni poseg nameščamo skrbno, da
odpravimo tveganje zlomov ali drugih poškodb. Sodeluje celotna
kirurška ekipa.
191

VIII. ortopedsko srečanje
•
•

•

Posebno pozornost namenimo stiku koščenih delov in podlago, ki jih
podložimo z blazinami iz gela.
Preverimo položaj genitalij pri moškem, namestimo urinsko vrečko
v vidno polje anesteziologa, pogledamo ali je trebuh prost, roke
namestimo pod kotom pribl. 90 stopinj, kontroliramo položaj glave,
nosu, okončin in poravnavo pacienta na operativni mizi.
Zalepimo lepljivo kompreso na predel nad anusom , zaščitimo
stranske predele z vatiranci, ki jih po umivanju operacijskega polja
odstranimo. S tem preprečimo zatekanje razkužila na stike pacienta
s podlago. Prilepimo negativno elektrodo.

Priprava operativnega polja
• Kirurg umije operativno polje. Skupaj z instrumentarko pokrijemo
operativno polje materialom za 1x uporabo.
• Sterilno zaščitimo aparature, mikroskop in rentgenski aparat.
• Pripravimo instumentarij in sterilen material in poseg.

Priprava izvajalca-OPMS
Je psihična in fizična. Pri fizični pripravi velja omeniti zaščito pred IO
sevanjem, saj se ves poseg odvija z diaskopijo rentgena in je prisotnost
OPMS tik ob viru sevanja neobhodna. Velika natančnost kirurga na
malem operativnem prostoru in hitre reakcije pravilnega rokovanja OPMS
z instrumenti so temelj kvalitetno opravljenega posega.
PREDNOSTI IN SLABOSTI POSEGA
Priporočila in strategije SZO na temo Aktivnega staranja so namenjene
ljudem vseh starostnih obdobij. Zdrav način življenja, ohranjanje zdravja
in fizične neodvisnosti, čimprejšnja rehabilitacija po bolezni in dolga
zmožnost samooskrbe so le nekatera področja v katera se vključuje tudi
zdravstvena nega. Medicinske sestre kot partnerji v procesu moramo
poznati prednosti MISS:
• hitro okrevanje po operaciji,
• manjša po operativna bolečina,
• manj časa trajajoča hospitalizacija,
• mali kožni rezi,
• nizka izguba krvi,
• manjše poškodbe mišic in tkiv in
• malo tveganje za okužbo.
Slabosti MISS v naši ustanovi nismo zaznali, RTG sevanje je primerljivo
z klasično spondilodezo. Omenimo lahko le dejstvo, da ni primerna za
vse paciente.
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IZZIV ALI ZAHTEVA - SKLEP
Za OPMS predstavljajo sodobni pristopi kirurškega zdravljenja velike
zahteve. Formalno izobraževanje žal ni dovolj za spremljanje »eksplozije«
novih, inovativnih kirurških tehnik, ki se dogajajo v vseh vejah kirurgije,
posebno v ortopediji. Z veliko vnemo se udeležujemo neformalnih,
interdisciplinarnih izobraževanjih in skrbimo za svoj poklicen razvoj. Le
tako namreč lahko zagotovimo pripravljenost in zagotavljanje strokovne
zdravstvene nege našim pacientom. Zahteve nam predstavljajo izziv in
strokoven, inovativen pristop nam omogoča hitro prilagajanje razmeram
in posegom.
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ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA
PRI OPERACIJI SKOLIOZE
V ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI
VALDOLTRA
Nursing care of the child at scoliosis surgery in
Orthopaedic hospital Valdoltra
Patricia Kolmančič,dipl.ms, Meta Grgič, dipl.ms
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

IZVLEČEK
Zdravstvena nega otroka pri operaciji skolioze zajema preoperativno
pripravo, ki se prične že ob sprejemu otroka v bolnišnico, kjer z otrokom
navadno hospitaliziramo tudi enega izmed staršev. Otroka tako psihično
kot fizično pripravimo na operativni poseg skolioze, da sta njegova strah
in negotovost pred operacijo čimmanjša. Prve dneve po operaciji otrok
preživi na oddelku za pooperativno nego, kjer izvajamo poostren nadzor
nad vitalnimi znaki in veliko pozornost namenjamo tudi prvemu vstajanju
in zgodnji fizioterapiji. Na bolnišničnem oddelku je nujno sodelovanje
medicinskih sester, zdravnika, fizioterapevtov, vzgojiteljice, v proces
zdravstvene nege pa so vključeni tudi starši otroka. V času hospitalizacije
posvečamo veliko pozornosti edukaciji otroka in staršev tako da starši
pridobijo veliko koristnih napotkov za nego otroka tudi po odpustu v
domače okolje.
Ključne besede: zdravstvena nega,otrok, skolioza.
ABSTRACT
Nursing care of the child at scoliosis surgery capture preoperative
preparation which starts at childs admission into the hospital. We often
admiss also one of the childs parent which stays in a hospital until childs
discharge from the hospital. Psychical and physical preparation on a
scoliosis operation reduces childs fear and uncertainty. First days after
operation child stays in a postoperative care unit where we are strict at
measuring vital signs and early physiotherapy. Cooperation of a nurse,
doctor, physiotherapist, teacher and parents is necessary when the child
comes back to a ward. We devote a lot of attention on a education of a
child and his parents, so they can get a lot of useful advices for care of a
child at home environment.
Keywords: nursing care,child, scoliosis.
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UVOD
Skolioza je kompleksna, tridimenzionalna deformacija hrbtenice. V naši
bolnišnici zadnja leta hospitaliziramo predvsem paciente s skoliozo, ki so
potrebni operacije – progresivna deformacija, krivina >40°. Zdravljenje
skolioz v Ortopedski bolnišnici Valdoltra je uspešno, saj se ustanova
po številu obravnavanih primerov uvršča na prvo mesto v Sloveniji, za
korekcije krivin uporabljamo najmodernejše stabilizacijske sisteme,
obenem pa se skrajšuje čas bolnišničnega zdravljenja pacientov. Letno
izvedemo 170 operacij skolioz, od tega je bilo v letu 2011 operiranih 29
otrok.

HOSPITALIZACIJA OTROKA V BOLNIŠNICO
Priprava otroka na operativni poseg
Otrok je sprejet v bolnišnico dva dni pred operativnim posegom. V naši
ustanovi je zaželjena hospitalizacija otroka z enim od staršev, saj imajo
starši možnost, da jih vključimo v proces zdravstvene nege.
Po prvem kontaktu v administraciji sledi prihod na oddelek, kjer ga
sprejme medicinska sestra. Najprej otroka pregleda zdravnik, kateri
naroči potrebne krvne in rentgenske preiskave. Uredimo vso potrebno
dokumentacijo, podpis soglasij (za mladoletne otroke soglasja podpišejo
starši ali skrbniki) in pripravimo načrt zdravstvene nege. Otroka sprejmemo
v bolniško sobo. Ta dan se otrok še normalno prehranjuje, začnemo pa že
s čiščenjem prebavnega trakta.
Drugi dan otroku odvzamemo kri in ga napotimo še na potrebne rentgenske
preiskave. Na ta dan ima otrok predoperativno dieto. Po 17 uri ne sme več
uživati hrane razen pitje vode; po 24 uri pa nobene tekočine. Pomembno
je, da odstranimo vso hrano in pijačo, ki jo ima otrok mogoče v omari.
Otrok mora biti od 24 ure tešč, 2 uri pred operativnim posegom operativno
polje obrijemo in bolnik se stušira. Tik pred odhodom na operativni
poseg otrok urinira, odstrani očala, slušni aparat, nakit in uro. Oblečemo
mu preklano srajco ter ga odpeljemo v operacijski blok. Preložimo ga
na operacijski voziček in mu razkužimo operativno polje z alkoholnim
razkužilom. Dokumentacijo predamo osebju operativnega bloka.
Otrokova zdravila in pripomočke za osebno higieno (milo, zobna ščetka,
zobna pasta, glavnik in očala) dostavimo na oddelek pooperativne nege.
Po operaciji je otrok premeščen na oddelek za postoperativno nego kjer
ostane 2 dni.
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Zdravstvena nega otroka po operaciji skolioze
Po zaključeni operaciji otroka premestimo na oddelek pooperativne nege,
kjer ga dokončno uredimo. Pri prelaganju moramo biti pozorni, da otroka
preložimo v vodoravnem položaju. Hrbtenico moramo čim manj premikati.
Otrok po operaciji leži na hrbtu in ima podložena kolena. Spremljamo
motoriko in senzibiliteto spodnjih okončin. Monitoring vitalnih znakov
izvajamo prvih 24 ur in po potrebi prvi dan tudi dodajamo kisik. Posebno
pozornost namenjamo otrokom, ki so imeli zaradi skoliotične deformacije
že prej težave z dihanjem. Otrok ima vstavljen stalni urinski kateter, ker
spremljamo diurezo. Na dan operacije otrok lahko pije le bebe čaj. Veliko
pozornost namenjamo tudi zmanjševanju bolečine. Pomagamo si z VAS
lestvico in predpisanimi analgetiki. Po prehodnem dogovoru dovolimo
staršem,da za kratek čas obiščejo otroka.
Prvi dan po operaciji otroka higiensko uredimo in mu ponudimo lažji zajtrk
(pasirana hrana). Operater previje operativno rano in preveri krvavitev po
drenih. Sledi prvo vstajanje s fizioterapevtom in operaterjem. Pomembno
je, da se otrok poseda bočno in nato vstane in naredi nekaj korakov.
Fizioterapevt naredi splošne vaje za pospešitev cirkulacije, izometrične
vaje za stabilizacijo ledvene hrbtenice, izometrične vaje za krepitev
quadricepsa, gluteusa, asistirane vaje za sp. ekstremitete in dihalne vaje
oz.respiratorno fizioterapijo. Otroku zagotovimo zadostno nadomeščanje
tekočin, navadno v infuziji in ga spodbujati k pitju. V kolikor pride do
slabosti in bruhanja lahko dobi antiemetike po naročilu zdravnika.
Drugi pooperativni dan operater previje operativno rano, odstrani
drenažo. Otrok je v bočnem položaju ko mu odstranimo dren. Pacienta
je potrebno pravilno obračati. Torej moramo paziti, da pri obračanju celo
telo obrnemo naenkrat in ne rotiramo v hrbtenici. Ko leži na boku, mu
spodnesemo zadnjico, da dobimo čimbolj fiziološki položaj. Med nogi
mu namestimo blazino. Če predvidevamo, da se lahko otrok sam obrne
nazaj na hrbet, lahko vzdolž hrbtenice podložimo še eno blazino, ki
pa ne sme biti preširoka in vendar nudi dovolj čvrsto oporo. Če ni več
nobenih posebnosti se pacienta premesti na bolniški oddelek. Tukaj pa
lahko začnejo sodelovati starši. Starši lahko otroka umivajo, hranijo, se z
njim igrajo... S tem ko starše vključimo v proces zdravstvene nege, veliko
pomagamo otroku in rešimo večino njegovih problemov.
Pomembno je, da 3. pooperativni dan otrok odvaja blato, sicer mu
naredimo mini klizmo. S tem preprečujemo nastanek meteorizma in
prebavnih težav. Uvedemo mu želodčno dieto. 3.pooperativni dan veliko
pozornosti posvetimo gibanju in pravilnemu vstajanju. Otroku mavčar
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naredi plastični steznik, ki ga more otrok nositi čez cel dan, ponoči ga
lahko odstrani. Steznik mu preprečuje nepravilne gibe kot so predklon in
obračanje hrbtenice okoli svoje osi. Ne sme delati hitrih gibov in pobirati
stvari s tal mora čepe. Otrok naj čim manj sedi. Pomembna je tudi skrb
za kožo, da ostane čista in nepoškodovana in da preprečimo nastanek
preležanin. Torej je naša skrb redno pregledovanje kože in izpostavljenih
predelov, posebno pri otrocih z nevromišičnimi obolenji in imunsko
oslabljenimi otroci.

Edukacija staršev
Operacija skolioze je zelo zahteven poseg katere uspeh je odvisen od
strokovnosti in izkušenosti operaterja in medicinskih sester, fizioterapevtov
in ostalega osebja, ki skrbi za otroka po operaciji skolioze. Pomembna je
disciplina pri izvajanju pooperativnega protokola vaj, upoštevanje navodil
in omejitev.

V času hospitalizacije posvečamo veliko pozornosti edukaciji staršev in
otroka. Z edukacijo pričnemo že ob sprejemu, starši se v času hospitalizacije
vključujejo v proces zdravstvene nege in tako pridobijo veliko potrebnih
informacij za ustrezno nego otroka tudi po odpustu v domače okolje. Tako
skupaj s starši medicinske sestre zagotovijo otroku čimprejšnje okrevanje
in poskrbijo, da se otrok počuti varno v bolnišničnem okolju. V bolnišnici
imamo zaposleno tudi vzgojiteljico, ki v času hospitalizacije poskrbi za
otrokovo kreativno ustvarjanje.
Otrok je v domačo oskrbo odpuščen po dveh tednih hospitalizacije. Ob
odpustu damo otroku in staršem navodila za vaje in napotke za pravilno
gibanje v vsakdanjem življenju. Otrok lahko šolo s skrajšanim urnikom
ponovno obiskuje en teden po vrnitvi iz bolnišnice, vendar ne sme
telovaditi vsaj eno leto po operaciji.

ZAKLJUČEK
V naši bolnišnici se z multidisciplinarnim pristopom in tesnim sodelovanjem
s starši in otrokom samim trudimo prebroditi strah in negotovost otroka
in staršev pred operacijo ter zagotoviti čimprejšnje okrevanje po operaciji
skolioze. Do sedaj so se operacije skolioze v naši bolnišnici izkazale za
zelo uspešne –otroci zlahka zaživijo z novo hrbtenico.
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OBRAVNAVA PACIENTA Z
DIAGNOZO »HERNIA DISCI » PO
KLINIČNI POTI
Jana Lavtižar dipl.m.s., Zdenka Kramar, dipl.m.s.
jana.lavtizar@sb-je.si
Kirurški oddelek, Splošna bolnišnica Jesenice

UVOD
V članku želimo prikazati kakovostno oskrbo pacientov po klinični poti pri
operaciji hernie disci . Klinična pot zagotavlja kakovostno in stroškovno
učinkovito zdravstveno oskrbo in je osnova za kontinuirano, sistematično
izvedbo vseh aktivnosti na področju celostne oskrbe pacientov. V okviru
integrirane oskrbe s pomočjo vključevanja koordinatorja zdravstvene
skrbi pacienta v pripravo na operacijo vključujemo že pred sprejemom na
oddelku in ga spremljamo skozi celotno obravnavo ter po odpustu.
OBRAVNAVA PACIENTOV PO KLINIČNI POTI
Proces nastanka, razvoja in izvajanja kliničnih poti v Splošni bolnišnici
Jesenice se je pričel že v letu 2004. Danes je uporaba kliničnih poti že nekaj
popolnoma utečenega in vsakdanjega. Vse več multidisciplinarnih timov
se samih odloča za razvijanje in uporabo novih kliničnih poti. Trenutno
v bolnišnici uporabljamo preko 30 različnih kliničnih poti. Istočasno pa
razvijamo še nove na različnih področjih oskrbe pacientov. Klinične poti
uporabljamo več kot pri polovici vseh obravnavanih pacientih na kirurškem
oddelku. Dvakrat letno pregledamo klinične poti in ocenjujemo izpolnjenost
kliničnih poti. Na podlagi rezultatov preoblikujemo in dopolnimo klinične
poti, da so čim bolj uporabne in razumljive. Prav tako analiziramo odklone,
ki so nastali tekom obravnave in jih beležimo neposredno v klinično pot.
Klinična pot (KP) je orodje, ki temelji na dokazih podprti medicini, zdravstveni
negi in krajevni organizaciji, s katerim je opredeljen standardni načrt
več disciplinarne zdravstvene oskrbe tipične vrste bolnikov z določenim
obolenjem ali načrtovanim posegom. Omogoča sledenje odklonov od
standardnega postopka, ohranja utemeljeno samostojnost odločitve,
poenoti klinično prakso, nenehno izboljšuje kakovost zdravstvene
obravnave in spodbuja timsko delo (Kramar in sod., 2006).
Klinična pot (KP) je način obravnave bolnika v specifičnih kliničnih
okoliščinah. Opredeljuje lokalno multidisciplinarno prakso oskrbe
določene skupine bolnikov. Zagotavlja kontrolo kakovosti dela. Potek
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celotnega zdravljenja in ZN sta dokumentirana v skupni dokumentaciji.
Z uvajanjem kliničnih poti so MS koordinator ZN, zdravnik, anesteziolog,
MS na oddelku, MS za bolečino in ostali sodelavci v zdravstvenem timu,
s skupnim sodelovanjem pričeli postavljati skupne cilje, ki so usmerjeni k
bolniku in za bolnika (Lavtižar, 2007)
Pacienta vključimo in ga pričnemo obravnavati še pred sprejemom v
bolnišnico. Prav KP nam omogoča, da lahko pacienta postavimo v središče
dogajanja. Pomembno je, da ga čim hitreje vključimo v načrtovanje in
izvajanje vseh faz zdravljenja in oskrbe. Celoten multidisciplinaren tim si
skupaj z bolnikom postavlja skupne cilje, ki so usmerjeni k pacientu in za
pacienta. Celotna obravnava po KP je predpisana po v naprej določenih
korakih, ki so prilagojeni individualnosti posameznega bolnika.
Obravnava pacientov po KP pri operaciji hernia disci je v bolnišnici v
tem trenutku v fazi preizkušanja . Prvi odzivi so bili zelo pozitivni, tako s
strani zaposlenih, kot tudi pacientov. Veliko vlogo za tak odziv pacientov
je tudi aktivno vključevanje koordinatorice zdravstvene skrbi, ki vključi
pacienta v obravnavo že pred sprejemom v bolnišnico, če je to potrebno
skupaj z njim načrtuje specialistične preglede, (internist, anesteziolog).
Koordinatorica preveri že pred sprejemom, če ima pacient tudi vse
ostale preiskave (krvne preiskave, potrebna slikanje..). Koordinatorica
zdravstvene skrbi sodeluje tudi pri sprejemu pacienta in ga spremlja
preko celotne hospitalizacije in preveri, če se eventuelno pojavijo kriteriji
za otežen odpust. Prav tako poskrbi za vse potrebne informacije, ki jih
pacient potrebuje za kakovosten odpust in bivanje v domačem okolju v
času rehabilitacije. Koordinatorica zdravstvene skrbi spremlja pacienta
tudi doma. Pacienta pokliče dva dni po odpustu domov in preveri kakšno
je njegovo počutje, če je prisotna bolečina ali če ima kakšne druge težave.
V primeru, da ima pacient težave ga usmeri k osebnemu zdravniku ali
dogovori termin v specialistični ambulanti. Po presoji pokliče osebnega
zdravnika, področno patronažno službo.
KP pozitivno vpliva na delovanje celotnega multidisciplinarnega tima,
poleg tega jih usmerja k enakim ciljem, katere poskušamo doseči
sistematično in v naprej načrtovano. Lahko rečemo, da nas KP vodi in
usmerja pri izvajanju vseh potrebnih aktivnostih.

KLINIČNA POT ZA OPERACIJO HERNIO DISCI
KP obsega 3 dnevno obravnavo. Koordinatorica zdravstvene skrbi pokliče
pacienta domov in mu predstavi datum predvidenega operativnega
posega. Hkrati ga povpraša o zdravilih, ki jih uživa doma, morebitni dieti,
pridruženih boleznih in ga tudi napoti na dodatne preglede ( internist,
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anesteziolog….). S tem se klinična pot začne. Na dan sprejema
pacienta sprejme in pregleda sprejemni zdravnik. Pregleda zdravstveno
dokumentacijo, izvide krvnih preiskav in drugih izvidov. Poleg tega
naroči še dodatne preiskave , če jih morebiti pacient potrebuje. Ob
prihodu pacienta na oddelek sprejemna medicinska sestra preda vse
potrebne informacije o pacientu, medicinski sestri. Nato izpolni Spremni
list zdravstvene nege in oceni trenutno stanje pacienta ter ga pripravi
na operativni poseg, ki sledi tekom dopoldneva. Vse aktivnosti zabeleži
sproti v klinično pot. Aktivnosti med operacijo s strani anestezije in
operaterja prav tako zabeležijo v operacijski dvorani. Po prihodu nazaj na
oddelek ga medicinska zopet obravnava po aktivnostih klinične poti, kjer
je predpisan način opazovanja (vsebinska in časovna opredelitev) in načrt
gibanja, prehranjevanja, izločanja na dan operacije. Vse aktivnosti so v
naprej opredeljene. V primeru, da pride do odklona od predpisane poti
je potrebno odklon zabeležiti v KP. Predvidoma gre pacient domov drugi
dan po operaciji in tako je tudi predvideno v KP. Obravnava poteka zelo
intenzivno in je zato pacient ves čas spremljan in opazovan. Spodbuja
se ga k sodelovanju. V KP sodeluje celotni zdravstveni tim, zato se naše
aktivnosti dopolnjujejo.
KP v bolnišnici postajajo pomembno orodje za optimizacijo kakovostne
oskrbe pacientov in predstavljajo skrbno načrtovano pot obravnave
pacienta od prvega srečanja s klinično potjo do zadnjega stika s pacientom,
ko ga koordinator celostne skrbi pokliče domov. Izvajanje KP oziroma
uporaba le te nas usmerja k natančnejšemu opisu dela in odločitvam. KP
vsebuje vse načrtovane aktivnosti, ki so potrebne za obravnavo pacienta
pri določenem operativnem posegu.
Na zadnji strani obrazca klinične poti je razpredelnica, v katero se beležijo
morebitni odkloni v času zdravljenja in okrevanja bolnika po operativnemu
posegu. Tako so na enem mestu zbrane vse posebnosti, ki so se tekom
obravnave pojavile. V primeru, da se pojavijo težave z zdravstvenim
stanjem bolnika in da ni več možno zdravljenja in okrevanja spremljati
po klinični poti, se obrazec KP nadomesti z običajnim terapevtskim listom
(Lavtižar, 2007).
Ob odpustu KP še ni zaključena. Medicinska sestra na oddelku napiše
poročilo koordinatorici zdravstvene skrbi na predzadnjo stran obrazca
klinične poti. Poročilo vsebuje podatke o morebitnih odklonih v času
obravnave v bolnišnici in telefonsko številko bolnika. (Lavtižar, 2007).
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ZAKLJUČEK
KP je torej odlično vodilo pri obravnavi pacienta, ker spodbuja timsko
delo in sodelovanje med pacientom ter ostalimi člani multidisciplinarnega
tima. Zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih nas usmerja k izboljševanju KP
in izdelovanju novih, ki bodo še boljše, ker vključujemo tudi predloge in
pripombe, ki nam jih posredujejo pacienti in zaposleni. V organizacijske
spremembe pri obravnavi pacientov je bilo vloženega veliko truda in trud
ni bil zaman saj nam je uspelo izboljšati kakovost obravnave pacientov.
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ŠTUDIJA PRIMERA ZDRAVSTVENE
NEGE PACIENTKE Z DIAGNOZO
SPONDILODISCITIS
Maja Bertoncelj, Mateja Šiško
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

IZVLEČEK
V prispevku so na kratko predstavljene okužbe hrbtenice, anatomija
medvretenče pčoščice, diagnostika in zdravljenje teh obolenj.
Širše je predstavljena študija primera pacientke zdravstvene nege s
spodilodiscitisom in obravnava vseh negovalnih problemov. Pacientko
smo obravnavali po procesu zdravstvene nege. Opisane so najpogostejše
negovalne diagnoze, predstavljen je negovalni načrt.
Pri pacientki s to diagnozo je poudarek tudi na kakovostni zdravstveni
negi in multidisciplinarnem pristopu.
Ključne besede: spondilodiscitis,
negovalne intervencije

pacientka,

zdravstvena

nega,

UVOD
Prispevek obravnava eno od nujnih stanj v ortopediji – spondilodiscitis, ki
je kombinacija discitisa ( vnetje enega ali več medvretenčnih prostorov)
in spondilitisa ( vnetje enega ali več vretenc). Pacientovo zdravstveno
stanje je resno in zahteva hitro ukrepanje in sodelovanje celotnega
zdravstvenega tima.
Poznavanje etiologije zdravljenja in zdravstvene nege je v pomoč vsem
članom zdravstvenega tima, ki pacienta zdravi, spremlja, mu pomaga in
motivira.
Negovalne diagnoze pri pacientu s spodilodiscitisom se postavijo
individualno glede na trenutno zdravstveno in psihofizično stanje.
Cilj prispevka je prikazati pomen zdravstvene nege v okviru celostne
zdravstvene in rehabilitacijske obravnave, ki je usmerjena v celostno
obravnavo vseh problemov na področju osnovnih življenjskih aktivnosti.
Pomembno je tudi, da pri pacientu dosežemo v najvišji možni meri
življenjsko samostojnost, tako da se lahko vrne v domače okolje.
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OKUŽBE HRBTENICE
Prekrvavljenost vretenca poteka preko vertebralnih, cervikalnih oziroma
interkostalnih arterij. Drugi vir arterijske krvi prihaja v spinalni kanal skozi
intervertebralne odprtine preko spinalnih vej, ki se odcepijo od glavnih
arterij.
Za nadaljne razumevanje spinalnih okužb je pomembna tudi anatomija
medvretenčne ploščice. Sestavljena je iz zgornje in spodnje plasti hialinega
hrustanca, ki ga obkroža anulus fibrozus iz zgoščenih kolagenskih vlaken.
Sledi prevodna cona med anulus fibrozusom in nukleus pulpozusum in
nazadnje želatinozen nukleus pulpozus, ki je v sredini diskusa sestavljen
iz maloštevilnih ohlapno postavljenih kolagenih vlaken in obilice vode.
Pri odraslem človeku lahko pride do neposredne iatrogene okužbe kot
pooperativna okužba ali s prenosom iz sosednjega korpusa (Koritnik,
1997).

Epidemiologija in patofiziologija
Vzrok mnogim spinalnim okužbam je hematogeni razsoj bakterij iz
oddaljenih delov telesa, kot so genitourinarne okužbe, okužbe mehkih
tkiv, okužbe dihal in na splošno okužbe pri imunodeprimiranih pacientih.
Vzrok iatrogenih okužb hrbtenice je lahko tudi invazivna diagnostika ( na
primer lumbalna diskografija).
Najpogostejši povzročitelj spinalnih piogenih okužb je Staphlococcus
aureus in Staphylococcus epidermidis. Gram negativni mikroorganizmi
kot so Escerichia coli, Proteus mirabilis, Enterococcus in druge črevesne
bakterije, so najpogostejši vzrok pooperativnih okužb pri imunodeficentnih
pacientih.
Okužbe razdelimo z ozirmn na anatomsko lokacijo na vretencu, in sicer na
okužbe sprednjega dela vretenca, zadnjega dela in okužbe v spinalnem
kanalu. Tako govorimo o vertebralnem spondilitisu, o spondilodiscitesu,
tuberkuloznem spondilitisu, discitisu kot primarni okužbi intervertebralnega
diska pri otrocih zaradi nezrelega krvnega obtoka in iatrogenem
postoperativnem discitisu pri discektomiji ( Koritnik, 1997).

Diagnostika
Klinična slika
Pri večini spinalnih okužb je prvi znak bolečina, ki se ji pridružujejo še
slabo počutje, anoreksija, nočno potenje, intermitentna temperatura, ki je
minimalno povišana.V klinični sliki je tudi lokalna občutljivost in krč mišičja,
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ki je značilen za akutni proces. Omejena je tudi gibljivost prizadetega
spinalnega odseka zaradi bolečin (Koritnik,1997).
Laboratorij
Pri odraslih je sedimentacija v 67% večja od 50 oziroma se v 37% približa
vrednosti 100. Levkocitoza ni tipična za spinalne okužbe, pokaže pa
lahko okužbo na drugih področjih. Za postavitev diagnoze in ustrezno
zdravljenje nam včasih pomaga krvna kultura. V akutni fazi je močno
povišan tudi CRP (Koritnik, 1997).
Rentgenske slike
Na nativnih rentgenskih slikah se pojavijo spremembe šele po nekaj
tednih.
Računalniška tomografija (CT)
S CT-jem spremljamo napredek bolezni in faze uspešnega zdravljenja.
Magnetna resonanca (MR)
Gre za natančno in hitro diagnostično metodo s katero ločimo okuženo
in normalno tkivo.
Scintigrafija
S scintigrafijo lahko potrdimo le gnojno vnetje.
Diagnostična biopsija
Je najpomembnejši in najbolj natančen način za potrditev okužbe in
določitev agensa, ki povzroča okužbo, je računalniško vodena igelna
biopsija suspektne okvare.

Zdravljenje
Konzervativno zdravljenje
Tradicionalni postopek zdravljena spinalne okužbe je ležanje in
imobilizacija. Primarno zdravljenje pa je parenteralno antibiotično
zdravljenje v visokih dozah.
Kirurško zdravljenje
Kirurško zdravljenje je rezervirano za paciente odporne na zdravljenje z
zdravili. Če gre za jasno nevrološko simptomatiko, septični potek bolezni,
tvorbo abscesov in nestabilnost prizadetega dela hrbtenice, je potrebno
takojšnje kirurško zdravljenje.
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ŠTUDIJA PRIMERA PACIENTKE S SPONDILODISCITISOM
Raziskovalna vprašanja :
S študijo primera smo želeli dobiti odgovore na naslednja vprašanja:
• kateri znaki so bili vodilni ob sprejemu pacientke na naš oddelek,
• kakšne potrebe po zdravstveni negi so se pojavile pri pacientki,
• kateri negovalni problemi so bili pri pacientki najbolj izraženi,
• katere so najpogostejše negovalne diagnoze pri pacientih s
spondilodiscitisom,
• kako so pacientka in njeni svojci sprejemali zdravstveno- vzgojno
delo.
Opis primera:
Gospa G. F. rojena 2 .3. 1946 je bila hospitalizirana v Splošni bolnišnici
Ptuj zaradi težav z žolčnimi kamni. Narejena je bila laparoskopska
holicistektomija, operacija je potekala brez posebnosti. Bolečina po
operaciji ni izzvenela in bila je narejena nadaljna diagnostika ( irigografija
in CT abdomna). Slednja preiskava je pokazala patološke spremembe
hrbtenice na nivoju THX, THXII v smislu spondilodiscitisa. Po konzultaciji
z ortopedom je bila pacientka premeščena v UKC Maribor na oddelek za
ortopedijo dne 12.9.2011.
Dne, 12.9.2012
Pacientka je bila sprejeta na oddelek z odpustnico iz Splošne bolnišnice
Ptuj. Narejen je bil sprejem pacientke z vso potrebno dokumentacijo
oddelka. Nastanjena je bila v manjšo bolniško sobo. Vzete so bile
nadzorne kužnine ( brisi na MRSA, ter blato in urin na ESBL). Pacientka
je imela indicirano strogo mirovanje in predpisano analgetično terapijo.
Dne, 13.9.2011
Pacientki so bile vzete krvne preiskave po naročilu zdravnika. Ponoči je
tožila o močnih bolečinah, kljub dani analgeziji, bila je zelo vznemirjena
in nemirna.
Dne, 14.9.2011
Pacientka je dobila mavčevo korito, naročen je bil kontrolni laboratorij,
rentgen pljuč, ultrazvok abdomna, ter magnetna resonanca hrbtenice (
MRI ).
Dne, 15.9.2011
Vzete so bile tri hemokulture ( vse pozitivne, izoliran Staphylococcus
aureus). Predpisana je antibiotična terapija ( Orbenin 2 g i.v. / 4 ure)
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po konzultaciji z infektologom. MRI niso mogli opraviti, ker pacientka ni
mogla ležati.
Dne, 16.9.2011
Opravljena je bila MRI L/S v narkozi. Pacientka ima predpisano infuzijsko
tekočino ( RL 1000 ml i.v. na 12 ur).
Dne, 19.9.2011
Pacientki se je odstranilo mavčevo korito, ker so bili pobrani šivi od
operacije na žolčniku. Nameščen je bil mavčev steznik. Pacientka je
navajala težave pri odvajanju blata (zaprtje)- dobila odvajalo.
Dne, 21.9.2011
Pacientka je imela kontrolni pregled infektologa. Poslano je bilo blato na
hematest trikrat (negativno).
Dne, 23.9.2011
Pacientka je imela retgensko slikanje plazmocitomske serije ( izključen
plazmocitom). Opravljena je bila kontrolna magnetna resonanca hrbtenice.
Predpisala se je antikoagulantna zaščita
Dne 26.9.2011
Vzet je bil kontrolni laboratorij.
Dne 28.9.2011
Pacientka je imela TEE ( transezofagealna ehokardiografija) preiskavo,
kjer je bil izključen endokarditis.
Dne,5.10.2012
Opravljen je bil UZ abdomna ( brez posebnosti).V mavčarni so ji popravili
mavec.
Dne, 6.10.2011
Pacientka je na viziti povedala zdravniku, da se boljše počuti, navajala
je še blage bolečine.
Dne, 8.10.2011
Opravljen je bil kontrolni rentgen hrbtenice. Pacientka je imela pozitiven
bris rektuma na ESBL ( Eschericia coli in Klebsiella oxytoca).Uvedena je
bila kontaktna izolacija z vsemi predpisanimi navodili.
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Dne, 12.10.2011
Opravljeno je bilo kontrolno slikanje hrbtenice. Pacientka je pričela s hojo
s pomočjo fizioterapevtke.
Dne, 14.10.2011
Pri pacientki je bil odstranjen mavec. Odpuščena je bila domov z
sledečimi navodili: še mesec dni je jemala Ciprinol 500 mg 2X1 tablete,
predpisano je imela zmerno hojo in zmerno fizično aktivnost ter nobenih
fizičnih aktivnosti. Kontrolni pregled je imela naročen čez šest tednov v
ambulanti.
Dne, 30.11.2011 (kontrolni pregled v ortopedski ambulanti)
Pacientka je bila na kontrolnem pregledu v ortopedski ambulanti pri
ortopedu, kjer je povedala, da ima dober apetit, nima nočnih bolečin,
blato normalno odvaja, ne odvaja temnega blata, ter ne navaja nobenih
drugih težav. S seboj je imela stari križni pas, katerega si je sposodila,
ga poizkusijo in pacientki odgovarja. Ortoped je naredil status pacientke.
Pacientki je priporočal še kratkotrajno nošenje križnega pasa, redne vaje,
ter enkrat letno napotitev na fizikalno terapijo.

Prikaz negovalnih diagnoz pri pacientki z diagnozo
Spondilodiscitis
Samonega: zmanjšana zmožnost za osebno higieni
Definicija:
Zmanjšana sposobnost opravljanja vseh aktivnosti osebne higiene (
Gordon, 2003).
Cilji:
• pacientka bo primerno negovana,
• bolnica bo urejena.
Načrtovane intervencije ZN:
• izvajati posteljno kopel,
• zagotoviti zasebnost pri izvajanju osebne higiene,
• zagotoviti zasebnost pacientki pri odvajanju,
• pacientki nuditi pomoč pri izvajanju ustne higiene in česanju,
• izvajati anogenitalno nego po opravljeni potrebi,
• pacientki omogočiti umivanje rok ( pred hranjenjem, po opravljeni
potrebi,…),
• nuditi psihično oporo,
208

VIII. ortopedsko srečanje
• sveže prestlati posteljo in urediti posteljno okolico.
  
Izvajanje ZN:
Vse načrtovane negovalne intervencije so bile izvedene po standardih
zdravstvene nege.
Vrednotenje ZN:
Pacientka je bila po opravljeni osebni higieni čiste in urejena. Nudena ji
je bila pomoč pri odvajanju in zagotovljena intimnost. Pacientka je bila
dovolj motivirana in je po svojih zmožnostih že sama sodelovala pri
izvajanju osebne higiene.

Mobilnost: nepopolna telesna mobilnost
Definicija:
Nezmožnost samostojnega premikanja oziroma spreminjanja položaja v
postelji ( Gordon, 2003).
Cilji:
• pacientka bo spreminjala položaj v postelji ob pomoči sestre na dve
uri oziroma po potrebi,
• pacientka bo razgibana aktivno in pasivno,
• pacientka bo napredovala pri izvajanju aktivnosti,
• pacientka se bo počutila varno.
Načrtovane intervencije ZN:
• zagotoviti pacientki varno okolje,
• upoštevati navodila zdravnika ( kaj pacientka zmore in kaj sme),
• aplicirati predpisani analgetik po naročilu zdravnika,
• obračati pacientko na dve uri in beležiti položaj na opazovalni list,
• vključiti fizioterapevta po naročilu zdravnika,
• pogovoriti se s pacientko o pomenu in možnostih gibanja.
Izvajanje ZN:
Načrtovane negovalne intervencije so bile izvedene po načrtu.
Vrednotenje ZN:
Pacientka je spreminjala položaj v postelji s pomočjo medicinske sestre
in fizioterapevta. Bolečina je bila po aplikaciji analgetika zmanjšana in
razgibavanje je bilo uspešnejše. Po naročilu zdravnika, je po treh tednih
hospitalizacije začela s posedanjem in hojo s pomočjo fizioterapevta.
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Koža: nevarnost za poškodovanje kože, nevarnost za
spremembe kože
Definicija:
Prisotnost dejavnikov tveganja za okvaro kože ( Gordon,2003).
Cilji:
• nevarnost za poškodovanje kože bo zmanjšana,
• pacientka bo brez dekubitusa,
• koža pacientke bo čista in urejena.
Načrtovane negovalne intervencije:
• obračati pacientko na 2 uri oziroma po potrebi,
• masirati in mazati izpostavljene dele telesa ( trtica, boki,…),
• opazovati stanje kože in možne spremembe na koži,
• uporabiti razbremenilne blazine in opetnike,
• po naročilu zdravnika urediti izrez mavca,
• kontrolirati napetost in čistost rjuh,
• vključiti fizioterapevte za izvajanje fizioterapije po naročilu zdravnika.
Izvajanje ZN:
Načrtovane negovalne intervencije so bile izvedene po standardih ZN in
v skladu z načrtom.
Vrednotenje ZN:
Do poškodb in sprememb na koži ni prišlo. Pacientko smo obračali na
2 uri in masirali izpostavljene predele. Uredili smo izrez mavca. Postelja
je bila urejena, rjuhe napete in suhe. Pri pacientki se je redno izvajala
fizioterapija.

Hipertermija
Definicija:
Telesna temperatura je višja od normalne ( Gordon, 2003).
Cilji:
• telesna temperatura bo čim prej v mejah normale,
• pacientka bo dobivala dovolj tekočine,
• pacientka bo vitalno stabilna.
Načrtovane negovalne intervencije:
• meriti temperaturo na vsaki dve uri,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

prezračiti bolniško sobo tri krat dnevno,
redno meriti vitalne znake ( RR,P, dihanje),
odvzem hemokultur in krvi za preiskave po naročilu zdravnika,
aplicirati antibiotik na ure, po naročilu zdravnika,
aplicirati ustrezno terapijo po naročilu zdravnika,
menjati spalno srajco in posteljno perilo po potrebi,
pacientki ponuditi zadostno količino tekočin,
izvajati osvežilne kopeli po potrebi,
opazovati znake dehidracije in spremembe javiti lečečemu
zdravniku.

Izvajanje ZN:
Načrtovane negovalne intervencije so bile izvedene po načrtu in v skladu
s standardi ZN.
Vrednotenje ZN:
Telesna temperatura se je normalizirala. Pacientki smo odvzeli kri za
naročene preiskave in ji aplicirali ustrezno terapijo. Vitalni znaki so bili v
mejah normale, pacientka je bila ustrezno hidrirana in urejena.

Obstipacija: nevarnost za obstipacijo
Definicija:
Znižana frekvenca izločanja blata , ki jo spremlja težavno ali nepopolno
izločanje trdega, suhega blata ( Gordon, 2003).
Cilji:
• pacientka bo redno odvajala,
• pacientka bo odvajala blato normalne količine in trdote,
• pacientki bo zagotovljena intimnost.
Načrtovane negovalne intervencije:
• urediti ustrezno prehrano in pacientki ponuditi dovolj tekočine,
• aplicirati predpisano odvajalo po naročilu zdravnika,
• pacientki zagotoviti intimnost pri odvajanju,
• opraviti anogenitalno nego po defekaciji,
• mazati in masirati izpostavljene dele telesa,
• po defekaciji prezračiti bolniško sobo in pacientki omogočiti
umivanje rok,
• po potrebi menjati posteljnino,
• opazovati barvo in konsistenco blata,
• zabeležiti defekacijo na temperaturni list.
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Izvajanje ZN:
Načrtovane negovalne intervencije so bile izvedene po načrtu.
Vrednotenje ZN:
Pacientka je redno odvajala na dva do tri dni. Blato je bilo normalne barve
in konsistence. Pri odvajanju je bila pacientki zagotovljena intimnost.
Izpostavljena koža je ostala intaktna.

Znanje: pomanjkanje specifičnega znanja
Definicija:
Stanje, ko manjkajo potrebne specifične informacije.
Cilji:
• dosegli bomo zaupanje pacientke in svojcev,
• pacientka in njeni svojci bodo dobili ustrezne informacije,
• informacije bodo podane na razumljiv način,
• pacientka in svojci bodo zadovoljni in pomirjeni.
Načrtovane negovalne intervencije:
• posredovati informacije, ki so v pristojnosti medicinske sestre,
• pogovoriti se s pacientko in svojci in ugotoviti, katere informacije
potrebujejo,
• poskrbeti, da dobijo ustrezne informacije od zdravnika,
• urediti, da dobijo ustrezne informacije od fizioterapevta,
• pogovoriti se s člani negovalnega in zdravstvenega tima.
Izvajanje ZN:
Načrtovane intervencije so bile izvedene v skladu z načrtom.
Vrednotenje ZN:
Pacientka in njeni svojci so dobili ustrezne informacije na njim razumljiv
način. S svojci se je pogovoril zdravnik in jim razložil, kako se naj pacientka
vede po odpustu, kako se lahko giba in na katere znake bolezni morajo
biti pozorni v domačem okolju.
Druge aktualne negovalne diagnoze
• zvišana možnost infekcije.
• samonega: zmanjšana zmožnost samostojnega oblačenja.
• samonega: pomanjkljiva zmožnost samostojnega opravljanja
telesne potrebe.
• spanje: motnje spanja.
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•

bolečina: kronična ( v predelu torakalne hrbtenice ).

ZAKLJUČEK
Bolnik z diagnozo Spondilodiscitis se znajde v situaciji, ko nenadoma
postane skoraj popolnoma odvisen od pomoči medicinskih sester zaradi
strogega ležanja. Zato je treba vsakega pacienta obravnavati individualno,
humano in celostno. Pri pacientu moramo doseči čim boljše psihofizično
stanje, da bo sposoben in voljan sodelovati pri svojem zdravljenju.
Pri obravnavani pacientki smo ugotovili številne negovalne probleme.
Najpogostejše in največje težave je imela pri vzdrževanju osebne higiene,
gibanju in odvajanju. Zaradi strogega mirovanja, smo morali biti posebej
pozorni tudi na stanje kože, saj je obstajala velika nevarnost nastanka
dekubitusa.
Pri pacientki in njenih svojcih se je pojavilo veliko vprašanj v zvezi z njeno
boleznijo in predvsem o tem, kako se naj obnaša, ko bo v domačem
okolju in na kaj morajo biti pozorni. Zato so bile naše poglavitne naloge
informiranje, učenje in zdravstveno vzgojno delo.
Pri pacientki smo ugotovili veliko negovalnih problemov in z njimi povezanih
negovalnih diagnoz, zato bi bilo v prihodnosti smotrno razmisliti o pripravi
standarda za spremljanje stanja pacienta z diagnozo spondilodiscitis.
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VLOGA PATRONAŽNE MEDICINSKE
SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA
Z BOLEČINO V KRIŽU
Aleksandra Jančič, dipl.med.ses., spec.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
OE Patronažno varstvo
aleksandra.jancic@zd-mb.si

IZVLEČEK
Patronažna medicinska sestra obišče pacienta z bolečino v križu na
podlagi delovnega naloga osebnega izbranega zdravnika ali zdravnika
specialista. V kolikor ima pacient z bolečino v križu pridruženo kronično
obolenje mu, v skladu z Navodili za izvajanje preventivnega zdravstvenega
varstva na primarni ravni, pripadata dva preventivna patronažna obiska
letno.
Pacienta z bolečino v križu obravnava v njegovem družinskem okolju kjer
izvaja splošne, specifične in individualne naloge, s katerimi pomembno
vpliva na zmanjšanja bolečine ter na izboljšanje kakovosti življenja.
Pacienta in njegovo družino obravnava individualno in celostno, pri čemer
upošteva fizični, psihični, kulturni, duhovni, socialni ter etični vidik.
V prispevku je predstavljeno patronažno varstvo, patronažna zdravstvena
nega pacienta z bolečino v križu, vsebina patronažnega obiska ter statistični
podatki obravnavanih pacientov z bolečino v križu v patronažnem varstvu
Maribor.
Ključne besede: pacient z bolečino v križu, patronažna medicinska sestra,
patronažna zdravstvena nega.

UVOD
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki
opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika,
družine in skupnosti. Ti so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj
ali nenavajenosti na novo okolje občutljivi za škodljive vplive iz okolja
(Šušteršič et al., 2006).
Patronažna zdravstvena nega je specialno področje zdravstvene nege, ki
se ukvarja s posamezniki, družinami in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih
zdravja in bolezni. Nosilka patronažne zdravstvene nege je medicinska
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sestra v patronažnem varstvu, ki ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,
načrtuje intervencije zdravstvene nege, jih izvaja in vrednoti dosežene
cilje (Šušteršič et al., 2006 ).
V Sloveniji je bolečina v križu na drugem mestu kot vzrok izostanka z dela
in je med najpogostejšimi boleznimi s pomembnim izpadom delovnih dni
aktivnega prebivalstva med 25. in 50. Letom. Je velik zdravstveni problem
v razvitih državah in pomeni visok strošek, povezan z zdravljenjem,
odsotnostjo z dela in invalidnostjo (Margan Čačić et al., 2009) Vzroki
mehanske bolečine v križu so predvsem akutni ali komulativni travmatski
dogodki. Slednje je predvsem pogojeno z delovnim mestom, ki močno
obremenjuje hrbtenico (Kralj, 2007). Pogosteje se pojavlja pri odraslih,
ki imajo bolj nezdrav način življenja, zlasti z vidika povečanega indeksa
telesne mase in kajenja (Zurc, 2012).
Bolniki s kronično bolečino v križu imajo glede na splošno populacijo
slabšo kakovost življenja. Kronična bolečina v križu namreč resno
prizadene funkcionalno in delovno sposobnost bolnikov vseh starosti
(Klemenc Ketiš, 2011).
Kljub intenzivnemu raziskovanju tega področja niti danes ne poznamo
enega in edinega enotnega pravila, kako se bolečini v križu izogniti ter
kako jo pozdraviti, če se pojavi (Zurc, 2012).

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z BOLEČINO V
KRIŽU IN NJEGOVE DRUŽINE
Patronažna medicinska sestra obravnava pacienta z bolečino v
njegovem družinskem okolju. Tam vstopa v pacientov intimni prostor, t.j.
družino, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti življenja oz.
omogoča posamezniku, da lahko preživi in živi na poln in uspešen način
(Šušteršič, 2008). Aktivnosti patronažne medicinske sestre so usmerjene
v zmanjšanje bolečine, izvedbo naročenih negovalnih intervencij ter
zdravstveno vzgojno delo s pacientom in njegovo družino. Njeno
temeljno poslanstvo je preventivno delovanje v vseh starostnih obdobjih
za preprečevanje kronične bolečine. Le-ta zmanjša kakovost življenja
in vpliva na pacientov značaj ter lahko povzroči nastanek depresivne
motnje. Na osnovi ugotovljenega zdravstvenega stanja pacienta ter
razmer v družini po potrebi koordinira z ostalimi institucijami.
VSEBINA PATRONAŽNEGA OBISKA PRI PACIENTU Z BOLEČINO
V KRIŽU
Vsebino patronažnega obiska delimo na splošne, specifične in individualne
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naloge.
Splošne naloge patronažnega obiska pri obravnavi pacienta z
bolečino v križu:
• strokovna priprava na terensko delo (družinski omot z
dokumentacijskimi obrazci, zdravstveno – vzgojna gradiva, priprava
materiala za izvedbo intervencije),
• negovalna anamneza pacienta z bolečino v križu in njegove družine,
• načrtovanje in izvajanje negovalnih intervencij za pacienta z bolečino
v križu in njegovo družino,
• vrednotenje opravljenega dela (Navodilo za izvajanje preventivnega
zdravstvenega varstva na primarni ravni, 1998, str. 1279).
Specifične naloge prilagodimo potrebam in zdravstvenemu stanju
pacienta in njegove družine. V začetku se opredelimo na izvedbo
negovalne intervencije za zdravljenje bolečine. Ko bolečina popusti, je
temeljna naloga patronažne medicinske sestre zdravstveno vzgojno delo
o zdravem načinu življenja ter preprečevanju kronične bolečine v križu.
Specifične naloge so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavitev pacientu z identifikacijsko kartico,
razkuževanje rok,
merjenje osnovnih vitalnih funkcij (pulz, dihanje, krvni pritisk),
pridobivanje informacij o morebitnih alergijah,
opravimo oceno bolečine po vizualni analogni skali (VAS),
izvedba negovalne intervencije v skladu z delovnim nalogom,
povprašamo po odvajanju vode in blata ter morebitni omrtvelosti
anogenitalnega področja (sindrom cauda equina),
pacientu svetujemo dosledno upoštevanje zdravniških navodil,
v akutni fazi bolezni svetujemo počitek,
svetujemo ustrezno ležišče,
razgovor o pravilnem vstajanju in posedanju s postelje,
razgovor o pravilnem sedenju,
pacienta motiviramo za zdrav življenjski slog,
svetujemo primerno redno telesno aktivnost,
razgovor o vzdrževanju primerne telesne drže,
razgovor o pravilnem dvigovanju bremen,
razgovor o pravilni obutvi,
informiranje o različnih oblikah iskanja informacij o bolečini v križu,
zdravljenju, rehabilitaciji (brošure in zloženke),
po potrebi koordinacija z osebnim izbranim zdravnikom, specialistom,
Centrom za socialno delo, bolnišnico itd.
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Individualne naloge v družini s pacientom z bolečino v križu se izvajajo
na podlagi njegovih individualnih potreb.
Patronažna medicinska sestra obiskuje družinske člane od nosečnosti
pa vse do smrti. Po nekaj letih delovanja na svojem terenskem področju
dodobra spozna sleherno družino. Preventivno začne delovati že v
obdobju zgodnjega otroštva. Svoje poslanstvo nadaljuje v obdobje
adolescence, odrasle dobe pa vse do pozne starosti. Vsako življenjsko
obdobje ima specifične potrebe po znanju.
Najpogostejše negovalne diagnoze pri obravnavi pacienta z bolečino v
križu iz priročnika Negovalne diagnoze M. Gordon:
• bolečina,
• gospodinjstvo, nepopolno vzdrževanje,
• mobilnost, nepopolna telesna mobilnost,
• osamljenost, socialna izolacija.
Najpogostejše negovalne diagnoze, ki jih uporabljamo iz priročnika
Specifične negovalne diagnoze v patronažni zdravstveni negi (OE
PV Maribor) so:
• spremenjeno duševno stanje (potrtost, zaskrbljenost),
• zvišana možnost negotovosti in strahu,
• podpora družini pri zdravstveno socialnih problemih,
• podpora družine varovancu v času njegovega zdravljenja,
• pomanjkanje znanja o reševanju socialnih problemov v družini.

STATISTIČNI PODATKI
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Slika 1. Odstotek zajetih pacientov z bolečino v križu v letih 2007-2011.

V letu 2011 smo v patronažnem varstvu Maribor obravnavali 3763
pacientov zajetih v zdravstveni negi. Od tega je bilo 865 (22,99 %)
pacientov z bolečino v križu.

Slika 2. Naročnik delovnega naloga pod napotno diagnozo MKB 06.			
									

V letu 2012 smo do 25.09.2012 obravnavali 540 pacientov z bolečino v
križu. Pri njih je bila naročena, na podlagi delovnega naloga zdravnika,
negovalna intervencija - aplikacija analgetične terapije. Od tega je bila
na delovnem nalogu opredeljena diagnoza MKB 06 - bolezni živčevja pri
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46 pacientih. Delovni nalog za aplikacijo analgetične terapije je izdalo 19
(63 %) zdravnikov zasebnikov, 1 (2 %) specialist, iz dežurne službe smo
dobili 1 (2 %) delovni nalog ter 15 (33 %) osebnih zdravnikov javnega
zavoda.

Slika 3. Naročnik delovnega naloga pod napotno diagnozo MKB 13.

Pod napotno diagnozo po MKB 13 – bolezni mišičnoskeletnega sistema
in vezivnega tkiva je bilo zajetih 494 pacientov. Delovni nalog za aplikacijo
analgetične terapije je izdalo 155 (31 %) osebnih zdravnikov javnega
zavoda, 60 (12 %) specialistov, 4 (1 %) specialisti zaposleni v UKC
Maribor, 44 (9 %) iz dežurne službe ter 232 (47 %) zasebnikov.
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Slika 4. Število aplikacij predpisane terapije pod napotno diagnozo MKB 06.

27 (59 %) pacientov je prejemalo analgetično terapijo do 5 dni, 19 (41 %)
pacientov pa je imelo predpisanih 5-10 aplikacij analgetikov.

Slika 5. Število aplikacij predpisane terapije pod napotno diagnozo MKB 13.

218 (43 %) pacientom smo aplicirali analgetično terapijo do 5 dni, 274 (56
%) pacientov je prejelo 5-10 aplikacij analgetikov, le 2 (1 %) pacienta pa
nad 10 injekcij.
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ZAKLJUČEK
Patronažna medicinska sestra je pri izvajanju patronažne zdravstvene
nege pri pacientu z akutno bolečino v križu v odvisni funkciji, kjer aplikacijo
analgetične terapije izvaja izključno po navodilu zdravnika. Pacienta in
njegovo družino obravnava celostno iz preventivnega in kurativnega
vidika. Velikokrat ugotovimo, da je bolečina odraz osamljenosti, socialne
stiske ali izgorelosti. Zato je zelo pomembno, da patronažna medicinska
sestra zdravstveno vzgojno delo prilagodi vsakemu posamezniku ter
po potrebi koordinira z ostalimi strokovnjaki zdravstvenega tima. Njena
temeljna naloga je, da pacienta in njegovo družino pouči, kako vzdrževati
zdrav življenjski slog v okviru svojih zmožnosti. Kazalnik kakovosti
patronažne zdravstvene nege pa je, da pacient in njegova družina
dejansko skrbijo za lastno zdravje. Ne zaradi patronažne medicinske
sestre, ampak predvsem in izključno zaradi njih samih.			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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učinkovito olajšanje bolečine in vnetja pri bolnikih z artritisom v
odmerku 200 - 400 mg na dan1
dokazano manj zapletov na zgornjih
in spodnjih prebavilih2
(CE LE KOK S I B)

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
CELEBREX® 100 mg in 200 mg trde kapsule
Sestava in oblika zdravila: Ena trda kapsula vsebuje 100 mg ali 200 mg celekoksiba in 149,7 mg ali 49,8 mg laktoze monohidrata. Indikacije: Simptomatsko zdravljenje osteoartroze, revmatoidnega artritisa
in ankilozirajočega spondilitisa. Odmerjanje: Osteoartroza: 200 mg enkrat na dan ali v dveh deljenih odmerkih; pri bolnikih brez zadostnega izboljšanja lahko 200 mg dvakrat na dan. Revmatoidni artritis: 200
mg v dveh deljenih odmerkih, po potrebi se kasneje poveča na 200 mg dvakrat na dan. Ankilozirajoči spondilitis: 200 mg enkrat na dan ali v dveh deljenih odmerkih; pri bolnikih brez zadostnega izboljšanja
lahko 400 mg enkrat na dan ali v dveh deljenih odmerkih. Maksimalni priporočeni dnevni odmerek za vse indikacije je 400 mg. Če po dveh tednih ni izboljšanja, je treba razmisliti o drugih možnostih zdravljenja.
Lahko se jemlje s hrano ali brez nje. Starejši bolniki (> 65 let): 200 mg na dan, po potrebi se kasneje poveča na 200 mg dvakrat na dan; posebna previdnost pri osebah s telesno maso < 50 kg. Jetrna
okvara: Pri zmerni jetrni okvari zdravljenje začnemo s polovičnim priporočenim odmerkom. Ledvična okvara: Omejene izkušnje pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro, zato bolnike zdravimo previdno.
Otroci: Kontraindiciran. Slabi metabolizatorji s CYP2C9: Previdnost pri bolnikih, ki so slabi metabolizatorji s CYP2C9, odmerek zmanjšati na polovico najmanjšega priporočenega odmerka. Kontraindikacije:
Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov ali sulfonamide; aktivni peptični ulkus ali krvavitev iz gastrointestinalnega trakta; bolniki, ki so imeli v preteklosti astmo, akutni rinitis, nosne polipe,
angionevrotični edem, urtikarijo ali katero drugo alergijsko reakcijo po jemanju acetilsalicilne kisline ali nesteroidnih antirevmatikov, vključno z zaviralci COX-2; nosečnost in ženske v rodni dobi (razen, če
uporabljajo kontracepcijo); dojenje; huda jetrna okvara (serumski albumini < 25 g/l ali Child-Pugh > 10); očistek kreatinina < 30 ml/min (0,5 ml/s); vnetna črevesna bolezen; kongestivno srčno popuščanje
(NYHA II-IV); potrjena ishemična bolezen srca, bolezen perifernih arterij in/ali možganskožilna bolezen. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Pri starejših bolnikih, bolnikih, ki sočasno uporabljajo druge
nesteroidnege antirevmatike ali acetilsalicilno kislino ter pri bolnikih z anamnezo bolezni prebavil. Možne hude jetrne ali kožne reakcije, včasih s smrtnim izidom. Celekoksiba se ne sme uporabljati sočasno z
neaspirinskimi NSAID. Osebe s sporadičnimi adenomatoznimi polipi. Povečano tveganje srčnožilnih obolenj pri večjih odmerkih in daljši izpostavljenosti, zato čim krajše zdravljenje z najmanjšim še učinkovitim
dnevnim odmerkom. Bolnike s pomembnimi dejavniki tveganja za srčnožilne dogodke (hipertenzija, hiperlipidemija, sladkorna bolezen, kajenje) zdravimo le po skrbnem premisleku. Nima vpliva na antitrombocitno
delovanje. Anamneza srčnega popuščanja, disfunkcija levega prekata ali hipertenzija. Bolniki z edemi zaradi kakšnega drugega vzroka in bolniki, ki dobivajo diuretike ali jih sicer ogroža hipovolemija. Lahko povzroči
pojav hipertenzije ali poslabšanje obstoječe hipertenzije. NSAID, vključno s celekoksibom, lahko povzročijo toksične učinke na ledvicah. Hude jetrne reakcije, vključno s fulminantnim hepatitisom, nekroza jeter
in odpoved jeter. Hude kožne reakcije, nekatere s smrtnim izidom, vključno z eksfoliacijskim dermatitisom, Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično epidermalno nekrolizo ter preobčutljivostne reakcije;
prekinitev zdravljenja ob prvem pojavu kožnega izpuščaja, lezij na sluznicah ali drugih znakov preobčutljivosti. Lahko prikrije zvišano telesno temperaturo in druge znake vnetja. Previdnost pri sočasni uporabi z
varfarinom ali drugimi peroralnimi antikoagulansi zaradi možnega pojava hudih krvavitev. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorbcijo glukoze/
galaktoze. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Farmakodinamično medsebojno delovanje: varfarin ali drugi antikoagulansi, diuretiki in antihipertenzivi, lizinopril, ciklosporin ali takrolimus, acetilsalicilna
kislina. Farmakokinetično medsebojno delovanje; Vplivi celekoksiba na druga zdravila: dekstrometorfan, antidepresivi (triciklični in zaviralci ponovnega privzema serotonina), nevroleptiki, antiaritmiki, metotreksat,
litij. Vplivi drugih zdravil na celekoksib: Pri znanih slabih metabolizatorjih s CYP2C9 je povečana sistemska izpostavljenost celekoksibu, zato se ne sme sočasno uporabljati zaviralcev CYP2C9. Flukonazol,
rifampicin, karbamazepin ali barbiturati. Nosečnost in dojenje: Kontraindicirano. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Lahko povzroči omotico, vrtoglavico ali zaspanost. Neželeni učinki:
Zelo pogosti (≥ 1/10): hipertenzija. Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): sinuzitis, okužba zgornjih dihal, okužba sečil, poslabšanje alergije, nespečnost, omotica, hipertonija, miokardni infarkt, faringitis, rinitis, kašelj,
dispneja, bolečine v trebuhu, driska, dispepsija, ﬂatulenca, bruhanje, disfagija, izpuščaj, srbenje, gripi podobni simptomi, periferni edemi/zastajanje tekočine. Način izdajanja zdravila: Predpisovanje in izdaja
zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Pﬁzer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg. Datum zadnje revizije besedila: 1.8.2012
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Literatura: 1.Celebrex (celekoksib) bistvene informacije povzetka temeljnih značilnosti zdravila, 1.8.2012 . 2. Chan FK, Lanas A, Scheiman J et al. Celecoxib versus Omeprazole and Diclofenac in Patients with
Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis: A Randomized Trial Comparing a Composite Outcome across the Entire GI Tract (The CONDOR Trial). Lancet 2010;37 (6) 173 -79. 3. McGettigan P & Henry D. Cardiovascular
risk and inhibition of cyclooxygenase: a systematic review of the observational studies of selective and nonselective inhibitors of cyclooxygenase 2. JAMA 2006; 296: 1633 - 1644.
NSAR: nesteroidna protivnetna zdravila
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“Samo za strokovno javnost”

Izkušnje, ki jim zaupamo

CEL-03-12

primerljivo tveganje za srčnožilne
dogodke kot pri tradicionalnih NSAR3

VIII. ortopedsko srečanje

periferna in centralna
nevropatska

boleËina

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNA^ILNOSTI ZDRAVILA
LYRICA 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg trde kapsule; 20 mg/ml peroralna raztopina
Sestava in oblika zdravila: Ena trda kapsula vsebuje 25 mg, 75 mg, 150 mg, ali 300 mg pregabalina. En ml raztopine vsebuje 20 mg pregabalina. Ena trda kapsula vsebuje 35 mg, 8,25 mg, 16,50 mg, ali 33
mg laktoze monohidrata. En ml vsebuje 1,3 mg E218 in 0,163 mg E216. Indikacije: Zdravljenje periferne in centralne nevropatske bole~ine pri odraslih. Dodatno zdravljenje epilepsije pri odraslih s parcialnimi
napadi, s sekundarno generalizacijo ali brez nje. Zdravljenje generalizirane anksiozne motnje pri odraslih. Odmerjanje in na~in uporabe: 150 do 600 mg na dan v dveh ali treh deljenih odmerkih, peroralno, s
hrano ali brez nje. Zdravljenje se lahko za~ne s 150 mg na dan v dveh ali treh lo~enih odmerkih. Glede na bolnikov odziv in prena{anje je mogo~e odmerek zve~ati: nevropatska bole~ina - ~ez 3 do 7 dni na 300
mg na dan in ~ez nadaljnih 7 dni na 600 mg na dan; epilepsija - ~ez 1 teden na 300 mg na dan, po dodatnem tednu na 600 mg na dan; generalizirana anksiozna motnja - po enem tednu na 300 mg na dan, {e
en teden zatem na 450 mg na dan. En teden pozneje 600 mg na dan. Ukinitev pregabalina: odmerek je priporo~ljivo zmanj{evati postopoma vsaj 1 teden. Bolniki z okvaro ledvic: odmerek je treba prilagoditi.
Bolniki z okvaro jeter: odmerka ni treba prilagoditi. Pediatri~na populacija: podatki niso na voljo. Starej{i: odmerek je treba prilagoditi, ~e ima bolnik okrnjeno delovanje ledvic. Kontraindikacije: Preob~utljivost
za zdravilno u~inkovino ali katerokoli pomožno snov. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Bolniki z diabetesom, ki pri zdravljenju s pregabalinom pridobijo na telesni masi. Preob~utljivostne reakcije,
vklju~no z angioedemom. Nezgodne po{kodbe, povezane z omotico in zaspanostjo. Izguba zavesti, zmedenost in poslab{anje mentalnih sposobnosti. Izguba, zamegljenost ali druge spremembe ostrine vida,
mnoge so bile prehodnega zna~aja. Primeri odpovedi ledvic. Ukinitev so~asnih antiepilepti~nih zdravil in prehod na monoterapijo s pregabalinom. Odtegnitveni simptomi po prekinitvi zdravljenja. Kr~i, vklju~no z
epilepti~nim statusom in generaliziranimi kr~i. Kongestivno sr~no popu{~anje (ve~inoma se pojavi pri starej{ih bolnikih s sr~nožilnimi boleznimi, ki dobivajo pregabalin za nevropatsko indikacijo). Zvi{ana incidenca
neželenih u~inkov pri zdravljenju centralne nevropatske bole~ine kot posledice po{kodbe hrbtenja~e. Možno majhno pove~anje tveganja za pojav samomorilnega razmi{ljanja in vedenja. Zmanj{ano delovanje
spodnjega GI trakta ob so~asni uporabi z zdravili, ki povzro~ajo zaprtost. Zloraba zdravila. Možna encefalopatija. Trde kapsule: Bolniki z redkimi prirojenimi motnjami, kot so intoleranca za galaktozo, laponska
oblika zmanj{ane aktivnosti laktaze ali malabsorpcija glukoze/galaktoze, ne smejo jemati tega zdravila. Peroralna raztopina: Vsebuje metilparahidroksibenzoat in propilparahidroksibenzoat, ki lahko povzro~ita
alergijske reakcije (lahko zapoznele). Medsebojno delovanje z drugimi zdravili: Etanol, lorazepam, oksikodon ter zdravila, ki zavirajo osrednji živ~ni sistem. Plodnost, nose~nost in dojenje: Med nose~nostjo
se ne sme uporabljati, razen ~e je nujno potrebno. Pri ženskah v rodnem obdobju je potrebna uporaba u~inkovite kontracepcije. Dojenje med uporabo pregabalina ni priporo~ljivo. Ni klini~nih podatkov o vplivu
na plodnost pri ženskah. Vpliva na motiliteto sperme niso ugotovili. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Lahko povzro~i omotico in zaspanost. Neželeni u~inki: Ponavadi blagi do zmerni. Zelo
pogosti (≥ 1/10): omotica in zaspanost. Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): zve~anje apetita, evfori~no razpoloženje, zmedenost, razdražljivost, zmanj{anje libida, dezorientiranost, nespe~nost, ataksija, poslab{ana
koordinacija, tremor, dizartrija, okvara spomina, motena pozornost, parestezije, sedacija, motnje ravnotežja, letargija, glavobol, zamegljen vid, diplopija, vrtoglavica, bruhanje, suha usta, zaprtje, flatulenca, motnje
erekcije, nenormalna hoja, ob~utek pijanosti, utrujenost, periferni edemi, edemi in zve~anje telesne mase. Na~in izdajanja: Izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Pfizer Limited,
Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 22.11.2011
Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih zna~ilnosti zdravila.

Pﬁzer Luxembourg SARL, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855
Pﬁzer, podružnica Ljubljana, Letali{ka cesta 3c, Ljubljana, Tel: 01 52 11 400
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Pogasi æarenje, ki boli.
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Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Pﬁzer Luxembourg SARL, Grand Duchy of Luxembourg, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855
PFIZER, Podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,
Ljubljana, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
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FRAGMIN 2.500 i.e., 5.000 i.e., 7.500 i.e., 10.000 i.e., 12.500 i.e., 15.000 i.e., 18.000 i.e. raztopina za injiciranje
Sestava in oblika zdravila: Natrijev dalteparinat, raztopina za injiciranje, napolnjene injekcijske brizge po 2.500 i.e., 5.000 i.e., 7.500 i.e., 10.000 i.e.,
12.500 i.e., 15.000 i.e., 18.000 i.e., ter ampule po 10.000 i.e. natrijevega dalteparinata. Jakost zdravila je podana v mednarodnih enotah anti-Xa (i.e.).
Indikacije: Zdravljenje akutne venske tromboze in pljučne embolije. Nestabilna bolezen koronarnih arterij (nestabilna angina pektoris in miokardni
infarkt brez zobca Q v EKG-ju). Podaljšano zdravljenje simptomatske venske trombembolije [VTE] in dolgotrajno preprečevanje njene ponovitve pri
bolnikih z rakom. Preprečevanje koagulacije v zunajtelesnem sistemu v času hemodialize in hemoﬁltracije pri bolnikih z akutno odpovedjo ledvic ali
kronično ledvično insuﬁcienco. Preprečevanje venskih trombembolij ob kirurških posegih in daljša protitrombotična zaščita v primeru ortopedskega
kirurškega posega za vstavitev endoproteze kolka. Tromboproﬁlaksa pri bolnikih z omejeno mobilnostjo zaradi akutnih bolezenskih stanj. Odmerjanje
in način uporabe: Hemodializa in hemoﬁltracija (glede na obstoj povečanega tveganja za krvavitev): ena i.v. bolusna injekcija s 5.000 i.e. ali i.v. bolusna
injekcija 30-40 i.e./kg, potem pa i.v. infuzija 5-10 i.e./kg telesne mase/uro; ali i.v. bolusna injekcija 5-10 i.e./kg telesne mase, potem pa i.v.infuzija 4-5 i.e./
kg telesne mase/uro. Preprečevanje VTE ob kirurških posegih (glede na velikost tveganja): na dan posega, 1-2 uri pred operacijo, 2.500 i.e. s.c., potem
pa 2.500 i.e. s.c. vsako jutro, ali 5.000 i.e. s.c. na večer pred posegom in 5.000 i.e. s.c. vsak naslednji večer, dokler bolnik ni popolnoma pokreten, običajno
5 do 7 dni ali dlje. Lahko damo tudi 2.500 i.e. s.c. 1-2 uri pred posegom in 2.500 i.e. 8-12 ur kasneje. Potem vsako jutro damo 5.000 i.e. Načrtovane
operacije kolka: 5.000 i.e. s.c. na večer pred posegom in 5.000 i.e. s.c. 4-8 ur po posegu. Lahko tudi 2.500 i.e. s.c. 1-2 uri pred posegom in 2.500 i.e. 4-8
ur kasneje. Možen je tudi pooperativni začetek: 2.500 i.e. s.c. 4-8 ur po posegu. V pooperacijskem obdobju 5.000 i.e. na dan, dokler bolnik ni popolnoma
pokreten, najbolje najmanj 5 tednov po operaciji. Pri uporabi epiduralne ali subarahnoidne anestezije se ga ne sme dati 1 do 2 uri pred operacijo, ampak
mora v teh primerih med zadnjim odmerkom zdravila Fragmin in med aplikacijo anestezije miniti 12 ur. Prav tako mora miniti 12 ur med zadnjim
odmerkom in odstranitvijo epiduralnega katetra. Zdravljenje akutne venske tromboze in pljučne embolije: 200 i.e./kg telesne mase s.c., enkrat na dan
(enkratni dnevni odmerek ne sme presegati 18.000 i.e.) ali 100 i.e./kg telesne mase s.c., dvakrat na dan. Nestabilna bolezen koronarnih arterij: 120
i.e./kg telesne mase s.c., dvakrat na dan. Največji odmerek je 10.000 i.e. vsakih 12 ur. Zdravljenje naj traja najmanj 6 dni. Lahko se nadaljuje s stalnim
odmerkom 5.000 i.e. dvakrat na dan ali 7.500 i.e. dvakrat na dan. Celotno zdravljenje naj ne bi bilo daljše od 45 dni. Bolniki z omejeno mobilnostjo: 5.000
i.e. subkutano enkrat na dan, na splošno 12 do 14 dni, pri bolnikih z dolgotrajno omejeno mobilnostjo pa tudi dlje. Bolniki z rakom: 1. mesec apliciramo
200 i.e./kg telesne mase s.c. enkrat na dan. Celotni dnevni odmerek ne sme preseči 18.000 i.e. na dan. Od 2. do 6. meseca apliciramo približno 150
i.e./kg telesne mase s.c. enkrat na dan. Prilagoditev odmerka: S kemoterapijo povzročena trombocitopenija: uporabo zdravila je treba prekiniti (št.
trombocitov < 50.000/mm3) ali odmerek zmanjšati (med 50.000 in 100.000/mm3) in nato znova uvesti v polnem odmerku (≥ 100.000/mm3). V primeru
pomembne ledvične odpovedi je treba odmerek prilagoditi. Pediatrična populacija: Varnost in učinkovitost natrijevega dalteparinata pri otrocih nista
bili dokazani. Razmisliti je treba o merjenju največjih koncentracij anti-Xa približno 4 ure po odmerku; skrbno spremljanje ravni anti-Xa je potrebno pri
novorojenčkih. Po uvedbi zdravljenja je treba bolnike skrbno spremljati glede zapletov v zvezi s krvavitvami. Kontraindikacije: Preobčutljivost na natrijev
dalteparinat, druge nizkomolekularne heparine in/ali heparin ali za katerokoli pomožno snov, akutna gastroduodenalna razjeda, možganska krvavitev,
druge aktivne krvavitve, hude motnje strjevanja krvi, septični endokarditis, poškodbe in operacije CŽS, oči in ušes; epiduralna anestezija ali spinalna
punkcija sta kontraindicirani, če se dalteparin sočasno daje v visokih odmerkih. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Trombocitopenija in motnje
trombocitov, huda jetrna ali ledvična okvara, nenadzorovana hipertenzija, hipertenzivna ali diabetična retinopatija. Zdravljenje z visokimi odmerki
dalteparina pri na novo operiranih bolnikih in pri drugih stanjih s sumom na povečano tveganje za krvavitev. Povečano tveganje za nastanek epiduralnih
ali spinalnih hematomov v primeru nevroaksialne anestezije ali spinalne punkcije. Hipokaliemija. Le zmerno podaljša čas strjevanja krvi. Kronična in
akutna hemodializa. Ne sme se dajati intramuskularno. Pri sočasnem trombolitičnem zdravljenju ni treba prekiniti zdravljenja z zdravilom Fragmin,
vendar pa je lahko povečana nevarnost za pojav krvavitev. Klinične izkušnje z zdravljenjem otrok so omejene. Starejši bolniki (še zlasti bolniki, stari 80 let
in več) so lahko v okviru terapevtskih odmerkov izpostavljeni povečanemu tveganju za zaplete s krvavitvami, priporočeno je skrbno klinično spremljanje.
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: Antitrombotiki, nesteroidna protivnetna zdravila, antagonisti receptorjev GP IIb/IIIa,
antagonisti vitamina K, trombolitiki, dekstran, acetilsalicilna kislina, i.v. nitroglicerin, visoki odmerki penicilina, sulﬁnpirazon, probenecid, etakrinska
kislina, citostatiki, kinin, antihistaminiki, digitalis, tetraciklini, tobačni dim in askorbinska kislina. Plodnost, nosečnost in dojenje: Dosedanje izkušnje
niso pokazale nobenih dokazov o poškodbah zarodka ali ploda ob zdravljenju matere z nizkomolekularnimi heparini. Majhne količine natrijevega
dalteparinata prehajajo v materino mleko. Antikoagulacijski učinek pri dojenčkih je malo verjeten, vendar naj se dalteparin v obdobju dojenja uporablja
samo, če koristi za mater odtehtajo morebitno tveganje za dojenčka. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji: Ne vpliva na sposobnost vožnje
in upravljanja s stroji. Neželeni učinki: Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10): blaga trombocitopenija (tip I), krvavitev, prehodno zvišanje transaminaz, podkožni
hematom na mestu injiciranja in bolečina na mestu injiciranja. Pediatrična populacija: Pričakuje se, da so pogostnost, vrsta in resnost neželenih učinkov
pri otrocih enake kot pri odraslih. Varnost dolgotrajne uporabe dalteparina ni bila dokazana. Način in režim izdajanja: 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: Pﬁzer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg. Datum
zadnje revizije besedila: 21.5.2012
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POKROVITELJI
BAYER d.o.o.
EMPORIO MEDICAL d.o.o.
GSK d.o.o. LJUBLJANA
J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY d.o.o.
JOHNSON & JOHNSON d.o.o.
KASTOR d.o.o.
KRKA d.d.
LIMA Lto SpA
MARK MEDICAL d.o.o.
MEDIS d.o.o.
MERCK SHARP & DOHME d.o.o.
METALKA MEDIA d.o.o.
MIC MENGEŠ d.o.o.
PFIZER,podružnica Ljubljana
Unior Bionic d.o.o.
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