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OSTEOARTROZA: EPIDEMIOLIGIJA,
PATOGENEZA IN DEJAVNIKI TVEGANJA
Matjaž Vogrin, Jakob Naranđa

UVOD
Osteoartroza (OA, v angloanksonskij jezikih tudi asteoartritis) je raznolika
in večvzročna degenerativna bolezen sinovialnih sklepov. Glavna značilnost
bolezni je prezgodnje popadanje sklepnega hrustanca, skleroza subhondralne
kosti s tvorbo subhondralnih cist in osteofitov. Primarno mesto dogajanja je sklepni hrustanec, šele kasneje se pojavi vnetje, kateremu lahko sledijo
sekundarne spremembe, ki se pojavljajo na sklepnih in obsklepnih strukturah, kot so sinovialna membrana, fibrozna ovojnica, subhondralna kost, kite
in mišice. Zato je izraz osteoartroza pravilnejši kot osteoartritis, saj je vnetje
posledica in ne vzrok bolezni (1).
Klinično se bolezen kaže z bolečino in omejeno gibljivostjo. Temu se lahko
kasneje pridruži škrtanje oz. škripanje v sklepu (krepitacije), sklepni izliv zaradi sekundarnega vnetja, oslabelost mišic, kontrakture, ankiloza in zadebeljen
oz. razoblikovan sklep (2). Razlikujemo lahko med radiografskim in simptomatskim OA, saj je kar 50 % radiografskih OA asimptomatskih (3). Bolniki,
oboleli za OA, se srečujejo s težavami na delovnem mestu, pri rekreaciji in tudi
pri domačih opravilih. V napredovalnem stadiju bolezni se močno zmanjša
splošna kvaliteta življenja (QOL), za kar sta odgovorna predvsem bolečina
in telesna nezmogljivost. Bolečina se razvija postopno, je globoka, topa in
povzroča neugodje. V začetnih obdobjih se pojavlja po telesni dejavnosti, v
napredovali bolezni pa tudi med mirovanjem. V zadnji fazi bolezni je edina
terapevtska rešitev vstavitev totalne endoproteze (umetni sklep) oz. zatrditev
sklepa. OA je zato velik socialno-ekonomski problem; bolezen je razširjena
predvsem med starejšim prebivalstvom in pričakovati je, da se bo incidenca
OA s staranjem prebivalstva še povečala. Trenutno je OA v Ameriki na drugem
mestu invalidnosti (4-6).
Ločimo primarno oz. idiopatsko in sekundarno obliko OA. Za slednjo so
značilna že znana predhodna obolenja lokomotornega aparata v smislu prirojenih ali razvojnih anomalij, poškodb in vnetij sklepov, metabolnih bolezni, avaskularnih nekroz kot tudi mehaničnih obremenitev zaradi dolgotrajne
športne aktivnosti. Nasprotno pa primarna oblika OA nastane na predhodno
normalnem sklepu. Za to obliko je značilna genetska predispozicija in vpliv
drugih rizičnih dejavnikov, kot so spol, starost, hormonsko neravnovesje, debelost, prehrana, itd (1,7). Novejše študije povezujejo OA tudi s hipertenzijo,
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hiperholesterolemijo, sladkorno boleznijo, vnetjem in angiogenezo. Zato OA
ne razumemo več kot neizbežen del staranja, temveč jo povezujemo s sistemskim metabolizmom. Razmejitev med obema oblikama je zato v klinični praksi
težka, saj je OA povezana z multifaktornimi etiološkimi dejavniki (8).

EPIDEMIOLOGIJA
OA je najpogostejša sklepna in revmatska bolezen s prevalenco 17.3 %. Ocenjujejo, da je povprečna letna incidenca približno 1040 ljudi na 100.000 prebivalcev (9). Je najpogostejša kronična bolezen starostnikov, saj se kar v 95 % pojavlja pri starejših od 75 let. Razširjenost se s starostjo znatno povečuje, pri
starejših od 65 let lahko rentgenske znake bolezni zasledimo pri 68 % žensk
in 58 % moških. Vendar pa je 50 % vseh radiološko odkritih OA asimptomatskih. Točnih epidemioloških podatkov o prevalenci primarne osteoartroze
za Slovenijo nimamo. Najpogosteje prizadeti sklepi pri starostnikih so kolena, kolki, sklepi rok. Zaradi velike prevelence OA, le-ta predstavlja velik javnozdravstveni problem (8,10).

Graf 1: Število primarnih in revizijskih artroplastik kolka v Sloveniji1.

Graf 2: Število primarnih in revizijskih artroplastik kolka v UKC Maribor1.
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Graf 3: Število primarnih in revizijskih artroplastik kolena v Sloveniji1.

Graf 4: Število primarnih in revizijskih artroplastik kolena v UKC Maribor1.

NORMALNO HRUSTANČNO TKIVO
Zgradba sklepnega hrustanca
Zgradba hrustančnega tkiva v sklepih je specifična, saj ima izjemne mehanske
lastnosti, hkrati pa omogoča gladko drsenje sklepnih površin z minimalnim
trenjem (11). Hrustanec je hiperhidrirano tkivo z 80 % vsebnostjo vode, preostanek predstavlja čvrsto vezivno ogrodje - matriks, ki obdaja hrustančne celice
(hondrocite). Medceličnina ali matriks sestoji iz dveh glavnih komponent:
kolagena in proteoglikanov (agrekan). Pri odraslem človeku je v sklepnem
hrustancu v največji meri prisoten kolagen tipa II, v manjših količinah pa tudi
kolagen tipa VI, IX, X in XI. Kolagenske molekule sestavljajo tri polipeptidne
verige, ki tvorijo trojno vijačnico in se povezujejo v mrežo dolgih verig, kamor
so vezani proteoglikani. To so glikoproteini, sestavljeni iz proteinskega stržena
(10 %) in kovalentno vezanih dolgih verig glukozaminoglikanov (90 %), ki
se nadalje povezujejo s hialuronsko kislino in tako tvorijo makroagregate.
Vir podatkov (grafi 1-4): Statistična pisarna Inštituta za varovanje zdravje (IVZ).

1
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Zaradi strukturne zgradbe imajo proteoglikani negativni naboj, kar omogoči
vezavo vode in s tem razpenjanje kolagenske mreže in pripomore k izjemni
elastičnosti, prožnosti in trdnosti hrustanca. Negativni naboj hkrati povzroči
odbojnost posameznih proteoglikanskih podenot, kar dodatno pripomore k
razteznosti hrustančnega matriksa v prostoru. Poleg kolagenskih vlaken in
agrekana so v matriks vključene še druge molekule (dekorin, biglikan, fibromodulin, idr.), ki so odgovorne za križno povezovanje kolagenskega mrežja in
vplivajo na pravilno delovanje hondrocitov (8,12).
Histološka razdelitev sklepnega hrustanca
Sklepni hrustanec delimo v štiri sloje: povrhnji, kjer so celice ravne in vretenaste
oblike ter skupaj s kolagenskimi vlakni ležijo vzporedno s sklepno površino, intermediarni ali vmesni, kjer so celice okrogle in ležijo pravokotno na sklepno
površino, radialni ali globoki sloj predstavlja mejo z ne-kalciniranim in zadnjim slojem – kalcinirani sloj. Pod tem slojem se nahaja suhondralna kost. Glede
na odnos hrustančnega matriksa do hondrocitov ga delimo na pericelularnega,
ki se nahaja v neposredni bližini celic, in interteritorialnega, ki predstavlja
večinski delež matriksa in se nahaja stran od celic (13).
Prehrana sklepnega hrustanca
Hrustanec ne vsebuje krvnih žil, živcev in limfnih žlez. Celice hialinega
hrustanca so zato izpostavljene nizkim parcialnim tlakom kisika in se prehranjujejo s pomočjo anaerobnega metabolizma glukoze. Hranilne snovi iz krvnih
žil morajo najprej prečkati sinovialno tkivo oz. tekočino in nato še perihondrijum, da dosežejo globlje sloje hrustančnih celic. Ta proces difuzije oz. transporta vode in topljencev je reguliran preko obremenitvenih sil na hrustanec. V
primeru delovanja obremenitve na hrustanec se tekočina skupaj s hranilnimi
snovmi namreč vtisne v globlje sloje, nasprotno pa se ob razbremenitvi le-ta
povrne v povrhnje sloje. Takšne ciklične obremenitve so tudi ključne za stimulacijo rasti hrustanca, saj dolgoročne obremenitve ali odsotnost obremenitve
povzročajo degradacijo matriksa oz. sklepnega hrustanca (14).
Presnova sklepnega hrustanca (anabolni in katabolni dejavniki)
S funkcionalnega vidika sklepni hrustanec razdelimo na ekstracelularni
matriks, ki predstavlja biomehansko komponento, in hondrocite, ki predstavljajo aktivno komponento, saj imajo sposobnost sinteze gradnikov matriksa in
razgradnih encimov. Nastajanje in metabolizem matriksa je zato odvisen od
sposobnosti hondrocitov, da pravilno zaznajo in se odzovejo na spremembe
v kompoziciji matriksa. V primeru obremenitve sklepa (mehanski, kemični
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in drugi dražljaji) se sintezna sposobnost hondrocitov poveča in prične se
regeneracija oz. remodelacija tkiva. Nasprotno se pri neaktivnosti tvori manjvredno tkivo z zmanjšanimi mehanskimi lastnostmi (8). Na proces metabolizma pomembno vpliva anabolna in katabolna celična aktivnost, celična
proliferacija in fenotipska preobrazba z alternativno gensko izraženostjo. Te
lastnosti so rezultat izpostavljenosti različnim citokinom in rastnim faktorjem,
kot so: tumorski rastni fator beta (TNFbeta), inzulinski rastni faktor (IGF-1),
kostni morfogeni protein (BMP), fibroblastni rastni faktor (FGF) na anabolni
strani (stiumulirajo rast matriksa in vzpodbujajo anabolno aktivnost hondrocitov) in tumor nekrotizirajoči faktor alfa (TNFalfa) in interlevkin (IL-1beta)
na katabolni strani (zavirajo sintezo proteinov in stimulirajo sintezo degenerativnih encimov). Dodatno sodelujejo v celični homeostazi in remodelaciji
matriksa še drugi pomembni faktorji, kot so kemokini, dušikov oksid, kisikovi
radikali in drugi do zdaj še neznani faktorji. Metaloproteinaze (MMP), to so
razgradni encimi, katerih funkcija je cepitev vezi znotraj struktur matriksa, praviloma proteoglikanov, predstavljajo pomembno vlogo pri presnovi
hrustanca. Zaradi posebne strukture mrežja matriksa (trojna vijačnica z visoko
stopnjo zamreženja) je le-ta izredno stabilna, zato so za destabilizacijo prav
tako potrebni razgradni encimi (kalagenaze sočasno z MMP-1 in MMP-13),
ki cepijo kolagenska vlakna. Normalna obnova in remodelacija hrustančnega
tkiva je tako strogo nadzorovana. Ne glede na hitrost presnove različnih komponent hrustančnega matriksa je za uravnoteženo presnovo, pravilno funkcijo
in ohranitev hrustančnega tkiva potrebno ravnovesje v delovanju vseh signalnih poti (13,15).

PATOGENEZA OA
Primarni OA velikih sklepov je navadno posledica nesorazmerja med mehanskimi obremenitvami in sposobnostjo hrustanca, da se na te obremenitve
primerno odzove. Prvi znak napredujoče izgube sklepnega hrustanca (degeneracija) oz. OA je fibrilacija oz. disrupcija povrhnjih slojev sklepnega hrustanca,
katerim zaradi porušenega razmerja med sintezo in razgradnjo hrustančnega
matriksa sledijo spremembe tudi v globljih slojih (16). Spodaj ležeča subhondralna kost se na te spremembe skuša prilagoditi s subhondralnim koščenim
slojem, že zgodaj se na sklepnih robovih pojavijo tudi osteofiti (t.j. prolifirano
koščeno tkivo). Končno stanje OA je izpostavljena kost brez hrustančnega tkiva. Vsekakor OA ni omejena le na hrustančno tkivo, temveč so v bolezen zajeti
tudi sinovija, kapsula, vezivno tkivo, vezi, mišice, živčni sistem idr. (1).
Pri izgubi sklepnega hrustanca ima najpomembnejšo vlogo hrustančni matriks,
kjer so spremembe najprej prisotne, in hondrocitne celice, ki skušajo s povečano
anabolno aktivnostjo popraviti škodo na hrustančnem matriksu. Tako lahko
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patogenezo OA razdelimo na tri prekrivajoče se stadije; razgradnja hrustačnega
matriksa, odgovor hondrocitov s povečano tvorbo komponent matriksa in nazadnje progresivna izguba hrustančnega tkiva zaradi nezmožnosti hondrocitov
pri popravi sprememb na hrustancu (17).

DEGENERACIJA SKLEPNEGA HRUSTANCA
Hrustančni matriks v OA
Izguba biomehanske funkcije sklepnega hrustanca zaradi razkroja oz. destrukcije hrustančnega matriksa je posledica neravnovesja njegove razgradnje in
sinteze. Vzroki so lahko mehanski (udarci ali torzijske obremenitve na sklep),
vnetni (pospešena razgradnja molekul hrustančnega matriksa), metabolni (zmanjšana sposobnost hondrocitov), idr. Pri propadanju hrustančnega
matriksa sta prisotni mehanska in encimska komponenta, ki skupaj povzročata
spremembe na molekularnem (izguba proteoglikanov), makromolekularnem
(izguba mrežja), mikroskopskem (poki hrustančevine) in makroskopskem
nivoju (neravna površina) (18). Za normalno delovanje hrustančnega matriksa sta ključnega pomena kolagensko ogrodje in prepleteni agregati proteoglikanov. Spremembe v kolagenskem ogrodju povzročajo izgubo oz. zmanjšujejo
agreagicijo proteoglikanov, kar vodi v hiperhidracijo hrustančnega tkiva,
zmanjšuje njegovo togost in poveča možnost za nastanek dodatnih mehanskih
poškodb. V tem procesu sodelujejo številni encimi, med najpomembnejšimi so
MMP, ki so udeleženi v degradaciji hrustančnega tkiva. Hkrati z dogajanjem na
makroskopskem nivoju se spremembe dogajajo tudi na molekularnem nivoju,
zasledimo namreč molekule, ki v zdravem hrustančnem tkivu normalno niso
prisotne. Opisane so molekule tenascina, kolagena tipa IIA, III, VI, X, idr. Spremembe se praviloma pojavljajo sočasno, vendar pa so v poteku OA različno
izražene (19,20).
Vloga hondrocitov v OA
Hondrociti so odgovorni za uravnoteženo razgradnjo oz. sintezo ekstracelularnega matriksa, zato se v procesu OA vzorci celičnega odziva prilagajajo
spremembam v okolici oz. v sestavi matriksa, njegovi osmolarnosti, naboju
in nateznih silah. Odgovor hondrocitov na te spremembe lahko razdelimo v
dve fazi; prva je biosintezna oz. anabolna, druga pa je razgradna oz. katabolna.
V začetnem obdobju OA tako hondrociti s povečano anabolno aktivnostjo
skušajo popraviti poškodovan ekstracelularni matriks. V tej fazi imajo pomembno funkcijo anabolni signali, kot je transformirajoči rastni faktor beta (TNFbeta), ki stimulira sintezo kolagena in proteoglikana in zmanjšuje izraženost
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razgradnih proteinov in posledično ščiti hrustanec. Pride do nastanka skupkov
proliferajočih se celic, ki izločajo velike količine komponent matriksa. Številne
biokemijske študije so pokazale povečano sintezo ekstracelularnega matriksa
v začetnem obdobju OA, med njimi je najbolj očitno povečanje ekspresije
kolagena tipa II. Dodatno pri tem sodelujejo še inzulinu podobni rastni faktorji (IGF), dušikov oksid, fibronektin, idr., ki prav tako vzpodbujajo nastanek
gradnikov matriksa. Sočasno le-ti spodbudijo tudi nastanek interlevkina (IL-1)
in s tem produkcijo metaloproteinaz (MMP), ki imajo sposobnost razgradnje
različnih sestavin zunajceličnega matriksa, zato se prične druga - katabolna
faza. Sinteza matriksa tako postane zavrta, sproščati se pričnejo razgradni encimi, ki povzročajo erozijo hrustanca. Najpomembnejši katabolni encimi so
MMP, ki so lahko v procesu OA prekomerno aktivni ali pa neustrezno zavrti.
Pomembno vlogo imajo tudi vnetni citokini - interlevkini (IL-1,7,18) in tumor
nekrozni faktor (TNF-alfa), saj vzdržujejo in stimulirajo proces katabolizma,
sproščajo razgradne encime, zavirajo sintezo matriksa in sodelujejo v indukciji
apoptoze hondrocitov ter imajo pomembno vlogo v nastanku vnetja (11,21).
Ker so hondrociti pod vplivom IL-1 podvrženi dediferenciaciji oz. fenotipski
preobrazbi v manjvredne fibroblastom podobne celice, ki pa kljub temu da
so še vedno metabolno zelo aktivni, niso sposobni proizvajati proteoglikanov
in kolagena tipa II, temveč kopičijo tkivno neznačilne oblike kolagena tipa I,
III, V, idr. Na tem mestu se tako pojavi prenehanje hondrocitnega anabolnega
oz. proliferativnega odgovora na tkivno poškodbo, saj so hondrociti zaradi
mehaničnih sprememb hrustančnega matriksa podvrženi apoptozi, zaradi izgube anabolnih mediatorjev pa pričnejo izražati neprave hrustančne molekule,
degenerativne encime in citokine, kar vodi v progresivno izgubo hrustančnega
tkiva (13,19-22).
Histološke spremembe sklepnega hrustanca pri OA
Na začetku degeneracije hrustanca se spremembe pojavijo le na površini
hrustanca kot lokalizirana fibrilacija in disrupcija vrhnjih plasti, zato tak hrustanec ni več gladek in raven. Z napredovanjem OA se pojavijo spremembe tudi
na celičnem nivoju, hkrati pa pride do izgube proteoglikanov. Normalno ravne
celice v povrhnjem sloju postanejo okrogle in hipertrofične, celice vmesnega in
globokega sloja pa kažejo hipercelularnost.
V napredovalem stanju OA se proces degeneracije širi v globlje hrustančne
strukture vse do kalciniranega sloja oz. subhondralne kosti. Tudi izguba proteoglikanov se nadaljuje in doseže najgloblje sloje. Hrustanec postane tanjši,
zmanjša se mu volumen, površina postane nepravilna s številnimi pokami,
okoli katerih so razporejeni hondrociti. V nekaterih primerih se lahko pojavlja
defekt na celotni debelini hrustanca, tako da se kost poponoma razgali, navadno pa se hrustančno tkivo nadomesti z manjvrednim brazgotinskim fibroznim
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tkivom. Meja med nekalciniranim globokim slojem in kalciniranim slojem
postane zabrisana, hkrati pa vanjo začno prodirati krvne žilice iz subhondralne
kosti (20).
Molekularne spremembe sklepnega hrustanca pri OA
V zgodnji obliki OA je presnova hrustanca pospešena hkrati s povečano aktivnostjo anabolnih in katabolnih encimov in posledično prerazporeditvijo
hrustančnega kolagena. V zdravem sklepu prevladuje predvsem kolagen tipa II,
ki je v hrustančnem tkivu enakomerno porazdeljen. V začetnem obdobju OA
se spremeni njegova sestava na površju hrustanca, sočasno pa se v globokem
hrustančnem sloju le-ta prične kopičiti. Nasprotno povrhnji sloji hrustanca
ne kažejo takšne regeneracijske sposobnosti, saj se količina kolagena tipa II
zmanjšuje in se nadomesti s kolagenom tipa I in III. Oba tipa kolagena sta
prisotna tudi v osteofitih in fibro-hrustančnih področjih. Takšna razporeditev
kolagena v začetnem obdobju OA kaže na vztrajno regeneracijsko sposobnost kolagena v nižjih slojih, medtem ko je mehanizem obnove na površju že
odpovedal. Poleg kolagena so v proces OA vpletene tudi druge molekule, kot
so: fibronektin, ki je gradnik peri- in intracelulranega hrustančnega matriksa in
ga najdemo na površini sklepnega hrustanca, in tenascin, ki je adhezijski protein ekstracelularnega matriksa in je pri OA prisoten v večjih količinah. Med
pomembne biokemijske spremembe v začetnem (hipertrofičnem) obdobju OA
spada tudi povečana količina vode v hrustančnem tkivu in povečana presnovna
aktivnost celic. Hkrati je povečana tudi suha masa hrustanca zaradi hipertrofije
celic (20).
V napredovali obliki OA so področja hrustančnega tkiva še bolj podvržena
procesu fibrilacije, kjer kolagen tipa I ponekod že popolnoma nadomesti kolagen tipa II. Kljub temu so hondrociti do neke mere še sposobni proizvajati
kolagen tipa II, vendar ga v glavnem zaznamo le še v agregatih v neposredni
bližini hondrocitov. Takšna razporeditev kolagena kaže na zmanjšano sposobnost reparacijskih mehanizmov, saj razgradnja kolagena tipa II prevlada nad
njegovo sintezo. Kolagen tipa I se širi v vseh slojih hrustanca, dodatno se pojavi kolagen tipa X, ki je v zdravem hrustancu popolnoma odsoten, pri OA pa
je povezan s procesom kalcifikacije in dediferenciacije hondrocitov v hipertrofni fenotip. S temi spremembami se v napredovali OA preoblikujejo tudi
druge strukture, poveča se vsebnost fibronektina in tenaskina, vsebnost proteoglikanov pa se signifikantno zmanjša. Količina vode se v napredovali obliki
OA ponovno zmanjša, s tem se konča hipertrofična faza, nadaljuje se razrast
fibroznega tkiva (20).
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SPREMEMBE SOSEDNJIH TKIV V OA
Vloga sinovijske membrane in sklepne kapsule
Spremembam v področju sinovije načeloma ne posvečamo toliko pozornosti,
saj so le-te večinoma posledica dogajanja na sklepnem hrustancu in patogenetsko ne vplivajo na potek OA. Kljub temu pa imajo sinovijska kapsula in sinovijske celice pomembno vlogo v sklepnem dogajanju. Kapsula skupaj z ligamenti
zagotavlja stabilnost in določa obseg gibljivosti, ker pa so te strukture pri OA
podvržene zadebelitvi in fibrozi, je obseg gibanja močno omejen. Najverjetneje
je osteoartirtična sinoviopatija posledica molekularnega hrustančnega detritusa, ki je presegel normalno fiziološko količino v okviru presnove zdravega
hrustanca. Zaradi povečane potrebe očistka molekularnega debrisa se celične
strukture v sinoviji z aktivacijo, proliferacijo in hiperplazijo temu želijo prilagoditi. Sočasno s tem lahko tako spremenjene reaktivne sinovijske celice
izločajo proteaze (MMP) in citokine (IL-1 in TNF-alfa), ki delno vplivajo na
proces katabolizma oz. degeneracijo hrustančnega matriksa in povzročajo
vnetje. Podobno tudi fibroza kapsule dodatna okvarja hrustančno tkivo, saj s
povečanjem napetosti povzroča večje biomehanske obremenitve na sklepni
hrustanec (23,24).
Vloga subhondralne kosti in nastanek osteofitov
Pomembno tkivo v procesu OA je subhondralna kost, čeprav je še vedno nejasno, ali se patološke spremembe na subhondralni kosti (skleroza) pojavijo
pred spremembami na sklepnem hrustancu (kot dejavnik tveganja) ali pa so
le posledica dogajanja na sklepnem hrustancu v okviru prilagoditve na spremembe biomehanike sklepa. Ne glede na to se zadebelitev subhondralne kosti in spodaj ležečih trabekul pojavi že v zgodnji obliki OA. Kasneje se poleg
obsežne skleroze pojavi še aseptična kostna nekroza. V predelih, kjer je hrustanec popolnoma uničen (eburnizacija), pride sinovialna tekočina v stik s kostnim tkivom in sproži fibrolitično in hondrometaplastično preobrazbo mezenhimskih prekurzorskih celic v hondrocite, ki so delno vključeni pri nastanku
osteofitov (25,26).
Osteofiti, ki jih lahko opredelimo kot sekundarno hondrogenenzo pri odraslih,
izhajajo iz mezenhimskih prekurzorskih celic znotraj periosta ali sinovijskega tkiva, v manjši meri tudi iz eburnizacije kosti, in se pogosto združujejo ter
preraščajo prvotno hrustančno tkivo. V procesu OA se omenjene mezenhimske
prekurzorskega celice, najverjetneje kot fiziološki odgovor na mehanske preobremenitve in pod vplivom rastnih faktorjev (TGF-beta, BMP-2, FGF, idr.),
diferencirajo v hondrocite in tako povečajo površino hrustančnega tkiva z namenom, da bi popravili degenerativno poškodovan sklep. Ugotovili so, da zrel
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osteofit spominja na ekstracelularni matriks, saj vsebuje komponente hialinega
hrustanca, kot so kolagen tipa II, IX in XI in agrekan [101,139]. Vendar pa se
razporeditev teh struktur in vključevanje celičnih komponent razlikuje od hialinega hrustanca, tudi linearno ležeča subhondralna kost v osteofitu ni prisotna.
Kljub temu lahko nastanek osteofitov potrdi dejstvo, da imajo odrasle mezenhimske celice še vedno potencial za diferenciacijo v hondrocite z možnostjo
proizvodnje vseh glavnih komponent fiziološkega sklepnega hrustanca (13,27).

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK PRIMARNE OA
Starost je najtesneje povezana s pojavnostjo OA. Sposobnost hondrocitov, da se
odzovejo na spremembe matriksu in njihova sintezna aktivnost, se s staranjem
močno zmanjša. Hkrati se spremeni tudi arhitektonika hrustanca, zmanjša se
število celic, na hrustančno površino se odlagajo kristali, povrhnji kolagenski
sloj prične propadati in debelina sklepnega hrustanca se stanjša. Vse to sproži
oz. pospeši nastanek OA (28). Močan dejavnik pri razvoju OA, predvsem pri
nosilnih sklepih (kolena), je debelost, saj povzroča povečan mehanični stres,
medtem ko na nenosilnih sklepih opisujejo predvsem metabolni vpliv povišane
telesne mase. Izkazalo se je tudi, da je za pojav OA odgovoren tudi spol oz. hormonski vpliv. Pri ženskah se simptomi OA pojavijo po menopavzi, pri moških
pa so navadno prisotni že prej. Hkrati naj bi na pojav OA kolkov pri ženskah
vplivala tudi drugačna anatomska morfologija sklepa, manjši premer glavice
stegnenice in večja razdalja med acetabularnimi robovi, ki bi lahko povzročil
večji stres na sklepno površino v primerjavi z moškimi. Naslednji pomemben
dejavnik tveganja je genetska predispozicija, v to skupino spadajo generalizirana OA in Heberdenova artroza, ki se pojavi že zelo zgodaj, navadno že pri 20
letih. Novejše raziskave potrjujejo tudi povezavo OA s hipertenzijo, hiperholesterolemijo, s kristali povezano OA in pri bolnikih s povečano vsebnostjo glukoze v krvi. Mehanične dejavnike, kot so anatomska odstopanja zaradi motenj
v razvoju ali prejšnjih bolezni lokomotornega aparata, povezujemo s sekundarno obliko OA. Sem spada tudi prekomerna športna aktivnost in preobremenitvene poškodbe sklepnega hrustanca (7,29).
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BOLNIK Z ARTROZO SKLEPOV V AMBULANTI
ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE
Suzana Kert

UVOD
Artroza je opredeljena kot degenerativna bolezen sklepov in pripadajočih
struktur, mišic, burz, tetiv in veziva, ki jo spremljata bolečina in motena gibljivost. Sinonimi zanjo so arthrosis, degenerativni revmatizem, osteoarthrosis
in osteoartroza (1). Uvrščamo jo med bolezni gibal oz. mišično-gibalnega sistema, ki zaradi staranja populacije in večje pojavnosti, postajajo javno-zdravstveni problem prebivalstva (2).
V mednarodnem merilu ni dogovora ali priporočila za poimenovanje te bolezni. Angleško govoreči pisci uporabljajo izraz osteoartritis, ker menijo, da je
vedno prisotno tudi vnetje sinovije. Pri nas smo izraz degenerativni revmatizem že pred leti zamenjali z izrazom osteoartroza (3). Delimo jo na primarno
- artrotičen proces nastane na predhodno normalnem sklepu in na sekundarno
- artrotičen proces nastane na predhodno nenormalnem oz. obolelem sklepu
(4).
V zvezi z boleznimi mišično-skeletnega sistema naj bi skladno s kompetencami
zdravnika specialista družinske medicine le-ta ob koncu specializacije:
- poznal epidemiologijo najbolj pogostih bolezni mišično-skeletnega sistema,
- bil sposoben izpeljati ustrezno diagnostiko ob najbolj pogostih boleznih
mišično-skeletnega sistema,
- poznal ustrezno zdravljenje najbolj pogostih bolezni mišično-skeletnega sistema,
- bil sposoben opredeliti resnost in ustrezno ukrepati ob najbolj pogostih
boleznih mišično-skeletnega sistema. Zdravnik specialist družinske medicine
mora v obravnavi simptomov s področja klinične medicine vedno obravnavati
bolnika kot celoto. To pomeni, da mora upoštevati številne dejavnike, ki vplivajo na diagnostiko, načrtovane preiskave ter samo zdravljenje, tj. dejavnike tveganja, genetske dejavnike, dejavnike okolja, kulturne dejavnike in bolnikovo
osebno življenjsko zgodbo (5).
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Tabela 1. Klasifikacija osteoartroze (3)
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EPIDEMIOLOGIJA OSTEOARTROZE
Primarna osteoartroza je najpogostejša sklepna bolezen. Razširjena je po vsem
svetu in prizadene približno 10 % prebivalstva. Pri ljudeh, starih od 18 do 24 let,
so našli rentgenske znake osteoartroze pri 4 %, pri tistih od 45 do 75 let pri 37
%, v skupini od 75 do 79 let pa pri 85 %. Ženske zbolevajo dvakrat pogosteje kot
moški. Točnih epidemioloških podatkov o prevalenci primarne osteoartroze
za Slovenjo nimamo. Razporeditev osteoartroze po sklepih je različna glede
na spol. Ženske imajo prizadetih običajno več sklepov kot moški, pri ženskah
je pogostejša Heberdenova osteoartroza na distalnih interfalangealnih sklepih
(3).
Med 30 najpogostejših kroničnih diagnoz, ki jih pri 2000 registriranih bolnikih
pričakujemo pri delu v ambulanti družinske medicine, sodijo tudi diagnoze
različnih vrst artroze (6).

Tabela 2. Najpogostejše vrste artroz v ambulanti družinske medicine

KLINIČNA SLIKA
Osteoartroza sklepa včasih kljub ugotovljenim kliničnim in rentgenskim spremembam ne povzroča nobenih težav. Običajno pa se pri osteoartrozi pojavlja
pet najpogostejših znakov, ki pa niso specifični: sklepna bolečina, okorelost,
zadebeljen in/ali razoblikovan sklep, omejena gibljivost sklepa, krepitacije. Bolečina se razvija postopoma, je globoka, topa, povzroča neugodje. V
začetnih obdobjih se pojavlja le po telesni dejavnosti, pri napredovali bolezni
pa tudi med mirovanjem. Okorelost je najbolj izražena zjutraj in po mirovanju.
Običajno ne traja več kot pol ure. Sklep je zadebeljen zaradi nabrekle sinovije, izliva ali kostnih izrastkov. V zadnjem primeru je zadebelitev na otip trda.
Sklep postane slabo gibljiv, ko osteoartroza napreduje. Poleg sklepnih vzrokov
slabše gibljivosti so tu še napete in skrčene mišice, spremenjena sklepna ovojnica, kostni izrastki in prosta telesa. Pojavijo se krepitacije, ki so grobe, čutimo
jih pri premikanju tik pod preiskovančevo roko. Prizadeti so lahko vsi sklepi,
vendar nekateri pogosteje kot drugi (3). V končni fazi bolezni se lahko razvijejo
kontrakture, bolnik pa je pri gibanju vedno bolj omejen (3, 7).
Čeprav lahko osteoartroza prizadene katerikoli sklep, so najpogosteje prizadeti
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mali sklepi rok, koleno, kolk, stopalo in hrbtenica.
Osteoartroza rok
Najpogosteje so prizadeti distalni interfalangealni sklepi (Heberdenova osteoartroza), sledijo prvi karpometakarpalni sklepi (rizartroza) in proksimalni interfalangealni sklepi (Bouchardova artroza).
Osteoartroza kolena
Najpogostejša je artroza medialnega tibiofemoralnega sklepa, sledi pa ji kombinacija medialnega tibiofemoralnega in patelofemoralnega sklepa. Bolnike z
osteoartrozo kolena razdelimo v dve glavni skupini:
- mlajši ljudje, predvsem moški, z izolirano osteoartrozo kolena, ki je lahko
povezana s predhodno poškodbo ali operacijo sklepa, ko je npr. odstranitev
meniskusa,
- ljudje srednjih in starejših let, predvsem ženske, ki so debele in imajo tudi
osteoartrozo drugih sklepov, tudi rok.
Osteoartroza kolka
Ločimo tri različne vzorce osteoartroze kolka:
- najpogosteje je zajet zgornji del sklepa, zato teži glavica stegnenice k
zgornjestranski luksaciji,
- po pogostnosti sledi prizadetost medialnega dela sklepa z možno medialno
migracijo in protruzijo acetabuluma,
- najredkejši je koncentrični vzorec, pri katerem je zajet ves sklep.
Osteoartroza stopala
Je t.i. hallux valgus, ki se najpogosteje pojavi pri ljudeh, ki imajo spuščen prečni
stopalni lok. Palec je v abukciji, prvi metatarzofalangealni sklep pa prominira.
Sčasoma se deformirajo tudi drugi prsti.
Osteoartroza hrbtenice
Osteoartrotične spremembe so najpogostejše na najbolj gibljivih delih, to je na
vratnem in ledvenem delu, lahko pa prizadenejo celo hrbtenico. Degenerativne
spremembe, ki zajamejo medvretenčno ploščico, opredelimo kot hondrozo,
kadar je prisotno samo zoženje medvretenčnega prostora, in kot osteohondrozo, kadar so ob zoženem medvretenčnem prostoru prisotni še: subhondralna skleroza ob krovnih ploščah, neplastičnost robov teles vreten, pogosto
pa so vidne tudi Schmorlove linije (del medvretenčne ploščice se ugrezne v
spongiozo telesa vretenca). Spondiloartroza so osteoartrotične spremembe na
medvretenčnih sklepih (3).
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DIAGNOZA
Prepoznavanje osteoartroze sodi nedvoumno v roke zdravnika družinske
medicine. Nanjo pomislimo predvsem pri ljudeh v srednjih ali starejših letih,
s prizadetostjo enega ali več sklepov brez izrazitega sklepnega vnetja in brez
sistemskih znakov.
Za diagnozo potrebujemo: anamnezo, klinični pregled in rentgenogram prizadetega sklepa in/ali hrbtenice. V anamnezi upoštevamo epidemiološke podatke
in simptome. Klinični pregled obsega: določitev telesne teže, obseg gibljivosti
prizadetega sklepa, lokacijo občutljivosti oziroma bolečine, oceno mišične moči
in stabilnosti ligamentov. Opravimo tudi nativno rentgensko slikanje. Zaradi
primerjave slikamo vedno tudi parni zdravi sklep. Radiološki znaki bolezni so
zožitev sklepnega prostora, prisotnost osteofitov, včasih pa tudi spremembe v
strukturi subhondralne kosti (skleroza, ciste). Izvidi laboratorijskih preiskav so
pri primarni obliki praviloma v območju normalnih vrednosti, pri sekundarni
obliki so odstopanja od normale povezana z osnovno boleznijo. Sedimentacija
eritrocitov je lahko pospešena (npr. pri sekundarnem sinovitisu). Povišana
sedimentacija in anemija sta lahko prisotni pri mnogih starejših ljudeh, pri
klinični sliki osteoartroze pa nimata pomena. Velikokrat vodita do nesmotrne
nadaljnje diagnostike (3, 7).

VRSTE ZDRAVLJENJA OSTEOARTROZE
Osteoartroza je bolezen, ki jo praviloma zdravimo konzervativno, le v skrajnih
primerih kirurško, npr. v smislu vstavitve umetnega sklepa. Zdravljenje naj bi
bilo primarno usmerjeno v ustrezno izobraževanje in poučevanje bolnika o
načinu nastanka in posledicah obrabe sklepov, v preprečevanje oz. vsaj omilitev bolečine v sklepu in okolici, izboljšanje bolnikove funkcije, zmanjševanje
prizadetosti ter preprečevanje nadaljnjega napredovanja bolezni.
Metode konzervativnega zdravljenja delimo na nefarmakološke in
farmakološke, temeljijo naj na osnovi z dokazi zbranih podatkov o učinkovitosti
oz. nivoju priporočljivosti (8).
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Tabela 3: Nefarmakološko zdravljenje primarne osteoartroze

Tabela 4: Farmakološko zdravljenje primarne osteoartroze
Za zdravnika družinske medicine je pomembno, da opisane metode dobro
pozna in se smotrno odloča za njihovo uporabo.
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ZAKLJUČKI
Osteoartroza sodi med najpogostejše bolezni mišično-skeletnega sistema, s
katerimi se v vsakodnevni klinični praksi srečuje zdravnik družinske medicine. Prepoznavanje osteoartroze sodi med kompetence zdravnika družinske
medicine, pri čemer se v obravnavo bolnika vključujejo tudi specialisti
drugih kliničnih strok (rentgenolog, fiziater, ortoped, nevrokirurg, anesteziolog v protibolečinski ambulanti) ter fizioterapevti. V primeru zelo napredovale klinične slike mora zdravnik poznati tudi postopek ocene preostale
delazmožnosti na invalidski komisiji. V diagnostičnem postopku so ključni
usmerjena anamneza, klinična slika in značilne artrotične spremembe na rentgenogramu.
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PRIROJENE IN PRIDOBLJENE DEFORMACIJE
SKLEPOV, KI VODIJO V ZGODNJO ARTROZO
Andreja Pehnec, Matjaž Merc

IZVLEČEK
Deformacije sklepov vodijo v hitro in nezadržno propadanje hrustanca, zato
je pomembna predvsem zgodnja diagnostika in učinkovito ter odločno zdravljenje.
Pri deformacijah kolčnega sklepa je glede na incidenco in možnost ultrazvočnega
presejanja, ki nam omogoča takojšnje zdravljenje, vsekakor v ospredju razvojna
displazija kolka. Tekom otrokovega razvoja pa moramo vedno pomisliti še na
Perthesovo bolezen in na epifiziolizo glavice stegnenice v kolikor se v klinični
sliki pojavi bolečina in šepanje.
Na nivoju kolenskega sklepa so najpogostejše navidezne deformacije v smislu
varusnih in valgusnih deviacij, ki pa se z rastjo v veliki večini same po sebi korigirajo v fiziološko os. V kolikor ugotavljamo abnormalno varusno deformacijo
imamo največkrat opravka z Blountovo boleznijo, pri valgusnih deformacijah
pa so pogosto v ozadju kakšne druge sistemske bolezni. Zdravljenje je v teh
primerih operativno. Pri starejših otrocih je pomemben vzrok za preartrozo
disekantni osteohondritis.
Najpogostejša deformacija skočnega sklepa in stopala je ekvinovarusno spremenjeno stopalo, ki ga zelo učinkovito zdravimo po Ponsetijevi metodi z redresijskim mavčenjem.
Od pridobljenih vzrokov za sklepne deformacije ne smemo pozabit na vnetja
sklepov, še posebej na septične artritise, ki ogrožajo tako celoten organizem,
kot tudi prizadeti sklep.
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UVOD
Pri artrozi gre za prehitro in prezgodnjo degeneracijo in obrabljanje sklepnega
hrustanca. Obremenitve anatomsko normalnega sklepa morajo običajno biti
izjemne, da pride do pospešene obrabe. Na drugi strani pa deformacije sklepov in kosti ter posledično manjšanje obremenilne površine sklepa, vodijo v
nezadržno propadanje hrustanca, v kolikor pravilno in pravočasno ne posredujemo z ustreznim načinom zdravljenja. Zakasnjena diagnostika in nepravilna
terapija tako vodita v zgodnjo potrebo po vstavitvi umetnega sklepa.

DEFORMACIJE KOLČNEGA SKLEPA
Razvojna displazija otroškega kolka
Razvojna displazija kolka je najpogostejša nepravilnost razvoja lokomotornega
aparata in se lahko pojavlja pri do 1% novorojenčkov. Na pojavnost vplivajo
prvorojenost, medenična vstava, družinska anamneza, oligohidroamnion, rasa,
spol (do 85% ženske), hormoni (estrogen pri materi) in neugodna genetska
predispozicija, ki se kaže kot ohlapnost vezivnega tkiva.
Za zgodnje odkrivanje bolezni je najpomembnejša dobra klinična preiskava
s poudarkom na specifičnih provokativnih testih, kot sta Ortolanijev in Barlowov test. Pri otrocih, ki že hodijo pa smo pozorni predvsem na šepanje in
pozitiven Trendelenburov test. Izjemnega pomena pri diagnostiki je presejalna
ultrazvočna preiskava kolkov po Grafu, ki se izvaja že v porodnišnici in nato
ponovno, glede na rizičnost, med šestim in dvanajstim tednom pri ortopedu.
Po tej metodi določimo stopnjo displazije in glede na to ustrezno zdravljenje.
Pri starosti štiri do šest mesecev pride v poštev tudi rentgensko slikanje, kjer
ugotavljamo odnos stegnenične glavice do kolčne ponvice.

Kot (alfa/beta)

Skupina Terapija

›60 / ‹55

Ia

ni potrebna

›60 / ›55

Ib

ni potrebna

50-59 / ›55

IIa

fiksacija v fiziološki abdukciji

43-49 / ‹77, ›77 IIc, D
‹43 / ›77

fiksacija v abdukciji z ortozo

IIIa, IV hospitalizacija

Tabela 1. Grafova klasifikacija. Kot alfa predstavlja obliko kostne strehe, kot beta
pa obliko hrustančne strehe. Iz teh dveh kotov določimo stopnjo displazije in terapijo.
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Slika 1. Levo: Ortolanijev test, Desno: Barlowov test.
Ob rojstvu nestabilni kolki se pogosto popravijo brez zdravljenja, kljub temu
pri nas pri vseh otrocih z nestabilnimi kolki, ki spadajo v skupino IIa, IIb in IIc
priporočamo zdravljenje z abdukcijsko opornico ali široko povijanje. Rizična
skupina v katero spadajo koliki tipa IIIa, IIIb, IV in D pa potrebujejo ciljano
intenzivno zdravljenje z repozicijo in retenco. Običajno se poslužujemo zdravljenja z »overhead« ekstenzijo ali s Pavlikovimi hlačkami, ki nudijo dinamično
abdukcijo in fleksijo. Takšen način zdravljenja praviloma daje odlične rezultate. Če po treh tednih ne pride do spontane repozicije se odločimo za ročno
repozicijo z mavčno imobilizacijo v abdukciji, v kolikor tudi to ni uspešno,
pride v poštev operativni poseg. Če zamudimo optimalni čas repozicije moramo reševati številne zaplete, ki nastanejo zaradi dolgotrajne dislokacije
glavice. Tako nastanejo kontrakture obkolčnih mišic, ponvica postane še bolj
displastična in zapolnjena z maščevjem. Takrat se poslužujemo tenotomij,
osteotomij stegnenice ali strešne plastike kolčne ponvice, ki pa praviloma ne
morejo popolnoma preprečiti zgodnje artroze.
Legg-Calve-Perthesova bolezen (coxa plana)
Perthesova bolezen je aseptična nekroza epifize stegnenične glavice. Bolezen
se običajno pojavlja med drugim in dvanajstim letom starosti, pogosteje pri
dečkih, pri medenični vstavi in ob pozitivni družinski anamnezi. Do 15% se
lahko pojavlja obojestransko, čeprav praktično nikoli istočasno, njene etiologije ne poznamo.
Nastanek bolezni spremlja bolečina v kolku ali kolenu in šepanje. Ugotavljamo tudi zmanjšan obseg gibljivosti prizadetega sklepa. Če proces napreduje
se kmalu pojavi razlika v dolžini nog. Zlati standard za postavitev diagnoze
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predstavlja rentgenski posnetek medenice s kolki in po Lauensteinu. Glede na
obsežnost nekroze na RTG posnetku, ki jo določimo po Caterallu ugotavljamo
stopnjo bolezni. Prvi dve stopnji, kjer je prizadeto do 50% glavice ocenjujemo
kot lažje obolenje tretjo in četrto stopnjo z do 75 in do 100% prizadetosti, pa
kot težjo bolezen, kar nam služi kot napovedni prognostični dejavnik.
Bolezen lahko traja dva do tri leta in poteka v treh značilnih fazah:
1. ishemična faza (kondenzacija),
2. faza resorbcije (fragmentacija),
3. reosifikacijska in reparacijska faza (remineralizacija).

Slika 2. Mb. Perthes. Vidna je spremenjena leva kolčna glavica
(faza kondenzacije).
Mb. Perthes običajno zdravimo konzervativno, z razbremenjevanjem okončine.
Pri starejših otrocih ali če je nekroza obsežna in je prišlo do deformacije glavice
pa pride v poštev varizacijska osteotomija vratu kolka. Z njo dosežemo, da se
prenese točka največje obremenitve iz deformiranega dela glavice, na neprizadet ali manj prizadet del hrustanca. Potek bolezni je težko napovedati, odvisen
je predvsem od starosti otroka in od obsega nekroze glavice. Pozorni moremo
biti na znake ogrožene glavice, kjer na RTG posnetku ugotavljamo lateralno
kalcifikacijo glavice, Gagov znak (fragmentiran del glavice gleda čez rob acetabula), lateralno subluksacijo glavice, metafizealno formacijo cist in horizontalno rastno ploščo.
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Epifizioliza glavice stegnenice
Epifizioliza glavice stegnenice pomeni zdrs stegnenične glavice iz metafize in je
značilna za otroke s prekomerno telesno težo v starosti od 10 do 17 let. Obolenje je pogostejše pri dečkih, otrocih z endokrinimi obolenji in rahitisom ter
se pojavlja v razmerju 1:10000.
Obolenje se običajno pokaže s šepanjem in bolečimi v ingvinalnem predelu
ali v kolenu. Ob kliničnem pregledu ugotavljamo zmanjšano notranjo rotacijo
kolka s poudarjeno zunanjo rotacijo. Glede na nastanek in trajanje simptomov
ločimo tri oblike bolezni.
1. Kronično (bolečine se do treh mesecev stopnjujejo, hoja je vedno bolj
antalgična)
2. Akutno (težave nastanejo nenadno, pogosto ob manjši poškodbi)
3. Akutno na kronični zdrs (stanje se ob že prisotnih simptomih nenadno
poslabša).
Diagnozo najlažje potrdimo z RTG posnetki medenice s kolki v AP posnetku in
v projekciji po Lauensteinu. Pozorni smo na zdrs glavice navzad in medialno.
Pomagamo si s Kleinovo črto, ki poteka po vratu stegnenice in mora sekati rob
glavice. V kolikor ga ne, lahko potrdimo zdrs epifize. Stopnjo bolezni določimo
glede na obseg zdrsa. V kolikor je na AP RTG posnetku kontakt med glavico
in vratom manjši od 1/3 in je na aksialnem posnetku kot zdrsa večji od 60°
govorimo o hudem zdrsu.

Slika 3. Zdrs epifize glavice leve stegnenice. Na aksialnem posnetku zlahka ugotovimo zdrs (levo), na AP posnetku zdrs ni tako evidenten.
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Ko pride do zdrsa ga moramo vedno zdraviti, saj obstaja velika nevarnost, da
bo bolezen napredovala. Resnejši zdrs glavice namreč vodi v avaskularno nekrozo stegnenične glavice in v zgodnjo artrozo. Ker je bolezen v do ¼ primerov obojestranska, vedno pregledamo še drugo stran. Če gre za pogostejši (do
90%), stabilen zdrs, se običajno odločimo za fiksacijo epifize z enim vijakom,
kar lahko predvsem pri otrocih mlajših od 10 let ali pri endokrinopatijah preventivno naredimo tudi na drugi strani. Ob nestabilnem zdrsu, kjer so bolečine
posebej hude ali gre za luksacijo epifize, moramo le-to reponirati in jo učvrstiti
z dvema vijakoma, saj s tem zmanjšamo možnost rotacije glavice. Pooperativno
je takrat potrebno do šesttedensko razbremenjevanje z berglami. Kadar smo diagnozo postavili prepozno in je prišlo do deformacije glavice, pridejo v poštev
različne korektivne osteotomije.
Prirojena koksa vara
Pri tej bolezni gre za motnjo osifikacije vratu stegnenice. Ob obremenitvah
zato pride do progresivne varizacije vratu, kar vodi v hudo deformacijo in
prikrajšavo okončine. V do 50% primerov se nepravilnost pojavlja obojestransko. Ob pregledu ugotavljamo zibajočo hojo, atrofijo obkolčnega mišičja in
pozitiven Trendelenburgov test. Na RTG posnetku je viden zmanjšan kot med
vratom in diafizo stegnenice in značilni trikotni osifikacijski defekt.

Slika 4. Prirojena koksa vara (na desni strani). Prikazan je Hilgenreinerjev kot,
ki je pri normalnem kolku manjši od 25° in osifikacijski trikotnik.
Za pravilni način zdravljenja se odločimo glede na Hilgenreinerjev kot. Če je
ta manjši od 45° bo prišlo do spontane korekcije, če znaša do 60° se odločimo
za opazovanje, sicer pa je potrebna izrazita valgizacijska osteotomija, ki postavi
fizo praktično pod pravokotno obremenitev. S tem dosežemo nadaljnjo normalno rast in tako bistveno upočasnimo nastanek artroze. Idiopatska aseptična
nekroza glevice stegnenice pri odraslem
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Idiopatska aseptična nekroza glevice stegnenice pri odraslem
Za aseptična nekroza glavice stegnenice pri odraslem praviloma obolevajo
moški srednjih let, ki imajo v anamnezi odvisnost od alkohola. Ob tem pogosto
ugotavljamo še motnje koagulacije, hiperlipidemijo, hiperurikemijo ali bolezni
vezivnega tkiva. Bolniki najprej začnejo tožiti za bolečinami v kolku ob fizičnih
naporih, težave se nato stopnjujejo in so na koncu prisotne ves čas. Šepanje in
zavrta gibljivost se pojavita v pozni fazi bolezni. Na RTG posnetku so zgodaj
vidne osteoporotične spremembe s predeli skleroze, v nadaljnji fazi bolezni pa
zasledimo deformacije glavice stegnenice.
Če bolezen pravi čas diagnosticiramo sledi razbremenjevanje okončine, v kolikor pa je prišlo do hujše deformacije glavice lahko opravimo osteotomijo stegnenice.

DEFORMACIJE KOLENSKEGA SKLEPA
Varusno koleno
Varusno koleno ali »koleno na O« je do drugega leta normalen pojav tekom
otrokovega razvoja. Po drugem letu začne koleno prehajati v valgus in doseže
končni fiziološki valgus pri starosti štirih let. Za prekomerni perzistentni varus
obstajajo različni vzroki. Najpogostejši so osteogenezis imperfekta, osteohondromatoze in najpomembnješa - Blountova bolezen.
Blountova bolezen:
Ločimo dve vrsti Blountove bolezni: infantilno in adolescentno.
Infantilna oblika se pojavlja do četrtega leta pri prekomerno hranjenih otrocih,
ki so pravkar shodili in običajno prizadene obe ekstremiteti. Na RTG posnetku,
ki pride v poštev po 18. mesecu starosti, ugotavljamo spremenjen metafizodiafizni kot z »umikanjem« metafize. V kolikor ta kot presega 11° je potrebno zdravljenje. Najprej se odločimo za konzervativno terapijo z redresijskim
mavcem, če to ni uspešno pa po četrtem letu napravimo ustrezen korekcijski
poseg. Ker se s tem posegom običajno ne ustavi abnormalna rast medialne fize
so praviloma potrebni še nadaljnji operativni posegi v kasnejšem obdobju.
Adolescenta oblika se večinoma pojavlja enostransko in je manj agresivna. Terapija izbora je epifiziodeza proksimalnega dela golenice in mečnice. Če nam s
tem posegom ne uspe korigirati deformacije se odločimo za korekcijsko osteotomijo.
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Slika 5. Blountova bolezen.
Valgusno koleno
Valgusno koleno ali »koleno na X« je med drugim in šestim letom v kolikor
ne presega kota 15° še fiziološko. Če je ta kot presežen in ugotavljamo razmik med gležnjema, ki je večji od 8 cm gre za patološki genu valgum. Takšne
deformacije, ki praviloma ne kažejo tendence izravnave, so pogosto povezane
z drugimi obolenji, kot so renalna osteodistrofija, tumorji, infekcije, juvenilni
reumatoidni artritis in poškodbe. Če pridruženega vzroka ne najdemo pa govorimo o idiopatski simetrični obojestranski deformaciji.
V takšnih primerih konzervativno zdravljenje ni uspešno zato se zgodaj
odločimo za hemifiziodezo distalne stegnenice ali proksimalnega dela goleni.
Po zaključeni rasti pa pride v poštev varizacijska osteotomija ali medialna femoralna osteotomija.
Disekantni osteohondritis
Koleno je sklep, kjer se najpogosteje pojavi lokalna ishemična nekroza kosti.
Običajno jo ugotavljamo pri dečkih po poškodbi, ki je nastala pri direktnem
udarcu na pogačico ob pokrčenem kolenu. Pri klinični sliki je značilno prisotna bolečina med gibanjem, ki se ji pogosto pridruži še oteklina. Na RTG
posnetku ugotavljamo kostni defekt na medialnem kondilu. Okrog defekta se
tekom razvoja bolezni pojavi demarkacija, na kar se ves nekrotični del skupaj s
hrustancem odlušči in potuje po sklepu kot prosto telo.
Če bolezen pravočasno odkrijemo in je hrustanec še cel se lahko odločimo za
konzervativno zdravljenje z do 12 tedenskim razbremenjevanjem ali pa fragment artroskopsko učvrstimo z vijakom. V kolikor je hrustanec že prizadet,
fragment odstranimo in se odločimo za mikrofrakturiranje kosti ali za prenos
hrustanca skupaj z delom kosti iz neobremenilne površine sklepa na defekt
(mozaik plastika).
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Slika 6. Disekantni osteohonditis. Na medialnem kondilu stegnenice vidimo
razredčitev.
Diskoidni meniskus
Pri nepravilnem razvoju zunanjega meniskusa, le-ta nima pravilne podkvaste
oblike in lahko pokriva celotno lateralno polovico goleni. Na RTG posnetku
v takšnih primerih zasledimo razširjen lateralni sklepni prostor (do 11mm).
Takšen meniskus se pogosto strga, kar povzročati bolečine in zgodno artrozo.

DEFORMACIJE ZGORNJEGA SKOČNEGA SKLEPA IN STOPALA
Prirojeno ekvinovarusno stopalo
Je najpogostejša prirojena napaka stopala, ki je lahko enostranska ali
obojestranska in pogosteje prizadene dečke. Natančne etiologije ne poznamo,
najbrž pa gre za motnjo oživčenja mišičja stopal, ki se kaže v neuravnoteženem
delovanju mišic everzijske in inverzijske skupine, tako da so prve ohlapne, druge pa pod prekomerno tenzijo. Spremembe na kosteh so sekundarne narave in
najočitnejše na nivoju subtalarnega sklepa.
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Pri klasični klinična sliki ekvinovarusnega stopala ugotavljamo prikrajšavo medialne strani stopala, stopalo je tako v ekvinusu, varusu, adduktusu in kavusu.
Če takšno stopalo skušamo poravnati in pri tem ne čutimo povečane mišične
tenzije ter je popolna korekcija mogoča, ne gre za prirojeno ekvinovarusno stopalo, ampak za ekvinovarus, ki je nastal med zadnjimi tedni nosečnosti (posturalni).

Slika 7. Ekvinovarusni stopali.
Blage in srednje deformacije prirojenega ekvinovarusa in posturalni ekvinovarus, uspešno zdravimo z konservativnimi metodami s pomočjo redresijskih
mavcev, ki so učinkoviti v do 97% (Ponsetijeva metoda). Če tipičen prirojen
ekvinovarus ugotovimo dovolj zgodaj običajno zadostujeta že dve mavčenji,
sicer pa lahko zdravljenje traja do šest mesecev. V kolikor je konzervativni
način zdravljenja neuspešen, se poslužujemo operativnih tehnik, kjer opravimo postero-medialno sprostitev mehkotkivnih struktur in podaljšavo Ahilove
tetive.
Prirojeno valgusno stopalo in vertikalni talus
Klasično prirojeno valgusno stopalo je običajno posturalnega izvora in ga
učinkovito pozdravimo že z dvotedensko redresijo.
Idiopatski vertikalni talus na drugi strani pa je povezan s porušenim mišičnim
ravnotežjem zaradi pareze stopala in zahteva kompleksnejši pristop. Talus je
tako postavljen povsem vertikalno, stopalo pa je pomaknjeno vertikalno in v
everzijo. Zdravljenje začnemo konzervativno takoj po rojstvu, po prvem letu
pa napravimo korekcijo talusa in navikularke ter elongacije mehkih tkiv.
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DRUGI VZROKI PRIDOBLJENIH SKLEPNIH DEFORMACIJ
Ob zgoraj opisanimi deformacijami, ki vodijo v zgodnjo artozo, obstajajo še
številni drugi pridobljeni vzroki, ki vodijo v deformacijo sklepov in so značilni
tako za otroško kot odraslo populacijo. Nikakor ne smemo pozabiti na septična
vnetja, ki predstavlja ortopedsko urgenco ali pa vnetja, katerih vzrok je hemofilija, tuberkuloza ali revmatoidni artritis in absolutno zahtevajo čim prejšnjo
pravilno terapijo s ciljem, da ohranimo sklep.
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KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE ARTROZE
Matevž Kuhta, Zmago Krajnc

IZVLEČEK
Konzervativno zdravljenje artroze delimo na nefarmakološko in farmakološko
zdravljenje.
Med nefarmakološke ukrepe prištevamo izobraževanje bolnikov o artrozi in
ukrepih za lajšanje bolečin, ohranjanje obsega gibanja in mišične moči ter spremembo prehranjevalnih navad in fizioterapijo.
Farmakološko zdravljenje obsega peroralno terapijo, aplikacijo topičnih in intraartikularnih zdravil.
KLJUČNE BESEDE: konzervativno zdravljenje artroze, nefarmakološki ukrepi, peroralna zdravila, intraartikuarni preparati
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NEFARMAKOLOŠKI UKREPI
Izobraževanje
Raziskave so pokazale, da izobraževanje bolnikov o artrozi pripomore k
boljšemu razumevanju poteka bolezni, izboljša kvaliteto življenja bolnikov, vpliva na večjo in ustrezno fizično aktivnost ter s tem vpliva na redkejše število
obiskov pri zdravniku.
Osebne navade
Osebe z BMI 30-35 imajo štiri krat večjo tveganje za nastanek artroze kolenskega sklepa v primerjavi z osebami z BMI pod 25. Povezava med telesno težo
in povečanim BMI obstaja tudi pri artrozi kolčnega sklepa. Redukcija telesne
teže za 1 kilogram zmanjša obremenitev kolenskega sklepa za 4 kilograme
pri vsakem koraku. Tako telovadba kot fizioterapija vplivata na zmanjševanje
bolečin in okorelosti pri bolnikih z artrozo kolena ali kolka. Učinkovite so tako
splošne, aerobne vaje, kot tudi vaje za krepitev mišične moči. Za artrozo kolka
se bolj priporoča kardiovaskularna vadba, pri artrozi kolena pa vaje za krepitev
mišične moči, predvsem štiriglave stegenske mišice. Izboljšanje mišične moči
in propriocepcije ugodno vpliva na upočasnitev napredovanja bolezni. Pri artrozi kolena s porušeno osjo kolenskega sklepa ali ohlapnostjo vezi je potrebna
pozornost, saj lahko pretirana in neustrezna vadba pospeši potek bolezni.
Ortoze
Opornice za kolenski sklep se pri artrozi kolena uporabljajo predvsem pri bolnikih z varusno deformacijo kolenskega sklepa; uporabljamo jih predvsem pri
bolnikih, pri katerih operativno zdravljenje iz kakršnega koli vzroka ni možno.
S pomočjo opornice se zmanjša pritisk na medialni del sklepne špranje, s tem
pa se zmanjša tudi bolečina.
Kadar gre za artrozo, ki je posledica poškodb gležnja, je običajno prizadet
zgornji skočni sklep. Pri bolnikih, ki so oboleli za revmatoidnim artritisom,
pa gre lahko tudi za prizadetost subtalarnih sklepov. Pri težavah v zgornjem
skočnem sklepu priporočamo opornice za ta predel, pri večji nestabilnosti pa
opornice, ki poleg gležnja vključujejo tudi stopalo.
Opornice za kolčni sklep uporabljamo najredkeje. Za primarno zdravljenje
artroze kolkov jih ne uporabljamo. Predpišemo jih predvsem pri bolnikih po
vstavitvi totalne kolčne endoproteze, pri katerih je le-ta nestabilna oz. luksabilna, bolniki pa niso zmožni za revizijsko operacijo. Prav tako se uporabljajo
pri bolnikih po večjih resekcijah medenice zaradi tumorjev.
Bolečina, ki se pojavi v sprednjem delu kolena predvsem pri hoji po stopnicah
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navzgor ali navzdol, pri daljšem sedenju s pokrčenimi koleni ali čepenju, nakazuje na patologijo patelofemoralnega sklepa. Kadar je vzrok lateropozicija
pogačice, lahko z ustrezno aplikacijo trakov (taping) olajšamo simptome.
Termoterapija
Hladni obkladki ob akutnih zagonih ugodno vplivajo na povečanje obsega
gibanja, funkcijo in mišično moč, zmanjšujejo oteklino, vendar po raziskavah
ne vplivajo bistveno na bolečino. Njihova aplikacija je smiselna ob akutnih zagonih bolezni, predvsem kadar je oboleli sklep otečen. Topli obkladki ob akutnih zagonih niso učinkoviti, lahko celo poslabšajo simptome.
Laserska terapija
Nekatere raziskave nakazujejo pozitiven učinek laserske terapije na
biomehanične lastnosti hrustanca in kosti. Predpostavlja se, da fotobiomodulacija poveča proliferacijo hondrocitov, poveča sintezo kolagenov, izboljša
celično morfologijo in spodbuja produkcijo sinovialne ter interstecijske
tekočine. Glede na raziskave je učinek najverjetneje odvisen od načina aplikacije.
Elektro-magnetna terapija, Transkutana električna stimulacija živcev
(TENS)
V začetku 20. stoletja je bil dokazan vpliv elektromagnetnega polja EM na
človeške celice, kasneje pa ugoden vpliv pulzne elektro-magnetne terapije
na izboljšanje simptomov pri bolnikih z artrozo. Novejša na tem področju je
magneto-resonančna terapija MBST. In vitro raziskave so pokazale povečano
sintezo predvsem strukturnih in regulatornih beljakovin pod vplivom terapije
MBST. Po terapiji je bila povečana sinteza kolagenskih molekul, pa tudi regulatornih beljakovin in vnetnega odgovora. Glede na dolgoročne učinke predpostavljajo, da bi lahko MBST terapija vplivala na izboljšanje simptomov zaradi
strukturnih sprememb sklepnega hrustanca, predvsem zaradi vpliva na sintezo
proteinov.
Raziskave so pokazale ugoden vpliv TENS in nevromišične električne stimulacije (NMES) na bolečino in funkcijo obolelih sklepov pri bolnikih z artrozo.
Prehrana in prehrambena dopolnila
Glukozamin
Glukozamin (C6H13NO5) je amino sladkor in pomemben prekurzor
biokemične sinteze glikoziliranih proteinov in lipidov. Glede na dejstvo, da
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glukozamin-6-fosfat predstavlja prvo stopnjo v sintezi glikozaminoglikanov, ki
so pomembni gradniki sklepnega hrustanca, obstaja predpostavka, da lahko
s povečano koncentracijo glukozamina v telesu vplivamo na sintezo molekul
hrustančnega matriksa.
Opravljene so bile številne klinične raziskave, ki so preučevale vpliv glukozamina na simptome in znake artroze, vendar so bili izsledki raziskav nasprotujoči.
Klinične raziskave v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja s strani proizvajalca glukozaminskih preparatov so pokazale učinkovitost glukozamina pri izboljšanju
simptomov artroze, poleg tega pa tudi ugoden vpliv na zaviranje oženja sklepne
špranje pri bolnikih z artrozo. Kasnejše neodvisne raziskave teh ugotovitev niso
uspele potrditi. Raziskava leta 2009 je pokazala, da glukozamin zavira razgradnjo hrustanca pri bolnikih z artrozo, ki so bili izpostavljeni fizičnemu naporu,
vendar so z raziskavo leta 2010 te trditve ovrgli.
OARSI (OsteoArtritis Research Society International) priporoča uporabo glukozamina kot drugo najuspešnejšo terapijo pri srednje težki artrozi. Poročilo
Arthritis Research Campain zaključuje, da ima glukozamin sulfat ugodne
klinične učinke v primerjavi z NSAID ali placebom, njegova uporaba je varna.
Priporočeni dnevni odmerek je 1500 mg hondroitin sulfata dnevno. Pri zdravljenju z glukozaminom obstaja teoretično tveganje za razvoj glukozne intolerance ali poslabšanje sladkorne bolezni zaradi vplivov glukozamina na metabolizem glukoze, vendar so raziskave na živalih in ljudeh tveganje ovrgle.
Hondroitin
Hondroitin sulfat je pomembna sestavina celičnega matriksa sklepnega
hrustanca, saj mu daje odpornost na kompresijo.
Učinek hondroitinsulfata je najverjetneje posledica več dejavnikov. Domneva
se, da deluje protivnetno, spodbuja sintezo proteoglikanov in hialuronske kisline. Predpostavlja se, da zavira katabolno dejavnost hondrocitov preko zaviranja sinteze proteolitičnih encimov, dušikovega oksida in drugih produktov, ki
povzročajo razpad integritete hrustančnega matriksa ter propad hondrocitov.
Aplikacija hondroitin sulfata pri artrozi naj bi vplivala predvsem na lajšanje
bolečine in tako izboljšala funkcionalnost obolelega sklepa. Posledično se
zmanjša tudi potreba po nesteroidnih antirevmatikih ali drugih protibolečinski
terapiji. Raziskave so pokazale, da je hondroitin sulfat, tako kot glukozamin,
izredno varno zdravilo z zelo malo stranskimi učinki. Zaradi razmaha zdravljenja artroze s pripravki hondroitina in glukozamina je bilo opravljenih veliko
različnih študij, ki so primerjale njihov vpliv na bolečino in zaviranje napredovanja artroze v primerjavi s placebom ali drugimi zdravili, vendar so mnoge
med njimi dale nasprotujoče si rezultate. Kasnejša randomizirana raziskava
ni pokazala pomembnega izboljšanja funkcije ali zmanjšanja bolečine dve
leti po zdravljenju s hondroitinsulfatom, vendar pa je zdravljenje upočasnilo
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RTG vidne znake napredovanja artroze oz. upočasnilo oženje sklepne špranje.
Pri bolnikih, ki so prejemali placebo, se je sklepna špranja letno zožila za
povprečno 0.07mm. Pri bolnikih, ki so prejemali hondroitin sulfat, pa oženja
sklepne špranje niso zasledili.
OARSI (OsteoArthritis Research Society International) priporoča hondroitin
sulfat kot drugo izmed najučinkovitejših zdravil za zdravljenje laže artroze.
Tudi EULAR (European League Against Rheumatism) priporoča uporabo
hondroitin sulfata pri zdravljenju artroze. Priporočeni dnevni odmerek je 8001200 mg.
Meta analiza, objavljena letos, ki je proučevala učinek glukozamina in hondroitina v primerjavi s placebom, pa ni pokazala statistično pomembnega učinka
na lajšanje bolečine, prav tako ni bilo statistično pomembnega zaviranja oženja
sklepne špranje.
Sojini proteini, vitamin D
Uživanje sojinih izdelkov naj bi vplivalo na zmanjšano incidenco razvoja artroze v primerjavi s prehrano z mlečnimi izdelki, vendar je bil pozitiven učinek
omejen le na moško populacijo.
Znižane serumske vrednosti vitamina D (<20ng/ml) bi lahko bile povezane
z večjim tveganjem za razvoj artroze kolenskega sklepa; bolniki v skupini
z znižanimi serumskimi vrednostmi vitamina D so poročali o močnejših
bolečinah v kolenu kot tisti, pri katerih so bile vrednosti v mejah normale. Po
dvigu serumske vrednosti vitamina D na običajne vrednosti, so bolniki poročali
o izboljšanju simptomov, prav tako je bilo opazno izboljšanje mišične moči in
funkcije pri bolnikih z artrozo kolena.

FARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE
Perooralna zdravila
V skladu s priporočili OARSI-ja, naj bi začetno lajšanje predvsem lažje do
zmerne bolečine pričeli s paracetamolom oz. acetaminofenom. Največji dnevni
odmerek lahko znaša 4g. Previdnost je potrebna pri bolnikih z boleznijo jeter.
Ob poslabšanjih OARSI priporoča uporabo topičnih NSAR. Raziskave so
pokazale učinkovitost lokalne aplikacije NSAR v smislu lajšanja bolečine ter
izboljšanja gibljivosti prizadetih sklepov, vendar je topična aplikacija manj
učinkovita od peroralne. Njihova prednost je predvsem v manj pogostih in
blažjih stranskih učinkih. Učinek topične aplikacije izzveni približno po 14
dnevih, zaradi česar jih priporočajo za uporabo ob poslabšanjih bolezni, manj
kot stalno terapijo bolečine.
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Peroralne NSAR dodamo paracetamolu, kadar zdravljenje s slednjim vključno
s topično aplikacijo NSAR bolečine ne lajša dovolj. Ob njihovi uporabi je potrebo dodati tudi zaščiti za želodec. Posebna previdnost je potrebna, kadar imamo
bolnika, starejšega od 65 let, pri predhodni krvavitvi iz zgornjega prebavnega
trakta, pri razjedah želodca ali dvanajstnika, kadar imajo bolniki predpisanih
več različnih NSAR in ob hkratnem zdravljenju s kortikosteroidi ali antikoagulantnimi zdravili. Nekoliko povečano tveganje za zaplete obstaja tudi pri
ženskah, kadilcih, alkoholikih in pri bolnikih, okuženimi s Helicobacter pylori.
Kadar NSAR in paracetamol bolečine ne olajšajo dovolj, lahko bolniku
predpišemo opoidni analgetik, priporočljivo je skupaj s paracetamolom.
Ob akutnih poslabšanjih lahko dodamo še NSAR. Predpišemo najnižje še
učinkovite odmerke.
Intraartikularni medikamenti
Kortikosteroidi
Meta analize raziskav so pokazale učinkovitost intraartikularne aplikacije kortikosteroidnih zdravil. Učinek nastopi teden dni po intraartikularni aplikaciji
in traja tri do štiri tedne. Lahko jih apliciramo skupaj z lokalnim anestetikom.
Bolniki lahko prejmejo le 3-4 blokade letno zaradi tveganja poškodbe hrustanca ali aseptične nekroze kosti.
Hialuronska kislina
Viskosuplementacija ugodno vpliva na bolečino in funkcijo obolelega kolena.
Številne raziskave so pokazale ugoden učinek predvsem pet do trinajst tednov
po intraartikularni aplikaciji. Učinek nastopi kasneje kot pri intraartikularni
aplikaciji kortikosteroidov, traja pa dlje časa. Priporoča se aplikacija 3-5 intra
artikularnih injekcij v tedenskih intervalih.
Symptomatic slow acting drugs for OA (SYSADOA)
Pri zdravljenju artroze naj bi bila, glede na raziskave, učinkovita tudi zdravila,
kot so diacerein, ki naj bi ugodno vplival predvsem na bolečino. Po nekaterih raziskavah, naj bi doxiciklin zaviral napredovanje RTG znakov artroze.
Pri uporabi antiresorbtivnega zdravila risedronata so ugotovili upad serumskih markerjev razpada hrustanca in resorbcije kostnine, bolniki pa so navajali
izboljšanje simptomov v obolelem sklepu.
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SLIKOVNA DIAGNOSTIKA SKLEPNE OBRABE IN
ZAPLETOV PO VSTAVITVI ENDOPROTEZ
Tomaž Friedrich, Milka Kljaić Dujić, Rupreht Mitja

UVOD
Obraba struktur mišičnoskeletnega sistema predstavlja pogosto patologijo.
Lahko prizadene sklepe udov, hrbtenico in narastišča tetiv, ligamentov ter
sklepnih ovojnic. Spremembe nastanejo kot posledica dolgotrajnega, več desetletij trajajočega procesa, v katerem se prepletajo številni dejavniki, kot so
starost, spol, prekomerna telesna teža, poklic, aktivnost (šport) in poškodbe.
Kljub pogostosti so mehanizmi nastanka obrabe relativno slabo raziskani.
Zelo razširjena metoda zdravljenja napredovale obrabe sklepov, predvsem
kolka in kolena, je v zadnjih letih postala vstavitev endoprotez. Slikovna diagnostika ima pomembno vlogo tako pred kot po tovrstnem posegu. Glavna
diagnostična preiskava je rentgensko slikanje v dveh projekcijah. V predoperativnem obdobju to omogoča določitev osi okončine in posameznih meritev, ki
so potrebne za načrtovanje vstavitve endoproteze. V pooperativnem obdobju
pa se na podlagi nativnega rentgenograma spremlja stanje endoproteze in ugotavlja zaplete endoprotetskih operacij. Med slednjimi sta najpogostejša omajanje endoproteze in bolezen majhnih delcev (metaloza). Redkeje lahko pride tudi
do okužb sklepov. Glavni simptom zapletov po vstavitvi endoprotez je bolečina
brez znanega vzroka.

49

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA SKLEPNE OBRABE
Za razumevanje sprememb, ki so vidne z radiološkimi preiskavami, je potrebno tudi poznavanje nekaterih patofizioloških procesov.
V sinovialnih sklepih se prve spremembe pojavijo na hialinem hrustancu. Le
tega sestavlja ogrodje iz kolagenskih niti, vpetih v zunajcelični matriks, ki ga
sestavljajo proteoglikanski agregati (1). Te niti potekajo na površini hrustanca
vzporedno, nekoliko globlje pa pravokotno nanjo in se nato zasidrajo v subhondralno kost (slika 1). Negativni naboji proteoglikanov privlačijo sinovialno
tekočino, ki je ultrafiltrat plazme in s katero se hrustanec hrani.

Slika 1. Histološki prikaz hialinega hrustanca.
Poškodbe hrustanca imajo zelo različne vzroke. Lahko gre za povečevanje oz.
ponavljajoče delovanje sil ali pa za slabšo zaščitno funkcijo ob enakih zunanjih
silah. Mehanična sila prekine vrhnjo plast hrustanca, ki se začne cefrati, temu
pa sledi encimska razgradnja kolagena in proteoglikanov (katepsin B, D, proteinaze, kolagenaze). Okvarjeni hrustanec ima manj negativnih nabojev, zato je
v njem manj tekočine in slabša elastičnost.
Alternativna razlaga navaja primarno spremembo subhondralne kosti (mikrofrakture) in posledično večjo obremenitev hrustanca, kar vodi k zgoraj omenjenim spremembam.
Obe teoriji sta enotni v opisu nadaljnjega dogajanja: okvara hrustanca vodi v
slabšo elastičnost in večje deformacije, oboje pa v nestabilnost sklepa. Slednja
še dodatno vpliva na hrustanec in krog je sklenjen.
Poškodovani del hrustanca se zapolni z manjvrednim, mehkejšim tkivom, ki
se lahko krajši čas sicer zoperstavlja obremenitvam, vendar začne počasi pro-
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padati. Na robovih zdravega hrustanca v okolici so sile prevelike, kar vodi v
postopno širjenje okvare na druge dele sklepa. Takšen proces imenujemo degeneracija (slika 2).

Slika 2. Shematski prikaz degenerativnih sprememb sinovialnega sklepa (2).
Najzgodnejše spremembe, kot so mehčanje, cefranje in tanjšanje hrustanca,
pokaže magnetnoresonančna (MRT) preiskava (sliki 3 in 4). Kasneje se obremenitev prenese na kost, kar dokončno poruši normalno zgradbo sklepa.
Takšno stanje poznamo pod imenom artroza, ki jo lahko prikažemo z nativnim
rentgenogramom. Značilne spremembe so zožanje sklepne špranje, robne kostne naplastitve, skleroza obsklepne kosti in subhondralne kostne ciste (Slika
5).

1

Slika 3. MRT kolena pokaže majhno fisuro patelarnega hrustanca.
1
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Slika 4. MRI kolena kaže večji defekt femoralnega hrustanca.

Slika 5. Znaki izrazite artroze levega kolka z močno zoženo sklepno špranjo, robnimi osteofiti, sklerozo subhondralne kosti in subhondralnimi cistami.
Hrustanec se slabo regenerira, toliko bolj pa odreagira na direktno draženje
subhondralna kost. Nastanek osteofitov je posledica vraščanja žil v degeneriran
hrustanec, gre za enak proces kot pri normalni enhondralni osifikaciji.
Vloga osteofitov je kontroverzna; dolgo so predstavljali enega od treh glavnih
kriterijev (poleg zožene sklepne špranje in subhondralne skleroze) za postavitev
diagnoze obrabe na nativnih rentgenogramih. Vendarle je študija (3) l. 1979
pokazala, da so lahko nekateri znaki degeneracije še normalne najdbe in celo
prispevajo k stabilizaciji sklepa, tako da so ožja sklepna špranja in manjši robni
osteofiti s starostjo sicer povezane spremembe, ki pa ne potrebujejo nujno ortopedske ali revmatološke obravnave (4). Povsem zanesljiva meja med še nor2
malnimi starostnimi spremembami
in obrabo torej ni jasna.
2
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SLIKOVNA DIAGNOSTIKA ZAPLETOV PO VSTAVITVI
ENDOPROTEZ
V nadaljevanju bomo predstavili vlogo slikovne diagnostike pri najpogostejših
zapletih endoprotetskih operacij.
Omajanje endoproteze
Omajanje proteze je najpogostejši zaplet po vstavitvi endoproteze. Prevalenca
je 10 let po posegu do 15 % (5). Najpogosteje znake omajanja ocenjujemo z nativnim rentgenogramom, na katerem je ob endoprotezi viden pas razredčitve.
Ugotovljeno pa je bilo, da širina tega pasu na rentgenogramu ne odraža vedno
stopnje dejanskega omajanja proteze (6). Pri izrazitejšem omajanju lahko pride
do migracije delov preoteze.

Slika 6. Omajanje kolčne endoproteze - viden je širok pas razredčitve ob
stegneničnem delu proteze (puščice). Acetabularni del proteze je migriral navzgor
in horizontalno.
Razlitje kontrastnega sredstva med endoprotezo in kost je znak omajanja. Zato
je artrografija predvsem pri vstavitvi cementnih protez dobra metoda za prikaz omajanja endoproteze. Občutljivost preiskave je 76 - 96 %, specifičnost
pa 68 - 92 %. (7, 8). Po vstavitvi necementnih endoprotez sta občutljivost in
specifičnost artrografije za prikaz omajanja nižji. V področju kolčne proteze
je širjenje kontrasta med stegnenični del proteze in kost do višine intertrohanterne regije še normalno.
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Endoproteze povzročajo velike artefakte pri slikanju z magnetno resonančno
tomografijo, tako da je pri ugotavljanju omajanja endoproteze njena vloga majhna. Z uporabo posebnih tehnik se lahko raven artefaktov zniža. Na ta način je
možno videti znake omajanja v nekaterih sklepih, predvsem v področju femoralnega dela kolčne endoproteze (9). Na omajanje endoproteze kaže tekočinska
kolekcija ob endoprotezi, za katero je značilna visoka intenziteta signala na
tekočinsko občutljivih sekvencah in nizka intenziteta signala na T1 sekvenci.
Računalniška tomografija (CT) je kljub artefaktom v nekaterih primerih indicirana za odkritje omajanja endoproteze, saj je bolj občutljiva za prikaz osteolize ob protezi kot nativni rentgenogram.
Okužba po vstavitvi endoproteze
Incidenca okužb po vstavitvi endoprotez je okoli 1 - 2 %, po revizijskih operacijah pa še nekajkrat večja (10). Nobena izmed diagnostičnih preiskav nima
visoke občutljivosti in specifičnosti. Rutinsko se najprej izvede nativno rentgensko slikanje, ki lahko pokaže znake omajanja. Na večjo verjetnost okužbe
kažejo razredčitev med cementom in kostjo, ki je širša od 2 mm in se širi,
destrukcija kosti in izliv v sklepu (11). Okužbe večinoma niso hude, tako da
so spremembe na rentgenogramih običajno neizrazite, kar otežuje zgodnjo
postavitev diagnoze.
Metoda izbora v diagnostiki okužb je aspiracija sklepne tekočine z mikrobiološko
analizo na aerobne in anaerobne bakterije. Občutljivost preiskave je 50 - 93 %,
specifičnost pa 81 - 100 % (12).
Scintigrafija s tehnecijem (99Tc) ima visoko negativno napovedno vrednost. V
primeru negativnega izvida je verjetnost okužbe majhna. Kopičenje radiofarmaka ob endoprotezi pa je velikokrat prisotno tudi po vstavitvah endoprotez
brez zapletov (majhna pozitivna napovedna vrednost) (13).
CT preiskava je kljub nizki občutljivosti lahko koristna pri diagnostiki okužb.
V primeru vidne periostalne reakcije, spremenjenih okolnih mehkih tkivih in
prisotnosti tekočinskih kolekcij je njena specifičnost pri okužbah izredno velika (14).
Bolezen majhnih delcev in metaloza
Bolezen majhnih delcev nastane kot posledica obrabe in luščenja mikrodelcev
iz endoprotetskih materialov (cementa in polietilena) v sklepno psevdokapsulo (15). Delci povzročijo granulomatozno reakcijo v okolnih tkivih. Proces
povzroči resorpcijo spongiozne kosti in tanjšanje kortikalne kosti, kar se na
nativnem rentgenogramu kaže kot lokalizirana področja kostne resorpcije ob
endoprotezi. Proces je progresiven in lahko na koncu privede do omajanja ali
zloma kosti ob protezi. Izguba kosti je ireverzibilna in lahko predstavlja ve-
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lik problem pri revizijski operaciji. Bolezen nastane večkrat pri necementnih
protezah. Kadar pride do neposrednega stika med kovinskimi deli protez s
posledičnim luščenjem večjih kovinskih delcev, je vnetje intenzivnejše kot pri
bolezni majhnih delcev, kar vodi v hitrejše omajanje. Gre za proces metaloze,
na katerega posumimo pri najdbi kovinskih fragmentov in hitro napredujočega
redčenja kostnine na nativnem rentgenogramu.
Na podlagi nativne rentgenske slike je možno oceniti tudi stopnjo izgube kosti
(16).
Pri oceni granulomatoznih bolezni je vloga CT in MRT v prikazu granulacijskega tkiva ob protezi in subtilnih zlomov kosti.
Heterotopna osifikacija
Heterotopna osifikacija se pojavi v približno 15 - 50 % po vstavitvi kolčne endoproteze. V 1 - 5 % lahko povzroči zmanjšano gibljivost v sklepu. Tveganje za
nastanek obsežne osifikacije je večje pri bolnikih, ki so imeli okužbo sklepa,
hipertrofično obliko artroze (17), poškodbo, predhodno operacijo kolka, tisti
z ankilozirajočim spondilitisom ali paralizo pred vstavitvijo endoproteze. V
primeru obsežne heterotopne osifikacije je potrebno zdravljenje (radioterapija,
zdravila, ki zavirajo rast kosti).
Heterotopno osifikacijo najlažje opredelimo z nativnim rentgenogramom.
Ekstruzija cementa
Ekstruzija cementa je dokaj pogosto vidna na nativnih rentgenogramih, vendar
je največkrat asimptomatska in nepomembna.
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SMERNICE DIAGNOSTIČNIH PREISKAV PO ENDOPROTETSKIH OPERACIJAH
Ameriško združenje za radiologijo (ACR) je izdalo smernice za diagnostične
preiskave po vstavitvah endoprotez (18,19). Za vse bolnike je po vstavitvi endoproteze priporočen nativni rentgenogram za prikaz izhodiščnega stanja.
Asimptomatski bolniki
Za asimptomatske bolnike so za spremljanje stanja endoproteze priporočeni
kontrolni rentgenogrami vsakih 5 let.
Simptomatski bolniki
Vsi simptomatski bolniki naj bi takoj ob nastanku simptomov opravili nativni
rentgenogram (20). Primerjava s pooperativnimi slikami omogoča hitrejšo
prepoznavo morebitnih zapletov tudi ob komaj opaznih spremembah (21).
Ob sumu na okužbo je potrebno narediti tudi aspiracijo sklepne tekočine z
mikrobiološkim testiranjem. Le pri simptomatskih bolnikih z negativnim rentgenogramom in negativnim izvidom mikrobiološke analize sklepne tekočine
pridejo v poštev ostale preiskave (CT, artrografija, scintigrafija in MRT).
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RAMENSKA ENDOPROTETIKA
Tomaž Bajec

UVOD
Kadar ima pacient bolečino in moteno gibljivost v ramenskem sklepu zaradi
različnih vzrokov (bolezen, tumor, poškodba) in neoperativno zdravljene oz
druge vrste operacij na ramenskem sklepu ne privedejo do želenega rezultata,
razmišljamo o vstavitvi ramenske endoproteze. Osnovna pridobitev vstavitve
ramenske endoproteze je zmanjšana bolečina in šele na drugem mestu je
izboljšanje gibljivosti oz funkcije ramena.
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ZGODOVINSKI PREGLED
Razvoj ramenske endoprotetike kot jo poznamo danes je pričel v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko je Charles Neer predstavil svojo drugo ramensko
endoprotezo, imenovano Neer II.
Zgodovinsko gledano se prvi članek o vstavitvi ramenske endoproteze pojavi že
pred l.1900. Francoski kirurg Pean je leta 1893 vstavil prvo ramensko endoprotezo. Omenjena proteza je bila iz platine in gume in je bila za pacienta, kateri
je imel hudo obrabo sklepa zaradi tuberkuloznega artritisa. Pacient je vzdržal z
omenjeno endoprotezo 2 leti, razlog odstranitve je bil hud infekt.
Zaradi problemov vnetja, slabih rezultatov, težav z anestezijo je nato na
področju ramenske endoprotetike prisotno zatišje do leta 1951, ko Krueger
predstavi anatomsko oblikovano ramensko endoprotezo in jo vgradi pri pacientu z aseptično nekrozo glavice nadlahtnice. Nekoliko kasneje se pojavi tudi
Charles Neer, ki oblikuje protezo v letu 1953 in izboljša v letu 1955 in jo imenuje ramenska endoproteza Neer I (Neer I). Prvi rezultati so bili obetajoči, a
vendar je bilo pričakovati več, tako s strani kirurgov kot tudi s strani pacientov.
Z razvojem znanosti so se izboljšali materiali, na osnovi dotedanjih izkušenj se
je spremenil miselni koncept vgradnje.
Neer leta 1970 predstavi svojo ramensko endoprotezo, imenovano Neer II. Sistem ramenskih endoprotez Neer II je do sedaj najbolj množično uporabljena
in vgrajevana ramenska endoproteza. V grobem gledano so takrat bili 3 tipi
ramenskih endoprotez: vpete (constrained), delno vpete (semi constrained)
in nevpete (un constrained). Zaradi problemov razmajana kot posledica ne
pravilnih biomehanskih lastnosti so proteze tipa ‘constrained’ dokaj hitro
prenehali vgrajevati (šele po 20 letih se je razvil koncept obrnjene ramenske endoproteze (reverzna), katera se uporablja predvsem pri težavah in nedelovanju
rotatorne manšete). Najpogosteje uporabljene ramenske endoproteze so tipa
nevpete (un constrained).
Potrebno je poudariti, da kljub vsemu znanju rezultati vgradnje ramenskih endoprotez tudi danes niso takšni, kot bi si jih želeli. V primerjavi s kolčnimi
in kolenskimi endoprotezami rezultati zelo zaostajajo. Glavna težava je zelo
zahtevna anatomija v ramenskem sklepu. Pregled svetovne literature navaja izredno razliko med pojmovanjem dobrega rezultata s strani kirurga in s strani
pacienta. Problem je definicija neželenega rezultata operacije (Ernest Codman
že leta 1900 objavi ‘end result system’ oz sledenje končnega rezultata zdravljenja).
Na eni strani gledamo stanje ramenskih endoprotez v smislu gibljivosti in
rentgenološke stabilnosti vgrajene endoproteze in ugotavljamo uspešnost operacij od 85% (20-letno sledenje) do 93% (10-letno sledenje). A ko se vpraša paciente s teh istih študij jih polovica -50%- oceni operacijo za nezadovoljivo oz
neuspešno, navkljub odličnim rezultatom preživetja. Najpogostejša značilnost

60

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

neuspeha, gledano s strani pacienta, je prisotnost bolečine (bolečina se ni
zmanjšala za stopnjo kot so pričakovali) in okorelosti (gibljivost v sklepu se ni
povečala za toliko, kolikor so pričakovali). Na osnovo omenjenega je verjetno
smiselno pacientom razložiti pred posegom, da bo določena bolečina ostala in
gibljivost ne bo popolna.

ANATOMIJA RAMENSKEGA SKLEPA
Za zagotavljanje (oz se temu približati) dobrega rezultata je ključnega pomena
dobro poznavanje anatomije ramenskega sklepa.
Pomembni dejavniki so velikost in oblika glavice nadlahtnice, odmik glavice
(offset), kot med glavico in deblom nadlahtnice, oblika in velikost glenoida, kot
glenoida na lopatici, odmik glenoida (offset)

Povprečni obod (radius) glavice nadlahtnice je 24mm (19-28), povprečna
debelina glavice je 19 mm (15-24). Obod in debelina glavice nadlahtnice sta
odvisni od dolžine nadlahtnice in višine pacienta (daljša roka, višji pacient sledi večji obod in večja debelina). Razmerje med debelino glavice nadlahtnice in
obodom je konstantno med 0.7 in 0.9 neodvisno od velikosti pacienta ali oblike
in velikosti nadlahtnice.
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Glavica nadlahtnice je okrogla samo delno in sicer 80% sklepne površine je
kroglaste (sferične) oblike, perifernih 20% glavice pa ima različno debelino v
aksilarni in koronarni ravnini (približno 2 mm je tanjša v koronarni ravnini),
se pravi, da je 20% glavice eliptične oblike. Center glavice nadlahtnice se ne
sovpada s centrom debla nadlahtnice . Razdaljo med obema centroma imenujemo odklon glavice (offset). Odklon je približno 7-9mm notranje (medialno)
gledano na centralno os kanala debla nadlahtnice v aksialni ravnini in 2-4mm
nazaj (posteriorno) glede na os kanala v koronarni ravnini. Odklon glavice nadlahtnice je odvisen od oboda-obsega glavice in njene debeline.

Razmerje med sklepno površino nadlahtnice in centralno osjo kanala nadlahtnice se imenuje retroverza nadlahtnice in znaša v povprečju 20˙-30˙ (20-55˙).
Vertikalna razdalja med najvišjo točko sklepne površine glavice nadlahtnice
in veliko grčo (tuberkelj) je v povprečju 8mm in je večinoma enaka pri vseh
ljudeh (pomembno upoštevati pri rezanju (resekcija) glavice, da proteza ni v
položaju varus ali valgus.
Kot med vratom glavice nadlahtnice in centralno osjo kanala nadlahtnice znaša
v povprečju 40˙-45˙, vendar so možne večje spremembe s koti od 30˙ do 55˙ ;
pri večjih glavicah nadlahtnice je kot večji.
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Mere glenoida v smeri zgoraj-spodaj (superiorno-inferiorno) so v povprečju
39mm (30-48). Ima obliko hruške, zgornji del je ožji, spodnji širši in ima
(spodnji del) obliko kroga. Mere zgornjega dela glenoida v smeri naprej-nazaj
(anteriorno-posteriorno) so v povprečju 23mm (18-30). Mere spodnjega dela
(pomembnega za vstavitev dela proteze, kot tudi za ocenjevanje pomanjkanja
kosti (n.pr. Bankart poškodba)) so v povprečju 29mm (21-35).
Debelina sklepnega hrustanca glenoida narašča proti robu, za razliko od debeline hrustanca glavice nadlahtnice katera je enake debeline skozi vso sklepno
površino (je študija, katera navaja, da se debelina sklepnega hrustanca glavice
nadlahtnice spreminja, in sicer se proti robu tanjša-ravno obratno kot glenoidni hrustanec).

V povprečju je obseg glenoida v koronarni ravnini za 2-3mm večji kot obseg
glavice nadlahtnice pri isti osebi. Navpična razdalja med bazo korakoida in najglobjo točko glenoidne sklepne površine imenujemo odklon glenoida (offset)
in znaša v povprečju 2mm (-0,5 do +0,5). Povprečni sklepni kot glenoida je 5˙
(2˙-7˙) in je pri večini odprt navzdol (inferiorno), pozor pri postavljanju glenoidnega dela proteze.

GIBLJIVOST RAMENSKEGA SKLEPA
Gibanje v ramenskem sklepu se odvija v smislu rotacij in translacij. V normalnih pogojih je translacijskih gibov malo (do 2mm) in se rotacije vršijo skoraj
v geometričnem centru glavice nadlahtnice (oz 1-3mm tolerance). V primeru
okvar rotatorne manšete se omenjena gibljivost(translacija) znatno poveča (več
kot 100%, tudi do 1000%) in to je bil glavni razlog za neuspeh vpetih ramenskih endoprotez. Pasivna gibljivost v ramenskem sklepu-gledano na translacijo
centra rotacije- je znatno večja kot prej omenjena aktivna gibljivost zdravega
sklepa. Translacije v smeri naprej-nazaj znašajo približno 8mm (4x več kot aktivno) in v smeri zgoraj-spodaj 4mm (2x več kot aktivno).
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Opisal sem večino glavnih značilnostih, pomembnih pri vstavitvi ramenske
endoproteze, seveda pa je potrebno pravilno ocenjevati razmerja in poznati
značilnosti posameznih obolenj (osteoartroza povzroča drugačno obrabo glenoida kot reumatoidni artritis in funkcija rotatorne manšete je odvisna od stanja tetiv in mišic, kar je spet različno glede obolenj. Nato je tukaj tudi skrčenje
sklepne ovojnice…)

INDIKACIJE ZA VSTAVITEV RAMENSKE ENDIPROTEZE
Indikacija za vstavitev ramenske endoproteze je podobna, kot so indikacije za
vsatvitev kolčne, kolenske in drugih endoprotez. Kadar ima pacient bolečino
in moteno gibljivost v ramenskem sklepu zaradi različnih vzrokov (bolezen,
tumor, poškodba) in neoperativno zdravljene oz druge vrste operacij na ramenskem sklepu ne privedejo do želenega rezultata, razmišljamo o vstavitvi
ramenske endoproteze. Osnovna pridobitev vstavitve ramenske endoproteze je
zmanjšana bolečina in šele na drugem mestu je izboljšanje gibljivosti oz funkcije ramena. Pri tem je ponovno potrebno poudariti, da zmanjšanje bolečine
ni zmeraj takšno, kot bi pacient želel. Pogoste beremo, da pri 90% pacientov
dosežemo zmanjšanje bolečine in vendar je potrebno zmeraj imeti v mislih prej
napisani stavek. Vstavitev ramenske endoproteze samo za pridobitev gibljivosti večinoma ni upravičena (če pacient nima bolečin je priporočljivo vztrajati
na fizikalni terapiji, saj se kar hitro lahko dogodi, da po operaciji gibljivost ni
takšna kot bi želeli, pojavi pa se bolečnost).

KONTRAINDIKACIJE ZA VSTAVITEV RAMENSKE
ENDOPROTEZE
Kontraindikacija za vstavitev ramenske endoproteze je podobna, kot pri ostalih endoprotezah: aktivna infekcija v sklepu, neuropatska artropatija, okvara
živcev-še posebej okvara nervusa aksilarisa.
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OCENA USPEŠNOSTI OPERATIVNEGA POSEGA
Za končni uspeh vstavitve ramenske endoproteze je zelo pomembno stanje rotatorne manšete in funkcije deltoidne mišice.
Za ocenjevanje rezultatov vstavitve ramenske endoproteze so na voljo različni
test formularji. Eden izmed zahtevnejših je Neer-ov pooperativni ‘test’, kar
se tiče vrednotenja končnega rezultata in načina izpolnjevanja (n.pr. imamo
lahko pacienta, kateri je z operacijo zadovoljen in ima dobro gibljivost, ki mu
omogoča vsa opravila, vendar gledano primerjalno z drugo roko operirana zaostaja in posledično je končna ocena uspeha samo povprečno). V poštev pridejo tudi testi, ki se na splošno uporabljajo za ocenjevanje ramenskega obroča,
kot so test po Constance&Murley, UCLA, SFA36 in seveda drugi testi.
Verjetno je najobjektivnejše, da se za oceno uspešnosti posebej ocenjuje kategorije, kot so: bolečina, gibljivost, funkcija, zadovoljstvo bolnika in rentgenska
stabilnost endoproteze.

ZAPLETI PRI RAMENSKI ENDOPROTETIKI
Naštel bom del komplikacij oz zapletov, povezanih z vstavitvijo ramenske endoproteze. Komplikacije se razlikujejo glede na to, kakšno je bilo izhodiščno
stanje pacienta. Osteoartroza je najpogostejša indikacija za vstavitev ramenske
endoproteze in tudi uspehi so najboljši. Gledano primerjalno z obolenji kot sta
revmatoidni artritis in sekundarni artritis, je uspeh pri vstavitvi ramenske endoproteze zaradi primarne osteoartroze tudi za 20% boljši (20% več ljudi) kot
pri omenjenih dveh.
Povprečni pacient ima 4 ali 5 potencialnih vzrokov za neuspeh operacije (n.pr.
retroverza glavice nadlahtnice je lahko povezana z neuspehom operacije). Pri
vrednotenju ne uspeha imamo na eni strani značilnost pacientov in na drugi
značilnosti kirurgov (n.pr. na strani pacientov ni samo bolečina tista, katera
povzroča težave. V 90% je pridružena še slabost in krepitacija. Ženske imajo
slabšo prognozo kot moški za isto obolenje in polovična proteza slabšo kot
celotna za isto obolenje. Na strani kirurga je slabo vstavljena endoprotezaslaba orientacija komponent, pri čemer je večja verjetnost da se slabo postavi
glenoidni kot nadlahtnični del proteze. Prevalenca erozije glenoida po vstavitvi polovične endoproteze je skoraj 100%.). Skupno število komplikacij je
zelo različno glede na študije, a zadnji podatki kažejo, da se le te pojavijo v
povprečju od 12%-17%, kar je znatno več kot pri kolčnih oz kolenskih endoprotezah.
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V tabeli je napisanih večina možnih komplikacij in ni nenavadno, da se pri eni
osebi pojavi več zapletov hkrati.

Pretrganje rotatorne manšete
Nestabilnost
Razmajanje glenoida
Zlom kosti med operacijo
Slaba postavitev proteze
Poškodba živcev
Vnetje
Razrahljanje vsadka
Zlom kosti po operaciji
Težave s rano
Utesnitev
Ne zaceljenje velike grče
Bolečina
Sudeck
Krvavitev
Težave s cementom
Osifikacija
Okorelost
Dislokacija komponent
Smrt med operacijo
Pljučna embolija
V Mariboru na ortopedskem oddelku uporabljam Limine ramenske endoroteze, saj omenjen sistem omogoča oskrbo celotne patologije.
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Na sliki so prikazani različni tipi endoprotez, s katerimi pokrijemo celotno
področje indikacij za vstavitev le teh.
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ENDOPROTETIKA KOLKA
Tomaž Brodnik, Andrej Moličnik

UVOD
Vstavitev totalne endoproteze kolka (TKE) je najpogostejša operacija na kolku
oziroma je ena najpogostejših operacij v ortopediji. Zgodnji začetki endoprotetike kolka so se pričeli v 60-ih letih prejšnjega stoletja in se razvijali tako v smislu
same kirurške tehnike, kot tudi v razvoju biomaterialov ter oblike endoprotez.
Z njo želimo doseči stabilen, dobro gibljiv, neboleč sklep, zmanjšati potrebo po
jemanju analgetikov in izboljšati kvaliteto življenja (1). Gre za umetni vsadek,
ki nadomesti okvarjene dele prizadetega kolka. Endoproteze so sestavljene iz
različnih kovin, zlitin, plastične mase ali keramike v novejši dobi. Na preživetje
samega vsadka vpliva predvsem obraba nosilnih površin in oblika ter material
iz katerega so sestavljene endoproteze kolka.
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ZGODOVINA ARTROPLASTIKE KOLKA
Že v 19. stoletju so pričeli z kirurškimi poskusi izboljšanja funkcije in
zmanjšanja bolečine kolka – z iartrogenimi pseudoartrozami, interpozicijskimi
plastikami (uporaba naravnih in umetnih materialov – fascia lata, periartikularno tkivo, zlata folija…) (2). Prve klasične endoproteze, kot jih poznamo
danes, so se pričele pojavljati konec 40. let – Austin Moorova endoproteza in
so nadomeščale glavico stegnenice v smislu parcialne endoproteze, vendar rezultati niso bili zadovoljivi, saj je prihajalo do obrabe v acetabularnem delu
kolka, zato je razvoj potekal naprej in tako je konec 50-ih, v začetku 60-ih letih
prejšnjega stoletja Sir John Charneley pričel z operacijami s kovinskimi endoprotezami femoralnega dela ter plastičnimi oziroma polietilenskimi acetabuli,
ki so bili učvrščeni z kostnim cementom polimetilmetakrilatom (PMMA). S
tem so bili postavljeni temelji sodobne endoprotetike in razvoj je lahko potekal
naprej. Z nadaljnjim razvojem se je delalo predvsem na operativnih tehnikah –
vstavitev kolčnih endoprotez ter na samih materialih.(3)

EPIDEMIOLOGIJA IN INDIKACIJE
Od samega začetka kolčne endoprotetike število artroplastičnih posegov na
kolku narašča in v zadnjih nekaj letih dosega vrh, strmo pa se mu približuje
tudi endoprotetika kolena.
Indikacija za vstavitev umetnega kolčnega sklepa je predvsem trajna bolečina,
ob vsakodnevnem jemanju analgetikov, spremlja jo omejena gibljivost, nestabilna – šepajoča hoja in omejitve pri dnevnih aktivnostih. Artroza kolka lahko
nastane iz neznanega vzroka – idiopatska, kot posledica predhodnih obolenj
sekundarna (slika 1) ali poškodb – posttraumatska artroza. Sekundarne artroze
prizadenejo mlajše bolnike in so lahko posledica številnih obolenj ali prirojenih
ali pridobljenih anomalij v otroštvu (epifizioliza, LCC, Perthesova bolezen
kolkov, Pagetova bolezen, avaskularna nekroza glavice stegnenice zaradi žilnih
vzrokov ter posttraumatske artroze zaradi izpahov, zlomov v predelu kolka ter
revmatska obolenja)(1,4).

Slika 1: RTG posnetek artroze desnega kolka, levo je že vstavljena totalna kolčna
endoproteza
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Pri artrozi kolka gre za mehanski problem, zato je edina možna rešitev mehansko nadomeščanje sklepa s TKE, v kolikor pa le-ta ni možna, nam ostane še
artrodeza kolka ali različne osteotomije v začetnih fazah. Pacienti se večinoma
pred artroplastiko zdravijo konzervativno, z jemanjem nesteroidnih antirevmatikov, redukcijo telesne teže, razbremenjevanjem(5,6). Gre za selektivno
operacijo, pri kateri izboljšamo kvaliteto življenja pacienta. Pred samo operacijo je potrebno pacienta pripraviti na elektivni poseg zaradi možnih pred in
pooperativnih zapletov. Edina definitivna kontraindikacija za vstavitev kolčne
endoproteze je aktivna okužba kolkov ali infekt drugih organskih sistemov,
med relativne kontraindikacije pa prištevamo nekooperativnost bolnika, hitro
napredujoče nevrološke spremljajoče bolezni, nevropatske artritise ter maligni
procesi, pri katerih menimo, da vstavitev totalne kolčne endoproteze ne bi imela smisla. (7)

VRSTE TOTALNIH KOLČNIH ENDOPROTEZ
TKE delimo na primarne in revizijske. Primarne kolčne endoproteze implantiramo pacientom z artrozo, medtem ko revizijske implantiramo pacientom pri
že razmajanih totalnih kolčnih endoprotezah. Glede na tehniko implantacije
jih delimo na cementne, kjer endoprotezo implantiramo oziroma učvrstimo v
kostnino s pomočjo kostnega cementa ter brezcementne, pri katerih se proteza
implantira direktno v kostno tkivo in omogoča tudi preraščanje kostnega tkiva
v endoprotezo. Slednje uporabljamo predvsem pri mlajših pacientih, medtem
ko cementne TKE uporabljamo pri starejših ter pri pacientih, ki imajo močno
oslabljeno kostnino zaradi osteoporoze. Občasno se poslužujemo tudi hibridnih TKE, ko kombiniramo cementno endoprotezo z brezcementno(1). Posebna vrsta kolčne endoproteze so parcialne endoproteze (slika 2c), ki se implantirajo predvsem pri starejših pacientih po poškodbenih stanjih ter t.i. tumorske
endoproteze (slika 2c), ki s svojo obliko nadomeščajo uničeno kostnino in se
uporabljajo predvsem pri velikih posttraumatskih destrukcijah kostnine ali v
primeru metastatskih procesov na kosteh, ki destruirajo kostnino v tolikšni
meri, da primarne proteze ne moremo normalno implantirati.
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Endoproteze so izdelane iz zlitin krom, kobalt, molibdena, nerjavečega jekla,
titanija, tantalija, vložki pa iz keramike in visokomolekularnih polietilenov.
Za boljše vraščanje so nekatere proteze prekrite s hidroksiapatitom, ki stimulira vraščanje kostnine v protezo ali pa so hrapave in prav tako omogočajo
vraščanje kostnine med metal.
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Poznamo cementne in brezcementne. Brezcementne acetabularne ponvice
so sestavljene iz kovine ter vložka, ki je lahko iz polietilena ali keramike. Implantirajo se s »pressfit« implantacijo, pri kateri je ponvica nekoliko manjša od
pripravljenega ležišča in se tesno prilega kostnini ali kot navojne, pri katerih
ponvico navijemo v pripravljeno ležišče. Dodatno lahko učvrstimo »pressfit«
ponvice z vijaki. V brezcementne ponvice nato implantiramo še t.i. inlej, ki je
iz polietilena ali keramike. Cementni acetabuli so narejeni iz polietilena in se
učvrstijo v pripravljeno kostnino s pomočjo kostnega cementa, ki veže polietilen in kostnino. (8)
4a
4a

FEMORALNE KOMPONENTE

4b
4b

Delimo jih prav tako na cementna ali brezcementna debla. Cementna debla so
narejena iz kovine in se implantirajo s pomočjo kostnega cementa (slika 3), ki
obda protezo in veže na okolišno kostnino. Predvsem so gladkih površin. Pri
cementiranju je pomembna tako priprava samega kostnega cementa, kot tudi
kostnine. V samem cementu ne sme biti zraka, zato se kostni cement meša v
vakuumskih mešalnikih, prav tako pa mora biti kostnina očiščena »debrisa« iz
kanala, kar dosežemo s pomočjo pulznega izpiranja. Optimalna implantacija
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Brezcementna debla so lahko anatomsko oblikovana ali ravna (slika 4). Gre za
debel so
osteoinduktivno oziroma osteointegracijsko.
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lahko obdane s hidroksiapatitom ali kalcijevim fosfatom, ki delujeta
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Slika 4: RTG kolka po vstavitvi brezcementne kolčne endoproteze (4a), femoralni
brezcementni vsadek pokrit s hidroksiapatitom in s keramično glavico (4b).

Namen je izboljšati fiksacijo debla. Nekatera debla imajo močno porozno
površino, ki dodatno omogoča vraščanje kostnine v metal. Uporabljajo se tudi
modularne proteze, ki so sestavljene iz večih delov. Tako pri nas uporabljamo
primarno protezo, ki je sestavljena iz debla, v katerega se implantira vrat ter
nato glavo. K modularnim protezam prištevamo tudi revizijska in tumorska
debla. Pri revizijskih operacijah se uporabljajo za defekte acetabularnega dela
tudi antiprotruzijski obročki, kletke ter sestavljene proteze, ki nadomeščajo
kostni defekt. Omogočajo nam rekonstrukcijo acetabularnega dela in nudijo
oporo sami acetabularni komponenti, ki je v stiku z glavico stegnenične komponente.
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ACETABULARNI VLOŽKI
Tretji del TKE so t.i. artikulacijske površine – acetabularni vložki in femoralne
glave. V začetku so se uporabljali polietilenski acetabularni vložki in kovinske
femoralne glavice, kasneje pa se je z analizami ugotovilo, da prihaja do prevelike obrabe in nastajanja večje količine mikrodelcev, ki povzročajo aseptično
razmajanje proteze, zato je razvoj šel v smeri materialov, ki imajo manjšo obrabo in se je tako razvila uporaba keramičnih komponent (9). Prav tako se uporabljajo sistemi, pri katerih imamo tako acetabularni, kot femoralni del artikulacijske površine kovinski. Problem pri slednjih je veliko izločanje kovinskih
ionov, ki kasneje krožijo po telesu in lahko povzročajo obolenja ledvic in drugih
parenhimskih organov ter maligna obolenja (8). Kombinacije polietilen-kovina
uporabljamo predvsem pri starejših pacientih ter pri implantaciji cementnih
acetabularnih komponent, medtem ko se keramični vložki (10) ali kombinacija
kovina-kovina uporabljajo predvsem pri mlajših pacientih (11).

POVRŠINSKA ARTROPLASTIKA KOLKA
(HIP RESURFACING)(slika 5)
Z izboljšavo operativnih tehnik in s trendom ohranjanja kostnine pri
artroplastičnih posegih se je razvil poseg, pri katerem ohranimo vrat stegnenice, glavico pa nadomestimo z implantatom z velikim premerom. Prav tako
ima v tem primeru implantirana ponvica večji premer. Gre za implantate, pri
katerih je artikularna površina obojestransko kovinska. Zaradi dobre obdelave
površin prihaja tudi do manjše obrabe, vendar se vseeno sproščajo kovinski
ioni. Ta vrsta proteze je namenjena predvsem manjšim, aktivnim osebam, saj
omogoča ohranjanje večje gibljivosti, manjša je luksabilnost zaradi večjega
premera glavice, prav tako pa pride do ohranjanja kostnine za kasnejše revizijske posege. Zelo pomembna je pravilna implantacija zaradi možnih zlomov vratu ter ob nepravilni implantaciji večjega sproščanja kovinskih ionov.
Še posebej je tovrstna operacija primerna pri osebah z zlomom proksimalne
stegnenice in deformacijah proksimalnega dela stegnenice, ni pa primerna pri
pacientih s slabo kostnino ali večjimi defekti v predelu vratu.
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ZAPLETI PRI PROTETIČNIH POSEGIH

Tako kot pri vsakem operativnem posegu, so tudi pri operacijah vstavitve TKE
možne komplikacije, ki jih delimo na specifične, ki so vezane na sam poseg
ter na splošne. Najpomembnejši zapleti (12) pri sami implantaciji so iartrogeni periprotetični zlom pri sami implantaciji, intraoperativna okužba TKE
(približno 1% operiranih pacientov) ter nepravilna implantacija TKE. Ob samem operativnem posegu lahko pride tudi do perioperativnih zapletov v smis5blu poškodb živcev, večjih krvavitev, pljučne embolije ob cementiranju zaradi
sproščanja kemičnih substanc cementa ter kasneje pooperativno do nastanka
arna komponenta 'površinske' proteze (5a), RTG
hematomov, seromov, globoke venske tromboze, kar štejemo v splošne poopze (5b).
erativne zaplete.

ASEPTIČNO OMAJANJE
Pri
aseptičnem
omajanju
(slika 6)gre za
Slika
6: 6:
RTG
posnetek
omajanja
acetabularnega
Slika
RTG
posnetek
omajanja
acetabularnega
omajanje zaradi
sproščanja
substanc vnetvsadka.
vsadka.
ja, zaradi nastajanja drobirja iz kontaktnih
površin endoproteze, ki se izločajo v predel
v umetnem sklepu, pride do topljenja kostnine ob endoprotezi. Nastajajo osteolitična
področja, prihaja do premikov posameznih
komponent endoproteze in potrebna je revizijska operacija. Glede na defekt kostnine
izbiramo tudi revizijske implantate.

Slika 6: RTG posnetek omajanja
acetabularnega vsadka.

Slika
posnetek
omajanja
acetabularnega
Slika
RTG
posnetek
obproteznega
zloma
Slika7:6:7:RTG
RTG
posnetek
obproteznega
zloma
stegnenice.
stegnenice.
vsadka.
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Slika 4: RTG kolka po vstavitvi brezcementne kolčne endoproteze (4a), femoralni
SEPTIČNO
OMAJANJE
brezcementni
vsadek pokrit
s hidroksiapatitom in s keramično glavico (4b).

Je drugi najpogostejši vzrok za revizijsko operacijo endoproteze, najdemo ga pri
približno 1% pacientov z TKE. Glede na čas od operativnega posega primarne
TKE jih delimo na zgodnje in pozne. Pri zgodnjih infektih TKE sicer ne prihaja
do septičnega omajanja, vendar je prav tako potrebna revizijska operacija, pri
kateri se naredi debridement mehkih tkiv ter zamenja vse dele proteze, ki jih
je možno menjati, brez večje škode za pacienta. Pri poznih infektih prihaja do
septičnega omajanja. Revizijska operacija poteka lahko v eni ali večih sejansah.
V naši ustanovi se najpogosteje odločamo za t.i. TWO STAGE operacije, pri ka5a
5b
terih v prvem operativnem posegu odstranimo endoprotezo, poberemo vzorce
Slika 5: Femoralna in acetabularna komponenta 'površinske' proteze (5a), RTG
mehkih endoproteze
tkiv za antibiogram.
Odstranjeno endoprotezo pošljemo na sonikacivgrajene 'površinske'
(5b).
jo, ki nam napove povzročitelja okužb. Najpogostejši povzročitelji okužb so
staphylococcus aureus in koagulaza negativni staphylococc-i. Prvemu posegu,
pri takšnem infektu, sledi intravenska antibiotična terapija ter nato ponovna
implantacija endoproteze. V vmesnem času se zaradi ohranjanja distance v
samem kolčnem sklepu poslužujemo t.i. »spacerjev« – cementni distančniki.

PERIPROTETIČNI ZLOMI (slika 7)
Zaradi poškodb ob padcih lahko prihaja do zlomov, tako stegnenice kot medenice, zaradi česar je ogrožena TKE. Glede na lokalizacijo in stabilnost implantirane TKE uporabljamo Vancouversko klasifikacijo:
- predel velikega trohantra (tip A),
- ob deblu endoproteze (tip B),
- distalno od apeksa proteze (tip C).
Glede na vrsto zloma
ter 6:
stabilnost
proteze
se odločamo
tudi za vrsto fiksacije,
Slika
RTG posnetek
omajanja
acetabularnega
ki je lahko s pomočjo cerklaž, kotno stabilnih
vsadka. plošč ali zamenjavi endoproteze
ob fiksaciji.

lika 7: RTGSlika
posnetek
zloma
7: RTG obproteznega
posnetek obproteznega
zloma stegnenice.
egnenice.
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ZLOM ENDOPROTEZE

Gre sicer za redek zaplet, v zadnjih 2 letih smo zabeležili 3 zlome vratu (slika
8) ter nekaj zlomov keramičnega vložka ali keramične glavice. Običajno se pri
reviziji zamenja zlomljena komponenta. V kolikor sama zamenjava ni možna,
roteznega zloma
je potrebno zamenjati celotno endoprotezo.

Slika 8: RTG slika zloma vratu stegneničnega debla.

IZRABA POLIETILENSKEGA ACETABULARNEGA VLOŽKA
Zaradi dotrajanosti polietilena ali slabo postavljenega acetabularnega dela proteze prihaja do obrabe polietilenskega vložka. V takšnih primerih je možno
operativno zamenjati sam vložek. V kolikor gre za slabo implantacijo oziroma
pozicioniranje acetabularnega dela proteze zamenjamo tudi acetabularni del in
ga primerno implantiramo.

IZPAHLJIVOST ENDOPROTEZE
Do izpahljivosti endoproteze lahko prihaja tako v zgodnji fazi po primarni artroplastiki, najpogosteje v prvih treh mesecih. Do izpahov prihaja največkrat
ob zdrsih, padcih ter globokem posedanju. Največkrat opažamo neadekvatno
pozicijo predvsem acetabularnega dela proteze, zaradi povečane ali zmanjšane
anteverze acetabularnega dela proteze. V prvi fazi kolčno protezo reponiramo,
v kolikor je potrebno reimplantiramo slabo postavljene dele endoproteze.
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OBSEŽNE OSIFIKACIJE (MIOZITIS OSIFIKANS) (slika 6)
Zaradi nabiranja kalcija v pooperativnem hematomu lahko pride do večjih
osifikacij, ki jih delimo v 4 stopnje po Brooker-ju. Predvsem sta pomembni 3.
in 4. stopnja, pri katerih je potrebna revizijska operacija, odstranitev obsežnih
osifikatov ter pooperativno zdravljenje in Indometacinom.

POTEK OPERATIVNEGA ZDRAVLJENJA PRI PRIMARNI
KOLČNI ENDOPROTEZI
Paciente ponavadi sprejmemo na oddelek dan pred samim posegom. Predvidoma so potrebne predhodne laboratorijske preiskave, glede na starost pacienta in spremljajoča obolenja pregled pri internistu glede mnenja za sposobnost samega pacienta za operativni poseg, potrebne so tudi rentgenske slike,
na podlagi katerih se odločimo tako za tip, kot za velikost endoproteze. Pol ure
pred samim posegom pacient prejme zaščitno dozo antibiotika, ki ga glede na
spremljajoča obolenja lahko prejme še v treh dozah po operativnem posegu
(revmatiki, sladkorna bolezen). Pooperativno pacienti prejemajo še antikoagulantno terapijo zaradi večje možnosti nastajanja strdkov v spodnjih okončinah.
Pri nas uporabljamo nizkomolekularne heparine ali per os antikoagulantno
zaščito, ki jo pacient prejema še 30 dni po odpustu iz bolnišnice. Prvi dan po
operativnem posegu pričnemo z vertikalizacijo pacienta, hoja s pomočjo palice
hojice ali bergel pod nadzorom naših fizioterapevtov, redni prevezi operativne
rane. Pri nas pacient opravi začetno fizikalno terapijo, tako da je po odpustu iz
bolnišnice sposoben samostojne hoje s pomočjo bergel ali hojice. Hospitalizacija poteka približno 6-7 dni po samem posegu. Pacient uporablja pripomočke
pri hoji še naslednjih 6-8 tednov, ko je predvidena rehabilitacija v zdravilišču.
Prva pooperativna kontrola se vrši 3 mesece po operativnem posegu. Takrat so
potrebne nove rentgenske slike zaradi prve ocene implantirane TKE. Pacient
z vstavljeno TKE ima določene omejitve pri gibanju, o katerih je seznanjen v
času hospitalizacije.
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ENDOPROTETIKA KOLENSKEGA SKLEPA
Andrej Moličnik, Matjaž Merc

IZVLEČEK
Vstavitev kolenske endoproteze je ena najpogostejših operacij v ortopediji nasploh. Število artroplastičnih posegov v svetu in pri nas nenehno narašča in je že
preseglo število implantiranih umetnih kolkov. Osnovna indikacija za implantacijo je zmerna do huda bolečina in resno omejena gibljivost kolena. Glavni
kandidati za vstavitev proteze so starejši zmerno aktivni bolniki in mlajši bolniki s poliartrozami. Poznamo različne vrste kolenskih endoprotez. Največ se
implantira totalna kolenska endoproteza (TEP), ki jo običajno cementiramo,
vse bolj pa se uveljavljajo tudi brezcementne TEP. Pri fizično nezahtevnih
mlajših bolnicah in starejših bolnikih z enostransko (običajno medialno) obrabo kolenskega sklepa pride v poštev vstavitev unikondilarne endoprotezeze. Pri
hudih osnih deformacijah sklepa in pri revizijskih operacijah pa se običajno
odločimo za vstavitev vpete endoproteze, ki ima dodatni intramedularni način
učvrstitve. Če gre za obsežne odstranitve kosti zaradi različnih vzrokov uporabljamo ponavadi tumorsko endoprotezo. Za izolirano obrabo patelo-femoralnega sklepa se lahko uporabi patelo-femoralna proteza. Sinhrona operacija na
obeh kolenskih sklepih hkrati pri hudih obojestranskih obrabah kolen in mini
invazivne vstavitve endoprotez, kot uporaba računalniške navigacije pri operaciji do danes še niso pokazali jasnih prednosti pred klasičnim zdravljenjem.
Najpomembnejši zaplet pri vstavitve endoproteze vsekakor predstavlja okužba
implantata, ki se pojavlja v do 1% in predstavlja resen problem, ki terja takojšnje
in ponavadi dolgotrajno zdravljenje. Poznamo še druge komplikacije, kot so
patelofemoralni zapleti, periprotetični zlomi, nevrovaskularne poškodbe, artrofibroza in aseptično razmajane proteze. Pooperativna rehabilitacija po kolenski artroplastiki je praviloma dolga, saj je potrebna dobra gibljivost sklepa
za zadovoljivo hojo. V kolikor se bolniki lahko vključijo v vsakodnevne aktivnosti in je bolečina bistveno zmanjšana je rezultat dober, kar dosežemo pri
večini bolnikov. Dolgoročni rezultati pri vstavljeni cementni TEP, ki še vedno
predstavlja zlati standard kolenske endoprotetike so odlični, saj dvajsetletno
preživetje vsadka doseže 95%. Podobni so tudi do sedaj znani srednje ročni
rezultati za brezcementno TEP.
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UVOD
Endoproteza kolena je umetni telesni vsadek, ki nadomesti okvarjene dele prizadetega kolenskega sklepa. Gre za kovinske in plastične vsadke, ki jih glede na
tip endoproteze in značilnosti sklepa, s pomočjo cementa ali brez, vgradimo v
zdrave predele stegnenice in golenice. V zadnjih dveh desetletjih je bilo ključno
spoznanje, da na preživetje endoproteze pomembno vpliva obraba nosilnih
površin, zato sta vrsta in obdelave materialov iz katere so sestavni deli endoprotez zelo pomembni.
Vstavitev kolenske endoproteze je ena najpogostejših operacij na kolenu in
v ortopediji nasploh. Prvič je bila opravljena v 40-ih letih prejšnjega stoletja
in je do danes doživela številne izboljšave, tako da predstavlja uspešen način
zdravljenja obrabe kolena. Ključnega pomena za dosego dobrih rezultatov je
bilo izboljšanje razumevanja kolenske biomehanike in posledične modifikacije
kolenskih endoprotez ter uporaba novejših, boljših materialov. Cilj pri vstavitvi
kolenske endoproteze je doseči neboleč, stabilen in dobro gibljiv kolenski sklep
ter s tem bolnikom z obrabo kolena izboljšati kvaliteto življenja.

EPIDEMIOLOGIJA IN INDIKACIJE
Število artroplastičnih posegov na kolenu v svetu in pri nas nenehno, skoraj
eksponentno, narašča. V naši ustanovi smo leta 2000 opravili le 50 posegov,
v lanskem letu 375, v tekočem letu pa je število že preseglo 500 protez in je
prvič preseglo število opravljenih endoprotetičnih posegov na kolku in sicer v
razmerju 1 : 1,7.
Osnovna razlog za vstavitev umetnega kolenskega sklepa je vztrajna, huda
bolečina, ki izvira iz obrabljenega kolena in pogosto ne popusti niti ponoči.
Bolniki imajo ob tem po navadi še omejeno gibljivost in nestabilno hojo, težave
pa jih močno omejujejo pri vsakodnevnih aktivnostih. Indikacija je kot omenjeno predvsem bolečina in ne omejena gibljivost, šepanje ali rentgenske spremembe. Pri bolnikih z bolečinami, kjer je sklepna špranja relativno ohranjena,
niso dobri kandidati za vstavitev endoproteze. Pri njih je potrebno najprej popolnoma izčrpati konzervativno terapijo preden se odločimo za operacijo. Korekcija hujše deformacije kolena prav tako predstavlja pomemben moment pri
postavljanju indikacije, vendar je redko edini razlog za operacijo.
Do artrotičnih sprememb v kolenu pride običajno iz neznanega vzroka, takrat
govorimo o primarni artrozi. Včasih pa je vzrok poznan in gre za sekundarno
artrozo. Sekundarna artroza praviloma prizadene mlajše bolnike in je lahko
posledica številnih obolenj ali poškodb v preteklosti.
Kolenska endoproteza ima določeno življenjsko dobo, na katero negativno vplivajo večje pooperativne fizične obremenitve, zato je vgraditev
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najprimernejša pri starejših zmerno aktivnih bolnikih. Pri mlajših bolnikih pa
se za vstavitev odločimo pri poliartrozi zaradi sistemskega vzroka, kjer zaradi
hude prizadetosti sklepa in pacienta drugih uspešnih načinov zdravljenja nimamo. Mlajši, zahtevnejši bolniki s popoškodbeno obrabo kolen in prizadetostjo seveda niso izključeni iz takšnega zdravljenja, moramo pa jih seznaniti z
možnostjo obrabe in razmajanja proteze. Poleg tega se morajo vsi bolniki zavedati, da kompleksnosti delovanja normalnega kolenskega sklepa kljub modernim tehnikam in implantatom še ni možno doseči in da po operaciji ne bodo
imeli ‘normalnega’ kolena.
Endoproteza ni edina možnost zdravljenja kroničnih bolečin v kolenu, se pa
danes največ uporablja. Druge terapevtske možnosti predstavljajo različne osteotomije, ki jih opravljamo redkeje in izjemoma artrodeza. Na drugi strani
pa je zelo pomembno konzervativno zdravljenje, ki pride v poštev preden se
odločimo za artroplastiko. Sem štejemo zmanjšanje telesne teže, uvedbo analgetikov (ponavadi nesteroidnih antirevmatikov), omejitev aktivnosti, uporaba
palic ali bergel, pri mlajših pa razmišljamo o možnosti prekvalifikacije. Vstavitev
kolenske proteze ni življenjsko nujna operacija, je pa velik operativni poseg z
znatnim deležem komplikacij, zato moramo bolnika nanjo ustrezno pripraviti.
Pred operacijo je potrebno izključiti ali zdraviti vsa morebitna pridružena obolenja, ki že sama po sebi predstavljajo splošno kontraindikacijo za velik elektivni poseg, kot npr. povišan krvni tlak, ledvična odpoved, sladkorna bolezen itd.
Edino pravo kontraindikacijo za vstavitev predstavlja aktivna okužba kolena ali
drugega dela telesa. Med relativne kontraindikacije prištevamo nesodelujočega
bolnika, močno povišano telesno težo, hitro napredujočo nevrološko bolezen,
nevropatski artritis in vsak proces, ki hitro uničuje kostnino.

VRSTE ENDOPROTEZ
Koleno ni enostaven tečajast sklep, ampak ima kompleksno gibljivost okrog
in vzdolž vseh treh osi, ki se za povrh še spreminjajo tekom giba. To pomeni,
da osnovni gib, upogib-izteg, ne poteka okrog fiksne osi, ampak okrog stalno
se spreminjajočih centrov rotacije. Ob tem je ta gib združen še z rotacijami in
drsenjem med femoralnimi in tibijalnimi kondili. Zaradi naštetega je biomehansko gledano, kolenska endoproteza veliko bolj zapletena kot kolčna. Idealna
kolenska endoproteza bi zato morala zagotoviti normalne gibe, v normalnem
obsegu v vseh treh oseh.
Totalna kolenska endoproteza (TEP)
Je najpogosteje uporabljen tip endoproteze (slika 1). Z njim nadomeščamo tako
okvarjene površine femurja in tibije, kot tudi femoralno-patelarnega sklepa.
Stegnenični del je anatomsko oblikovan za kontakt s pogačico, tibialni pa po-
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leg polietilenskega vložka vsebuje še krajši intramedularni kovinski podaljšek,
ki protezo zasidra v golenico. Pogačnični del endoproteze je sestavljen iz okroglega polietilenskega vložka s katerim nadomestimo odstranjen sklepni del
pogačice. Vse dele TEP, razen polietilenskega tibialnega vložka, navadno pritrdimo v kost s kostnim cementom z dodanim antibiotikom (slika 2). Kadar
kolenska biomehanika ni popolnoma porušena in imamo opravka z relativno
mladim pacientom pa se lahko odločimo za vstavitev posebne brezcementne
proteze, ki se v kost zagozdi in kasneje vraste (slika 3). Danes večinoma vstavljamo nevpete ali minimalno vpete TEP z ohranjanjem ali odstranitvijo zadnje
križne vezi. Katero protezo bomo izbrali je odvisno od stopnje deformacije in
ohranjenosti mehkih tkiv, zlasti sklepnih vezi, ki omogočajo stabilnost kolena.

Slika 1. Totalna kolenska endoproteza. Vidimo kovinski stegnenični in golenični
del, med katerima je na golenični del vstavljen polietilenski vložek. Manjka
pogačnični gumb.
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Slika 2. Predoperativni RTG posnetek spodnjega uda na dolgem filmu pod obremenitvijo z vidno varus artrozo kolena. Koleno sili v varus deformacijo, mehanska os pa je pomaknjena močno medialno (A). Pooperativni AP RTG posnetek
vstavljene cementne totalne endoproteze kolena z vidnim plaščem cementa med
kostjo in protezo (B) in pooperativni posnetek na dolgem filmu s korigirano mehansko osjo, ki sedaj poteka po sredini kolena.

A

B

C

Slika 3. Vstavljena brezcementna totalna endoproteza kolena. Pooperativni AP
posnetek (A), lateralni posnetek (B) in posnetek na dolgem filmu (C).
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Unikondilarne proteze
S to protezo zamenjamo le en, običajno medialni, kondil stegnenice in golenice (slika 4). Gre za prosto drsečo kolensko protezo, ki ohranjaja gibljivost kolena v vseh treh oseh. Podobno kot pri TEP se tudi tukaj oba kovinska
dela najpogosteje zacementiramo v kost med njima pa vstavimo še polietilenski vložek. Indikacijo za vstavitev takšne proteze predstavlja enostranska
(unikompartmentalna) artroza kolena brez večje osne deformacije in kontrakture (pod 10°) z ohranjenimi ligamenti. V primerjavi s TEP ima ta tip proteze
slabši dolgoročni rezultat preživetja, zato se praviloma uporabljajo pri fizično
nezahtevnih
mlajših bolnicah Bin starejših bolnikih.
A
C

A

B

Slika 4. Predoperativni AP RTG posnetek kolena, ki kaže medialno artrozo z
znjižanjem medialne sklepne špranje, lateralni kompartment je ohranjen (A). Pooperativni RTG posnetek kolena z vstavljeno parcialno - unikondilarno endoprotezo na AP posnetku (B).
Vpete endoproteze (šarnirske, tečajno-rotacijske)
Vpete proteze so posebna podvrsta TEP, ki omogočajo le upogib - izteg umetnega sklepa ponavadi v kombinaciji z rotacijo. Uporabljajo se za hujše deformacije kolenskega sklepa, ob valgus/varus deformaciji preko 30° in v primerih izrazite nestabilnosti ali ob prisotnosti večjih kostnih defektov. Primerne
so tudi pri revizijskih operacijah s precejšno destrukcijo kosti. Takrat kostne
defekte zapolnimo z avtolognimi kostnimi transplantati ali pa se odločimo
za Amodularni tip proteze, s katerim
premostimo kostniCdefekt z različno veB
likimi kovinskimi vložki. Značilnost te proteze je, da jo pritrdimo v kost tudi
intramedularno (slika 5).
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A

A

B

B

C

Slika 5. Huda predoperativna valgus artroza s popolnim porušenjem lateralnega
dela kolenskega sklepa (A) in izrazitim porušenjem osi uda (koleno sili v valgus).
Mehanska os je premaknjena močno lateralno (B). Poperativni posnetek vstavljene tečajno-rotacijske endoproteze (C).
Patelofemoralna proteza
Pri 10% bolnikov z obrabo kolen opažamo izolirano obrabo dela kolena med
pogačico in stegnenico (patelofemoralnega sklepa), zato so že nekaj časa na
tržišču proteze s katerimi lahko nadomestimo samo ta del sklepa. Do nedavnega ta tip protez ni kazal zadovoljivih rezultatov, saj je bila proteza podvržena
zgodnjemu omajanju. V zadnjih letih pa so določene spremembe v načinu
implantacije in v obliki endoproteze privedle do vzpodbudnih rezultatov.
Drugi problem pri implantaciji takšne proteze pa predstavlja obraba sklepnega
hrustanca na drugih površinah, ki na koncu privede do vstavitve TEP (slika 6).

Slika 6. Patelofemoralna proteza.
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Tumorske endoproteze
Uporabljamo redkeje, pri posebej obsežnih kostnih defektih, največkrat po tumorskih resekcijah. Gre za vpete proteze, ki so lahko modularne ali individualno izdelane (slika 7).

A

B

C

D

Slika 7. Kostna metastaza v diafizno-metafiznem prehodu stegnenice (A).
Odstranjen distalni del stegnenice s tumorjem (B). Vstavitev tumorske endoproteze (C). Pooperativni RTG posnetek (D).

ZAPLETI
Zaplete v osnovi delimo na zgodnje, ki nastanejo ob ali tik po posegu in pozne,
ki se pojavijo v kasnejšem obdobju.
Vnetje kolenske endoproteze
Gre za najbolj pereč problem pri kolenski endoprotetiki, ki prizadene do 1%
pacientov. Preprečevanje nastanka okužbe se zato začne že predoperativno z
izključitvijo kakršnekoli vzporedne infekcije, strogim upoštevanje aseptičnih
pogojev dela, perioperativno antibiotično zaščito, dobro kirurško tehniko in
dosledno pooperativno oskrbo. Posebej izpostavljeni so imunokompromitirani
bolniki s sladkorno boleznijo, revmatoidnim artritisom in malignomi, pa tudi
bolniki z že prebolelimi okužbami v okolici kolena, po prejšnjih operacijah
kolena in bolnikih s kožnimi problemi. Zdravljenje periprotetične okužbe je
zapleteno, dolgotrajno in za bolnika zelo neprijetno.
Okužbe sklepov delimo na zgodnje, odložene in pozne. Prve nastanejo do 3
mesece po operativnem posegu in so posledica oboperativne inokulacije z visokovirulentnimi mikroorganizmi. Praviloma se takšna okužba kaže z burnimi
kliničnimi znaki. Pri odloženih okužbah, ki nastanejo v obdobju med tremi
meseci in dvema letoma, gre za okužbo z nizkovirulentnimi mikroorganizmi.
V tretjo skupino pa spadajo hematogene okužbe, ki sicer lahko nastanejo kadarkoli značilne pa so za obdobje po dveh letih po operativnem posegu.
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Ključnega pomena pri prognozi okužbe imajo, čas od nastanka okužbe do ustreznega zdravljenja, virulenca povzročitelja in odpornost bolnika. Če je zdravljenje pravočasno nam ponavadi uspe rešiti protezo in sklep, saj je potrebna le
menjava polietilenskega vložka in antibiotična terapija. V nasprotnem primeru
in predvsem pri odloženih okužbah pa je potrebna revizija z menjavo vsadka
(eno, dvostopenjsko) ali dokončna odstranitev implantata z zatrditvijo kolena.
Patelofeomoralne komplikacije
V to skupino spadajo pooperativna nestabilnost pogačice, zlom pogačice,
razmajanje ali celo luksacija patelarnega gumbka in raztrganje ekstenzornega
aparata. Gre za dokaj pogosto komplikacije, ki praktično vedno zahteva revizijski poseg.
Nevrovaskularne poškodbe
Arterijska tromboza je zelo redek in hud zaplet po kolenski artropalstiki, kateremu so še posebej podvrženi bolniki s periferno žilno boleznijo. Peronealna
pareza se ponavadi pojavi pri bolnikih z hujšo predoperativno deformacijo v
smislu fiksirane fleksije in valgusa, kar pogosto vidimo pri bolnikih z revmatoidnim artritisom.
Periprotetični zlomi
Zlomi so redek zaplet po vstavitvi kolenske endoproteze, še najpogosteje prihaja do suprakondilarnih zlomov stegnenice. Skoraj vedno je potrebno operativno zdravljenje. Gre za naraščajoč problem zaradi večanja deleža starejših
bolnikov, ki imajo višji riziko za banalne poškodbe ob pridruženi osteoporozi.
Aseptično razmajanje
Nastane v približno 5% 15 let po vstavitvi endoproteze. Običajno ga spremlja
osteoliza in obsežnejša destrukcija kostnega tkiva, kar močno oteži revizijsko
operacijo. Vzrok obrabe leži v polietilenskih mikrodelcih, ki preko celičnih meA
B
C
D
hanizmov vodijo v resorbcijo kostnine pod implantatom, kar v končni fazi vodi
v mehansko nestabilnost. Zdravljenje zahteva revizijsko operacijo (slika 8).

Slika 8. Razmajana totalna endoproteza kolena.
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Artrofobroza
Artrofibroza je obsežna tvorba brazgotinskega tkiva pooperativno s posledično
zmanjšano gibljivostjo, oteklino in bolečino. Pri idiopatski artrofibrozi, ki je
zelo redka, pravega vzroka ne poznamo, verjetno pa gre za kombinacijo več
dejavnikov, pogostejša je pri mlajših bolnikih na antikoagulantni terapiji.
Zdravljenje običajno poteka najprej konzervativno z nesteroidnimi antirevmatiki in fizioterapijo, v drugi fazi pa pride v poštev agresivnejše zdravljenje v
smislu revizijske operacije z odstranitvijo brazgotinskega tkiva in manipulacijo.
Pogostejša je artrofibriza zaradi znanega vzroka kjer mora seveda biti zdravljenje usmerjeno v odpravo le tega.
Globoka venska tromboza in pljučna trombembolija
Vstavitev kolenske endoproteze predstavlja veliko tveganje za nastanek globoke
venske tromboze in njenih komplikacij zaradi česar je nujna antikoagulantna
zaščita takšnih bolnikov pooperativno minimalno dva, ponavadi pa pet tednov.

POOPERATIVNA REHABILITACIJA IN PROGNOZA
Pooperativna rehabilitacija po kolenski artroplastiki je praviloma zahtevnejša
in daljša kot po kolčni artroplastiki. Za normalno hojo po ravnem večina ljudi
potrebuje skoraj popoln izteg (do 100) in 700 upogiba, za hojo po stopnicah
navzgor 900, za hojo navzdol 1000 upogiba, vstajanje iz nižjega stola pa zahteva
1100 upogiba. Zelo pomembno je, da bolnik pooperativno pridobi čim več gibljivost in čim bolj ojača obkolensko muskulaturo, še posebej med operacijo
prizadeti ekstenzorni aparat. To otežuje več dejavnikov: starost in nekooperativnost bolnikov, predoperativno slaba gibljivost in prisotnost kontrakture ter
močnejša pooperativna bolečina. Večina bolnikov doseže zadovoljivo gibljivost
v 3 mesecih in še dodatno tekom prvega pooperativnega leta. Pooperativno
bolnika zato spremljamo po različnih shemah (npr. 6. teden, 6. mesec, 1. leto,
2. leto in nato na večletne intervale). Zdravljenje ocenjujemo kot uspešno v
kolikor so se bolniku bistveno zmanjšale bolečine. Uspešna implantacija kolenske endoproteze posamezniku omogoča zmerno rekreativno vključevanje v
praktično večino športov.

90

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

LITERATURA
1. Lonner J, Deirmengian C. What’s New in Adult Reconstructive Knee Surgery. J Bone
Joint Surg Am. 2007;89:2828-37
2. Kurtz S. Lau E, Halpern M, Ong K. Trend shows growing orthopedic surgery case
load. Will surgeons be able to keep up? Mater Manag Health Care. 2006;15:61-2
3. Chapman M. Chapman’s Orthopedic Surgery; 3 edition. Lippincott Williams &
Wilkins; Philadelphia, 2001
4. Centre of excellence of joint replacements. Report 2007. Helse-Bergen HF, Department of Orthopaedic Surgery, Haukeland University Hospital
5. Scott R. D. Total knee Arthroplasty. Sounders Elsevier; Philadelphia, 2006
6. Barrack L. R. et al. Orthopaedic Knowledge Update – Hip and Knee Reconstruction .
AAOS – American Academy of Orthopaedic Surgeons; USA, 2006
7. Restrepo C. Et al. Safety of simultaneous bilateral total knee arthroplasty. J Bone Joint
Surg Am. 2007;89:1220-6.
8. Pavlovčič V, eds 21. ortopedski dnevi: Bolezni in poškodbe kolena. Ljubljana: Litrera
Picta d.o.o., 2004:177-187.

91

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

92

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
PACIENTA OB VSTAVITVI ORTOPEDSKE
ENDOPROTEZE
Suzana Strnad

IZVLEČEK
Zagotavljanje uspeha in vrnitev posameznika v normalno življenje po operaciji
proteze sklepa je rezultat dela strokovno usposobljenih članov zdravstvenega
tima ter pacienta. Mnoge med njimi v času zdravljenja pacient dobro spozna, z
nekaterimi pa doživi le bežno srečanje, a mu to ostane večno v spominu.
Operacijske medicinske sestre imamo v tem projektu pomembno vlogo. Ohranjanje spoštljivega odnosa, psihološke in komunikacijske veščine, upoštevanje
etičnih načel in zaščitniški odnos do pacienta so vodila perioperativne zdravstvene nege.
KLJUČNE BESEDE: perioperativna zdravstvena nega, pacient, operacija
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UVOD
Operativni posegi pri pacientih, ki potrebujejo zaradi narave svojega obolenja
endoprotezo prizadetega sklepa, se na našem oddelku opravljajo rutinsko. Pogoj za optimizacijo opravljenega dela in zadovoljstva naših pacientov je v strokovnem, multidisciplinarnem sodelovanju, s poudarkom na aktivni vlogi pacienta, ki sodeluje v vseh aktivnostih za dosego ciljev, zastavljenih ob odločitvi
za operativni poseg.
Perioperativna zdravstvena nega je kamenček v mozaiku uspeha in je definirana kot specializirano področje, raznoliko in kompleksno, saj vključuje veliko
število podspecializacij. Temeljno področje delovanja pokriva zdravstveno
nego na področju kirurških posegov in sterilizacije ter časovno na predoperacijsko, intraoperacijsko in postroperacijsko zdravstveno nego pacientov. Poklicna operacijska sestra je izvedenka na enem ali več področjih perioperativne
zdravstvene nege. »Kompetenca v operacijski sobi predstavlja združitev znanja
veščin in praks, ki so potrebne za izvajanje funkcionalnih vsebin, ki jih pokriva
operacijska medicinska sestra«.(Grundenmann, 1995).
Področja, iz katerih izhajajo kompetence operacijske medicinske sestre, so
zelo obširne. Zahtevajo poznavanje poklicnih, pravnih in etičnih področij. V
tem segmentu prakticira v skladu z zakonodajo in ob strokovnem vodenju ter
sprejema konkretno poklicno odgovornost. Drugo pomembno področje je
zdravstvena nega in perioperativna praksa, ki zagotavlja zdravstveno nego pacientov in združuje znanje in na dognanjih zasnovano prakso,varno okolje za
uspešno delo, promovira zdravje in varnost zaposlenih, sledi načelom nadzora
nad okužbami, upravlja s telesnimi tekočinami za preiskave ali presaditev ter
zavedanje strategije ravnanja z odpadki.
Tretje področje delovanja so medsebojni odnosi in komunikacija, ki so
potrebni za vzdrževanje učinkovitih medsebojnih odnosov s pacienti, kadar
je to potrebno, upoštevanje bistvenih zahtev timskega dela za dosego dobrih
rezultatov perioperativne zdravstvene nege ter uporaba dobre komunikacijske
strategije- tako verbalne kot pisne-, ki zagotovi točno evidentiranje in prenos
informacij v najboljšem interesu zdravstvene nege pacientov.
Četrto področje zahteva veščine organizacije, upravljanja in vodenja, vezano
na upravljanje z viri za zagotovitev pripravljenosti na zagotavljanje zdravstvene
nege, izvajanje revizije praks za zagotavljanje kakovosti zdravstvene nege, zagotavljanje zalog materialnih virov z upoštevanjem ekonomskih omejitev, zagotavljanju visokih standardov zdravstvene nege,organizacijo in vodenje tima,
zasnovane na razumevanju in vzajemnem spoštovanju.
In zadnje, peto, osrednje področje izobraževanje in poklicni razvoj, delegira
predanost osebnostnemu in poklicnemu razvoju sebe in drugih za vzdrževanje
strokovnih kompetenc, ter proaktivno iskanje priložnosti za formalno in neformalno izobraževanje namenjeno odličnosti v perioperativni zdravstveni negi.
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PREDOPERTIVNA PRIPRAVA OPERACIJSKE DVORANE
Priprava na operacijo se prične z pripravo operacijske sobe. Ta mora biti
očiščena po veljavnih standardih. Vse potrebne aparature morajo delovati in
biti pripravljene za uporabo. Talne površine, pohištvo in horizontalne površine
morajo biti pobrisane z razkužilom, da odstranimo prah in morebitne organske
snovi in posušene pred ter po obravnavi vsakega pacienta.
Priprava materiala, sterilnih instrumentov, setov perila, tekočin ter protetičnih
implantov se pripravlja individualno, glede na diagnozo in problematiko posameznega pacienta.

PRIPRAVA PACIENTA PRED OPERATIVNIM POSEGOM
Ob prihodu v predprostor operacijske sobe pristopi k pacientu operacijska
medicinska sestra (v nadaljevanju OPMS), ki bo sodelovala pri posegu kot umita
medicinska sestra. Pacientu se predstavi. Identificira pacienta. Z pomirjujočim
vedenjem mu na kratko opiše svojo vlogo, opravi intervju, pregleda medicinsko
in negovalno dokumentacijo, dokumentira pridobljene podatke v intraoperativni negovalni zapisnik. Pacienta prevzame anestezijska medicinska sestra.
Ob prihodu v operacijsko sobo pacienta nagovarjamo po priimku, skupaj s
krožečo OPMS ponovno preverimo identiteto pacienta, krožeča medicinska sestra preveri ali ima pacient potrebno dokumentacijo, rentgenske slike,
označeno stran posega, stanje kože, dejavnike tveganja (morebitne ranice
ali vnetne procese na predvidenem mestu posega, ulkuse na okončinah ali
nečistočo, krčne žile, kronična obolenja…). Z pomočjo bolničarke in kirurga
namesti pacienta v položaj, potreben za poseg, prilepi negativno elektrodo
za električni nož, pripravi krvno prevezo, če je potrebno. Svoje ugotovitve in
opravljeno delo zabeleži ter o morebitnih odstopanjih obvesti kirurško ekipo,
ki bo sodelovala pri posegu.
Prva krožeča medicinska sestra med tem časom pripravi sterilne sete perila, osnovni instrumentarij za poseg, žago in vrtalko, protetični instrumentarij po navodilih operaterja, glede na vrsto proteze, ki jo bomo implantirali, rokavice in
ostali material za operacijo. Pomembno je, da za začetek posega pripravimo le
optimiziran material, saj tako bistveno vplivamo na racionalno in ekonomično
porabo materiala, zmanjšamo časovno izpostavljenost in s tem možnost kontaminacije materiala, ki ga uporabimo v zadnji fazi posega.
Ponovno preveri sterilnost posameznih setov in instrumentarija, nepoškodovanost folij, v katerih je sterilni material in po potrebi le tega zamenja z
neoporečnim.
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INTRAOPERATIVNA OBRAVNAVA PACIENTA
Ob vstopu kirurško umite OPMS v pripravljeno operacijsko sobo se začne
intraoperativna faza posega. Pacient je v spošni ali spinalni anesteziji. Leži v
predpisanem operativnem položaju. V operacijski sobi se nahajajo le zaposleni,
ki so za poseg potrebni, umirjeni. Pacientu predvajamo umirjeno glasbo, če se
z njo strinja. Pogovor v zdravstvenem timu je omejen na potek operativnega
posega. Iz prostora odstranimo moteče dejavnike (telefone, mobitele).
Prva krožeča OPMS prične z odpiranjem setov in instrumentarija, umita
OPMS se obleče in pripravi za poseg. Pripravi si protetični instrumentarij,
glede na meritve, ki jih je pripravil operater predhodno. Drugi asistent - kirurg
prične z umivanjem označenega uda. V primeru, ko operiramo kolensko protezo, mu pri umivanju pomaga- preprime nogo prvi asistent – kirurg. Kirurško
umivanje operativnega polja poteka z krožnimi gibi od mesta posega navzven.
Izjema je le kolenska proteza, kjer čistimo najprej stopalo, ga sterilno primemo
in nadaljujemo z krožnimi gibi in svežimi tamponi. Počakamo, da se razkužilo
posuši. Z sterilnim materialom za enkratno uporabo pokrijemo pacienta. Mesto posega prelepimo s sterilno folijo.
Kontejnerje za instrumentarij potisnemo iz operacijske sobe, kjer jih prevzame
druga krožeča OPMS, ki jih očisti, zamenja notranji sloj in pripravi identifikacijske nalepke, potrebne za kasnejši transport v sterilizacijo.
Prva krožeča OPMS preveri pacientovo anketo za kostno donorstvo, potrebne
opravljene preiskave in obvesti kirurško ekipo o ustreznosti pacienta. Na podlagi odločitve operaterja nato prične s postopkom za odvzem kosti ali spongioze
po standardu. Pripravi potrebne dokumente in namerjeno protezo z odstopanjem - eno večjo in manjšo številko.
Med posegom je komunikacija med umito in prvo krožečo OPMS v glavnem
neverbalna, razen ob zahtevani številki proteze. Ko operater glasno zahteva
številko proteze, jo umita OPMS glasno ponovi. Zahtevano protezo prva
krožeča OPMS da v pogled umiti OPMS pred odpiranjem in ponovno jasno
ponovi številko proteze. Ta postopek je pomemben, da ne odpremo napačne
proteze.
Po končani implantaciji proteze umita in prva krožeča OPMS skupaj, glasno
preštejeta ves uporabljeni material. Preštejeta material, ki je bil uporabljen in
tistega, ki je ostal na instrumentarski mizi. O stanju uporabljenega materiala
poroča operaterju. To nam omogoča sprotno kontrolo uporabljenega obvezilnega materiala. Uporabljen protetični instrumentarij odpelje prva krožeča
OPMS v predprostor, kjer ga prevzame druga krožeča OPMS, ki ga po standardu očisti in pripravi za sterilizacijo.
Prva krožeča OPMS izpolni dokumentacijo o protetiki, pripravi dokumentacijo, ki jo bo dopisal operater, pripravi dokumentacijo za kostno banko.
Računalniško izpolni naročilo o porabljeni protezi in izbriše porabljeno pro-
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tezo v naši bazi. Skupaj z umito OPMS opravita odvzem kosti ali spongioze
po standardu. Ob koncu posega dren priklopi na vakuumsko črpalko. Črpalko
opremi z pacientovo nalepko, datumom in uro nastavitve črpalke.

PO OPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
Po končani operaciji umita OPMS skupaj s kirurgom oskrbi kirurško rano, zavije operirano okončino in pacienta namesti v položaj za transport. Odstrani
mu negativno elektrodo in preveri kožo pod njo, kjer lahko nastane intraoperativna opeklina. Preveri mesta, kjer bi lahko prišlo do razjede zaradi pritiska.
Če je pacient buden, mu s prijaznim tonom pove kaj vzpodbudnega in se mu
zahvali za sodelovanje. Vsa odstopanja dokumentira. Dokumente pripravi za
transport in skupaj z bolničarko in drugim asistentom pacienta transportira v
sobo za prebujanje, kjer na posebnosti ustno opozori kolegico, kateri pacienta
predaja.
Prva krožeča OPMS med tem časom, takoj ko so tla v operacijski sobi obrisana,
razkuži vse horizontalne površine, odstrani iz njih morebitne organske produkte in prah. Pripravi operacijsko sobo za naslednjo operacijo.
Druga krožeča OPMS v tem času organizira prihod naslednjega pacienta.
Transportira očiščene, razkužene in pripravljene sete v centralno sterilizacijo.
Prevzame, vpiše in zloži v skladišče nabavljene proteze, poslane od dobavitelja.
Uredi dokumentacijo in transport tkiv, odvzetih med posegom ter vloži izvide
poslane za namen kostne banke. Deluje kot filter med »bontonom operacijskih
prostorov« in zunanjim nemirnim svetom.

ZAKLJUČEK
Pacientu in operacijski medicinski sestri je čas druženja strogo odmerjen.
V operacijske prostore prihajajo pacienti z zelo različnimi občutki, ranljivi,
prestrašeni, včasih zmedeni ali vdani v usodo. Pomembno je, da pri svojem
delu in razgovoru z pacientom delujemo pomirjujoče, z veliko mero razumevanja. Dotik, nasmeh in jasna navodila v jeziku, ki ga posameznik razume
je včasih edino, kar mu lahko nudimo in največ za tistega, ki ga je deležen.
Sodelovanje, uspešna komunikacija, strokovnost, holistični pristop k pacientu
in čustvena inteligenca vseh članov zdravstvenega tima, izkazuje zadovoljstvo
naših pacientov.
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ENDOPROTETIKA GLEŽNJA
Lazar Popov, Gregor Rečnik

IZVLEČEK
Gleženj je eden izmed najpogosteje poškodovanih sklepov. Izpostavljen je večji
sili na enoto površine kot koleno ali kolk. Pogostnost simptomatske artroze
je kljub temu primerjalno devetkrat nižja. Endoprotetike gležnja so se začele
pred 30 leti in so jih spremljale številne komplikacije. Napredek v tehnologiji materialov, obliki implantov, spoznanj biomehanike in operativni tehniki
so omogočili razvoj novih modernih endoprotez. Njihovo preživetje se je ob
pravilnih indikacijah podaljšalo. Biomehanska upravičenost in relativno majhna resekcija kosti jim v nekaterih primerih dajejo prednost nad „ zlatim standardom“ artrodeze.
KLJUČNE BESEDE: gleženj, zgornji skočni sklep, artroplastika, endoprotetika, artrodeza
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UVOD
Dobri dolgoročni klinični rezultati po endoprotetiki kolkov in kolen so injicirali razvoj artroplastike zgornjega skočnega sklepa v 70. letih prejšnjega stoletja. Zaradi številnih in resnih pooperativnih zapletov so jo v 80. letih označili
kot neučinkovito metodo zdravljenja artroze gležnja in dali prednost artrodezi
gležnja kot „zlatemu standardu“.
V devetdesetih letih se je zanimanje povečalo, ko so nove oblike endoprotez, modernizacija materialov in operativne tehnike začele obljubljati boljše
dolgoročne rezultate.
Potek destrukcije gležnja so zagotovo upočasnile nove artroskopske tehnike s
sinoviektomijo, debridmanom sklepa, resekcijo robnih osteofitov in možnostjo
zdravljenja osteohondralnih defektov.
V zdravljenju poznih stadijev artroze prideta v poštev artrodeza sklepa ali artroplastika. Prva zmanjšuje bolečnost, druga ohranja tudi funkcijo. Negibnost
sklepa je moteča pri hoji po stopnicah, neravni površini, teku in dviganju iz
sedečega položaja. Dolgoročna imobilizacija pri artrodezi lahko povzroči izgubo gibljivosti subtalarnega sklepa oz. kasnejšo artrozo. V 10% do 35% opisujejo psevdoartroze in perzistentne bolečine kljub uspešni artrodezi.

BIOMEHANIKA
Zgornji skočni sklep sestavljajo vilice gležnja (distalni del golenice in maleola)
in zgornji del skočnice s tremi sklepnimi površinami (facies superior, facies
malleolaris medialis, lateralis). Gleženj deluje večinoma kot tečajast sklep s
horizontalno sklepno osjo. Os poteka pod konico medialnega maleola. Sprednji del sklepne površine skočnice je 5-6 mm širši kod zadnji del, kar omogoča
razmeroma velik obseg gibov v dorzalni in plantarni fleksiji.
Na gleženj delujejo velike obremenitve: do sedemkratna telesna teža (TT) ter
strižne sile 80% teže telesa. Za devetkrat nižjo pogostost simptomatske artroze
v primerjavi s kolki in koleni so odgovorni različni mehanični, biomehanični
in anatomski dejavniki. Kompleksnejše gibanje povzroča višje tveganje za nastanek artroze.
Debelina sklepnega hrustanca je v gležnju najtanjša (od 1 do 1,7 mm). Domneva se, da je pri boljši priležnosti sklepnih površin hrustanec tanjši zaradi
učinkovitejše porazdelitve obremenitev. Prav tako ima sklepni hrustanec
gležnja višji kompresijski modul kot hrustanec kolena ali kolka. Pri normalni
hoji deluje nanj do petkratna sila TT. Več kot trem četrtinam je izpostavljen
sprednji in lateralni del zgornje površine skočnice. Preostala sila se razdeli na
sklepne površine notranjega in zunanjega maleola (notranji dvakrat bolj obremenjen). Stična površina je največja pri nevtralni dorzifleksiji.
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ARTRODEZA GLEŽNJA
Zatrditev gležnja je prvi opravil Albert leta 1878 in do danes predstavlja „zlati
standard“ pri zdravljenju hudih artroz zgornjega skočnega sklepa. Danes je v
uporabi veliko število tehnik: z vijaki, s ploščami, z zunajnimi fiksaterji, artroskopsko asistirane, s spongioplastiko in brez. Najboljši položaj za artrodezo je s stopalom v nevtralni dorzifleksiji, v 5 stopinjskem valgusu in v zunanji
rotaciji, ki odgovarja drugemu stopalu. Artrodeza zmanjša bolečine, vendar
moti bolnike pri hoji po stopnicah, neravnem terenu, teku in vstajanju. Poleg
tega so obsojeni še naprej na uporabo palice, bergle in potrebujejo posebno obutev. Kot komplikacija se lahko pojavi nepopolno zaraščanje oz. psevdoartroza
(predvsem pri kadilcih). Zaplet je lahko tudi stresni zlom golenice, ki se pojavi
nekaj mesecev ali let po artrodezi. Ponavadi nastane ob predilekcijskih mestih
ob osteofiksacijskem materijalu. Lahko je posledica delovanja večjih sil navora,
zaradi podaljšane ročice zatrdelega stopala, slabe pozicije kosti med artrodezo
in osteopenije. Dokazano je, da artrodeza gležnja povzroča artrotične spremembe ostalih sklepov stopala. Zaradi daljše imobilizacije, pa tudi spremenjene mehanike sčasoma pride do izgube gibljivosti subtalarnega sklepa. Včasih
je potrebno zatrditi tudi subtalarni sklep. Po artrodezi ostanejo velike fiziološke
omejitve, s katerimi je potrebno bolnika v popolnosti predoperativno seznaniti.

INDIKACIJE ZA IMPLANTACIJO ENDOPROTEZE GLEŽNJA
Klasične indikacije so postravmatske artroze, sistemski artritisi (RA, psoriatični
artritis, Reiterjev sindrom, hemokromatoza, stanja po septičnih artritisih), degenerativne in idiopatske artroze.
Artroza gležnja je večinoma posledica poškodbe (80% primerov) s prizadetostjo mlajše populacije. Vzroki so znotrajsklepni zlomi, ligamentarne poškodbe in
po izpahih. Rentgensko so vidne neskladnosti sklepnih površin, osni odkloni
in dislokacije ob običajnih znakih artroze.
Pri sistemskih artritisih je vnetno spremenjena in zadebeljena sklepna sinovija,
ki erodira sklepni hrustanec in subhondralno kost. Ponavadi je pridružena
nestabilnost zaradi prizadetosti ligamentarnega aparata. Rentgensko so vidne
subluksacije sklepa, obsklepne erozije in osteopenija.
Za primarno artrozo je značilna izguba sklepnega hrustanca in osteofiti.
Rentgenološko je vidna zožitev sklepne špranje, osteofiti, subhondralne kostne
ciste in subhondralna skleroza brez osteopenije.
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Slika 1. Primarna artroza gležnja.

Slika 2. Artrodeza gležnja.

PREDNOSTI ENDOPROTEZE GLEŽNJA
Ohranjena je gibljivost sklepa, manj je mehaničnega stresa, zmanjšana je
možnost nastanka subtalarne artroze. Časovno obdobje razbremenitve je krajše
kot pri artrodezi. Zmanjšana je potreba po revizijskih operacijah zaradi manjše
pogostosti psevdoartroz. Relativno majhna resekcija kosti omogoča relativno
enostavno reševanje omajanja z artrodezo. Za endoprotezo so primerni tudi
pacienti z obojestranskim artritisom ter tisti, ki potrebujejo trojno artrodezo.

KONTRAINDIKACIJE ZA IMPLANTACIJO
• huda osteoporoza
• aktivno vnetje
• nevropatsko obolenje sklepa (Charcotov sklep)
• avaskularna nekroza talusa
• hujše oblike hiperelastičnosti veziva
• izrazita aksialna neskladnost sklepnih površin
• hujša prizadetost mehkih tkiv
Relativne kontraindikacije - mladi in aktivni bolniki, prisotnost vaskularnih
razjed na nogi in predhodno vnetje v gležnju.

ENDOPROTEZE GLEŽNJA
Obstajajo trije tipi endoprotez gležnja (EG): 1. EG, ki omejujejo gibanje v eni
ravnini (constrained), 2. EG, ki gibanja ne omejujejo (unconstrained) in 3. njihove kombinacije (semiconstrained).
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Endoproteze prve generacije so bile dvokomponentne tipa constrained in
unconstrained. Skupna značilnost je bila hitro omajanje in številne pooperativne komplikacije. Sklepna površina je bila majhna, zaradi česar se je pojavilo
ugrezanje proteze v distalno metafizo golenice. Pri novejših modelih so zato
povečali obremenilno površino.
Endoproteze druge generacije so zasnovane z namenom povrnitve normalnih
anatomskih, kinematičnih in mehaničnih razmer v gležnju. Po tipu so semi
constrained - poleg dorzi in plantarne fleksije omogočajo tudi medio-lateralno
in antero-posteriorno drsenje.
Najbolj znana dvokomponentna endoproteza z zatrditvijo distalne tibiofibularne sindezmoze je Agility z večjo tibialno in manjšo talusno komponento.

Slika 3. Dvokomponentna proteza Agility.

Slika 4. Trikomponentna proteza tipa STAR.
Trikomponentne endoproteze omogočajo boljšo anatomsko rekonstrukcijo
ob manjši resekciji kosti. Med ravno tibialno in anatomsko ukrivljeno talarno komponento je vložen premikajoč se polietilenski vložek (PV). Napraviti je potrebno tudi hemiartroplastiko medialnega in lateralnega maleola.
Omogočeni so fleksijsko-ekstenzijski gibi med talusom in PV, rotacijski gibi
in drsenje potekajo med tibialno komponento in PV. Izboljšana je kongruenca
sklepnih površin, možno je multiplanarno gibanje, minimalna resekcija kosti.
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Prvo takšno protezo je razvil Bouchel leta 1978. Leta 1986 je Kofoed razvil
STAR (Scandinavian Total Ankle Replacement) endoprotezo, ki je najpogosteje uporabljana endoproteza gležnja v Evropi. Prvotno fiksacijo s kostnim
cementom so opustili; danes se implantira predvsem brezcementno. Hrbtna
stran obeh delov proteze je prekrita s hidroksiapatitom. Med tibialno in talusno
komponento je vstavljen PV, ki omogoča prosto rotacijo proti tibialnem delu.
Tako se nevtralizirajo sile, ki sicer vplivajo na zgodnje omajanje tibialne komponente. Maleoli omejujejo rotacijo med tibialnim delom in PV.

Slika 5. Proteza gležnja tipa Hintegra.

Slika 6. Vgrajena proteza tipa STAR.
Kot nadgradnjo STAR proteze je Beat Hintermann razvil Hintegro. Tibialna
in talarna komponenta so iz zlitine kobalt/krom, ter na hrbtni strani prekriti z
dvojno plastjo titanija in hidroksiapatita. Obe komponenti se dodatno učvrstita
s kortikalnimi vijaki (boljša primarna stabilnost). PV ima veliko kontaktno
površino, kar blaži sile in zmanjšuje obrabo PE. Resekcija kosti na tibiji in talusu je 2-3 mm, kar v primeru zapletov omogoča enostavno artrodezo sklepa. Za
stabilnost je posebno pomemben uravnotežen vlek ligamentov gležnja. Včasih
je potrebno sproščanje lateralnih ligamenov oz. rekonstrukcija deltoidnega
ligamenta.
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Slika 7. Vgrajena proteza tipa Hintegra.

KOMPLIKACIJE
• aseptično omajanje
• nekroza kože
• globoki infekt
• izpah PE jedra pri trikomponentnih sistemih
• prevelika napetost vezi lahko vodi do zmanjšane gibljivosti
• zlom maleola
• bolečine v predelu maleolov
Za dobre klinične rezultate je pomembna pravilna indikacija in natančno
načrtovanje operacije. Prevelika resekcija pelje v slabost fleksijskega aparata.
Pri dostopu moramo paziti, da ne kompromitiramo prekrvavitev kože in tetiv.
Odstraniti je treba robne osteofite, ki ovirajo gibljivost, in protezo vgraditi v
pravilnem položaju.

POOPERATIVNI POTEK
Pooperativno bolniki prejmejo dokolensko mavčevo longeto, ki preprečuje inverzijo, everzijo ter plantarno fleksijo. Spodnjo okončino je potrebno razbremenjevati tako dolgo, dokler ni jasnih RTG znakov za dobro vgrajeno protezo
(okoli 6 tednov).
Obseg gibanja pri sodobnih protezah znaša 10 stopinj dorzifleksije in 30 stopinj
plantarne fleksije. Po 6. mesecih naj bi bilo gibanje v sklepu popolno. Včasih je
potrebna tudi podaljšava Ahillove tetive.
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ZAKLJUČEK
Sodobne proteze gležnja so se ob pravilnih indikacijah, dobri operativni tehniki in pooperativni fizikalni terapiji pokazale kot dobra alternativa zdravljenja
artroz gležnja. Razvoj tehnike in izdelave implantov je prinesel boljše rezultate
v primerjavi s prvo generacijo endoprotez gležnja, vendar se še vedno ne morejo primerjati s kolčno in kolensko endoprotetiko. V primeru, da endoprotetika
gležnja ne da željenih rezultatov, lahko sklep zatrdimo.
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ARTROPLASTIKA SKLEPOV ROKE
Andrej Testen

IZVLEČEK
Roka je podvržena obrabi, bolezenskim spremembam (artritis) in poškodbam,
kar privede do okorelosti prstov in zapestja in s tem do slabše uporabnosti.
Zdravljenje je lahko konzervativno, se pravi medikamentozno, kamor spadajo
zdravila uradne medicine pa vse do medijsko podprtih učinkovin, ki imajo
vprašljivo vrednost. Večina teh omogoča, v najboljšem primeru, le prehodno
izboljšanje simptomov. Kirurško zdravljenje pa zajema menjavo sklepov z
sklepi iz umetnih materialov ( silikon, zlitine, keramika), uporabo naravnih
materialov ( človeško tkivo- tetive in ligamenti) in zatrditev prizadetih sklepov.
Za kateri način in kdaj se odločiš za katerega, pa je prepuščena posamezniku in
je umetnost, ki se ji reče zdravljenje.
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PROBLEM
Roka je izpostavljena zunanjim dejavnikom že od rojstva. Je del telesa, ki je
najbolj obremenjen, pa naj bo to pri športnikih, delavcih, upokojenjcih ali pa
pri otrocih. Tudi obremenitve so včasih sila nenavadne ( igralci na godala,
godala...). Poleg tega so pogosta obolenja, artritisi vseh vzrokov, od idiopatskih
pa do reumatskih. Prav tako so,poleg obrabe in degenerativnih bolezni,pogoste
poškodbe. Poškodbe so z ostrimi predmeti, noži, žago, drugimi stroji ali pa
tope, ki povzročijo zlome ali pa strganje vezi in tetiv. Slednje so večinoma ob
poškodbi spregledane, in lahko povzročijo dolgotrajne bolečine. Sčasoma pa
se,z artrozo sklepa, pokažejo posledice prvotne poškodbe.
Prvi znaki težav so bolečine, ki so praviloma prisotne med ali pa po obremenitvi, ki je lahko poplnoma vsakdanja. Kot na primer igranje tenisa, pisanje na
računalnik ali obrezovanje vrtnic.

ANATOMSKE POSEBNOSTI
Zaradi anatomskih posebnosti so nekateri sklepi bolj podvrženi obrabi. Tak
sklep je zapestno palčni sklep, ki je sedlast sklep, kot tak je bolj gibljiv in
omogoča tudi opozicijo palca, proti mezincu. Pri gibu opozicije, se palec delno
zavrti okoli vzdolžne osi, kar pa ob sedlasti obliki sklepa povzroča tudi obrabo.
Pomembno je,da obraba ne nastane ob močnih obremenitvah, ampak so dovolj
že gibi, pri minimalnih obremenitvah (šivanje, pisanje...) . Bolečine so navadno
močne in omejujejo uporabnost roke, saj je palec najpomembnejši za funkcijo
roke.
Ob obrabi pride tudi do subluksacije palca, kar imenujemo rizartroza. Drugi
sklep, ki je zaradi obremenitev in blagih poškodb izpostavljen obrabi je zapestni sklep, ki pa ga ne moremo obravnavati kot en sklep, saj je sestavljen iz desetih kosti in koščic. Te so povezane z ligamenti in se tudi med sboj gibajo. To
je tudi eden od razlogov, zakaj je tako težko narediti dobro protezo za zapestni
sklep. Poleg tega je sklep, za razliko od ramenskega ali kolčnega, jajčaste oblike,
kar izdelavo umetnega sklepa ne olajša.
Poleg tega si tudi kirurgi nismo povsem enotni, kako bi omenjeni sklep razdelili na podenote. Nekateri so mnenja da je sestavljen iz treh sklepov radiusa, ulne
in pripadajočega ligamentarnega aparata ( TFCC – triangularni fibro kartilaginozni kompleks), proksimalne vrste zapestnih koščic in distalne vrste zapestnih
koščic. Drugi so mnenja, da je sklep sestavljen iz proksimalnega dela ( radius,
ulna) in zapestnih koščic, razdeljene v tri vertikalne stebre ( seveda se ne strinjajo katere koščice sestavljajo kateri steber). To seveda sploh ni popomembno,
pomebno pa je, da zapestnih koščic ne dojemamo kot rigidne celote.
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To olajša odločitve pri zdravljenju artroze zapestja, saj lahko opravimo delno zatrditev sklepov, s čimer se odpravijo bolečine in ohrani delna giblivost zapestja.
Mali sklepi prstov, pa so praviloma gibljivi le po eni osi, tako da je obraba relativno redka. Bolj pogoste so po poškodbene artroze ali pa bolzenske artroze.
Najpogosteši je revmatoidni artritis, pri čemer pa je kljub močnim deformacijam, ki so včasih že prav bizarne, funkcija roke dobra.
Prav tako so pogoste poškodbe prstov, pa naj bodo tope ali ostre. Pri ostrih
poškodbah kjer je poškodovan sklep, se bolj pogosto že primarno odločimo za
artroplastiko ali pa artrodezo ( zatrditev sklepov). Dobra funkcija je možna ob
menjavi sklepov z umetnimi sklepi. Obstaja vrsta umetnih sklepov, ki sledijo
različni miselnosti. Eni so dvodelni, zaklepni, ki so bolj lateralno stabilni, drugi
so enodelni, ki so manj lateralno stabilni a so nekoliko trpežnejši. Tudi materiali so različni, uporablja se vse od keramike, silikon, titanijeve zlitine.

ZDRAVLJENJE
Pri prizadetosti zapestja, je pomembno ugotoviti, kaj je povzročilo artrozo. Se
pravi ali gre za SLAC ( scapho lunat advanced colaps), SNAC ( scaphoid nonunion advanced colaps), Kienbockovo obolenje ( nekroza lunatuma), nekroza
kapitatuma, triscaph artroza ( t.i. S-T-T artroza), strganje TFCC-ja in pisotriquetralna artroza. To so le pogostejše oblike artroze zapestja. Tudi zdravljenje
je različno, saj je odvisno od stopnje artroze, včasih pride v poštev delna artroza
zapestja ( ali STT sklepa, radio-skafo-lunatnega, four corner fusion ( lunatum,
kapitatum,hamatum in triquetrum), pri panartrozi, ko je cel sklep obrabljen,
pa pride v poštev le še popolna artrodeza sklepa ali pa menjava z umetnim
sklepom, se pravi s protezo.
Pomembno je da bolečina izzveni, gibljivost pa ostane vsaj taka, kot pred operacijo. Gibljivost pri artrozah je praviloma slabša, delno tudi zaradi bolečine.
Artroza CMC sklepa palca, ali t.i. Rizartroza
Zdravljenje je odvisno od stopnje prizadetosti sklepa. Pri začetni artrozi je
dovolj konzervativno zdravljenje s kratkodelujočimi kortikosteroidi, kar pa je
boleče in povzroči le kratkotrajno olajšanje, dolgoročno pa povzroči prizadetost sklepa. Druga možnost pa je korektivna osteotomija, po kateri se prenese
mesto obremenitve na del sklepa, ki obrabljen. Pri bolj izraženih artrozah pa
pride v poštev le še operativno zdravljenje. Možna je vstavitev protez ( silikonske ali keramične), ki delujejo kot spacer, gibljivost je praviloma ohranjena, so
pa možni zaplet, kot zlom kosti, izpah proteze, prav tako lahko proteza sčasoma
pogleda skozi stanjšan kožni pokrov.
Tako da ostaneta le še artroplastika s tetivnim prenosom kite flexor carpi radialis (FCR),ki jo delno uporabimo kot spacer, na mestu odstranitve trapeziuma,
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delno pa za rekonstrukcijo ligamenta ( volar beak ligament), kar dlančnico stabilizira. Po tem posegu je ohranjena gibljivost palca, moč je nekoliko zmanjšana,
bolečine pa večinoma popustijo. Seveda ne popustijo vedno, sama uspešnost je
v veliki meri tudi odvisna od zadovoljstva pacienta z delovnim mestom. Druga
možnost je zatrditev sklepa, kar odvzame bolečino, gibljivost, ohranja pa moč,
tako pride bolj v poštev pri fizičnih delavcih in športnikih.
Artroza MCP sklepov in PIP sklepov tročlenih prstov
Pogosto je artroza posledica poškod in bolezni. Pri bolezenskih artrozah je
pomembno zavedanje, da je gibljivost ohranjena kljub hudim deformacijam.
Predpogoj za artroplastike, se pravi, za menjavo sklepa z umetnim,je pasivna gibljivost in ohranjen tetivni aparat. Večinoma se uporabljajo Swansonove
proteze, ki so v obliki črke M, in omogočajo dobro gibljivost, imajo pa slabo
lastnost, so lateralno slabo stabilne. Zaradi te lastnosti se jih ne uporablja za
PIP sklep kazalca, ta mora biti stabilen zaradi pincetnega prijema. Slaba lastnost omenjenih protez je tudi da se sčasoma lahko izpahnejo, ali pa strgajo. To
težavo so imele zlasti silikonske proteze, ki se jih je vstavilo v kovinski tulec, kar
naj bi zmanjšalo trenje na prehodu kosti v protezo. Obstajajo še dvojne proteze,
ki se sestavijo ob vstavitvi, te so lateralno bolj stabilne, se pa bolj pogosto zaklepni del zlomi ali izpahne.
Druga možnost so zatrditve sklepov, kar pa zlasti pri revmatikih pride v poštev
le izjemoma in le pri določenih sklepih.
Artroza DIP sklepov
Najmanjši sklepi prstov se praviloma zatrdijo v ugodnem položaju. Ta poseg
je praviloma nezahteven in odpravi bolečino, pri čemer se funkcija roke ne
zmanjša.

ZAKLJUČEK
Reševanje problema obrabe sklepov roke, ni enostavno ali enotirno. Včasih
delne artrodeze olajšajo bolečine in ohranijo dobro funkcijo roke in prstov, spet
drugič pa boljšo rešitev problema prinese vstavitev protez, ki pa so lahko zelo
različne.Se pa najpogosteje uporablja silikonske Swansonove proteze, saj so se
izkazale za najboljše vsadke.
Vsekakor pa se z operacijo zdravljenje šele začne, nato pa se začne, včasih,
dolgotrajna rehabilitacija, kjer imajo pomembno vlogo fizioterapevti/tke,
nenazadnje pa je uspeh posega zelo odvisen tudi od pacienta in pacientovega
sodelovanja.
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TUMORSKA PROTETIKA
Marko Špiler, Blaž Mavčič, Mario Ponikvar

DEFINICIJA - Primarni/sekundarni tumorji :
Primarni tumorji kosti in mehkih tkiv lahko vzniknejo iz neznanega vzroka, v
opornih tkivih oziroma mezenhimu kjerkoli v telesu, čeprav je kost manj pogosta lokalizacija. Delimo jih na pogostejše benigne in redkejše maligne tumorje, imenovane tudi sarkomi. O sekundarnih malignih tumorjih kosti govorimo
v primeru, da je izvorni tumor na drugi lokalizaciji tkiva ali organa drugje v
telesu, v kosti pa najdemo en ali več zasevkov oziroma metastaz, ki povzročijo
težave včasih celo prej kot izvorni tumor na prvotni lokalizaciji. Izvorni tumor
je običajno karcinom v poznem stadiju bolezni s slabšimi izgledi za zazdravitev. Po številu je tovrstnih tumorjev največ in moramo najprej pomisliti na to
možnost ter ustrezno usmeriti diagnostiko.
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INCIDENCA PRIMARNIH MALIGNIH KOSTNIH TUMORJEV
V strokovni literaturi je pojavnost primarnih malignih kostnih tumorjev
približno 1 primer / 100.000/ leto.Najpogostejši so Osteosarkomi s pojavnostjo
0,3 primera/100.000/leto in vrhom pojavnosti pri 16 letih, Chondrosarkomi z
incidenco 0,3 primera/100.000/leto in vrhom pojavnosti pri 54 letih in Ewing/
PNET sarkomi 0,1 primer/100.000/leto in vrhom pojavnosti pri 14.letih.Ostali
primarni maligni kostni tumorji so manj pogosti (Chordom, Osteoklastom s
klinično malignim potekom, fibrosarkom,leiomiosarkom,liposarkom,adaman
tinom...)
PREGLEDNICA št. 1 :

PREGLEDNICA št. 1 :
NAJOBIČAJNEJŠI
BENIGNI
IN MALIGNI KOSTNI
KOSTNI TUMORJI
NAJOBIČAJNEJŠI
BENIGNI
IN MALIGNI
TUMORJI
BENIGNI KOSTNI
TUMORJI

MALIGNI KOSTNI
TUMORJI

MALIGNE BOLEZNI , KI
SE POJAVIJO NA KOSTI

OSTEOCHONDROMA

OSTEOSARCOMA

ZASEVEK (METASTAZA)

OSTEOID-OSTEOMA

EWING-ov TUMOR

HAEMANGIOMA

CHONDROSARCOMA

MULTIPLI MYELOM
(PLASMOCYTOMA)
LYMPHOMA

ANEURIZMALNA
KOSTNA CISTA

CHORDOM

LEUKEMIA

GIGANTOCELIČNI
TUMOR

OSTEOSARCOMA
PAROSTEALIS

OSTEOBLASTOMA

FIBROSARCOMA

NEOSIFICIRAJOČI
FIBROM
EOZINOFILNI
GRANULOM

MALIGNI FIBROZNI
HISTIOCITOM (MFH)
ANGIOSARCOMA

DIAGNOSTIČNI POSTOPKI PRI SARKOMU KOSTI

Tabela 2 : Določitev stadija pri vseh primarnih kostnih malignih tumorjih

Stadij
Tumor(T)
Nodus(N)
Metastaze(M)
Gradus(G)
Bolniki
z radiološko
ugotovljeno
kostno
lezijo,
ki je sumljiva
za sarkom naj
IA
T1
N0
M0
G1,2
bodo
predstavljeni
brez
predhodne
biopsije
v
medicinski
center,
ki
ima z zdravIB
T2
N0
M0
G1,2
IIA
N0
M0
G3,4
ljenjem
kostnih T1
tumorjev izkušnje.
IIB
T2
M0
G3,4
Pravilno
in logično
je, da naj N0
predvsem agresivne
diagnostične
postopke izvaIII
T3
N0
M0
Vsi G
jajo
tisti
zdravniki,
ki
bodo
bolnika
tudi
zdravili.
IVA
Vsi T
N0
M1a
Vsi G
IVB

Vsi T

N1

Vsi M

T
Vsi
N
Priporočeni Vsi
diagnostični
postopki
pa so:M1b

Vsi G
Vsi G

Anamneza in status in RTG kosti, MRI ali event.CT, scintigrafija skeleta
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in ABTI(aspiracijska biopsija s tanko iglo) pod kontrolo UZ ali CT pri T2
tumorju.V primeru nekonkluzivnega citološkega izvida pa vrtalna biopsija pod
intraoperativno RTG kontrolo ali načrtovana odprta biopsija, krvne preiskave
(kreatinin,AlkalnaFosfataza,elektroliti(Mg)LDH).
Sledi ugotavljanje stadija bolezni (lokalna razširjenost bolezni in preiskave za
zamejitev)
Stadij vseh primarnih kostnih malignih tumorjev temelji na TNM klasifikaciji
in histol.gradus
Tabela 1 : Definicija TNM in Gradus-a(G) pri vseh primarnih kostnih tumorjih
Tumor(T)
Tx Primarni tumor ni določljiv
To Ni evidentnega tumorja
T1 Tumor velikosti 8 cm ali manj v največjem premeru
T2 Tumor večji kot 8 cm v največjem premeru
T3 Več tumorjev v primarni kosti lokalizaciji
Regionalne bezgavke (N)
Nx
N0
N1

Regionalne bezgavke niso določljive
Ni zasevkov v regionalnih bezgavkah
Zasevki v regionalnih bezgavkah

Oddaljeni zasevki (M)
Mx
M0
M1
M1a
M1b

Oddaljeni zasevki niso določljivi
Ni oddaljenih zasevkov
Oddaljeni zasevki
zasevki v pljučih
Zasevki drugih lokalizacij

Histološki gradus (G)
Gx
G1
G2
G3
G4

Nedoločljiv gradus
dobro diferenciran- nizek gradus(low grade)
zmirno diferenciran-nizek gradus(low grade)
slabo diferenciran - visok gradus(high grade)
nediferenciran
- visok gradus(high grade)
(pri Ewing sarkomu vedno le G4)
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MALIGNI FIBROZNI

EOZINOFILNI
GRANULOM

ANGIOSARCOMA

FIBROMIN ENDOPROTETIKA SKLEPOV
HISTIOCITOM (MFH)
ARTROZA

Tabela 2 : Določitev stadija pri vseh primarnih kostnih malignih tumorjih
Tabela 2 : Določitev stadija pri vseh primarnih kostnih malignih tumorjih
Stadij
Tumor(T)
Nodus(N)
Metastaze(M)
Gradus(G)
IA
T1
N0
M0
G1,2
IB
T2
N0
M0
G1,2
IIA
T1
N0
M0
G3,4
IIB
T2
N0
M0
G3,4
III
T3
N0
M0
Vsi G
IVA
Vsi T
N0
M1a
Vsi G
IVB
Vsi T
N1
Vsi M
Vsi G
Vsi T
Vsi N
M1b
Vsi G

Lokalno razširjenost ugotavljamo z MRI .
Preiskave za zamejitev bolezni pa so CT pljuč, scintigrafija skeleta in punkcija
kostnega mozga.
Približno 20% bolnikov ima zasevke ob postavitvi diagnoze,najpogosteje v
pljučih in/ali v kostnem mozgu.
Samo pljučni zasevki so boljše prognostično znamenje kot kostni zasevki(30%
proti 10% 5-letno preživetje), zato tudi sprememba v TNM klasifikaciji in pri
določitvi stadija bolezni.

ZDRAVLJENJE TUMORJEV KOSTI
Pri zdravljenju primarnih malignih kostnih tumorjev je idealna operativna terapija, ki je sestavljena iz odstranitve tumorja v zdravo in optimalne
rekonstrukcije.V primeru visoko malignih tumorjev pride v poštev pooperativno obsevanje le kadar pripomore k boljši lokalni kontroli in s tem zmanjšanjem
rizika za lokalno ponovitev istega tumorja. Kemoterapija je na prvem mestu
pri zdravljenju primarnih kostnih tumorjev pri osteosarkomu in Ewing/PNET
sarkomu, ki ji sledi operativni poseg pri osteosarkomu in Ewingovem sarkomu.
Vsi ostali maligni kostni tumorji maligni mehkotkivni tumorji se zdravijo
načelno operativno, vendar je potrebna timska individualna obravnava vsakega
bolnika posebej in določitev vrstnega reda terapije glede na loko-regionalno
razširjenost malignega tumorja in prisotnost že razsejane bolezni ob odkritju
(GTNM stadij = zamejitev) .
Paliativno zdravljenje je običajno rezervirano za sekundarne maligne tumorje
(zasevke) v visokem stadiju osnovne maligne bolezni, kjer odstranimo tumor
in opravimo najenostavnejšo operativno rekonstrukcijo v prizadetem anatomskem predelu.
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PREGLEDNICA št. 2 :
NAJPOGOSTEJŠI BENIGNI KOSTNI TUMORJI–VRSTA TERAPIJE
OSTEOCHONDROMA

KRG (ABLATIO)

OSTEOID-OSTEOMA

KRG (MARGINALNA RESEKCIJA)

OSTEOBLASTOMA
ANEVRIZM. KOSTNA CISTA

KRG (RESEKCIJA V ZDRAVO)
+REKONSTRUKCIJA
KRG + REKONSTRUKCIJA

HEMANGIOMA

OPAZOVANJE ali

OSTEOCLASTOMA

KRG + REKONSTRUKCIJA S
FIKSACIJO
KRG ali RT

GRANULOMA EOSINOPHILE

RT ali KRG

PREGLEDNICA št. 3 :

PREGLEDNICA št. 3 :
NAJPOGOSTEJŠI
MALIGNI
TUMORJI
HRBTENICE
–VRSTA TERAPIJE
NAJPOGOSTEJŠI MALIGNI
TUMORJI
HRBTENICE
–VRSTA TERAPIJE
LOKALIZIRAN

Predoperativna KT + KRG
in dopolnilna KT
Izjemoma RT

RAZSEJAN

Predoperativna KT + KRG
in dopolnilna KT
Izjemoma RT

OSTEOSARKOM

HONDROSARKOM

LOKALIZIRAN

RAZSEJAN
EWING/PNET

LOKALIZIRAN
RAZSEJAN

HORDOMA

LOKALIZIRAN
RAZSEJAN

PLASMOCITOM

ZASEVEK

KRG
Izjemoma RT
KRG = (Resekcija
primarnega tumorja in
pljučnih metastaz)
KT + RT ali
KT + KRG
KT + RT (KRG )
KRG
IZJEMOMA RT
GLIVEC + KRG
IZJEMOMA RT

SISTEMSKA MALIGNA
BOLEZEN

KT +RT ali RESEKCIJA
+OP. REKONSTRUKCIJA
+KT + RT

RAZSEJANA MALIGNA
BOLEZEN

KT+RT ali
KRG +OP.REKONSTR.
+KT+RT
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ORTOPEDSKO KIRURŠKO ZDRAVLJENJE KOSTNIH
TUMORJEV
Po onkološko korektni odstranitvi kostnega tumorja za ortopede predstavlja
optimalna rekonstrukcija zelo velik izziv. Žal je potrebno pri 10 % bolnikov,
zaradi lokalne razširjenosti maligne bolezni, še vedno ud amputirati. Pri rekonstrukciji z ohranitvijo uda pa uporabimo tumorsko endoprotezo z nadomestilom bližnjega sklepa kot skrajno možnost in preje izkoristimo vse druge
možnosti, kot na primer spongioplastika pri benignih tumorjih, cementiranje
pri giganto-celičnem tumorju, prosti presadek fibule z anastomozo in osteosintezo ali autologni kostni blok transplantat za tumorje ob malih sklepih.

TUMORSKA PROTETIKA
Področje tumorske endoprotetike se pomembno razlikuje od neonkološke endoprotetike velikih sklepov. Pogosto so zaradi obsežnosti tumorjev potrebne
obsežnejše resekcije kosti in torej večji – masivnejši vsadki. Obseg resekcije kosti je težje predvidljiv kot v primarni endoprotetiki. Zaradi zahtev po onkološki
sterilnosti je treba pri malignih tumorjih resecirati tumor v zdravo z varnostnim plaščem mehkih tkiv, kar pomeni bistveno slabšo mehkotkivno pokritost
vsadkov in manj ugodno biomehansko stabilnost zaradi defekta v mišičnih/
fascialnih strukturah. Bolnik z malignomom je že zaradi same bolezni imunsko
oslabljen, ima povečano tveganje za trombotične dogodke in je v metabolnem
neravnovesju (kaheksija). Pred- in pooperativna kemoterapija in/ali radioterapija lahko še dodatno zmanjšata lokalno sposobnost celjenja tkiv in oslabita sistemsko imunsko kompetenco bolnika. Posledica vseh zgoraj naštetih vzrokov
je veliko višja stopnja okužb in mehanskih endoprotetičnih zapletov(omajanje,
zlomi vsadkov zaradi utrujenosti materiala) v primerjavi z
neonkološko endoprotetiko.”
Indikacije za rekonstrukcijo s tumorsko endoprotezo so:
1.Primarni maligni kostni ali mehkotkivni tumor v bližini sklepa.
2.Obsežen solitarni kostni zasevek karcinoma v bližini sklepa
3.Patološki zlom pri kostnem zasevku
4.Menjava omajanih tumorskih endoprotez.
6.Menjava po ozdravitvi(distančnik + antibiotik)inficiranih tumorskih endoprotez.
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Pri rekonstrukciji s tumorsko protezo na velikih sklepih smo pred leti uporabljali individualno za posameznega bolnika posebej narejene praviloma cementne endoproteze. Pred 30. leti firme Johnson-Johnson nato dve desetletji
Link-ove, sedaj pa že 3 leta modularne MUTARS(Modular Univerzal Tumor
And Revisio Sistem) običajne in posrebrene endoproteze in sicer več necementne ter precej manj cementne.V predelu diafiz velikih kosti pa uporabimo
Osteobridge sistem.
Pri manjku mehkih tkiv je potrebno že pri prvi operaciji planirati pokritje z
vezanimi ali prostimi režnji s strani plastičnih kirurgov za dobro mehkotkivno
pokritje tumorske endoproteze.
Pri otrocih so na voljo tako imenovane »rastoče« tumorske endoproteze, ki pa
jih v naši ustanovi še ni bilo potrebno uporabiti.
Prednosti modularne tumorske endoproteze so :
1. Univerzalen način in postopki implantacije endoproteze.
2. Univerzalen in standardiziran instrumentarij.
3. Sestavljivi deli endoproteze, ki jih intraoperativno poljubno uporabimo in
nam preoperativno planiranje služi le orientacijsko.
4. Vedno lahko dosežemo enako dolžino ekstremitet.
5. Možnost prišitja preostale muskulature na endoprotezo.

SLEDENJE - KONTROLIRANJE(FOLLOW-UP)
Bolnike po zdravljenju zaradi sarkoma kosti je potrebno kontrolirati z
onkološkre vidika na 3 mesece do 3 let po končanem zdravljenju, nato na pol
leta do 5.leta in na 8-12 mesecev vsaj do 10 let po končanem zdravljenju bolezni.Priporočamo tudi ortopesko sledenje in kontrole na 1 leto zaradi implantirane tumorske endoproteze,
Ob kontrolah je potrebna skrbna anamneza in status bolnika in obvezna
radiološka analiza pljuč (RTG p/c, CT pljuč) in operiranega predela extremitete (RTG).
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BOLNIKI - ENDOPROTEZE - DAR - SREČA TRPEČE UPANJE - STRAH
mi vsi in bolniki
Miloš Kramberger
To kar počnem ni ne predavanje, ne članek, ne znastvena analiza. Lepo ozadje
moji zamisli sta romana znanega pisatelja Simmela: Pacienti in Včasih je tudi
jokati užitek.
Sodobna ortopedija (v vsakem obdobju je bila sodobna) je vpeta v stalen
medicinsko tehnični dialog, nošena na krilih bazalnih znanosti biotehnike,
biomehanike, tehnologije materialov, tehnologije mehanicistično-bioloških
posegov, razvoja rekonstruktivne kirurgije, razvoja reparatorne kirurgije in regenerativne, kakor tudi genetskega inžineringa. To so in bodo še vedno kirurške
metode v današnjem smislu besede - prav gotovo ne. Vsako obdobje v odvisnosti od razvoja znanosti in etičnih norm prinaša trenutne sodobne rešitve.
Medicina je izjemen poligon ekonomskih interesov in hotenj. Ti nemalokrat
modificirajo razvoj; kljub temu pa se vedno pojavijo in uveljavijo rešitve katere
vodijo v izboljšanje bolnikovega zdravja - iz slepih ulic nastajajo avenije napredka. Čas je naš sovražnik, kakor tudi zaveznik, saj razkrije napačne smeri, in
zaveznik, kateri nam omogoča vedno sprejemanje novega. Mnogokrat se moramo tudi vprašati: je etično umestno nadaljevanje reševanja nekega problema,
katerega na trenutni stopnji ne obvladujemo. Bolnik lahko postane zgolj poligon medicine s parnasom dokazovanja o obvladovanju določene tehnologije
zdravljenja in spregledanjem dejstva osnovnega poslanstva - koristi bolniku. Te
odločitve so vedno težke; mojstri znajo reči pravi čas: konec. Kritičnost mora
spremljati vsak korak.
Sodoben civilizacijski stres in daljšanje življenskega obdobja so prav zaradi
izjemnega porasta primarno in vse bolje sekundarno pogojenih razvojev
deformantno-obrabno, vnetnih procesov privedle do izrednega razmaha endoprotetike domala vseh sklepov - seveda primarno velikih obremenilnih in
manj neobremenilnih, nekaterih sklepnih sestavov (zapestje,stopalo) tehnika
ne obvladuje.
Tehnične rešitve in znanja o vgradnjah endoprotez in o bolniku prilagojenem
izboru protez so življensko dobo preživetja protez zelo podaljšale. Endoprotetika kljub vsem možnim komplikacijam ponudi bolniku kvalitetnejši način
življenja in nadaljevanja poklicne kariere.
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Ne pozabimo osnovnih postulatov:
- vsaka, do sedaj poznana proteza je slabša od naravnega sklepa
- vsaka ima omejeno obdobje preživetja, ki je biološko-mehanično pogojeno
- vgradnja vključuje komplikacije na vseh stopnjah
- navkljub vsem pogojem asepse se lahko razvije vnetje
- posegi in rehabilitacije bolnika biološko obremenijo - oceniti moramo
preostali biopotencial
- prisluhnimo potrebam in mnenju bolnika in ne sorodnikov
- proteza ni vedno boljša rešitev od starodavne zatrditve.
Posameznih primerov ne bom opisoval, saj je besedno in slikovno podajanje
mnogo bolj zanimivo.
Zaključil bi z naslovom monodrame meni zelo priljubljenega hrvaškega
gledališkega igralca – Vukmirice: Istorija moje gluposti in verzom Otona
Zupančiča: Hiše sedanjosti so le šotori, mi potujoča karavana.
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PERI IN POOPERATIVNI ZAPLETI PRI
ENDOPROTETIČNIH OPERACIJAH
Zmago Krajnc, Jakob Naranđa

UVOD
Komplikacije in zaplete pri vstavitvi umetnega sklepa lahko po vzroku razdelimo na primarno ortopedske, mehanske (aseptično omajanje, obraba ali
prelom protetičnega materiala) in internistične (aritmije, miokardni infarkt,
pljučni trombembolizmi, venska tromboza, atalektaze, ipd.) ter okužbe.
Časovno zaplete razmejimo v perioperativne, ki jih nadalje delimo na intraoperativne (med ali pooperativna krvavitev, medoperativni periprotetični zlom,
poškodba živcev, žil in drugih struktur, alergija na cement in padec krvnega
tlaka ob cementiranju, idr.) in zgodnje pooperativne (globoka venska tromboza, trombembolija in maščobna embolija, hematom), in pooperativne oz.
pozne pooperativne, ki se pojavijo dlje časa po operaciji (aseptično omajanje,
omajanje zaradi pozne okužbe, izpah, periprotetični zlom, idr.) (1,2,3).
Zapleti se pogosteje pojavljajo pri starejših bolnikih, vendar se je z boljšo predoperativno pripravo in novimi operacijskimi tehnikami ter ustreznejšim
zdravljenjem število zapletov v zadnjem času zmanjšalo. Kljub temu so zapleti
pri vstavitvi umetnega kolka še vedno relativno pogosti in se pojavljajo pri
približno 5 % bolnikov, od tega se v 1,2 % končajo s smrtnim izidom. E pogosteje pa se z zapleti soočamo pri vstavitvah umetnega kolena (10-15 %). Med
najpogostejšimi vzroki smrti so pljučna embolija, miokardni infarkt in srčno
popuščanje (1,2,3).
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PERIOPERATIVNI ZAPLETI
Perioperitivne zaplete delimo na intraoperativne, ki se pojavijo neposredno
med operacijo in zgodnje pooperativne (do 8 dni po operaciji). Intraoperativni
zapleti so redki, med najpogostejšimi so lezije žil ali živcev in zlom (femorja in
acetabuluma pri kolčni artroplastiki ter tibije in femurja pri kolenski artroplastiki), dodatno je možna tudi poškodba mehurja, predhoden padec krvnega tlaka med cementiranjem (v smislu alergijske reakcije z aktivacijo komlpementa)
in nastanek seroma ali hematoma (4). Med perioperativne zaplete prištevamo
tudi globoko vensko trombozo, pljučno trombembolijo in maščobno embolijo,
ki so zelo nevarni, saj lahko ogrozijo bolnikovo življenje.
Intraoperativni zapleti
Pri vstavitvi kolčne endoproteze se poškodbe žil lahko pojavijo zaradi nepredvidljive anatomije, ki je pri posameznih bolnikih popolnoma drugačna ali
nepravilne operativne tehnike (npr.:položaja Hochmannove kljuke predvsem
na sprednjem robu acetabuluma). Kot vzrok za poškodbo žilnih struktur je
opisana tudi povišana toplota v mali medenici ob cementiranju acetabularnega
dela kolčnega sklepa. Pri artroplastiki kolena je potrebno paziti predvsem
poplitealno arterijo in veno, ki se nahajata za sklepno ovojnico kolena. Takšne
poškodbe žil je potrebno prepoznati in jih zdraviti medoperativno. Periferne
poškodbe živčnih struktur se pri vstavitvi kolčne endoproteze pojavljajo med
0.6 – 3.7 %, najpogosteje je poškodovan ishiadični ali peronealni živec, redkeje
pa femoralni živec (5). Pri artroplastiki kolena je najpogosteje prizadet peronealni živec (5.8 na 1000 artroplastik). Vzroki za poškodbo živca so mehanični
(pritisk, vlek), redkeje direktna poškodba ali predhodna ishemija zaradi krvavitve ali hematoma. Tvegaje je povečano pri kolčni displaziji in zarastlinah
ob prejšnjih operacijah zaradi spremenjene anatomske strukture. Pareza se
navadno pojavi 48 ur po poškodbi in se redko popolnoma popravi. Zdravljenje takšnih poškodb je vzročno (odstranitev hematoma) oz. konzervativno
(razgibavanje za preprečitev kontraktur). Med redke intraoperativne zaplete
štejemo tudi intraoperativne zlome, le-ti se v primeru kolčne artoplastike lahko
pojavijo na vratu stegnenice (pri repozicijskih manevrih) in na stegnenici oz.
acetabulumu zaradi vstavitve prevelikega debla endoproteze oz. acetabularne
ponvice (6).
Zgodnji pooperativni zapleti
Globoka venska tromboza in pljučna embolija
Globoka venska tromboza je resen zaplet in se brez profilaktične terapije pojavi
kar pri 70 – 80 % operiranih in je v 50 % vzrok za smrt pri vstavitvi kolčne
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endoproteze (Beisaw et al 1988). Redkeje se pojavlja pri artroplastiki kolena,
kjer je v 90 % prizadeta distalna popolitealna vena. Večinoma se pojavi nekaj
tednov po operaciji, vendar je bilo ugotovljeno, da je največja incedenca 8. – 10.
dan po operaciji. V redkih primerih se razvije pljučna embolija. Za te bolnike
je značilno, da postanejo dispnoični, tahipnoični, tožijo za bolečino v prsnem
košu… in so življenjsko ogroženi. Vsekakor vse ortopedske operacije predstavljajo veliko tveganje za tromebolične zaplete, zato vsi bolniki v preventivne
namene pooperativno prejemajo antikoagulantno zaščito, hkrati se priporoča
uporaba elastičnih povojev ter čim hitrejša mobilizacija bolnika (1,2,3) .
Maščobna embolija
Prisotnost maščobnih kapljic v perifernem in pljučnem krvnem obtoku imenujemo maščobna embolija, ki se kaže z napredujočo dihalno stisko, prisotnostjo
površinskih pikčastih krvavitev, prizadetostjo centralnega žičnega sistema,
prizadeti pa so lahko tudi drugi organi. Terapija je le simptomatska s kisikom
ob ustreznem spremljanju bolnikovih vitalnih funkcij, Po navadi se pojavi 1-5
pooperativni dan (1,2,3).

POOPERATIVNI ZAPLETI
Med pooperativne zapleti štejemo tiste, ki se pojavijo dlje časa po operaciji,
mednje prištevamo: omajanje proteze (aseptično in septično), izpah endoproteze, periprotetični zlom in zlom endoproteze ter heterotropne osifikacije, idr.
Osteoliza in aseptično omajanje
Največji pozni zaplet po vstavitvi umetnega sklepa predstavlja aseptično omajanje, ki se pojavlja približno v 5 % v 15 letih po operaciji in je najpogostejši
vzrok revizij kolčnih endoprotez (74 %). Vzroki za nastanek so mehanski in/
ali biološki, vendar pa najverjetneje najprej pride do mehanskega omajanja
dela proteze (mikropremiki), kateremu sledi biološko omajanje, kjer se zaradi
obrabe polietilenskega ali kovinskega dela proteze sproščajo prosti polietilenski
delci in drug drobir (metal, cement) in izzovejo imunski odgovor ter sprožijo
kronično aseptično vnetno reakcijo sinovialne ovojnice s prekomernim nastajanjem fibroznega tkiva. Razmajanje proteze je pogostejše pri cementnih protezah, saj cement zaradi toksičnega delovanja povzroča lakunasto resorbcijo
kosti. Pomanjkljivost cementa je, da sčasoma popusti pod velikimi pritiski, se
odlušči od kosti in se zlomi na majhne koščke, ki jih makrofagi niso sposobni v
celoti odstraniti. Prisotnost makrofagov nadalje povzroči povišan nivo prostaglandinov, kolagena, interlevkina 1 (IL-1) in tumor nekrotičnega faktorja (TNF
alfa). Te substance povzročajo in vzdržujejo vnetno reakcijo ter hkrati aktivirajo osteoklastni sistem, ki povzroča nadaljnjo razgrajevanje kosti. Sčasoma se ob
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protezi pojavijo osteolitična področja, posledično se izgubi stabilnost proteze,
pride lahko do posedanja, spremembe položaja, možna je tudi perforacija kortikalne kosti ali zlom kosti. Aseptično omajanje je lahko sprva asimptomatsko,
potrdimo ga z rentgenskim slikanjem kot razredčitev kostnine v neposredni
bližini proteze, posedanje, zlom cementnega plašča, spremembo položaja, ipd.,
kasneje pa ga lahko spremlja bolečina ob obremenitvi, izliv v sklep in slabša
gibljivost, šepanje ali prikrajšava okončine. V večini primerov je potrebna revizijska operacija (4).
Septično omajanje
Drugi najpogostejši vzrok revizij so okužbe endoprotez, ki se pri kolčnih protezah pojavljajo v 0.5 - 1.5 %, pri kolenskih endoprotezah pa v 2.0 - 3.4 %. Do
okužbe lahko pride neposredno ali po hematogeni poti . Ker je mikrocirkulacija ob protezi okrnjena, je sposobnost obrambe na tem mestu oslabljena in
tako je potrebno manjše število bakterij za razvoj resne okužbe. Dodatno so
ugotovili, da površine umetnega sklepa (tujka) nudijo ugodno okolje za sprijemanje celic s pomočjo beljakovinskega biofilma, ki predstavlja bolnikovo lastno obsklepno tekočino. Hkrati z biofilmom imajo bakterije sposobnost, da z
molekularno aktivnostjo površin ustvarijo lepljivo snov, ki jim omogoča dobro
obstojnost na površini endoproteze. Takšno naseljevanje površine umetnega
sklepa imenujemo tudi »dirka za kolonizacijski prostor«. Kasneje se kolonije
prekrijejo s eksopolisaharidno plastjo, kar jim nudi odpornost na obrambni
mehanizem gostitelja, dodatno pa jih varuje pred vplivom antibiotikov. Razvoj
opisane okužbe poteka počasi zato dalj časa ostaja prikrita in se lahko manifestira šele leta po dejanskem začetku okužbe (7,8).
Dejavniki, ki povečajo možnost za nastanek okužbe, so virulentnost in
število bakterij, stanje operativne rane (vitalnost lokalnih tkiv) in gostiteljeva
obrambna sposobnost. Povečano možnost za periprotetično okužbo lahko
pričakujemo pri bolnikih z oddaljenimi kužnimi žarišči (okužba sečil, kronične
kožne razjede, nesenirano zobovje), uporabo imunosupresivnih zdravil, sistemsko boleznijo (sladkorna bolezen, revmatoidni artritis), pri starejših, slabo
prehranjenih, s predhodnimi operacijami v področju predvidenega posega, idr.
Med operacijskim posegom na nastanek okužbe vplivajo predvsem sterilizacija
inštrumentarija, promet v operacijski dvorani (vozički, osebje), tip operativnih
plaščev, mask, rokavic, natančna priprava operacijske površine, trajanje posega,
oskrba rane, idr., pooperativno pa so pomembne predvsem lokalne okoliščine,
npr. zadovoljiva drenaža rane, sanacija morebitnega hematoma ali kožne nekroze in ustrezna antibiotična zaščita (8).
Med najpogostejšimi povzročitelji sta Stafilokok aureus in epidermidis, ki sta
odgovorna za nastanek večine (več kot 50 %) globokih okužb ob umetnih
sklepih. Od drugih bakterij so pomembne še koagulaza negativni stafilokoki,
aerobni streptokoki in gram negativni aerobni bacili. Pomembno je, da more-
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bitno periprotetično vnetje prepoznamo in ga zdravimo. Pri večini bolnikov
se kot prvi znak pojavi bolečina, spremlja jo lahko akutna vnetna reakcija
(oteklina, rdečina) s pridruženimi splošnimi znaki (povišana temperatura,
mrzlica, splošno slabo počutje). Drugi najpogostejši znak je iztok serozne ali
krvavkaste tekočine iz področja operativne rane. V diagnostičnih postopkih se
poslužujemo rentgenskega slikanja, ki pa v začetnem stadiju ne pokaže sprememb, zato je potrebno opraviti še scintigrafijo skeleta, ultrazvok, ali magnetno
resonanco in diagnostično punkcijo. Le-ta je pozitivna le v 2/3 primerov in
je v 10 % lažno pozitivna. Ključnega pomena pri prognozi okuženega umetnega sklepa ima čas od nastanka okužbe do pričetka zdravljenja, virulentnost
povzročitelja in odpornost bolnika (9).
Periprotetični zlom in zlom endoproteze
Periprotetični zlomi so predvsem zaplet po vstavitvi kolčne endoproteze, medtem ko so pri atroplastiki kolena redki in se večinoma pojavijo pri bolnikih,
ki imajo že predhodno zmanjšano kostno maso (osteoporoza), oslabljeno kortikalno kost intraoperativno ali nevrološke motnje. Najpogostejši zlom po
artroplastiki kolena je suprakondilarni zlom stegnenice. Pogostnost kolčne
periprotetične frakture se giblje med 0.1 – 0.77 %. Lahko je posledica težke
travmatske poškodbe ali pa je posledica slabe kostne strukture in dolgotrajnih
cikličnih obremenitev. Najpomembnejši vzrok naj bi bila pomanjkljiva opora
proksimalne tretjine debla proteze (razpoka v cementu ali liza kosti). Za lokalizacijo periprotetičnega zloma kolčne endoproteze uporabljamo Vancouversko
klasifikacijo (8-kolk), ki razdeli zlome v področje v predelu malega ali velikega
trohantra, debla endoproteze in distalno od apeksa endoproteze. Najpogosteje
nastane zlom femurja na konici femoralnega debla proteze. Ker je tak zlom
nestabilen, je potrebna revizijska operacija za vzpostavitev ponovne stabilizacije endoproteze (10) (11).
Zlomi endoproteze so redki in so večinoma prisotni sočasno z omajanjem.
Najpogostejši so zlomi vratu kolčne proteze ali keramične glavice endoproteze.
Pri revizijski operaciji običajno menjamo le zlomljeno komponento endoproteze.
Izpahljivost endoproteze
Luksacija ali izpah proteze po primarni vstavitvi umetnega sklepa je predvsem
komplikacija kolčne endoproteze in se navadno pojavlja v prvih šestih tednih
pooperativno pri 3 % bolnikov. V kasnejšem obdobju so večinoma združeni
s padci, zdrsi ali ekstremnimi gibi okončine. Pomemben vzrok za izpah je
ohlapnost mehkih tkiv, prekratek vrat endoproteze in s tem nezadostna opora
adduktnega aparata kolčnega sklepa in pojav teleskopskega fenomena. Tudi
neustrezen položaj endoproteze (prevelika anteverzija ali retroverzija acetabularnega dela ali debla endoproteze) lahko privede do izpaha. Izpahljivost endo-
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proteze zmanjšujemo z vajami za krepitev obkolčne muskulature, bolnike pa
opozorimo na gibe in sunke, ki se jih naj izogibajo (1,2).
Obsežne osifikacije – myositis ossificans
Pooperativne heterotropne osifikacije so značilne predvsem po primarni vstavitvi kolčne proteze in se pojavljajo pri v 13 % bolnikov. Vzrok za njihov nastanek ni znan, na rentgenogramu pa jih zasledimo kot blage sence lokalizirane
v predelu ileopsoasne mišice in v abduktorni muskulaturi, v redkih primerih
lahko pride tudi do kompletne kostne ankiloze kolčnega sklepa. Pogosteje se
pojavljajo pri moških in pri bolnikih s pridruženimi obolenji (ankilizirajoči
spondilitis, difuzno idopatsko skeletno hiperostozo) in povzročajo omejeno
gibljivost brez spremljajoče bolečinske simptomatike. V preventivne namene
pri bolnikih s povečanim tveganjem za nastanek heterotropnih osofokacij uporabljamo pooperativno rentgensko obsevanje (800-1000 cGy) in zdravljenje z
NSAIR (indometacin) (1).
Artrofibroza
Obsežno tvorbo brazgotinskega tkiva pooperativno imenujemo atrofibroza,
ki povzroča omejeno gibljivost, oteklino in za razliko od heterotropne osifikacije tudi bolečino. Pogosteje se pojavlja pri mlajših bolnikih. Navadno zadostuje zdravljenje z NSAIR in fizioterapijo, v primeru da je to neuspešno pa je
potrebna revizijska operacija, kjer brazgotinsko tkivo odstranimo in sprostimo
obsklepna mehka tkiva.

POSEBNE ENTITETE PO ARTROPLASTIKI KOLENA
Patelofemoralna simptomatika
Pogostnost patelofemoralne simptomatike po artroplastiki kolena je visoka; v
ta zaplet uvrščamo težave s pogačico in spredaj boleče koleno. Velik odstotek
(8 – 35 %) bolnikov ima po artroplastiki kolena težave s pogačico, ki so lahko
posledica slabe kirurške tehnike, uporabe neprimernih vrst endoproteze ali pa
prekomernega obremenjevanja sklepa v zgodnjem pooperativnem obdobju,
pogosto pa ne moramo ugotoviti natančnega dejavnika bolečine. V to skupino
prištevamo nestabilno pogačico (subluksacije), zlom pogačice in strganje patelarnega ligamenta. Nestabilna pogačica se pojavi zaradi povečanega kota Q in
slabše natezne moči notranje glave kvadricepsa. Večje tveganje imajo bolniki
z valgusom kolena, preveliko notranjo rotacijo femoralnega ali tibialnega dela
proteze in nesimetrično resekcijo pogačice. Bolniki navadno tožijo za bolečino
v sprednjem delu kolenskega sklepa, prisotne so krepitacije, pojavi se lahko
tudi omajanje ali zlom pogačice. Prevalenca zloma pogačice je 0.12 % in nastane zaradi prevelikih mehanskih obremenitev patelofemoralnega sklepa ali
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ponavljajočih subluksacij, med najpogostejše vzroke pa spada avaskularna nekroza (2,12). Možen mehanizem nastanka bolečine je tudi stik degenerativnega
in poškodovanega patelarnega hrustanca s stegnenico, ki zaradi spremenjene
strukture hrustančnega tkiva vsebuje več bolečinskih receptorjev in ima tako
nižji prag pri zaznavanju bolečine. Hkrati je lahko spredaj boleče koleno posledica povišanega intraosarnega tlaka v degenerativno spremenjeni pogačici,
še posebej pri pokrčenem kolenu, kar otežuje prehranjevanje hrustanca in
povzroča bolečino. Da bi zmanjšali pojavnost spredaj bolečega kolena, se
poskuša s preplastitvijo pogačice, ki naj bi znižala pojavnost bolečine, poveča
pa tveganje za nastanek avaskularne nekroze, omajanja, zloma ali subluksacije
pogačice (13).
Togost kolenskega sklepa
Togost kolenskega sklepa je večinoma prisotna pri vseh operiranih in navadno
traja do tretjega pooperativnega meseca. Pod normalno gibljivost umetnega
kolenskega sklepa razumemo 90° fleksijo brez flektorne kontrature od 3 - 5
dneva po artroplastiki kolena. Vzrok za togost kolena po operaciji povezujemo
s prisotnostjo bolečine, ki povzroča mišični spazem iztegovalk in upogibalk
kolena in navadno izzveni tekom rehabilitacije v povprečju po 6 – 8 tednih. V
primeru slabo napredovale gibljivost in sočasno prisotne bolečine je potrebno
izključiti bakterijsko vnetje, sinovitis ali krvavitev v sklep. Slaba boleča gibljivost z zatekanjem kolena je lahko tudi posledica atrofibroze (2).

POSEBNE ENTITETE PO ARTROPLASTIKI KOLKA
Trohanterni burzitis
Pogost zaplet po kolčni artroplastiki je trohanterni burzitis, za katerega je
značilna bolečina v lateralnem delu kolka (trohanter), ki se širi po zunanjem
delu stegna proti kolenu. Bolečina je navadno najhujša pri hoji po stopnicah
navzgor, ležanju na boku, palpaciji trohantra, ob zunanji rotaciji in abdukciji.
Bolečine lajšamo z FTH, ev. z lokalno infiltracijo lidokaina in kortikosteroida.
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DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE OKUŽB
SKLEPNIH PROTEZ
Nina Gorišek Miksić

UVOD
Uporaba kirurških vsadkov se je v zadnjem desetletju močno povečala vsled staranja prebivalstva in razvoja kirurgije. Uporaba sklepnih protez lahko
pomembno izboljša preživetje in kvaliteto življenja bolnikov. Žal pa se kljub
operativni tehniki, asepsi, doslednemu izvajanju perioperativne zaščite ni moč
v celoti izogniti nekaterim zapletom. Med njimi predstavljajo okužbe sklepnih
protez (OSP) najbolj neželjen zaplet, povezan s povečano obolevnostjo in umrljivostjo. V 70-letih so opisovali OSP v kar 5-10% posegov, z izboljšavo operativnih tehnik, dizajna protez, aseptičnimi postopki, perioperativno antibiotično
zaščito ter drugimi postopki se je delež okužb bistveno zmanjšal. Po podatkih
iz literature opisujejo okužbe kolčnih protez pri 0,5 do 1,5 %, okužbo kolenske
proteze pri 2% . Verjetnost okužbe je večja pri revizijskih posegih (1). S staranjem prebivalstva je povprečna starost bolnikov s sklepnimi protezami višja,
hkrati pa imajo pogosteje pridružene kronične bolezni, ki povečujejo možnost
okužbe vsadka.
Zdravljenje teh okužb je pogosto dolgotrajno in povezano z velikimi stroški,
za bolnika pa predstavljajo okužbe veliko obremenitev. Ocenjen strošek zdravljenja OSP je v Združenih državah Amerike 30.000 amerških dolarjev (2).
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MEHANIZEM NASTANKA OKUŽBE VSADKA IN VLOGA
BIOFILMA
Do OSP pride po nepospredni poti (60-80% okužb) ali po hematogeni poti (2040% okužb). Značilno so okužbe povzročene z bakterijami, ki so sposobne tvoriti biofilm. Znotraj biofilma, ki ga sestavlja polisaharidni matriks, so bakterije
zaščitene pred zunanjimi vplivi in imunskimi odzivi ter strukturno delujejo kot
večcelični organizem. Sčasoma biofilm zori v zrelo strukturo. Sproščanje antigenov biofilma v okolico privlači fagocitne celice, ki pa niso sposobne uničiti
mikroorganizmov v biofilmu, temveč uničujejo predvsem okoliška tkiva, kar
doprinese k vnetnemu procesu. Biofilm so zmožni tvoriti po Gramu pozitivni
mikroorganizmi, po Gramu negativni mikroorganizmi, kot tudi glive, najpogosteje pa Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus
viridans, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli idr.
Lahko je sestavljen iz mikroorganizmov ene vrste, lahko pa gre za polimikrobni
biofilm (3,4). Bakterije znotraj biofilma so v metabolno neaktivnem stanju in
so 1000-krat bolj odporne proti antibiotikom kot prosto živeče- planktonične
oblike bakterij. Antibiotična terapija sicer uniči prostoživeče bakterije, vendar
ne more uničiti bakterij znotraj biofilma. To pojasni perzistentno in rekurentno
naravo okužb vsadkov in hkrati pojasni zakaj je zgolj antibiotična terapija v
veliki večini primerov nezadostna za zdravljenje.
Hkrati je pomembno dejstvo, da pristnost umetnega materiala zmanjša potrebno število bakterij za uspešen nastanek infekta za več kot 100.000 krat. Protezo lahko okuži že manj kot 100 kolonij bakterije Staphylococcus aureus, kar
omogoča nastanek okužbe kljub perioperativni antibiotični profilaksi.

KLINIČNA SLIKA IN RAZDELITEV OKUŽB SKLEPNIH PROTEZ
Okužbe sklepnih protez razdelimo glede na čas nastanka na (5, 6):
• zgodnje, ki se pojavijo znotraj 3 mesecev po kirurškem posegu
• odložene, ki se pojavijo med 3 meseci in 24 meseci po posegu
(včasih tudi kasneje),
• kasne, ki se pojavijo po več kot 2 letih po posegu
(običajno nastanejo hematogeno).
Klinična slika je odvisna povzročitelja vnetja in ter časa, ki je potekel od posega.
Pri OSP je vnetno dogajanje lokalizirano na stiku med protezo in okoliškim
tkivom. Pravzaprav ne gre za “vnetje proteze”, pravilnejši izraz bi bil periimplantitis, gre za vnetje v neposredni okolici proteze.
Za zgodnjo okužbo so značilni jasno izraženi znaki vnetja z vročino, bolečino v
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sklepu ter lokalnimi znaki vnetja. Povzročajo jih bolj virulentni mikroogranizmi, kot npr. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae ali po Gramu negativni bacili (Escherichia coli, Klebsiella spp. itd). Do
vnosa virulentnih mikroorganizmov pride že ob posegu, ali pa kasneje neposredno iz vnetja v okolici, kot je na primer okužba kirurškega področja, vnet
hematom itd.
Nasprotno pa so odložene OSP lahko trd diagnostični oreh, saj so znaki vnetja
manj izraziti ali pa jih ob kliničnem pregledu sploh ni. Gre za vnetje male aktivnosti (angl.” low grade”). V ospredju bolnikov težav je topa bolečina v predelu proteze ob odsotnih drugih znakih vnetja, kar težko ločimo od aseptičnega
omajanja. Pojavljajo se od 3 mesecev pa do 2 leti po posegu, v zadnjem času pa
smo opažamo te okužbe tudi kasneje, kadar gre za zelo malo virulentne bakterije, kot na primer Propionibacterium acnes.
Kasne OSP nastanejo hematogeno, klinična slika je običajno bolj izražena
kot pri odloženih OSP. Delež hematogenih okužb je 20-40% med okužbami
sklepnih protez. Tveganje za okužbo vsadka ob bakteriemiji ne glede na klico
je 0,3%, med tem ko je tveganje za OSP pri stafilokokni bakteriemiji (pristnost
Staphylococcus aureus v hemokulturi) od 15 do 50%, zato je zelo pomembno
pomisliti na to možnost pri in vnetje proteze aktivno iskati (7). Najpogostejši
vir hematogene okužbe protez so okužbe kože, dihal, zobovja in sečil.

DIAGNOSTIKA OKUŽB SKLEPNIH PROTEZ
Ob kliničnem pregledu si pri diagnostiki OSP pomagamo z laboratorijskimi,
slikovnimi, mikrobiološkimi in histopatološkimi preiskavami. Žal pa dovolj
specifične in hkrati občutljive preiskave nimamo.
Ob pregledu bolnika opravimo osnovne krvne preiskave, ki zajemajo kompletno krvno sliko z razmazom (KKS+D), določitev kazalcev vnetja (C-reaktivni protein, pri akutnih okužbah tudi prokalcitonin, hitrost sedimentacije
eritrocitov- SR), teste ledvične funkcije in elektrolitov, po potrebi dodatne preiskave. Pri akutnih okužbah so vrednosti kazalcev vnetja (CRP, levkocitoza s
pomikom v levo) običajno povišane. Normalno je pooperativno vrednost CRP
povišana in najvišjo vrednost doseže drugi do tretji postoperativni dan, nato pa
postopoma upade. Ponovno povišanje koncentracije CRP-ja zahteva aktivno
iskanje vira okužbe.
Pri odloženih OSP so vrednosti levkocitov običajno v mejah normale, blago
je povišana vrednost CRP-ja ter zvišana hitrost SR. V raziskavah so preučevali
mejne vrednosti (angl. “cut-off ”) koncentracij CRP-ja in hitrosti sedimenatcija
eritrocitov (SR), ki bi razlikovale OSP od aseptičnega omajanja. Različni avtorji
so bili mnenja, da hitrost SR nad 30 mm/h govori za vnetje. Pri koncentraciji
CRP-ja pa so bila mnenja različna, večinoma so poudarjali vrednosti nad 10

135

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

mg/l.(LIT). Osnovne laboratorijske preiskave so nam lahko v pomoč, vendar so
premalo specifične, saj so kazalci vnetja podvrženi številnimi vplivom (vezivno-tkivna obolenja, malignomi, pridružene okužbe na drugih mestih itd.(8).
Med slikovnimi preiskavami običajno najprej opravimo nativno rentgensko
slikanje sklepa, s katerim izključimo druge razloge za bolnikove težave, lahko
pa vidimo spremembe, ki govorijo za kronično vnetno dogajanje ob protezi.
Opravimo lahko tudi ultrazvočni pregled predela sklepa. Pri akutnih OSP
običajno dodatnih slikovnih preiskav ne opravljamo. Zaradi artefaktov sta CT
in MRI preiskavi pri odkrivanju vnetja ob protezah malo uporabni.
Pri sumu na odloženo vnetje se poslužujemo scintigrafskih preiskav. Trofazna
scintigrafija skeleta s tehnecijem ima pri diagnostiki OSP veliko občutljivost
(90-100%), vendar je specifičnost za vnetje majhna (30-40%). Zlasti v prvih
2 letih po operaciji (v obdobju, ko se pojavljajo odložena vnetja) je trofazna
scintigrafija slabo specifična, saj je kopičenje ob protezi v tem času fiziološko in
odgovorja remodeliranju (angl. “remodeling”). Zato se za odkrivanje odloženih
OSP priporoča scintigrafija z označenimi levkociti, kjer je občutljivost med 8197%, prav tako pa je za vnetje visoko specifična preiskava (89-100%) (9).
Novejša preiskava nuklearne medicine je pozitronska emisijska tomografija
(PET-CT) s 18F-fluoro-2-deoksiglukozo je na področju odrivanja okužb protez
še v fazi preučevanja. Raziskave te metode za odkrivanje OSP navajajo zelo
nasprotujoče rezultate. Navajajo veliko občutljivost preiskave (okoli 82%).
Težava je v specifičnosti preiskave, saj navajajo nekateri avtorji, da preiskava
slabo loči med aseptičnim in septičnim omajanjem. Povečan privzem glukoze v
okolici proteze je opazen tudi pri aseptičnem omajanju, saj gre za neinfekcijsko
vnetno reakcijo.(10,11).
Za dokazovanje OSP se predoperativno poslužujemo tudi mikrobiološke diagnostike. Punkcija sklepne tekočine (12-14) ali punkcija morebitnih abscesnih
votlin ob protezi je priporočena zmeraj, kadar je to izvedljivo. Negativni izvid
kulture aspirata sklepne tekočine ne izključuje vnetja endoproteze, občutljivost
te preiskave pa je med 50 in 93% (12). Pomembno je, da bolniki vsaj 14 dni
pred punkcijo ne prejemajo antibiotikov, saj to dodatno zniža možnost dokaza
bakterij.
Biokemična analiza sklepne tekočine (število levkocitov, delež granulocitov)
nam je lahko v pomoč pri odkrivanju odloženih OSP, saj lahko iz vrednosti
sklepamo okužbo z veliko verjetnostjo (tabela 1).
Intraoperativno se je kot standard uveljavil odvzem tkivnih biopsij obproteznega tkiva (vsaj 5, na področju, kjer je makroskopsko tkivo najbolj spremenjeno),
ki jih pošljemo na mikrobiološko preiskavo ter histološki pregled. Za okužbo
proteze govori histološki izvid, ki prikaže več kot 5 nevtrofilnih granulocitov v
vidnem polju 400 kratne povečave v najmanj 5 vidnih poljih.
Zaradi slabe občutljivost in velike verjetnosti kontaminacije nikoli ne jemljemo
brisov. Občutljivost kulture tkivnih vzorcev se poveča iz 50% pri odvzetih 2
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tkivnih vzorcih na več kot 72%, če odvzamemo večje število tkivnih vzrocev (več
kot 5), kajti zaradi nizkega bakterijskega bremena v obproteznem tkivu pogosto
izvid pri enem odvzetem vzorcu ni pozitiven. Hkrati pa je možna kontaminacija vzorca ob odvzemu, zato je v primeru malo virulentnih bakterij (koagulazno negativni stafilokoki, Propionibacterium acnes) potrebno osamiti istega
povzročitelja v vsaj 2 od 5 tkivnih vzorcev, ali celo v 3 od 5 tkivnih vzorcev (15).
Kadar pa osamimo zelo virulenten mikroorganizem (Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, po Gramu negativni bacili) in
so intraoperativno prisotni znaki gnojenja, upoštevamo že en pozitiven tkivni
vzorec (16). Uporabna novejša diagnostična metoda, katere princip temelji na
odstranjevanju biofilma s vsadkov s pomočjo ultrazvočne kopeli, je sonikacija. Odstranjeno protezo se v operacijski dvorani odloži v neprodušno sterilno
posodo in prelije z Ringerjevo ali fiziološko raztopino. Posodo s protezo nato v
mikrobiološkem laboratoriju potopijo v ultrazvočno kopel. Mehanske vibracije,
ki jih povzroči ultrazvočno valovanje, ustvarijo mikromehurčke v tekočini, ki
obdaja vsadek (kavitacija). Z implozijo mikromehurčkov se mehanska energija
pretvori v kinetično, ki s površine vsadka v tekočino (sonikat) odstrani biofilm
z mikroorganizmi. Moč, frekvenca in trajanje ultrazvočnega valovanja so optimalno prilagojeni zahtevi, da pridobimo čimveč živih mikroorganizmov, saj
je le tako možna nadaljnja bakteriološka kultivacija sonikata in identifikacija
povzročitelja ter določitev občutljivosti za protimikrobna zdravila. Za mejno
vrednost (angl. “cut off ”) izoliranih bakterij, pri kateri govorimo o zelo verjetni
OSP in nad katero je verjetnost konatminacije vsadka zelo majhna, je določenih
50 kolonije tvorečih enot /ml (angl. »colony forming units«, okr. CFU) (17).
Po do sedaj objavljenih študijah, kjer so sonikacijsko metodo uporabljali predvsem za dokazovanje okužb ortopedskih endoprotez, je občutljivost te metode
višja v primerjavi s kulturami obproteznih tkiv (78,5% proti 60,8%), ob podobni specifičnosti (> 98%) (17). Ravno zaradi dobre občutljivosti se je sonikacija
izkazala kot zelo uporabna dodatna diagnostična metoda pri dokazovanju OSP.
Poudariti velja, da je tudi pri tej preiskavi obstaja možnost kontaminacije, zato
je pomembno, da metodo izvaja dobro usposobljena in uigrana ekipa tako v
operacijski dvorani, v laboratoriju, kot tudi kasneje, pri interpretaciji izvidov.

Število levkocitov
9

Delež granulocitov

Septični artritis (nativni sklep)

> 20-100 x 10 /l

Vnetje kolčne proteze

> 4,2 x 109 /l

> 80%

Vnetje kolenske proteze

> 1,7 x 109/l

> 65%

> 75%

Tabela 1. Biokemična analiza punktata sklepa pri vnetjih
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ZDRAVLJENJE OKUŽB SKLEPNIH PROTEZ
Cilj zdravljenja OSP je odstranitev ali umiritev vnetja, preprečiti možnost
ponovitve ali nastanka kronične okužbe ter doseči funkcionalno dober rezultat
(18). Najboljše dosežemo ta cilj kadar eradiciramo vnetje. Različni pristopi in
načini zdravljenja so uveljavljeni v svetu, vendar je zdravljenje zmeraj kombinacija kirurškega zdravljenja in antibiotičnega zdravljenja.
V Severni Ameriki prevladuje predvsem način zdravljenja, ki zajema dvostopenjesko menjavo proteze z daljšim vmesnim obdobjem, pogosteje pa se
odločijo tudi zgolj za supresijsko antibiotično zdravljenje.V Evropi je surpesijsko zdravljenje namenjno predvsem za bolnike, kjer kirurško zdravljenje sploh
ni mogoče. Dvostopenjska menjava vsadka je povezana z dolgo hospitalizacijo,
veliko obolevnostjo, velikimi stroški in včasih tudi večjo umrljivostjo. V zadnjem času je trend manj invazivnih posegov, ki omogočajo ob skrbno izbranih
bolnikih primerljive rezultate. V Evropi se je kot zelo uspešen način zdravljenja
OSP uveljavlja švicarski pristop avtorjev Zimmelija, Trampuža in Ochsnerja
(19). Pri natačnem upoštevanju njihovega algoritma je uspešnost zdravljenja
80-90%, kar je bilo potrjeno tudi v drugih neodvisnih študijah (20,21). Algoritem zdravljenja smo povzeli tudi na Ortopedskem oddelku UKC Maribor
(Algoritem 1, 2).
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Gorišek Miksić N-Krajnc Z. Algoritem zdravljenja

Algoritem zdravljenja proteznih okužb – UKC MB
Odložena okužba (>3 mesece po op.)

Akutna okužba (do 3 mesece po op.) ali
Akutna hematogena okužba +

DDg: aseptično omajanje

neomajana proteza, brez defekta mehkih tkiv
(brez fistul, abscesov)
d

d

Kl. pregled: bolečina, rdečina, toplina, fistula ,
dehiscenca rane, vročina
Preiskave: KKS, CRP,PCT, hemokulture, RTG
in UZ sklepa
Punkcija sklepa: laboratorijska preiskava (št.L,
št.granul.) + mikrobiološka preiskava + kristali
'punctio sicca' - izpirek le za mikrobiološko
preiskavo
IZKUSTVENEMU PREDPISOVANJU
ANTIBIOTIKOV SE IZOGIBAMO
A
(IZJEMA SEPSA!)

Čimprej (najboljše isti dan) REVIZIJA z
OHRANITVIJO VSADKA (debridement z lavažo3 dni + 2 dni drenaža, menjava zamenljivih
delov).
Ob posegu:
 odvzem BIOPSIJ (vsaj 3) za mikrobiologijo +
odstranjen umetni material na sonikacijo (ZZV)
 vsaj 2 vzorca za histologijo
NIKOLI NE JEMLJI BRISOV!!
IZKUSTVENA ANTIBIOTIČNA TERAPIJA PO
ODVZEMU VZORCEV (glede na verjetnega
povzročitelja, upoštevaš dejavnike tveganja)
Po prejemu mikrobioloških izvidov (cca 3-5 dni
po op.) -->
USMERJENA ANTIBIOTIČNA TERAPIJA:
2-4 tedne iv (do normalizacije CRP), nato 8-10
tednov per os.
Trajanje zdravljenja je 3 mesece (kolk in koleno).

Po odpustu iz bolnišnice: kontrole lab. (KKS,
retenti, elektroliti, jetrni testi) pri izbranem
zdravniku na 14 dni.

Kontrole v ortopedski ambulanti:
3. mesec, 6. mesec, 12. mesec, 24.mesec itd.
Prva kontrola teden dni po zaključku AB terapije,
ob kontroli sveži lab.: KKS+D, CRP, SR, RTG.

Kl. pregled: bolečina, rdečina, toplina, fistula ,
vročina (subfebrilna TT)
Preiskave: levkociti, CRP, SR, RTG in UZ sklepa,
scintigrafija z označenimi L (> 6 mesecev po op.)
PRED MIKROBIOLOŠKO DIAGNOSTIKO VSAJ
14 DNI BREZ ANTIBIOTIKA.
Punkcija sklepa ali kolekcije tekočine ob
sklepu: laboratorijska preiskava (št.L, št.granul.) +
mikrobiološka preiskava

Odstranitev proteze
Enostopenjska zamenjava:

-če je okoliško mehko tkivo v dobrem
stanju (brez fistule, abscesa)
-če ne gre za hujša pridružena obolenja
-če ne gre za odporne klice

Dvostopenjska
zamenjava:

(ESBL, klice odporne na rifampicin, ciprofloksacin, glive,
enetrokoki)

Intraoperativno odvzem:
- 5 ali več tkivnih biopsij za mikrobiološko
preiskavo (NIKOLI NE JEMLJI BRISOV!)
- 2 biopsiji za histologijo
- proteza za sonikacijo (ZZV)
IN
nato perioperativna antibiotična profilaksa ali
b
usmerjena ANTIBIOTIČNA th, če je klica znana
pred op. (redko)- idealno lahko že 14 dni pred
zamenjavo TEP prejema antibiotik.

Po prejemu mikrobioloških izvidov (cca 3-5 dan
po op.) -->
USMERJENA ANTIBIOTIČNA TERAPIJA:
2-4 tedne iv (do normalizacije CRP), nato 8-10
tednov per os.
Trajanje zdravljenja je 3 MESECE (kolk in
koleno).

a- če ima bolnik visoke kazalce vnetja in klinične znake sepse, je potrebno po odvzemu kužnin (HK ter punktata sklepa) uvesti izkustveno antibiotično
terapijo (glej tabelo o antibiotični terapiji)
b- v primeru, da je povzročitelj odloženega vnetja znan predoperativno- kar je redko (punktat sklepa)- je idealno že predoperativno 14 dnevno usmerjeno
antibiotično zdravljenje
c- ob odvzemu biopsij je potrebno za vsak odvzeti vzrorecza mikrobiološko preiskavo menjati kirurški pribor ( torej vsaj 3krat)
d-prisotnost fistule onemogoča uspešno zdravljenje z ohranitvijo proteze, ponavadi je uspešna le 2stopenjska menjava!!
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ODSTRANITEV
PROTEZE

Stanje
okoliških
mehkotkivnih
struktur

Dejavniki, ki
vplivajo na
izbor
zdravljenja.

Odporni
mikroogranizmi,
težavni za
zdravljenje (ESBL,
na rifampicin,
ciprofloksacin
odporne
bakterije,drugi
večkratno odporni
sevi, enterokoki,
glive)

Enostopenjska
menjava.
Izpiranje,
drenaža.
Antibiotično
zdravljenje.

Poseg

Zmerno ali močno okvarjena
Abscesi
Fistule

Intakatna ali nekoliko
okvarjena

Dvostopenjska
menjava z
dolgim vmesnim
intervalom (6-8
tednov).
Izpiranje,
drenaža.
Brez vstavitve
distančnika.
Antibiotično
zdravljenje.

-Splošno slabo stanje
bolnika ali veliko
tveganje ob
kirurškem posegu
-Nepokretni bolniki
-Nezmožnost
večkratnih
operativnih posegov

Trajno
supresivno
antibiotično
zdravljenje.

Algoritem 2. Zdravljenje bolnikov, kjer ni možno ohraniti proteze
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Spremljajoči dejavniki:
-Huda imunska
oslabljenost
-Aktivni narkoman (i.v.)
-Menjava ne bo prinesla
funkcionalnega
izboljšanja.

Odstranitev
proteze brez
nadomestitve.
Izpiranje,
drenaža.
Antibiotično
zdravljenje.

Dvostopenjs
ka menjava
s krajšim
intervalom
(2-4 tedne).
Izpiranje,
drenaža.
Distančnik z
antibiotikom
(gentamicin+
vankomicin).
Antibiotično
zdravljenje.
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Kirurški pristopi
1. OHRANITEV PROTEZE - kirurška debridement z lavažo (ob tem pa
odvzem tkivnih biopsij za mikrobiološki pregled iz obproteznega območja) je
primeren za bolnike z akutno OSP ali kasno hematogeno okužbo, kadar imajo simptome okužbe največ 3 tedne. Za uspešno zdravljenje mora biti proteza
čvrsta, okoliška mehka tkiva intakna, brez abscesnih votlin, fistul.
2. ODSTRANITEV PROTEZE - kadar bolnikove težave trajajo dalj kot 3
tedne, je zdravljenje z ohranitvijo proteze ni možno. Prav tako je potrebno
odstaniti protezo, če je ta omajana, če je prisotna fistula ali če so okoliška
mehka tkiva pomembno prizadeta (abscesi, obsežne vnetne spremembe). Pri
odstranitvi proteze je potrebno odstraniti vse dele proteze, ne le poletilenskih
delov. Tudi čvrsto zasidrane proteze je potrebno odstraniti.
•Enostopenjska menjava proteze- v enem posegu se v celoti odstrani stara
proteza in vstavi nova. Ta poseg je primeren za bolnike, ki imajo ohranjena
okoliška mehka tkiva, kadar ne gre za okužbo z bakterijami, ki jih težko
zdravimo (angl. “difficult to treat”- odporne na rifampicin, ciprofloksacin,
ESBL, Pseudomonas spp., glive itd). Tudi kadar gre za bolnika s težjimi
pridruženimi obolenji se ne poslužujemo enostopenjske menjave. Ob
upoštevanju kriterijev je uspešnost tega zdravljenja med 86 in 100%.
•Dvostopenjska menjava proteze- bolnik potrebuje 2 operativna posega. Po
odstranitvi proteze sledi krajši (2-4 tedne) ali daljši (6-8 tednov) interval, ko
je brez proteze oziroma ima v ležišču vstavljen z antibiotiki impregniran cementni distančnik. Distančnik olajša vgraditev nove proteze, saj preprečuje
zabrazgotinjenje, ohranja se ustrezen tonus mišičja okolice, poleg tega olajša
gibljivost bolnika v vmesnem času in omogoča hojo z delno obremenitvijo.
Kadar pa gre za odporne bakterije se odločimo za dolg vmesni interval (6-8
tednov) in ne vstavljamo distančnika. Po premoru sledi drugi poseg, kjer se
vstavi nova proteza. Ta način zdravljenja je za bolnike obremenjujoč in dolgotrajen, vendar je včasih edini uspešni način zdravljenja pri močno vnetno
spremenjenih okoliških mehkih tkivih, kadar je prisotna fistula, abscesi.
Tudi kadar gre za okužbo z bakterijami, ki jih težko zdravimo, je to edini
način.
3.TRAJNA ODSTRANITEV PROTEZE - pri imunsko oslabelih bolnikih in
bolnikih, kjer menjava proteze ne bo vplivala na funkcionalni rezultat.
4.DOLGOTRAJNA ANTIBIOTIČNA SUPRESIJA - le pri bolnikih, ki
niso sposobni za kirurški poseg ali ga zavračajo. Cilj je zaviranje vnetja in
preprečevanje septičnih zapletov. Dolgotrajno antibiotično zdravljenje je povezano s številnimi stranskimi učinki in pojavom odpornih bakterij.
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Antibiotično zdravljenje
Ustrezen izbor antibiotikov ter ustrezno trajanje zdravljenja sta vsaj tako
pomembna pri načrtovanju zdravljenja kot sam operativni načrt (22). Najprej
moramo osamiti povzročitelja, nato pa glede na antibiogram izbrati antibiotik z
dobro biorazpoložljivostjo in možnostjo prehoda na oralno obliko. Pomembna
lastnost pri izbiri je tudi delovanje na bakterije, ki rastejo v biofilmu. Zdravljenje je zmeraj individualno in usmerjeno. Ključnega pomena je zadostna koncentracija antibiotika na mestu vnetja, zato pri izbiramo tiste antibiotike, ki dobro
prodirajo v kost. Pogosto je potrebno začetno parenteralno zdravljenje (vsaj
2 tedna), nato pa nadaljujemo s ustreznim peroralnim antibiotikom. Antibiotiki z dobro biorazpoložljivostjo, ki jih je možno uporabljati v oralni obliki za
zdravljenje okužb kosti, so kinoloni, rifampicin, fucidinska kislina, tetraciklini,
linezolid, trimetoprim s sulfametoksazolom. Slabšo biorazpoložljivost imajo
betalaktamski antibiotiki, zato se jih v oralni obliki pri zdravljenju OSP izogibamo, včasih pa so edina izbira. Običajno trajanje zdravljenja je pri okužbah
kolčnih protez 3 mesece, pri kolenskih protezah je bilo doslej običajno 6
nmesečno zdravljenje, v zadnjem času pa se poslužujemo tudi 3 mesečnega
zdravljenja. V tabeli 2 je navedena priporočena antibiotična terapija glede na
dokazanega povzročitelja.
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Infekcijski odd. :Tabela antibiotikov pri zdravljenju okužb endoprotez
Mikroorganizem

Antibiotik

Odmerek

Način
aplikacije

Opombe

Izkustveno zdravljenje septičnega
bolnika**INFEKTOLOG!!

Amoksiklav
ali
Lendacin

1,2 g /8h

iv

2g/24h

iv

Konzultacija z
infektologom,upoštevaj
kolonizacijo-MRSA,
ESBL

Orbenin + rifampicin
nato PER OS:
Ciprofloksacin+
rifampicin

2 g/6h
300-450/12h tbl

iv
tbl

750 mg/12h tbl
300-450 mg/12h tbl

tbl

1 g na 12 h
300-450 mg/12h tbl

iv
tbl

400 mg / 24h iv
300-450 mg /12h tbl

iv
tbl

750 mg /12 h tbl
2 tbl/8h
500 mg/8h tbl
100 mg/12h tbl

tbl
tbl
tbl
tbl

300-450 mg/12h tbl

tbl

Penicilin G
ali
Lendacin
nato PER OS:
AMOKSICILIN

5MIOE/ 6h iv

iv

2g/24 iv
nato:
1000 mg/8h tbl

iv

Penicillin G
+gentamicin

5 MIOE/ 6 h iv +
5mg/kgTT/24 h v 3 odmerkih

iv

ali
Lendacin

2g/24g

Stafilokoki (S.aureus ali koagulaza
negativni stafilokoki)
Občutljivi za meticilin

Odporni proti meticilinu

Vankomicin +
rifampicin
ali
teikoplanin + rifampicin
ali
Daptomicin +
rifampicin
nato PER OS:
ciprofloksacin ali
primotren ali
fucidinska kislina ali
doksiciklin
+
RIFAMPICIN

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Enterokoki

Penicilin G ali
Ampicilin +
aminoglikozid (gentamicin)
nato PER OS:
AMOKSICILIN

Enterobakterije (E.coli) občutljive za Ciprofloksacin
nato hitro PER OS:
cirpofloksacin
CIPROFLOKSACIN
Pseudomonas aeruginosa

Ceftazidin ali
cefepim +
gentamicin
nato per os (če S):
ciprofloksacin

Odmerjanje glede na nivo
vankomicina (15-20 mg/l)

tbl

5MIO/6 H
2G/4-6H IV+
3-5 mg/kg TT/dan v treh
odmerkih

iv

1000 mg/8h tbl

tbl

400 mg/12h iv

iv

750 MG/12H TBL

tbl

2g/8h iv

iv

3-5 mg/kgTT/dan

iv

750 mg/12h tbl

tbl

Spremljati ledvično
funkcijo

**Pri bolnikih z znaki sepse priporočamo konzultacijo z infektologom pri predpisovanju empirične antibiotične
terapije.
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PREPREČEVANJE OKUŽB SKLEPNIH PROTEZ
V zadnjih desetletjih so nova spoznanja na področju kirurških tehnik ter
preprečevanja okužb pomembno znižala število intraoperativno nastalih OSP.
Pri tem je pomembna predoperativna, perioperativna in postoperativna oskrba
bolnika. Predoperativno je pomembno pri bolnikih izključiti aktivne okužbe
na drugih mestih in v primeru prisotne okužbe poseg prestaviti. Pri bolnikih
s sladkorno boleznijo je pomemebno, da je bolezen dobro urejena, kadilce je
potrebno opozoriti, da imajo večje tveganje za nastanek okužb. Perioperativna
antibiotična zaščita pomembno zmanjša število OSP. Najpogosteje se priporoča
uporaba enega odmerka cefalosporina prve generacije 30 do 60 minut pred
incizijo, odmerek ponovimo le kadar poseg traja dalj kot 3 ure.
Kar 20-40% OSP nastane po hematogeni poti. Tveganje za okužbo vsadka
po hematogeni poti je največje prve dve leti po posegu. Zlasti okužbe kože
so najpomembnejši izvor hematogenih okužb protez, sledijo okužbe sečil in
pljučnice. Antibiotična zaščita pred posegi v ustni votlini se pri bolnikih s
sklepnimi protezami ne priporoča, saj dokazano nima vpliva na zmanjševanje
števila hematogenih okužb vsadkov. Namesto antibiotične zaščite je potrebno
aktivno zdraviti vse bakterijske okužbe pri bolnikih po vstavitvi sklepnih protez. Prav tako priporočamo dobro ustno higieno, posege na zobeh naj opravi
bolnik pred predvideno vstavitvijo proteze, v prvem letu po vstavitvi pa naj se
posegov na zobovju izogiba.
ZAKLJUČEK
Kljub pomembnemu napredku, ki jo v medicino prinašajo vsadki na različnih
področjih, so okužbe na tem področju neizbežne in predstavljajo veliko breme
za bolnika, povezane pa so tudi z velikimi stroški zdravljenja. Pogosto jih težko
ali pozno prepoznamo, kar oteži pravilni postopek zdravljenja.
Za dobro načrtovanje diagnostike in zdravljenja pa ostaja zelo pomembno
sodelovanje med kirurgom, infektologom in mikrobiologom, saj je večinoma
potreben individualni pristop k zdravljenju.
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ANTIKOAGULANTNA ZAŠČITA V
ENDOPROTETIKI IN NOVOSTI
Lidija Lokar
Center za transfuzijsko medicino
Univerzitetni klinični center Maribor

IZVLEČEK
Bolniki z veliko ortopedsko operacijo, artroplastiko kolka in kolena, imajo veliko tveganje za vensko trombozo in pljučno embolijo in so med kirurškimi bolniki najbolj ogroženi. Brez tromboprofilakse utrpi venografsko potrjeno vensko trombozo 40–60% bolnikov, simptomatsko pljučno embolijo približno 4%
bolnikov, ki je smrtna v 0,1-0,4%. Trombembolične zaplete lahko učinkovito
preprečimo z zdravili vendar kljub ustrezni zaščiti utrpi vensko trombembolijo
do 3% bolnikov po ortopedski operaciji. Tveganje za trombembolijo je zvečano
do 3 mesece po operaciji, zato je ob vse krajšem času hospitalizacij več dogodkov po odpustu iz bolnišnice. V naši bolnišnici pri ortopedskih bolnikih
uspešno izvajamo rutinsko tromboprofilakso že od 1985 leta. Danes imamo na
razpolago tudi nove antikoagulante, ki se počasi uveljavljajo v vsakdanji praksi
in predstavljajo prelomnico v antikogulacijskem zdravljenju.
KLJUČNE BESEDE: venski trombembolizmi, preprečevanje, artroplastika
kolka, artroplastika kolena
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UVOD
Venski trombembolizmi (VTE), ki vključujejo vensko trombozo (VT) in
pljučno embolijo (PE) so pogosti zapleti pri bolnikih po veliki ortopedski
operaciji. Brez ustrezne zaščite utrpi venografsko potrjeno vensko trombozo
40–60% bolnikov, proksimalno VT 10-30% bolnikov, simptomatsko pljučno
embolijo približno 4% bolnikov, ki je smrtna v 0,1-0,4% (1). Kljub ustrezni
zaščiti utrpi vensko trombembolijo do 3% bolnikov po ortopedski operaciji,
pojav usodne PE pa je ob vseh ukrepih zaščite zelo redek.
Venska tromboza je delna ali popolna zamašitev ven s trombi. Razloge za nastanek tromboze je opredelil že Virchow z svojo triado: zastoj krvi v venah,
spremembe v koncentraciji in delovanju faktorjev strjevanja krvi in okvara endotelija ob poškodbi žilne stene. Ob artroplastiki kolka ali kolena so prisotna
vsa tri stanja.. VT najpogosteje zajame vene spodnjih okončin, pogosto poteka
asimptomatsko, posebno če je omejena na golenske vene. Simptomatska VT je
posledica širitve strdka in zamašitve proksimalne vene, s čem je zvečana tudi
možnost embolizacije strdka in PE. Poleg opisane triade na nastanek in razvoj
VTE vplivajo še dodatni dejavniki tveganja.

ANTIKOAGULANTNA ZAŠČITA ORTOPEDSKIH BOLNIKOV –
NAŠE IZKUŠNJE
Decembra leta 1975 je v okviru transfuzijskega oddelka SB Maribor ustanovljen laboratorij za hemostaziologijo. Zaradi izrednega pomena v diagnostiki in
terapiji, se je hemostaziološka dejavnost hitro razvijala. Preko koagulacijske dejavnosti so se zdravniki transfuziologi kot konzultanti, pri pripravi bolnikov z
motnjami hemostaze na operativni poseg, tesno povezali s kliniki (2). V obdobju od 1980 do 1985 je naši bolnišnici potekala republiška študija “Preprečevanje
trombembolije pri rizičnih bolnikih”, katere nosilka je bila Vera Urlep Šalinović,
dr.med.spec.transf.. To je bila komparativna študija tromboprofilakse pri ortopedskih bolnikih in ginekološkoh bolnicah. Ortopedski bolniki so bili
razdeljeni v tri skupine in so prejemali: prva skupina kalcijev heparinat 5000
E/12 ur s.c., prvi odmerek 2 uri pred operacijo; druga skupina heparin dihidergot 5000 E/12 ur s.c., prvi odmerek 12 ur pred operacijo in tretja skupina etilbiskumacetat (Pelentan) 75-300 mg zvečer pred operacijo. Zaščito so prejemali
do aktivne pokretnosti. Pri bolnikih na Pelentanu so določali aktivnost faktorjev protrombinskega kompleksa v plazmi in ugotavljali znižano aktivnost že v
intraoperativnem obdobju. Rezultati raziskave so pokazali signifikantno nižjo
incidenco VTE pri bolnikih na Pelentanu, v primerjavi z bolniki prve in druge
skupine. Leta 1985 po zaključku študije, je v prakso vpeljana rutinska pooperativna tromboprofilaksa s peroralnim antikoagulantom pri najbolj ogroženih
ortopedskih bolnikih. Bolniki so prejemali peroralni antikoagulant do končane

148

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

hospitalizacije in Aspirin 100 še 4 mesece po odpustu iz bolnišnice. Že takrat so
naši ortopedski bolniki prejemali podaljšano tromboprofilakso. Leta 1996 smo
prešli na tromesečno antikoagulantno zaščito samo z peroralnimi antikoagulanti, katero smo skrajšali na šest tedensko postoperativno obdobje leta 2000. V
naslednjem letu so bile sprejete smernice za tromboprofilakso pri ortopedskih
bolnikih po katerih se zaščita izvaja z nizkomolekularnimi heparini 4 do 6 tednov, kar smo vpeljali v prakso tudi pri nas. Danes so na razpolago že novi antikoagulanti, ki se počasi uveljavljajo v vsakdanji praksi.

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK VENSKE
TROMBEMBOLIJE
Razen vrste in trajanja operativnega posega so za nastanek VTE pomembne
klinične značilnosti posameznega bolnika in spremljajoče bolezni kot dodatni dejavniki tveganja. Ti so lahko pridobljeni in/ali prirojeni. Pridobljeni dejavniki tveganja so starost nad 40 let, prebolela VTE, debelost, imobilizacija,
hormonska terapija, nosečnost in puerperij, krčne žile, poškodbe, rak, srčno
popuščanje, nefrotski sindrom, kronične pljučne bolezni, infekcije, dehidracija
in antifosfolipidni sindrom kot pridobljena trombofilija. Prirojena stanja nagnjenosti k strjevanju krvi, trombofilije, so pomanjkanje antitrombina, pomanjkanje proteina C, pomanjkanje proteina S, faktor V Leiden, protrombin 20210A
polimorfizem. Z večjim številom dejavnikov tveganja se ogroženost bolnika za
nastanek VT ne le sešteva ampak celo pomnoži zaradi medsebojnega delovanja
dejavnikov (1).

PREPREČEVANJE VTE PRI ARTROPLASTIKI KOLKA IN
KOLENA
Po artroplastiki kolka utrpi venografsko potrjeno VT 40–60% bolnikov brez
protitrombotične zaščite. 20–40% bolnikov utrpi proksimaklno VT, simptomatska pa prizadene le 2–5 % bolnikov (1). Incidenca PE je po različnih
študijah 2 do 15%, po novejših ugotavljajo veliko manjšo incidenco usodne
PE, 0,2–0,7%. Večina VTE nastopi v šestih tednih po operaciji, tveganje pa ostane zvečano tri mesece po operaciji. Po artroplastiki kolena je pogostnost
VT 40–80%, vendar bistveno redkeje zajame proksimalne vene, le v 5–20 %
(1). Poleg tega je obdobje povečanega tveganja za nastanek simptomatske VTE
po odpustu iz bolnišnice pomembno krajše kot po artroplastiki kolka. Tudi
incidenca PE je po artroplastiki kolena manjša (1,5–10 %) kot po artroplastiki
kolka, manj je tudi usodnih PE.
Odločitev o načinu preprečevanja VTE temelji na priporočilih, ki izhajajo iz podatkov pridobljenih v velikih randomiziranih raziskavah. V Sloveniji izvajamo
tromboprofilakso po sprejetih smernicah za preprečevanje venske trombembo-
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lije pri artroplastiki kolka in kolena. Metode so mehanične, medikamentozne z
protitrombotičnimi zdravili in kombinirane.

MEHANIČNE METODE
Mehanične metode za preprečevanje VTE pospešijo venski odtok in zmanjšajo
vensko stazo. Ker ne povečajo tveganja za krvavitev, so primerne predvsem za
bolnike z zadržki za antiokagulacijsko zaščito (1). Zgodnja mobilizacija bolnika
je najbolj enostavna metoda, vendar je zaradi slabše pokretnosti bolnika in pooperativnih bolečin večkrat odložena. Drugi mehanični načini preprečevanja
VTE so: kompresijske nogavice, intermitentna pnevmatska kompresija in venske črpalke za stopala (3). Kompresijske nogavice niso dovolj učinkovite vendar
jih priporočamo ob zaščiti z zdravili. Bolj učinkovita mehanska metoda je intermitentna pnevmatska kompresija, vendar je zahtevna za bolnika in zdravstveno osebje in je ni možno nadaljevati po odpustu iz bolnišnice.

PREPREČEVANJE VTE Z ZDRAVILI
Pri ortopedskih bolnikih so za preprečevanje VTE preizkušena različna
protitrombotična zdravila. Nefrakcionirani, standardni heparin in Aspirin so
v primerjavi z antagoisti vitamina K in novejšimi protitrombotčnimi zdravili manj učinkovita zdravila. Najbolj preizkušeni so nizkomolekularni heparini, ki so učinkoviti in varni, podobno kot antagonisti vitamina K vendar
je ob podaljšanem zdravljenju z kumarini povečano tveganje za krvavitev.
Učinkovitost in varnost novih antitrombotikov, inhibitorjev faktorja X in
trombina je potrjena v raziskovalnih študijah in so vključeni v smernice za
preprečevanje VTE.
Nizkomolekularni heparini
Nizkomolekularni heparini (NMH) so v preprečevanju VTE najbolj preizkušena
zdravila in zmanjšajo tveganje za VTE po ortopedski operaciji za dve tretjini.
Pri nas uporabljamo: dalteparin (Fragmin), enoksaparin (Clexane), nadroparin
(Fraxiparine). V praksi so uveljavljene tri oblike izvajanja preprečevanja VTE
po ortopedski operaciji, ki se med seboj razlikujejo po začetku zdravljenja in
odmerkih NMH: a) prvi priporočeni preventivni odmerek NMH bolnik dobi
12 ur pred operacijo, nadaljnje odmerke pa na 24 ur; b) prvi, polovični odmerek
NMH bolnik dobi 4–6 ur po operaciji, nato na 24 ur prejema priporočeni preventivni odmerek NMH; c) prvi priporočeni odmerek NMH bolnik prejme
šele 12 ur po operaciji, nadaljnje odmerke na 24 ur. Z uporabo NMH pred
operacijo zvečamo učinkovitost zaščite, vendar je nekoliko večje tveganje za
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krvavitev. Pri bolnikih z velikim tveganjem za krvavitev začnemo zaščito po
operaciji.
Tveganje za VTE je zvečano še več tednov po artroplastiki kolka, zato se danes
odločamo za uporabo NMH po odpustu iz bolnišnice še 4 do 6 tednov po operaciji. Po operaciji kolena je čas ogroženosti za VTE krajši kot po operaciji
kolka, zato nekateri priporočajo 10–14 dnevno zdravljenje z NMH (4). V praksi
se je tudi pri teh bolnikih podaljšano zdravljenje z NMH izkazalo varno in
učinkovito, zato se priporoča podobno podaljšanje antikoagulantnega zdravljenja kot po operacijah kolka (1).
NMH se izločajo preko ledvic, zato se ob okrnjenem ledvičnem delovanju
zdravilo lahko kopiči v telesu in poveča tveganje za krvavitev. Pri bolnikih z
očistkom kreatinina manj kot 30 ml/min zmanjšamo odmerek NMH ali zdravljenje nadzorujemo z merjenjem aktivnosti anti-Xa (5). Redek zaplet zdravljenja z NMH je nastanek heparinske imunske trombocitopenije (HIT), ki je
zaradi grozečih venskih in arterijskih tromboz življensko nevaren zaplet (6).
Pojavlja od 5. do 15. dneva po začetku zdravljenja z NMH. Zato moramo v tem
času skrbno spremljati število trombocitov .
Zadržki za zaščito z NMH so aktivna krvavitev, predvsem intrakranialna, predhodna heparinska trombocitopenija, huda trombocitopenija in druga stanja z
zvečanim tveganjem za krvavitev.
Varfarin
Varfarin (Marevan), antagonist vitamina K, je podobno učinkovit kot NMH
(7). Ima pa številne pomanjkljivosti kot so zapozneli začetek učinkovanja, večje
tveganje za krvavitev, ozko terapevtično območje, dolga razpolovna doba, interakcije z zdravili in hrano ter nujno redno laboratorijsko spremljanje (1).
Zaradi zahtevnega zdravljenja z pogostimi laboratorijskimi kontrolami, se varfarin za preprečevanje VTE pri nas več ne uporablja.
Fondaparin
Fondaparin (Arixtra), pentasaharid, selektivni zaviralec aktiviranega koagulacijskega faktorja X, je najbolj učinkovit v preprečevanju VTE po ortopedskih
operacijah. V odmerku 2,5 mg dnevno lahko prepreči več kot 80 % VTE (1,4).
Tveganje za krvavitev pri uporabi fondaparina je pomembno večje kot pri uporabi NMH (8). Pri nas fondaparina za preprečevanje VTE po ortopedskih operacijah ne uporabljamo.
Dabigatran eteksilat
Dabigatran eteksilat (Pradaxa) je novi peroralni antikoagulant z neposrednim,
reverzibilnim učinkom na trombin. Inhibira prosti trombin in trombin vezan
na strdek kar omogoča učinkovito inhibicijo nastanka strdka.. Zdravilo je vsaj
enako učinkovito in varno kot zdravljenje z NMH po artroplastiki kolka in ko-
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lena (9,10). Zdravljenje začnemo 1–4 ure po operaciji s polovičnm odmerkom
(110 mg) in nadaljujemo z odmerkom 220 mg dnevno. Pri bolnikih z artroplastiko kolena traja zdravljenje najmanj 10 dni, pri tistih z artroplastiko kolka pa
28–35 dni. Zdravilo se izloča pretežno preko ledvic in je ob ledvični okvari
možno kopičenje v telesu, zato odmerek zmanjšamo na 150 mg dnevno pri bolnikih starejših od 75 let, kakor tudi pri bolnikih z zmerno ledvično odpovedjo
(očistek kreatinina 30–60 ml/min). Prvi odmerek po operaciji pri teh bolnikih
znaša 75 mg. Pri bolnikih, ki se zdravijo z amiodaronom ali verapamilom je
potrebno tudi odmerek zmanjšati na 150 mg/dan. Zdravilo je možno uporabiti tudi v kombinaciji z NMH katerega bolnik prejema pooperativno v času
hospitalizacije in po odpustu iz bolnišnice začne prejemati dabigatran. Zaradi
farmakokinetičnih lastnosti zdravila je odmerjanje enostavno in laboratorijski
nadzor ni potreben. Dabigatran je kontraindiciran pri bolnikih z napredovalo
ledvično odpovedjo (očistek kreatinina < 30 ml/min), pri bolnikih z jetrno okvaro, pri bolnikih z hudo trombocitopenijo in pri bolnikih z prirojeno ali pridobljeno nagnjenostjo h krvavitvam.
Rivaroksaban
Rivaroksaban (Xarelto), je prvi peroralni direktni inhibitor aktiviranega koagulacijskega faktorja X. Rivaroksaban se je v preprečevanju VTE po operacijah
kolka in kolena izkazal učinkovitejši od NMH, vendar je zdravljenje spremljalo
večje število krvavitev, ki pa ni bilo statistično signifikantno (11,12). Zdravljenje začnemo 6 do 8 ur po operaciji v odmerku 10 mg dnevno. Pri bolnikih z
artroplastiko kolena traja zdravljenje 10 do 14 dni, pri tistih z artroplastiko
kolka pa 28 do 35 dni. Podaljšana profilaksa se priporoča tudi po operaciji kolena pri bolnikih z dodatnimi dejavniki tveganja. Zdravilo je možno uporabiti
tudi v kombinaciji z NMH katerega bolnik prejema pooperativno v času hospitalizacije in po odpustu iz bolnišnice začne prejemati rivaroksaban. Zaradi
farmakokinetičnih lastnosti zdravila je odmerjanje enostavno in laboratorijski
nadzor ni potreben. Dve tretjini rivaroksabana se metabolizira v jetrih, tretjina
pa se nespremenjena izloča preko ledvic. Rivaroksaban je kontraindiciran pri
bolnikih z napredovalo ledvično odpovedjo (očistek kreatinina < 30 ml/min)
in pomembno jetrno okvaro, pri bolnikih z hudo trombocitopenijo in prirojeno ali pridobljeno nagnjenostjo h krvavitvam. Tudi pri bolnikih, ki prejemajo
sistemsko zdravljenje z azolnimi antimikotiki ali z zaviralci proteaz HIV zdravljenje z rivaroksabanom ni priporočljivo.
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ZAKLJUČEK
Z doslednim izvajanjem pravilne in kakovostne antikoagulacijske zaščite ortopedskih bolnikov, lahko še izboljšamo učinkovitost zdravljenja in varnost
bolnika. Upoštevanje strokovnih smernic in individualen pristop do vsakega bolnika je edina prava pot. Nova antikoagulacijska zdravila z dokazano
učinkovitostjo in varnostjo predstavljajo izziv in prelomnico v antikoagulacijskem zdravljenju. Kontinuirana edukacija zdravstvenega osebja in bolnika, ter
njihovo medsebojno sodelovanje je predpogoj za kakovostno antikoagulacijsko
zdravljenje.
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NEMEDIKAMENTOZNA ZAŠČITA IN GLOBOKA
VENSKA TROMBOZA V ORTOPEDIJI
Milko Milčić

POVZETEK
GVT je pogost zapet pri bolnikih po artroplastiki, zato je preventivna zaščita
bolnikov v zgodnjem pooperativnem obdobju nujna. Večina primerov GVT
je asimptomatske narave. GVT zdravimo z nizkomolekularnimi heparini v
terapevtskih odmerkih. V preventivi se v zdanjem času vse več uporabljajo
direktnimi reverzibilnimi inhibitorji trombina v peros obliki. Slednji imajo
prednost tudi v tem da ne povztočajo heparinske trombocitopenije. Invazivne
oblike zdravljena imajo mesto pri hujši obliki GVT z prizadetostjo okončine.
Kljub arhajičnem prizvoku ima ta oblika zdravljenja bostveno nižjo pojavnost
postrombotičnega sindroma.
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UVOD
Hemostaza je značilnost krvnih komponent, da na omejenom mestu ob aktivaciji fizjoloških mehanizmov preidejo v aktivno obliko ter v mesebojni interakciji tvorijo strdek z namenom preprečitve nadaljne izgube krvi ob krvavitvi.
Tromboza je patofizjološki proces znotrajžilnega strjevanja, ki ima za posledico
obstrukcijo ali okljuzijo krvne žile. V osnovi gre za hemostatske mehanezme
aktivirane z ptološkimi dejavniki, ki so lahko generalizirani ali omejeni na
določenem obsegu krvne žile.
DIK je posebna oblika znorajžilnega strjevanja, ki ima za posledico trombocitopenijo ter hemoragično diatezo.
Glede sprožilnih dejanvnikov razlikujemo provocirano GVT pri bolnikih z dejavniki tveganja ( pri onkoloških bolnikih ter bolnikih po predhodno preboleli
GVT, bolnikih po operativnih posegih, kontracepciji ) ter neprovocirano
GVT pri bolnikih brez dejvnikov tvrganja . Pri slednjih pogosto ugotavljamo
simetrični vzorec pojave GVT.
Glede na klinično sliko ralikiujemo simptomatsko in asimptomatsko oblko
GVT. Asimptomatska oblika je znatno pogostejša od simptomatske. V kinični
sliki GVT je prisotna oteklina, bolečina v mečih, ki se stopnjuje ob gnetenju, v
hudih primerih je prisotna rdečina z znaki akutnega vnetja ter povišeno telesno temperaturo, v najhujših primerih je lahko okončina cirkulatorno ogrožena
Resen zaplet GVT je pljučna embolija, ki je lahko tudi prvi klinični znak GVT
.Po nekaterih poročanjih kar 10% celotne bolnišnične umrljivosti pripisujejo
pljučni emboliji, od vseh hospitaliziranih bolnikov 1% umre zaradi plučne embolije.

PATOGENEZA
Pri nastanku strdkov in patogenezi GVT imajo osrednjo vlogo trombocit. Ti
imajo na svoji površini glikoproteinske receptorje(GP). GP Ib alfa je receptor
trombocitov, ki ne potrebuje aktivacije ter se veže za aktivno obliko VWF (von
Wilberantov faktor) ki se izloča iz poškodovane žilne intime v obliki mikroaregatov VWF. Posledično pride do aktivacije trombocitov v katerih nastaja calpain. Cateplin je nelizosomna cistein proteaza, ki odgovorna za prokoagulantne
lastnosti trombocitiv. Preko integrinskih receptorjev (GPIIb/GPIIIa, alfa2beta1
in GPIV) aktivirani trombociti vežejo ligande kot so VWF, fibrinogen, kolagen
ter nekatere druge subendotelne protein, ki omogočijo adherenco trombocitov
na mestu poškodbe žilne intime ter nastanek površinskega sloja trombocitov.
Tako nastali membranski kompleks predstavlja osnovo za nadaljno regrutacijo prostih trombocitov pri čemer ima osrednjo vlogo aktivna oblika VWF. Ti
trombociti se nato stabilizirajo preko integrinov alfaIIbbeta3 receptorjev, ki
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vežejo fibrinogen. Trombociti imajo ob opisani proagregantni tudi prokoagulatorno vlogo. Pri današnjem razumevanju predstavljajo trombociti katalitična
mesta aktivacije faktorjev koagulacije, ki se sicer v neaktivni obliki nahajao v
krvni plazmi.Primarno na membrani trombocitov nastane tenase kompleks v
katerem sta vključena IX in VIII, ta kompleks nato omogoča vezanje proste oblike faktorja X in njegovo aktivacijo v protrombinaza kompleksu, ki je pravtako
vezan na membrano trombocitov.Ob tem trombociti tudi pospešeno proizvajajo mRNA za sintezo tkivnega faktorja, ki je osrednji sprožilni dejavnik
ekstrinžične koagulacijske poti. Koagulacijo dodatno pospešjejo mikrodelci, ki
jih prav tako proizvajajo trombociti.
Pri današnji razlagi hemostaze in patogeneze GVT imajo osrednjo vlogo trombociti.

ETIOLOŠKI FAKTORJI
Patogenezo GVT pripisujemo dejavnikom Vichowove triade; 1. hiperkoagulabilnost 2.staza 3.poškodba žilne intime.
Hiperkoagulabilnost
Je povezana z nekaterimi prirojenimi motnjami hemostaze kot je motnja generiranja ali aktivnosti trombina, protein c, protein s,plazminogena ter faktorja
XII . Motnje aktivnosti ADAMTS-13 metaloproteaze, ki razgrajuje komplekse
VWF pravtako povezujemo z hiperkoagulabilnostjo ter pojavo idiopatske
trombocitopenične purpure. Kongenitalna trombofilija je sicer prisotna pri kar
10-15% bolnikov z neinducirano VTE. Sekundarna hiperkoagulopatija je posledica podvrženosti dejavnikom, ki imajo za possedico hiperkoagulatornost
ali kroničnim obolenjem kot je diabetes,hiperlipidemija, ciroza jeter, KOPB,
mieloproliferativna obolenja, malignim obolenjem, nosečnost, kontracepcija,
stanja po IVC imobilizacija, anomelije krvnih žil stanja po večjih kirurških operacijah itd.
Venska staza
Je običajno posledica valvolarne disfunkcije venskega sistena, anomalij žilja,
posledica srčnega pešanja, žilnih obolenj, ki imajo za posledico spremembe
izoelastičnih lastnosti krvnih žil, imobilizacija, neaktivnost mišične črpalke itd.
Poškoda krvne žile oziroma njenega endotela
Je osnovni sprožilni dejvnik nastanka GVT. Trombociti zaznajo mesto
poškodbe krvne žile ter ga ob prisotnosti aVWF preplastijo. Ob tem pride do
aktivacije ekstrinzične poti koagulacije ter nastanka strdka.
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DIAGNOSTIKA
GVT je resen zaplet pooperativne rehabilitacije, v asimptomatski obliki lahko
GVT dokažemo z venografijo v 40-85%, proksimalno GVT v 5do 36% ter prevalence PE v 0.9 do28%in 0.1 do 2% prevalence smrtnih oblik PE.
Sum na GVT je klinične narave. Prisotnost kliničnih simptomov, Homanovega
znak, dispneja je zadosten pogoj za nadalnje diagnostične obravnave. GVT
izkjučimo z laboratorijskimi preiskavami ELISA D- dimer,pri čemer normalne
vrednosti le teh z zanestlivostjo izklučujejo prisotnost GVT. Povišane vrednosti
D-dimera so lahko prisotne tudi pri vnetnih boleznih, reumatoidnem artritisu,
nosečnosti, onkoloških bolnikih pri bolnikih po poškodbah ali operativnem
posegu. Z duplex UZ nato potrdimo ali zavržemo sum na GVT tri the bolnikih
ter bolnikih z povišanimi vrednostmi D- dimera. Ob sumu na pljučno embolijo
opravimo ventilacisko perfuzisko scintigtravfijo skeleta, CT pljuč z kontrastom
ali se odločimo za pljučno angiografijo, ki nam prikaže segnemtno PE ne pa
blažje subsegmentne oblike.
Pri bolnikih z neprovocirano simptomatsko GVT ter pri onkoloških bolnikh
je verjetnost kolateralne asimptomatske GVT 33-38% zato je pri teh bolnikoh
nujno izključiti tudi takšno možnost.

ZDRAVLJENJE
Razlikujemo konzervativno sistemsko zdravljenje z nizkomolekularnimi
heparini, ter operativno zdravljenje z trombektomijo ali katetersko vodeno
trobolizo.
Pri konzeravativnem zdravljenjunaj najpogosteje uporabljano nizkomolekularne heparine, ki so v osnovi indirektni inhibitorji trombina ter za svoje
delovanje potrebujejo antitrombin. Heparin v terapevtskih dozah uporabljamo
le pri zdravlju GVT z PE. Zdravljenje provocirane oblike GVT običajno traja 3-6 mesecev v obliki antikoagulantne zaščite z NMH. Neprovocirana ali
ponavljajoče GVT potrebuje trajno antikoagulantno zaščito.
Zdravljenje z NMH je varna oblika zdravljenja z širokim terapevtskim oknom,
ki ne zahteva stalen nadzor koagulaciskih časov kot je to primer pri antagonistih vitamina K. Po drugi srani je zaradi možnosti pojave heparinsko izzvane
trombocitopenije nujena konrola KKS. Gre za nastanek protiteles na kompleks heparin- P4 receptor trombocitiov. Na ta zaplet je potrebno pomisliti
ob vsakem znižanju vrednosti trobocitev, ki nastopi v času AKZ ali 14dni po
njenem zaključku. V tem primeru je potrebno prekiniti zdravljenje z NMH ter
jih nadomestiti z drugačno obliko AKZ. Inhibitorji trombina IIa ter polisaharid fondoksaparin so se izkazali za uspešne pri zdravljenu z heparini izzvane
trombocitopenije . Ti priprvaki tudi ne povzročajo HIT ter so s tega stališča v
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prednosti pred NMH.
Pri bolnikih po artroplastiki jer ravno zaradi prisotnosti dokazane asimptomatske GVT tudi do 60% ki lahko v 75% napreduje v simptomatsko obliko
nujna antikoagulantna zaščita. Pri nas najpogosteje predpisujemo zaščito z
NMH, v zadnjem času pa se vsebolj uveljavljajo direktni inhibitorji trombina.
Trenutno sta na našem tržišču pisotna dva tahkšna preparata, dabigatran, ki je
reverzibilni inhibitor trombina ter rivaroxaban, ki je inhibitor aktivne oblike
faktorja koagulacije Xa. Gre za preparate, ki se aplicirajo per os, za razliko od
subkutane aplikacije NMH.
Študije kažejo da ni zlačilne razlike v pogostosti pojave GVT pri zaščiti z Aspirinom v kombinaciji z pnevmatskimi kompresiskimi napravami in tiste pri
zdravljenju z MNH v kombinaiji z pnevmatskimi napravami.Slednje pogosteje uporabljamo v ortopediji . AKZ z Aspirinom je pogosteje predpisana pri
onkoloških bolnikih.
Kompresivne pnevmatske naprave prispevajo k hitrejši rehabilitaciji bolnikov
po artroplastiki saj zmanjšujejo otekline ter posledično trajanje bolnišničnega
zdravljna. Pri nas je takšna oblika zdravljenja in rehabilitacije še ni dovolj
izkoriščena.
Trombektomija je bila pred časom edina oblika zdravljenja GVT. Danes je
omejena na težje oblike GVT, kjer je prisotna vaskularna ogroženost okončine.
Uporabljajo se miniinvazivne tehnike. Prednost takšne oblike zdravljenja je
tudi manjša pogostnost pojave posttrombotičnega sindroma PTS ( valvularni
refluks, zatekanj,pigmentacija, povišani venki pritisk, krči, ulceracije, lipodermatoskleroza) . Dejavniki tveganja PTS so debelost, proksimalna GVT,
ponavljajočaGVT ter varice. Zdravljenje vključuje kompresiske poveze ter
počitek z privzdignjenimi nogami.
Katetersko usmerjena tromboliza je namenjena pacjentom z proksimalno ileofemoralno trombozo, perfuzisko prizadetostjo okončine ter bolnikom, ki so
bili neuspešno sistemsko zdravljeni. Pri bolnikih zdravljenih z katetersko trombolizo je nižja pojavnost postrombotičnega sindroma.
Preventivno povezovanje okončin ima svoje mesto pri vseh obljikah zdravljenja in zaščite GVT. Pri tem je potrebno povdariti da moramo okončino povijati
v celotni dolžini, povijanje od kolena navzdol povezujejo z pogostejšo pojavo
proksimalne oblike GVT.

KONTRAINDIKACIJE ANTIKOAGULANTNE ZAŠČITE
Antikoagulantna zaščita spremeni hemostatske mehanizme z pomikom koagulabilnosti v smeri zmanšanje koagulacije ter posledično hemoragične diateze.
Motnja hemostaze predstavlja hemoragično diatezo z možnostjo podaljšane
krvavitve. Pri bolnikih po večjih operacijah je zato takšno zdravljenje lahko po-
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encialno škodljivo. Antikoagulantna zaščita mora zato biti ustrezno prilagojena
individualnem statusu koagulacije prejemnika. V ta namen je potrebno preveriti čase koagulacije(PČ protrombinski čas INR, inernacionalno norminizirano
razmerje, ki omogočata vpogled ustreznosti ekstrinzične poti koagulacije- faktorji X, VII ter tkivnega faktorja. APTČ- aktivirani parcialni tromboplastinski
čas je odvisen od aktivnosti intrizične poti koagulacije) in čase strjevanja krvi.
Določanje hiperkoagulabilnosti se ni izkazalo merodajno za preventivo GVT
zato ti testi niso v standardni uporabi. Tromboelastografija je starejša metoda
določanja splošne hemostaze ter fibrinolize, ki pridobiva vse večji pomen. Ne
glede na hemosttski status je absolutni učinek antikoagulantne terapije ugoden
v primerih da ne obstaja jasna kontraindikacija za takšno zdravljenje. V primerih hiperkoagulabilnosti je potrebna učinkovitejša zaščita, ki jo predpisujemo
osebam z predhodno prebolelo trombozo, posebaj če je bila ta neizzvana oz.
provocirana. Posebaj moramo biti pazljivi pri adipoznih osebah, sladkornih
bolnikih, starostnikih z srčnim popuščanjem,osebah z motnjami v koagulantmen statusu ter venskimi anomalijami. Posebno pozornost potrebujejo tudi
osebe z jetrno cirozo, pri katrih je zmanjšana sinteza koagulantnih faktorjev,
kljub temu je incidenca GVT pogostejša, zato je tudi pri the bolnikih indicirana
antikoagulantna zaščita.
Mehanične pnevmatske naprave so varna oblika antikoagulantne zaščite, Kontraindikacirane so le v primeru resne anomalije perifernega arteriskega žilja.
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POOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
BOLNIKA NA ORTOPEDSKEM ODDELKU
Hilda Rezar, Tanja Lorbek, Nataša Čoh
IZVLEČEK
Hoja in gibanje predstavlja za vsakega človeka možnost komunikacije, druženja
in rekreacije.
Danes predstavlja operativna vstavitev proteze rutinski poseg, ki omogoča
izboljšanje kvalitete življenja bolnikov.
Pomembna vloga medicinske sestre je v prepoznavanju potreb bolnika,
nudenju pomoči pri doseganju samostojnosti v bolnišnici in domačem okolju.
Aktivnosti medicinske sestre so usmerjene v terapevtsko komunikacijo in
vključevanje svojcev. Informiranje bolnika pred in med opravljanjem aktivnosti mu bo dal občutek pomembnosti in ga pritegnil k sodelovanju. Starost in pridobljena izobrazba nimata velike vloge pri napredovanju v samostojnosti. Na
napredovanje in sodelovanje bolnika prav tako ne vpliva okolje v katerem živi.
KLJUČNE BESEDE: zdravstvena nega, zdravstveno vzgojno delo, bolnik.
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UVOD
Bolniki z degenerativnimi obolenji sklepov so sprejeti na oddelek načrtovano,
dan pred predvidenim operativnim posegom. Vedeti moramo, da bolnika
pripelje na naš oddelek bolečina in motena funkcija degenerativno spremenjenega sklepa, ki je za bolnika zelo moteča in jim spremeni kakovost življenja.
Pogosto so bolniki z degenerativnimi obolenji nezadostno seznanjeni z obolenjem in operativnim potekom zdravljenja, nepoznavanje aktivnosti zdravstvene
nege in oskrbe pa jih naredi občutljive, prestrašene, zaskrbljene in razdražljive.
Prav iz tega razloga je potrebno prilagoditi osebnostni pristop in odnos do
vsakega bolnika posebej in ga obravnavati kot celostno osebnost in ne kot
bolezensko stanje.
Ne glede na časovno omejenost, moramo bolniku zagotoviti dovolj časa za pogovor, zasebnost med potekom zdravljenja in zaupnost podatkov. Za pozitiven
odnos sta zelo pomembna prvi stik in vzpostavitev zaupanja med bolnikom in
medicinsko sestro. Trudimo se zgraditi sproščen, vendar profesionalen odnos,
ki temelji na zaupanju in spoštovanju bolnikove integritete. Naš pristop je
prilagojen glede na bolnikov nivo znanja in razumevanja ter njegovo pripravljenost, motiviranost in zmožnost, da se o poteku zdravljenja pogovarja.
Med samim izvajanjem posegov in postopkov zdravstvene nege gledamo bolnika v oči in mu z razumljivimi besedami, enostavnimi kretnjami in izrazom
na obrazu pokažemo enakopravnost, spoštovanje, razumevanje, podporo in
strpnost. Pomembno je, da ga pomirimo, opogumimo in mu vedno damo
možnost, da izrazi svoje potrebe, želje in stiske. Posebej pozorni smo na njegovo neverbalno odzivanje. Informacije vedno podajamo mirno, dovolj glasno,
izražamo se optimistično, na nivoju bolnikovega razumevanja in dojemanja.
Na koncu preverimo, če je bolnik razumel naše informacije, razlage, napotke in
mu damo možnost dodatnih vprašanj.
Za dajanje informacij o bolnikovi bolezni in poteku zdravljenja je odgovoren
zdravnik. Medicinska sestra mora v okviru svojih kompetenc, bolniku predstaviti svoje področje delovanja, za katerega je odgovorna.

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA
Zdravstvena nega bolnika na dan operacije
Na dan operacije se pacient zjutraj higiensko uredi, odstrani ves nakit, ličila,
zobno protezo, kontaktne leče, slušni aparat. Medicinska sestra pripravi mesto
operativnega posega (če je potrebno ga obrije) in ga označi. Pacientu da predpisano premedikacijo s strani anesteziologa in ga odpelje v operacijsko dvorano.
Po končanem operativnem posegu bolnika prevzamemo v zbujevalnici.
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Medicinska sestra preveri stanje bolnika, preveri drenažo (količino krvavitve,
drenažo) in preveri naročila operaterja. V kolikor bolnikovo stanje dopušča
opravimo RTG operirane okončine. Bolnika namestimo v sobo za intenzivno
nego na oddelku, kjer intenzivno nadzorujemo vitalne funkcije, opazujemo
operirano okončino (barvo, mišično moč, občutek za dotik in temperaturo),
nadomeščamo tekočine (intra venozno in oralno), apliciramo zdravila po navodilu zdravnika, nenehno nadzorujemo bolečino in jo kontinuirano blažimo
z predpisanimi analgetiki.
Posebno pozornost namenimo položaju operiranih okončin.
Pri vstavitvi kolčne endoproteze leži operirana noga iztegnjeno na blazini v
notranji rotaciji in rahlo odmaknjeno od ne operirane noge.
Kadar ima pacient operirano koleno, leži operirana noga na ravni podlagi,
rahlo podložena v gležnju. Koleno hladimo z ledom.
Pri operativnem posegu na gležnju mora biti noga rahlo dvignjena (podložena
z blazino) in hlajena z ledom.
Pri vstavitvi ramenske proteze bolnika namestimo v rahlo privzdignjen položaj,
na operirano ramo namestimo mitelo ali Gill Crist in ramo hladimo z ledom.
Posebej pozorni smo pri opazovanju rane in količine krvi iz rane. S pomočjo
reinfuzije vrnemo v prvih petih urah prečiščeno kri v krvni obtok, bolniku
vrnemo tudi avtologno kri (če jo je dal pred predvidenim operativnim posegom).
Bolniku pokažemo dihalne vaje, ki jih izvaja leže (globoko dihanje z
izkašljevanjem, dvigovanje zgornjega dela telesa s pomočjo trapeza) in aktivne
vaje s stopali za poživitev krvnega obtoka. S tem preprečujemo zastoj krvi v
venah in nastanek strdka. Bolnika spodbujamo k izvajanju vaj večkrat dnevno.
Prvi dan po operaciji
Zjutraj se bolnik s pomočjo medicinske sestre oz. zdravstvenega tehnika higiensko uredi. Izmerimo mu vitalne funkcije, odvzamemo naročene krvne
preiskave in apliciramo predpisano terapijo. Naredimo prevez in po naročilu
operaterja odstranimo drenažne cevke.
Ta dan bolnik lahko uživa normalno prehrano v manjših količinah, medicinska
sestra mu pri tem pomaga.
Fizioterapevt skupaj z bolnikom začne z razgibalnimi vajami v postelji, nato
ga nauči pravilnega posedanja preko roba postelje in vstajanja. Če bolnikovo
zdravstveno stanje dopušča gre s spremstvom do stranišča s pomočjo hodulje.
Fizioterapevt bolnika pouči o pravilni tehniki hoje (razbremenitvi operirane
noge) in pravilni uporabi ortopedskega pripomočka. Po opravljeni fizioterapiji
bolnika premestimo na bolniški oddelek, kjer je bil pred operativnim posegom.
Pri posedanju, vstajanju in hoji čez dan in ponoči mu pomagajo medicinske
sestre. Pred vsakim vstajanjem morajo biti noge povite od prstov do dimelj z
elastičnim povojem ali ustrezno elastično nogavico.
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Drugi in nadaljnji dnevi po operaciji
Medicinska sestra nudi pomoč bolniku pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnostih. Spodbuja bolnika, da večkrat dnevno vstane in se sprehodi. Bolniku
nudi informacije kaj lahko in česa se naj izogiba ob prihodu v domače okolje.
Injekcije nizko molekularnega heparina si bo moral bolnik aplicirati 4-6 tednov
po operaciji, ves ta čas mu bo moral nekdo od svojcev povijati noge. Po šestih
tednih gre bolnik (če odobri komisija ) na končno rehabilitacijo v zdravilišče.
Navodila, ki jih damo pacientu ob odhodu domov so odvisna od okončine, kjer
je bil poseg opravljen.
Pacientu z vstavljeno kolčno protezo damo navodila glede vsakdanjih opravil.
Pozoren mora biti na položaje in gibe, ki jih lahko izvaja in tiste, ki mu lahko
škodujejo (sedanje na nizke podlage, počepanje, ležanje na zdravem boku brez
blazine, krčenje in zvračanje noge navznoter, križanje nog, nepravilno sedanje
v avto,…). Elastične nogavice ali povoje naj pacientu namesti vedno kdo od
svojcev ali znancev, pri obuvanju čevljev naj uporablja dovolj dolgo žlico za
čevlje. Da bi preprečili padce in s tem izpah ali razmajanje proteze, je potrebno v stanovanju odstraniti vse preproge, namestiti držala v kopalnici in na
stranišču, poskrbeti za primerno osvetlitev… Vožnja avtomobila se priporoča
8 tednov po operaciji. S seksualnimi aktivnostmi lahko bolnik prične 4-6 tednov po operativnem posegu. V prostem času se bolnik lahko prične ukvarjati
z lažjimi športnimi aktivnostmi, kot so hoja, kolesarjenje, pohodništvo in plavanje. Bolnik se naj izogiba kontaktnim športom: košarka, nogomet, smučanje,
tenis, rokomet. Športne aktivnosti so odvisne od posameznikove starosti, teže
in stopnje aktivnosti posameznika pred operativnim posegom.
Pri posegu na kolenu, je potrebno razbremenjevati operirano nogo z uporabo
bergel vsaj 3 mesece po operaciji (glede na navodilo operaterja). Stanovanje naj
bo primerno osvetljeno, bolnik naj ne prenaša stvari v rokah, saj roke potrebuje
za uravnavanje ravnotežja. V zgodnjem po operativnem obdobju naj bolnik iz
stanovanja odstrani hišne ljubljenčke, saj so le-ti pogosto vzrok za padec. Izogibati se mora kontaktnim športom in udarcem v operirano koleno. Priporočljiva
je hoja, pohodništvo, tenis, plavanje, kolesarjenje.
Oteklina in toplota sta pri operaciji na gležnju lahko prisotna še 4 -6 tednov po
operativnem posegu. Pomembno je razbremenjevanje in hlajenje operiranega
gležnja. Sponke (šivi) bodo odstranjeni 10 – 14 dan po operativnem posegu.
Tuširanje ni priporočljivo dokler so na rani kraste oz. brazgotina ni čista. Ob
ponovnem pričetku tuširanja naj voda teče čez rano (ne namakati gležnja v
umivalniku ali kopalni kadi, tudi ne ščetkati mesta brazgotine). Bolnik potrebuje pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih (vožnja, nakupovanje, kopanje, priprava obrokov in gospodinjska dela) vsaj šest tednov po operaciji. Rehabilitacija
traja 2 – 3 mesece, lahko pa traja tudi šest mesecev, da lahko bolnik prične z
normalnimi aktivnostmi
Bolnik pri operativnem posegu na rami potrebuje pomoč pri oblačenju, izva-

166

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

janju osebne higiene, pripravi hrane in vsakodnevnih aktivnostih vsaj šest tednov po operaciji. Po navodilih operaterja bo bolnik nosil mitelo oz. izvajal vaje
glede na stanje mišic ramenskega obroča . Pri ležanju je priporočljivo podložiti
operirano roko z manjšim vzglavnikom.
Šesti ali sedmi dan (odvisno od operativnega posega in fizičnega stanja bolnika) bolnika odpustimo v domačo oskrbo. Naredimo prevez operativne rane,
z fizioterapevtom opravi predpisano fizikalno terapijo. Skupaj s bolnikom in
svojci preberemo odpustnico, preverimo recepte in damo ustna navodila. Obvestimo patronažno službo kadar jo bolnik potrebuje (prevez rane, neurejene
družinske razmere, aplikacija nizko molekularnega heparina,…).
Bolnika napotimo k osebnemu zdravniku čez sedem dni, kateri kontrolira stanje rane ( naredi prevez in odstrani sponke) in kontrolira krvne teste.

ZAKLJUČEK
Bolnik potrebuje v času operativnega zdravljenja jasna navodila, ki mu bodo
pomagala h hitrejšemu okrevanju. Medicinske sestre moramo poznati naravo
operativnega posega, da lahko nudimo bolniku pravilno zdravstveno oskrbo.
Pomembno je usklajeno delovanje zdravstvenega tima, ki z bolnikom sodeluje
v času bolniške oskrbe. Ne smemo pozabiti, da bolnik ni v bolnišnici samo
zaradi obolelega uda - organa, ampak potrebuje tudi prijazno besedo, topel pogled in sočuten stisk roke. Samo, če bomo bolnika obravnavali kot osebnost se
bo ob nas počutil varno, pomirjeno, nam bo zaupal ter bo zaradi tega njegovo
okrevanje hitrejše.
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MAGNETOTERAPIJA PRI RAZMAJANOSTI
KOLČNIH PROTEZ
Zmago Turk, Jože Barovič, Breda Jesenšek Papež

IZVLEČEK
V prispevku povzamemo zgodovinske in sodobne raziskave o delovanju magnetoterapije pri zdravljenju degenerativnih sprememb na gibalnem aparatu,
pri zdravljenju aseptičnih nekroz kolka in pri razmajanosti kolčnih protez ter
upočasnjenega celjenja pri različnih frakturah.
Upoštevajoč koristne učinke magnetoterapije smo pri petih bolnikih v letu
2010 aplicirali 20-kratno seanso magnetoterapije pri začetni razmajanosti
kolčne proteze.
KLJUČNE BESEDE: magnetoterapija, koksartroza, endoproteza kolka.
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UVOD
Sodobna znanost je v zadnjih letih dokazala, da elektromagnetna polja vplivajo na žive organizme v okolici delovanja teh polj. Vplivi na žive organizme
so lahko koristni in tudi škodljivi. V medicini se uporablja magnetoterapija
pri zdravljenju številnih bolezni. Uporablja se predvsem kot nizkofrekventno
pulzirajoče magnetno polje jakosti od 0 do 10 mT in frekvence do 100 Hz.
O čudodelnosti železovih rudnin imenovanih magnezit po mestu nahajališča
Magnesie v Mali Aziji so znani številni zapisi iz starogrških časov. Med njimi
je najbolj znan zapis starogrškega filozofa Thalesa iz leta 585 p.n.št..V svojih
zapisih, med ostalim, priporoča uporabo magnezita pri zdravljenju številnih
bolezni. Tudi drugi filozofi oz. fiziki takratnega časa so raziskovalni delovanje
magnezita. Med njimi je najpomembnejši Demokrit (460 do 373 p.n.št.). Le-ta
je predvideval, da je vsako telo oz. stvar sestavljena iz neskončno majhnih nedeljivih delcev - atomov. V svoji razpravi Mikros diakosmos razlaga, da je vse v
življenju odvisno od gibanja atomov v praznem prostoru. Vzrok gibanja je sila,
s katero se atomi združujejo in brez katere bi se atomi gibali neorganizirano v
praznem prostoru. Demokrit je oče materialistične atomistike. Platon (427 do
348 p.n.št.) meni, da je magnet božanska sila, ki nima samo vpliva na železne
prstane, temveč lahko ssvojo močjo vpliva na živa bitja.
Tudi Aristotel (384 do 322 p.n.št.), učenec Platona in učitelj Aleksandra Velikega je v svoji najpomembnejši knjigi Physice acroasis opisoval naravne zakonitosti in gibanje v prostoru. Življenje in gibanje je sestavni del fizikalnih zakonov.
V času starogrške civilizacije so se razvili dve vodilni medicinski šoli. Prva na
otoku Kosu, druga na polotoku Knidosu. Zdravniki na Knidusu so menili, da
je medicina znanost, ki zdravi s pomočjo znanih dejstev in z uporabo naravnih
zdravilnih sredstev (med ostalim magneti). Zdravniki na Kosu so menili, da
je medicina umetnost, ki se je lahko nauči vsak in zdravi bolnike na podlagi
lastnih izkušenj. Glavni predstavnik medicincev z otoka Kosa je bil Hippokrat.
V Hippokratovi šoli je zrak kot glavni življenjski element (pneuma). Osnovni
življenjski princip je nosilec gibanja in občutkov. Minila so stoletja, ko je grški
zdravnik Asklepiades 90. leta p.n.št. pri zdravljenju poškodb in bolezni v Rimu
uporabljal magnete. Tudi on govori, da je človek sestavljen iz neopaznih delcev,
ki jih imenuje “onkoi”. Delci se med seboj razlikujejo po velikosti in obliki in na
različne načine vplivajo drug na drugega. Med seboj sestavljajo drobne kanale,
ki jih imenuje pore. Skozi te pore se pretakajo življenjski sokovi in pnevma.
To gibanje se vedno odvija po fizikalnih zakonih. Po njegovem bolezen nastane takrat, kadar je onemogočeno gibanje le-teh. Nadaljnje raziskave o vplivu
magnetizma je opravil rimski filozof in zdravnik Lucretius Carus 55. leta p.n.št.
Svoje raziskave je napisal v šestih knjigah pod naslovom “De rerum natura”.
V Evropi je minilo 1500 let brez sledi o čudežnih kamnih iz Herakleje. Cerkev
ni sprejela Demokritove materialistične atomistike in Asklepiadove znanosti o
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tem, da je telo sestavljeno iz neskončnega števila majhnih delcev. Njej je bolj
ustrezalo Galenovo učenje o božanski energiji in volji. Galen je bil znan po tem,
da je bil izrazit nasprotnik korpuskularnih atomističnih teorij. Poskusi, da bi
v medicini v tistem času drugače razmišljali, so se končali tragično. Primer je
Jordano Brunno, ki je 17. 2. 1600. leta končal na grmadi tudi zaradi tega, ker je
opisoval pradelce in atome kot sestavni del življenja.
V kulturi stare Azije so 2000 let pred Thalesem odkrili uporabnost magnetnih
rudnin. Na Kitajskem je Hoang-ti 2637 p.n.št. skonstruiral kolo, pri katerem
je bila ženska figura magnet in jo je uporabljal kot kompas. V 2. stoletju p.n.št.
so na Kitajskem magnetne lastnosti prenašali na železo in so kompas, kot osnovni instrument navigacije do tedaj, uporabnega pri potovanju skozi puščavo,
prenesli na morje in ladje. V 12. stoletju je s pomočjo Arabcev postal kompas
znan tudi na področju Sredozemskega morja. V Evropi so kompas uporabljali
v gradbeništvu, predvsem pri določitvi smeri gradnje velikih stavb (cerkva).
1581. leta je angleški zdravnik in znanstvenik W. Gilbert raziskoval magnetne
in električne sile in ugotovil, da magnetna igla prosto obešena ne kaže točno
na sever in da se horizontalno postavljena s severnim polom vedno nagiba k
zemlji (deklinacija, inklinacija). 1820. leta Arago ugotovi, da lahko električni
tok v bakreni žici namagneti jekleno iglo in tako prispeva k konstrukciji Joulovega elektromagneta (1838). 1820. leta je danski znanstvenik Hans Christian
Oersted (1777 - 1851) dokazal, da obstoja odvisnost med galvanskim tokom,
električnim nabojem in magnetizmom. Takrat je na predavanju pred svojimi
študenti predstavil delovanje galvanskega toka skozi žico na magnetno iglo, ki
je bila prečno položena pod žico. Vključitev toka ni imela vpliva na magnetno
iglo. Ko je dal iglo vzporedno z žico, v katero je vključil galvanski tok, je prišlo
do odklona, in to nasprotno električnem toku. To revolucionarno odkritje so
pozneje Amper, Faraday in drugi uporabili v natančnem opisu magnetnega
delovanja in delovanja električnega toka. Krona teh raziskav je bilo Faradayevo
odkritje elektromangnetne indukcije 1832. leta. Ta ugotovitev je pomembno
prispevala k razvoju elektromagnetne teorije. Časovno spremenljiv magnetni
pretok, ki prehaja skozi zaprto prevodno zanko, povzroči tok v zanki.
Nemški matematik Karl F. Gauss (1777 - 1855) je podal osnove zakona o magnetnem pretoku. Pravi, da v naravi ne obstaja magnetni naboj, kot je to primer
pri električnih nabojih. V nasprotju z električnim nabojem gostota magnetnega
polja B ne divergira ali konvergira k nekemu magnetnemu naboju.
Ugotovitev, da pretok elektronov v vodniku sproži oz. inducira nasprotno
gibanje elektronov v sosednjem vodniku, je matematično dokazal Maxwell
1864 in pozneje z odkritjem elektromagnetnega valovanja dopolnil Herz 1888.
1879 je E.H. Hall ugotovil razliko potencialov v robnih točkah vodnika, skozi
katere teče električni tok, ki je postavljen prečno na magnetno polje. Ta pojav oz. Hallov efekt je še danes osnova za razlago učinkov magnetoterapije na
biološke sisteme. Ločeno od vseh je pri raziskavi dinamike naboja v gibanju
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koncem 19. stoletja Lorentz postavil začetnik teorije relativnosti. Korenine
svoje teorije je iskal v elektromagnetizmu. Šele z dokončno razlago teorij elektromagnetnega polja je Einstein dal odgovor na številne fizikalne zakonitosti.
V svoji znameniti teoriji relativnosti postavljeni 1905. leta je opisoval teorijo
elektrodinamike telesa v gibanju.
Svoj prispevek o raziskavi magnetizma je dal tudi fizik Nikola Tesla. Po njem se
imenuje enota magnetne poljske gostote.
V medicini je pred 460. leti poročal Paracelsus (1493 - 1541) o prvih indikacijah za zdravljenje s pomočjo magneta. Zanj je bil magnetizem z zvezdami povezana energija. Po njegovem pravilno položen magnet zdravi bolezni oči, ušes,
nosa, odprte sklepe, fistule in “krvne tokove žensk”. Zdravi tudi prelome kosti
in rupture mišic, izloči zlatenico in vodeniko, kot je pogosto ugotavljal v praksi.
Njegovih spoznanj pa dolgo nihče ni več preučeval. Šele Franz Mesmer (1731 1815) - avstrijski zdravnik - je začel ponovno proučevati in uporabljati magnet
za zdravljenje bolezni in kmalu je z njegovo pomočjo zdravil številne bolezni in
ugotovil številne ozdravitve, za kar pa ni podal razlage.
Kot vedno, so nove metode v medicini naletele na odpor, nenazadnje na podlagi dejstva, da so metode prevzeli razni v čudeže verujoči zdravniki in mazači.
Verjetno je bil to vzrok, da o magnetoterapiji nismo slišali vse do 60-tih let
20. stoletja, ko so hkrati številni raziskovalni centri v ZDA, Nemčiji in Švici
poročali o tem, da imajo magnetna polja konstantna, kakor tudi spreminjajoča
se (sinusna, pulzna ...), v molekularni biologiji pomemben učinek na življenjske
procese. Brez možnosti, da z ponovljenim in vnaprej točno definiranim znanstvenim eksperimentom potrdijo ugodne učinke delovanja elektromagnetnih
polj na biološke sisteme, se na podlagi empirije pojavljajo prvi aparati za magnetoterapijo, ki jih fizikalna medicina s pridom uporablja v vsakodnevni praksi.
Pred tridesetimi leti so fizik Kraus in ortoped dr. Lechner intraoperativno
uporabila navoja kot elektrodi, ki so objele osteosintetski material, pri zdravljenju kostnih zlomov. Postoperativno sta prizadeti del telesa izpostavila vplivu
nizkofrekventnega magnetnega polja, ki je v implantiranem navoju sprožil inducirano spremembo električne napetosti. Tako sta pospešila tvorbo kalusa na
mestu zloma in v medicino vpeljala magnetno inducirano elektro-osteostimulacijo. Zdravljenje bilo posebej uspešno pri sanaciji trdovratnih pseudoartroz.
Šlo je za aplikacijo magnetnega polja jakosti 3 mT, frekvence 30 Hz, ki je v
sekundarnem navoju induciral napetost električne poljske jakosti 100 mV/cm
in gostote toka od 0,3 mA/cm2 . V strokovnih krogih je dr. Lechner poročal o
90 % uspešnem zdravljenju pseudoartroz in fraktur.
Postopoma so agresivnost metode spremenili v aplikacijo zunanjega nizkofrekventnega magnetnega polja. Uporabljali so ga predvsem pri zdravljenju
aseptičnih nekroz in razmajanju kolčnih protez. Basset je 1982. leta razvil
magnetne impulze od 65 do 75 Hz jakosti polja do 10 mT. Pri 1000 primerih
upočasnjenega preraščanja kostnih zlomov je poročal o 80 % uspešnem zdravljenju.
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Sedanji aparati za magnetoterapijo so nekoliko spremenjeni in jih uporabljamo
kot:
1. počasi spreminjajoča se polja (rotirajoči konstantni magneti frekvence od 1
do 100 Hz, jakosti 5 mT),
2. hitro spreminjajoča se polja (50 Hz sinusni impulzi s prosto izbiro impulzov
od posameznih impulzov do impulzov v paketih. Impulzi so lahko od 1 do
100 Hz in od 1 do 2000 Hz),
3. Elec (impulzi v paketih)
4. Elmag (pravokotni impulz)
5. Elektromagnetna polja, pri katerih impulze, frekvenco in amplitudo
moduliramo (aparat MAGUS).
V naravi obstajajo telesa z magnetnimi lastnostmi, ki se odbijajo ali privlačijo.
Vsak magnet ima 2 pola in v bližini teh je magnetna sila največja. Vpliv magnetne sile se širi v okolico magneta. Prostor, kjer deluje magnetna sila imenujemo magnetno polje. Magnetno polje ponazarjamo s silnicami, ki imajo
svoj začetek in konec v polih. Njihova gostota je sorazmerna magnetni poljski
gostoti. Če predstavimo magnetno poljsko gostoto z vektorji, potem vidimo,
da magnetna sila deluje na tiste elektrone (ione), ki so pravokotno v odnosu
na magnetno silo. Magnetna sila učinkuje na elektrone tudi, če se ti poševno
gibajo na tokovnice. V kolikor se elektroni gibajo v smeri magnetnih tokovnic,
je magnetna sila 0. Enota magnetne poljske gostote je 1 Tesla, ki znaša 1 W sek/
m2 . Prejšnja enota je bila Gauss, kar pomeni, da je 1 Gauss 10 miliTesla. Če si
predstavljamo elektrone kot del homogenega vodnika ploskve, potem so magnetne tokovnice ravne in vzporedne in je magnetna poljska gostota v vsakem
delu pola enaka. Magnetni pretok je največji, če je pravokoten na ploskev. Pretok elektronov oz. tok nastane v zanki tudi, če spreminjamo magnetni pretok
v enoti časa. Ta inducirani tok je večji, čim večja je sprememba magnetnega
pretoka v enoti časa. Znano je, da je induktivnost definirana kot snovna geometrijska lastnost, kar pomeni, da se induktivno spremeni, če se spremeni
oblika telesa oziroma njegova materialna struktura. Primer za to spremembo
imamo v izpostavljenosti bioloških sistemov skozi konstantno magnetno polje.
Spremembe induciranosti toka nastanejo kot posledica fizioloških procesov,
na primer procesi depolarizacije in repolarizacije membrane, ki omogočajo
prenos signalov vzdolž živčnih vlaken. Vidimo, da se zunanja magnetna polja
interferirajo z magnetnimi polji, ki so rezultat tokov na podoben način kot se
dogaja s tokovi v elektronskih napravah. Ta magnetna polja v bioloških sistemih imenujemo biomagnetna polja. Delimo jih na tista, ki jih povzročajo
bioelektrični tokovi (EKG, EMG, EEG) in polja, ki so posledica prisotnosti
feromagnetnih snovi v telesu. Bioelektrični tokovi, okoli katerih so magnetna
polja, so posledica gibanja ionov v telesu (natrij, kalij, klor ipd.), ki so skupaj s
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kompleksno permeabilnostjo celične membrane odgovorni za nastanek membranskega potenciala, ki je pri živčnih celicah od -70 miliVoltov, pri mišičnih
celicah pa -90 miliVoltov. Srčna mišična celica ima specifičen celični potencial
-80 miliVoltov.
Električna oziroma magnetna aktivnost se na celičnem nivoju pri visoko organiziranih skupinah celic sešteva in tako nastanejo električni tokovi, ki jih
mi s številnimi aparati lahko tudi izmerimo (EKG, EMG, EEG). Magnetno
aktivnost pri tem zaznavamo z merjenjem induciranega toka. Danes imamo
občutljive elektronske aparate, s katerimi lahko izmerimo biomagnetno polje,
jakosti do 1014 Tesla. Ta biomagnetna polja, od katerih je srčno magnetno
polje najmočnejše, so veliko manjša kot druga magnetna polja. Magnetna polja
v urbanem okolju nastanejo zaradi brezmejnega števila električnih aparatov oz.
električnih napeljav (daljnovodi, transformatorji, oddajniki itd). Zaradi moči
teh magnetnih polj je detekcija biomagnetnih polj človeškega organizma izredno težavna. Biomagnetna polja lahko izmerimo s pomočjo Josephsonovega
efekta, ki omogoča meritev in zaznavanje šibkih magnetnih polj v prisotnosti močnejših. To zaznavanje omogoča naprava SQUID, super prevodna
kvantna interferenca. Dokaz, da so biomagnetna polja v bioloških sistemih v
interakciji z zunanjimi magnetnimi poji je znana že leta 1975, ko so odkrili
magnetotoksično baterijo, ki vsebuje kristale magnetita. Kasneje so še odkrili
magnetit v drugih organizmih, med njimi v algah, čebelah in pticah. Raziskave,
ki so jih ob tej priliki izvedli, so pokazale, da nekatere živalske vrste kažejo
različne stopnje občutljivosti na posamezna magnetna polja. Primer za to so
vedenjske spremembe pri čebelah, ki so jih navajali na stimulacijo z magnetnim poljem.
Osnovna indikacija za uporabo magnetoterapije je tam, kjer želimo vplivati
na membranski potencial celice oziroma spremeniti koloidno ozmotski tlak
določnega tkiva. Zato je območje indikacij zelo široko. Mehanizem delovanja je
enostaven, magnetne silnice delujejo globinsko, zato je pod vplivom polja vso
tkivo, tudi kosti in notranji organi tistega področja kamor se aplicirajo magnetne silnice. S pravilno izbiro ponavljajoče se frekvence impulzov elektromagnetnega polja dosežemo različne učinke terapije.

MATERIALI IN METODE DELA
5 bolnikov (3 moški in 2 ženski) povprečne starosti 61 let, kjer je bilo
radiološko dokazana razmajanost femoralnega dela kolčne proteze, so bili
zdravljeni z 20 seansami magnetoterapije (MAGUS). Uporabili smo različne
modulacije frekvenc od 2 – 21 Hz, pri jakosti od 0,8 – 2 mikroT. Zdravljenje
smo ob upoštevanju razbremenilne hoje z uporabo podlaketnih bergel, izvajali 30 minut dnevno. Pred in po zdravljenju z magnetoterapijo je opravljen
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zdravniški pregled. Sestavni del kliničnega pregleda je bil izpolnjen anketni
vprašalnik (HIP Harris Score – HHS) o bolečinah in funkcionalni omejitvi
gibanja v kolčnih sklepih.

REZULTATI
V skupini 5-tih bolnikov, povprečne starosti 61 let (3 moški in 2 ženski) je bila
vrednost mediane HHS pred magnetoterapijo 28 in po terapiji 30. Ob magnetoterapiji smo izvajali analgetsko medikamentozno terapijo (nesteroidni analgetiki). Po trimesečnem mirovanju so bolniki izpolnili novi HHS vprašalnik ter
smo ugotovili, da je vrednost HHS ohranjena na številki 30. Bolniki so poročali
o ugodnih učinkih magnetoterapije ter o zmanjšani potrebi za analgetsko
medikamentozno terapijo.

ZAKLJUČEK
Menimo, da je magnetoterapija uspešna metoda zdravljenja pri čakanju na
ponovno revizijsko operacijo. Rezultate je potrebno preveriti na večjem številu
bolnikov.
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ZGODNJA REHABILITACIJA PO VSTAVITVI
KOLČNE ENDOPROTEZE NA ODDELKU ZA
ORTOPEDIJO UKC MARIBOR
Mateja Peternel

UVOD
Endoprotetika kolčnega sklepa je radikalno spremenila obravnavo artroze in
sodi med najpogosteje izvajane nenujne kirurške posege (9). Je zaključni stadij
kirurškega postopka pri bolnikih s hudo artrozo kolka, hkrati pa tudi učinkovit
poseg za odpravo bolečin in obnovo funkcionalnih sposobnosti. V negovalno
oskrbo bolnikov s kolčno endoprotezo je integrirana tudi fizioterapija, katere
namen je izboljšanje njihove kratkoročne in dolgoročne funkcionalnosti (6).
Minilo je že stoletje, odkar se je fizioterapija v svetovnem merilu začela razvijati
kot pomembna znanstvena disciplina, ki pri zdravljenju in rehabilitaciji bolnikov uporablja posebne metode. V preteklih desetletjih se je razvoj fizioterapije hitro nadgrajeval. Fizioterapevt je v prvi vrsti zdravstveni delavec, njegovo
osnovno poslanstvo pa je skrb za razvoj, ohranitev ali obnovo maksimalnih
gibalnih zmogljivosti bolnika (4).
Fizikalna terapija je že od nekdaj igrala pomembno vlogo v rehabilitaciji bolnikov z ortopedskimi obolenji, tudi bolnikov s kolčno endoprotezo. Sama narava dela postavlja fizioterapevte v vlogo evaluatorjev, zdravstvenih vzgojiteljev
in vodnikov bolnikov skozi vse faze njihove hospitalizacije in rehabilitacijskih
postopkov. Zaradi tega so fizioterapevti osnovni in pomembni člani rehabilitacijskega tima, ki obravnava bolnike pred vstavitvijo kolčne endoproteze in
po njej (3).
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REHABILITACIJSKI PROTOKOLI IN KLINIČNE POTI
Rehabilitacijski protokoli vsebujejo navodila o specifični vadbi, aktivnostih in
razbremenjevanju operiranega kolka. Nekoč konzervativni in rigidni rehabilitacijski protokoli so se spremenili v bolj raznovrstne in progresivne pristope,
ki so se oblikovali kot posledica izkušenj, kirurških pristopov, bolnikovega
okrevanja in različnih protez. Njihov poudarek je na predoperativnih meritvah in navodilih, pooperativni obravnavi in oceni stanja pred odpustom iz
bolnišnice (3).
Klinična pot je obrazec, ki opisuje običajni način zdravljenja za posamezne
vrste bolezni. Uvedba kliničnih poti navadno zmanjša število napak pri zdravljenju, spodbuja multidisciplinarno skupinsko delo ter ponuja dobro osnovo
za boljše obveščanje bolnikov in njihovih sorodnikov o obravnavi, ki jo lahko
upravičeno pričakujejo. V Sloveniji so se začele prve klinične poti razvijati in
preizkušati v petih bolnišnicah leta 2002. Klinične poti so bolj običajne v primerih, kjer se celotna oskrba odvija znotraj ene dejavnosti in vključuje procese
oskrbe z majhno stopnjo variabilnosti – npr. za načrtovane operativne posege
(11). Tudi v mariborskem Kliničnem centru potekajo priprave na uporabo
kliničnih poti.
Predstavljeni protokol je odraz izkušenj, ki so se razvile v letih sodelovanja med
ortopedi, fizioterapevti in fiziatri, ki se ukvarjajo z bolniki po vstavitvi kolčne
endoproteze na Oddelku za ortopedijo UKC Maribor.

CILJI USPEŠNE REHABILITACIJE
WHO definira rehabilitacijo kot »progresiven, dinamičen, ciljno orientiran
in pogosto časovno omejen proces, ki posamezniku z okvarami omogoča,
da spozna in doseže svojo kar najboljšo mentalno, telesno, kognitivno in/ali
družbeno funkcionalno raven« (10).
Cilji uspešne rehabilitacije bolnikov po vstavitvi kolčne endoproteze so sledeči
(3):
- gibanje brez bolečin na operirani strani,
- neodvisna pomičnost brez motenj hoje,
- funkcionalna neodvisnost pri dnevnih aktivnostih.

PREDOPERATIVNA PRIPRAVA
Informacije o vzorcu hoje in mišičnem statusu bolnika pred operacijo zagotavljajo temelj, na katerem lahko fizioterapevt ugotavlja njegov napredek. Terapevt, ki je sposoben ugotoviti dejavnike, kot so prikrajšava ekstremitete, mišična
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kontraktura in oslabelost, bo lahko pričakoval te težave v rehabilitaciji in jih v
obravnavi tudi načrtoval. Izčrpna predoperativna evaluacija bo torej bolniku in
terapevtu omogočila hitrejše okrevanje (3).
Fizioterapevtski postopki pred operacijo
Skovanka »prehabilitacija«, ki označuje predoperativno rehabilitacijo, je zasnovana na teoriji, da naj bi s krepitvijo mišične moči kompenzirali učinek imobilizacije v času hospitalizacije (10).
Pri splošnem pregledu opazujemo bolnikov položaj, posebej smo pozorni
na držo telesa in hojo. Funkcija kolčnega sklepa je, da nosi težo telesa. Nepravilnosti in težave, ki vplivajo na mehanizem sklepa, posledično povzročajo
spremembe v vzorcu drže in hoje. Neenakomerna hoja oz. šepanje nakazuje
omejeno gibljivost ali pa je posledica bolečine, ki nastopi pri obremenjevanju.
Prekomerna zunanja rotacija pri hoji lahko kaže na kapsularno kontrakturo in
jasno viden kapsularni vzorec (2).
Meritve sklepne gibljivosti
Z razvojem artroze se pojavi deformacija sklepa, običajno je kolk v fleksiji,
addukciji in zunanji rotaciji. Omejena gibljivost v kolku je velikokrat prikrita
z gibanjem medenice, zato je treba pri meritvah zmeraj z eno roko fiksirati
medenico (da zaznamo njeno morebitno gibanje), medtem ko z drugo roko
vodimo ekstremiteto. Fleksijo v kolku izvedemo skupaj s fleksijo v kolenu,
gibanje medenice pa izključimo z roko na kristi iliaki. Pri abdukciji z eno roko
podpiramo ekstremiteto, drugo roko pa položimo na navidezno linijo, ki povezuje obe zgornji spini iliaki. Tako lahko določimo pravo abdukcijo (za razliko
od abdukcije pri nagnjeni medenici). Podoben je postopek meritve addukcije.
Rotacijo v kolku izmerimo leže na trebuhu. Koleno je v fleksiji približno 90º, pri
tem golen pri notranji rotaciji obrnemo navzven, pri zunanji pa navznoter (1).
Meritve dolžin in obsegov spodnjih ekstremitet
Fizioterapevti običajno merimo dve dolžini spodnjih ekstremitet: absolutno in
relativno. Za meritve uporabljamo centimetrski trak. Pri opazovanju leže najprej določimo položaj medenice, ki naj bo pravokoten na spodnji okončini.
Če tak položaj ni možen, pomeni, da gre za abdukcijo v enem in addukcijo v
drugem kolku, kar moramo upoštevati pri nadaljnjem opazovanju (1).
Merjenje prave (absolutne) dolžine ekstremitet: idealna bi bila meritev iz centra femoralne glavice, kar pa praktično ni izvedljivo, zato si izberemo najbližjo
primerno točko, to je sprednja, zgornja spina iliaka. Distalna točka je notranji
maleol. Sprednja zgornja spina iliaka leži lateralno od osi gibanja v kolčnem
sklepu, kar lahko vpliva na meritev, če kot med medenico in ekstremitetama
na obeh straneh ni enak. Abdukcija noge povzroči, da je notranji maleol bližje,
medtem ko ga addukcija oddalji od sprednje zgornje spine iliake. Če bolnik leži
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z enim kolkom abduciranim in drugim adduciranim, kot je pri artrozi kolka
običajno, bo meritev netočna. Zato je treba ekstremiteti meriti pod enakimi
pogoji. Če je ena ekstremiteta v addukciji in korekcija ni možna, je treba tudi
drugo ekstremiteto adducirati preko prve, da dosežemo enak kot in šele nato
izmeriti dolžino (1).
Merjenje navidezne – relativne razlike v dolžini ekstremitet: razlika nastane
zaradi nagnjene medenice. Običajni vzrok je fiksirana abdukcija na enem kolku
in fiksirana addukcija na drugem kolku. Relativno dolžino ekstremitet izmerimo pri vzporedno položenih ekstremitetah v liniji trupa, običajno od popka
do notranjega maleola (1).
Obsege spodnjih okončin (stegno in golen) merimo primerjalno in z njimi
ugotavljamo prisotnost morebitnih atrofij in/ali oteklin. Tudi za te meritve
uporabljamo centimetrski trak.
Oskrba s tehničnimi pripomočki in učenje hoje z berglami
Na podlagi naročilnice za tehnični pripomoček bolniku priskrbimo par
dokomolčnih bergel (v kolikor jih še nima), ki jih bo uporabljal po operaciji.
Bergle mu umerimo in ga naučimo tritaktne hoje z razbremenjevanjem prizadete spodnje ekstremitete.
Harris hip score (HHS)
HHS so razvili leta 1969 z namenom evaluacije rezultatov po vstavitvi kolčne
endoproteze. Postal je zelo razširjen način za primerjavo patologije kolka in
rezultatov po vstavitvi kolčne endoproteze. Ocenjuje štiri področja: bolečino
(največ 40 točk), funkcijo (največ 47 točk), obseg gibljivosti (največ 5 točk) in
odsotnost nepravilnosti, kot so kontrakture in prikrajšave okončine (največ 8
točk). Področje funkcije je razdeljeno na dnevne aktivnosti (14 točk) in hojo
(33 točk). Skupna ocena je seštevek točk posameznih področij. Najvišja ocena
je 100. Višja ocena nakazuje boljše funkcioniranje (10).
Z uporabo HHS je mogoče na objektiven način primerjati rezultate po vstavitvi
kolčne endoproteze in hitro dobiti vtis o okrevanju po posegu. Kljub temu, da
gre za objektivno orodje, ima HHS pomanjkljivost, saj ne omogoča individualnih razlik, ki temeljijo na starosti, zdravju ali drugih posameznikovih posebnostih, ki bi lahko vplivale na skupni rezultat (14).

ZGODNJA POOPERATIVNA REHABILITACIJA
Pred 50 leti, ob pričetku postopkov zamenjave kolčnega sklepa, se je pooperativna rehabilitacija pričela šele nekaj dni po posegu. Danes pričnemo s pooperativno fizioterapijo že prvi dan po operaciji. Dan po operaciji se bolnik s
pomočjo fizioterapevta posede in vstane. Glavni cilj pooperativne rehabilitacije
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je bolnikova samostojnost pri gibanju. Bolečina je vodilni dejavnik, zato ne izvajamo vaj in gibanja, ki bi povzročalo bolečine in neudobje (3).
Standardna pooperativna rehabilitacija sestoji iz štirih komponent: terapevtska vadba, trening transferja, trening hoje in navodila za izvajanje dnevnih aktivnosti (10).
Položaj bolnika v postelji
Po operaciji bolnik leži na hrbtu, operirana spodnja ekstremiteta je podložena
v rahli abdukciji. Terapija v postelji je dopolnjena z navodili o tehnikah
premeščanja. Način premikanja bolnika v postelji je pomemben, saj bi lahko z
nepravilnimi metodami povzročili poškodbe, kot je strganje šivov, dislokacija
proteze ali frakture stegnenice. Bolnik uporablja posteljni trapez in upošteva
navodila, ki mu jih posredujemo (3).
Dihalne vaje
Z respiratorno fizioterapijo vzpodbujamo dihalne vaje, po potrebi in navodilih
zdravnika izvajamo tudi inhalacije in dihalne vaje s pripomočki.
Učenje posedanja in vstajanja
Zgodnja mobilizacija je zlati standard za doseganje funkcionalne mobilnosti po
vstavitvi umetnega sklepa (12). Preden pričnemo z vertikalizacijo, je pomembno, da je bolnik hemodinamsko stabilen. Bolnika učimo posedanja preko roba
postelje na strani operiranega kolka.
Kinezioterapija
Kinezioterapija uporablja kot osnovno terapevtsko metodo gibanje, učinek
kinezioterapije pa je namenjen operiranemu kolku in celotnemu organizmu.
Prioriteto ima aktivno gibanje. Za učinkovitost terapije je nujno bolnikovo
sodelovanje. Z vajami pričnemo dan po operaciji in bolnik z njimi nadaljuje
tudi po odhodu domov. S krepitvijo obkolčne muskulature bolnik okreva hitreje in varneje.
Pasivno gibanje izvajamo v mejah gibljivosti sklepa s pomočjo zunanje sile
(brez hotene mišične kontrakcije) za ohranjanje ali vzpostavljanje gibljivosti;
bolnik je pri izvedbi relaksiran. Aktivno gibanje je hoteno ali zavestno, bolnik
mora imeti predstavo o gibanju. Gib je izveden v mejah sklepne gibljivosti s
pripadajočimi mišicami, ki se aktivno kontrahirajo. Aktivno asistirano gibanje
je vrsta aktivnega gibanja, ko uporabimo zunanjo silo (ročno ali mehanično) in
bolniku pomagamo (asistiramo) pri samostojni izvedbi giba.
Bolnik izvaja izometrične ali statične kontrakcije, ki preprečujejo atrofijo mišic
kolčnega predela kot posledice neaktivnosti (dolžina mišice se pri tej kontrakciji ne spremeni, zato ne pride do giba, pač pa le do spremembe tonusa) in
izotonične ali dinamične kontrakcije (dolžina mišice se pri tej kontrakciji spre-

183

ARTROZA IN ENDOPROTETIKA SKLEPOV

meni, kar omogoči gibanje določenega dela telesa), ki so lahko koncentrične ali
ekscentrične (pri prvi se mišična pripoja približujeta, pri drugi pa oddaljujeta).,
Učenje hoje s tehničnim pripomočkom
Prve dni uporabljamo za učenje hoje recipročno hoduljo, ki jo skušamo kar
najhitreje nadomestiti s parom dokomolčnih bergel. Bolnike učimo tehnike
tritaktne hoje.
Teoretično je po vstavitvi cementne endoproteze dovoljeno takojšnje polno
obremenjevanje operirane noge. Shema obremenjevanja operirane spodnje
ekstremitete je sledeča: polna obremenitev pri cementnih protezah (50 – 100
% telesne teže, oz. obremenjevanje do bolečine), brezcementne proteze – delno obremenjevanje (20 – 50 % telesne teže) ali polaganje operirane spodnje
okončine (do 20 % telesne teže) (3).
Podobno kot program vaj, je tudi trening hoje individualno prilagojen glede na
bolnikovo starost, telesno stanje, operativni protokol, operaterjevih zahtev idr.
Učenje hoje po stopnicah
Pred odpustom iz bolnišnice bolnika naučimo hoje po stopnicah po pravilu
»zdravje gor, bolezen dol«.
Učenje dnevnih aktivnosti
V času bivanja v bolnišnici so odločilna tudi navodila o funkcionalni izvedbi
dnevnih aktivnosti. Domače in delovno okolje bo moral bolnik prilagoditi
potrebam pri gibanju, uporabi pripomočkov, ki so na voljo, in omejitvam, ki so
posledica omejene gibljivosti kolčne proteze, energije in varnostnih potreb. V
našem okolju, kjer žal v rehabilitaciji ni vključenih delovnih terapevtov, je skrb
za zadovoljevanje bolnikovih potreb in navodila po odpustu iz bolnišnice, v
rokah fizioterapevtov (3).
Meritve gibljivosti in dolžin spodnjih ekstremitet
Večina navideznih prikrajšav spodnjih okončin po vstavitvi kolčne endoproteze se sčasoma in s fizioterapijo razreši, zato le malo bolnikov potrebuje
povišico obuvala (7). V kolikor je razlika v dolžini spodnjih ekstremitet vseeno
prevelika ali moteča, jo je treba z uporabo ustrezne povišice čevlja korigirati
razliko. Korekcija prikrajšave ima neposreden vpliv na vzorec bolnikove hoje
in morebiten razvoj bolečin spodnjega dela hrbtenice.
Previdnostni ukrepi
Previdnostne ukrepe izvaja bolnik 12 tednov po operaciji, po tem času incidenca dislokacij kolčne endoproteze zmanjšana za 95 %. Previdnostni ukrepi za
preventivo dislokacije so sledeči: pravilna tehnika vstajanja in leganja v posteljo
ter vstajanje in sedanje na stol, izogibanje nizkim sediščem, prepoved križanja
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nog pri sedenju, uporaba povišice za stranišče (posebej pri višje raslih bolnikih), uporaba pripomočkov pri hoji.
Bolniku še v času hospitalizacije posredujemo brošuro z osnovnimi navodili in
praktičnimi nasveti po vstavitvi kolčne endoproteze.

POZNA REHABILITACIJA
6 - 8 tednov po vstavitvi kolčne endoproteze sledi pregled pri operaterju. Bolnik po njegovem priporočilu nadaljuje z rehabilitacijo v obliki zdraviliškega
zdravljenja. V tem obdobju opusti uporabo bergel (razen, če operater naroči
drugače) ter prične s postopnim izvajanjem običajnih aktivnosti, kot so vožnja
avtomobila, rekreativna hoja, plavanje, spolnost (vse ob upoštevanju varnostnih priporočil).

ZAKLJUČEK
Zgodnja in aktivna rehabilitacija po vstavitvi kolčne endoproteze omogoča
hitrejše okrevanje bolnika po posegu. Z vadbo lahko povzročimo dolgoročne
koristi glede telesnih funkcij. Z izboljšanjem mišične moči, ravnotežja in
drugih nevromišičnih sposobnosti vzpodbujamo funkcionalne zmožnosti in
preprečujemo nezgode kot so padci [12], vendar pa tudi individualni dejavniki,
kot je bolnikova orientacija, agilnost in motivacija, vplivajo na potek rehabilitacije.
Ker je endoprotetična operacija planiran poseg, bolnike vzpodbujamo, da se
nanj vnaprej pripravijo. Že več let se pojavlja interes za »šolo za kolke«, kjer bi
bolniki v času pred posegom dobili informacije o poteku le-tega, primerni prehrani (posebej pri bolnikih z diabetesom in prekomerno telesno težo), navodilih
po operaciji (bivanje v bolnišnici, kolčna endoproteza, tehnični pripomočki,
cilji terapije) in načrtovanju okrevanja v domačem okolju.
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OCENJEVALNE LESTVICE PRI ENDOPROTETIKI
VELIKIH SKLEPOV
Ksenija Kmetič

UVOD
V sodobni civilizacijsko napredni družbi se v zadnjih desetletjih krepijo prizadevanja za izboljševanje kakovosti družbenih dejavnosti, posebno tistih, ki s
svojim delovanjem močno vplivajo na kakovost življenja prebivalstva. Mednje
nedvomno sodi tudi zdravstvena dejavnost zaradi njenega temeljnega poslanstva pri varovanju in krepitvi zdravja ter zdravljenju bolnikov. Prav zaradi tega
postaja vprašanje kakovosti te dejavnosti v sodobni družbi vse bolj aktualno.
Cilj izboljševanja kakovosti v zdravstvu ni samo doseganje standardov kakovosti in tudi ne samo krepitev zadovoljstva uporabnikov ali zviševanja produktivnosti ter učinkovitosti, ampak tudi zniževanje stroškov.
Mnogi kirurški postopki se izvajajo na starejšem prebivalstvu in endoprotetične
operacije so zagotovo med njimi. Čeprav lahko take operacije izboljšajo kvaliteto in trajanje posameznikovega življenja, je potrebno dobro pretehtati neželene
posledice same operacije in pooperativnega obdobja.
Čeprav so kirurgi opazili povezavo med visoko starostjo in kirurškimi zapleti,
predoperativna ocena funkcijskega stanja ni vključena v rutinsko obravnavo
(1).
V zadnjem času se vse pogosteje uporabljajo različne ocenjevalne lestvice, ki
imajo pomembno vlogo pri ugotavljanju kakovosti posameznikovega življenja
pred in po operativnem posegu. Prav tako so postale pomemben del kliničnih
raziskav(2).
Razvitih je bilo kar nekaj lestvic, ki lahko ocenjujejo funkcijsko stanje bolnika
pred in po vstavitvi endoproteze velikih sklepov. Pravilna izbira tipa oziroma
načina merjenja je odvisna od izbire merljive dimenzije, psihometričnih lastnosti in praktičnosti. Pomembno je izbrati pravilen tip inštrumenta, ki bo namenjen specifični ocenjevalni skupini, glede na starost, tip bolezni in okvare
(3).
Merilni inštrument, ki ga uporabimo je lahko bodisi v obliki vprašalnika ali
ocenjevalne lestvice. Vprašalniki so standardne liste vprašanj oblikovanih po
nekem vrstnem redu in z oblikovanim besedilom. Ocenjevalne lestvice poleg
vprašanj vsebujejo še meritve.
Psihometrične lastnosti merilnega instrumenta so:
• VELJAVNOST (ang. VALIDITY), ki predstavlja stopnjo natančnosti, s katero
merilni instrument meri parameter, ki naj bi ga meril. Metode za doseganje
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veljavnosti so razdeljene v stopnje, ki se nanašajo na vsebinsko, konstruktno,
kriterijsko in površinsko veljavnost.
• ZANESLJIVOST (ang. RELIABILITY), ki predstavlja stopnjo ujemanja podatkov pridobljenih pri ponovitvi testa po enakem (standardnem) postopku.
• OBČUTLJIVOST (ang. RESPONSIVENESS), ki predstavlja zmožnost, da
merilni inštrument meri oziroma zazna majhne, vendar klinično pomembne
spremembe.
Zdravstveno oziroma funkcijsko stanje posameznika lahko ocenjuje strokovnjak (zdravnik specialist ali fizioterapevt), ki izvaja pregled in ocenjuje bolnika
iz več vidikov in dimenzij. Raziskave kažejo razlike med meritvami, ki jih izvaja
fizioterapevt in tistimi, ki jih poda bolnik (7).
Različni avtorji so izdelali različne ocenjevalne lestvice in vprašalnike, ki jih
lahko npr. najdemo na internetnem naslovu http://www.orthopaedicscore.
com/
Na ortopedskem oddelku UKC Maribor se izvaja predoperativna ocena funkcijskega stanja bolnika, ki čaka na vstavitev totalne endoproteze kolka ali kolena.
To ocenitev in meritev naredi fizioterapevt.
Ocena funkcijskega stanja se ponovi v obdobju 6 in 12 mesecev po operaciji.
Standardizirano se uporabljajo naslednje ocenjevalne lestvice in sicer, za kolk
Harris Hip Score (HHS) in WOMAC hip score, za koleno pa Knee Society
Score (KSS) in WOMAC knee score.
Razen tega obstajajo za kolk še Oxford Hip Score (OHS), Hip disability and
Osteoarthritis Outcome (HOOS), za koleno - Knee Injury and Osteoarthritis
Score (KOOS), Oxford knee score, IKDC, za ramo Constant Shoulder Score,
UCLA Shoulder Rating Score, Oxford Shoulder Score, Disabilities of arm,
shoulder & hand Score ( DASH).
Poleg standardiziranih oblik ocenjevalnih lestvic je na voljo še veliko modificiranih oblik.
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OCENJEVALNE LESTVICE PRI ENDOPROTETIKI VELIKIH
SKLEPOV
Kolk
Harris Hip Score (HHS)
Je razvil Dr. William Harris, priznan ortoped iz Massachussets-a, ZDA, in je
najbolj pogosto uporabljena ocenjevalna lestvica pri bolnikih z osteoartrozo
(OA), ki čakajo na vstavitev totalne endoproteze kolka (TEK). Če želimo izvedeti kako se je izboljšala kvaliteta življenja in funkcija pri bolniku z vstavljeno
TEK, je potrebno za primerjavo imeti predoperativno oceno in oceno ponoviti
6 ali 12 mesecev po vstavitvi TEK.
Vprašanja, ki jih sestavlja HHS, so razdeljena v tri posamezne kategorije. Vsako zastavljeno vprašanje ima določeno število točk, ki se pridobijo na podlagi
odgovora, ki ga poda bolnik.
Prva kategorija ocenjuje bolečino. Pri oceni bolečine je uporabljena šest stopenjska lestvica, največje možno število točk pa znaša 44. Ta rezultat dobimo,
ko bolnik odgovori, da nima bolečin. Če odgovori, da so močne bolečine prisotne stalno, tako med hojo kot počitkom in spanjem, ne dobi za tak odgovor
nobene točke.
Druga kategorija ocenjuje funkcijo oz. funkcijske aktivnosti kot so okorelost,
prehojena razdalja, težave pri sedenju, hoja po stopnicah, uporaba pripomočkov
za hojo, obuvanje čevljev ali nogavic in uporabo javnega prevoznega sredstva.
V tej kategoriji je največje možno število točk 47 (dnevne aktivnosti 14 točk,
hoja 33 točk).
Tretja kategorija ocenjuje obseg gibljivosti kolka in meritve prikrajšav. Največje
možno število točk je 9 (obseg gibljivosti 5 točk, deformacije 4 točke)
Skupno maksimalno število točk je 100. Dobljen rezultat med 90 – 100 točk je
označen kot odličen, med 80 – 90 točk dober, med 70 – 80 točk soliden, manj
kot 70 točk pa je rezultat slab.
Točkovanje lahko poteka pisno ali računalniško. Ocenjevalno lestvico lahko
delno izpolni bolnik sam, dokončana pa mora biti s strani fizioterapevta. Za
pridobitev končnega rezultata HHS je potrebno približno 30 minut.
Poleg standardiziranega HHS obstajajo različne modificirane oblike.
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Slika 1. HARRIS HIP SCORE

WOMAC score
The Western Ontario and McMaster Universities Index (WOMAC) je ocenjevalna lestvica, ki je bila razvita 1982. leta. Razvil jo je Nicolas Bellamy iz Centra
za nacionalne raziskave invalidnosti in rehabilitacijske medicine na Univerzi v
Queensland-u v Avstraliji.
V vsem času je WOMAC doživel že nekaj popravkov in sprememb. Zasnovan
je tako, da zagotavlja standardizirano oceno zdravstvenega stanja bolnika in
hkrati vključuje aktivnosti, ki so pomembne za bolnika. WOMAC se pogosto
uporablja v raziskavah o osteoartritisu ter pri endoprotetičnih operacijah kolka
in kolena. Preveden je v več kot 80 jezikov. Je veljaven, zanesljiv in občutljiv
instrument za merjenje izidov po operaciji vstavitve TEK.
Standardizirana oblika WOMAC-a vsebuje 24 vprašanj, ki so razdeljena v tri
podlestvice in sicer: Bolečina (5), okorelost (2) in telesna funkcija (17). Obstajajo tudi različne modificirane oblike vprašalnika.
WOMAC ima obliko vprašalnika in bi ga lahko bolnik izpolnil sam. Uporabljena je lahko 5- stopenjska Likertova lestvica odgovorov, ki uporablja opisno
obliko odgovorov (nič, blago, zmerno, hudo, zelo hudo). Če bolečine ni, je
odgovor ocenjen z 0 točk. Odgovor dobi 4 točke, kjer so težave zelo velike.
Za način ocenjevanja je lahko uporabljena tudi 100 mm horizontalna vizualna
analogna lestvica. Lahko bi se ga reševalo tudi preko telefona ali računalnika.
Vsi odgovori na vprašanja se nanašajo na bolnikove izkušnje v zadnjih 48-ih
urah.
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Skupni rezultat WOMAC-a je od 0 do 96 točk. Nižji skupni rezultat pomeni
boljše funkcijsko stanje in manj bolečin. Meja, od katere naprej gre za hud artritis znaša 39 in več točk. To mejo so postavili s preučitvijo povezanosti med
rezultati WOMAC-a, rentgenskimi slikami in kliničnim pregledom bolnika.
Če se ocenjuje z VAS lestvico, je največje možno število 2400 mm.
Za ocenjevanje je potrebnih 5 do 10 minut.
Pri pregledu literature je bilo ugotovljeno, da je test zanesljiv, občutljiv in veljaven za ocenjevanje rezultatov pred in po kirurškem zdravljenju bolnikov z
osteoartritisom kolka ali kolena.

Slika 2.
Slika
2.WOMAC
WOMAC
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Slika 3.3.WOMAC
Slika
WOMAC

Koleno
Knee Society Score (KSS)
Ocenjevalna lestvica je bila prvič objavljena leta 1989 v CORR (Clinical Orthopaedics and Related Research) in je postala standardizirana pri bolnikih, ki
imajo vstavljeno totalno endoprotezo kolena. Razvili so jo v The Knee Society
(http://www.kneesociety.org)
Leta 2007 je bila posodobljena in spremenjena. Sestavljena je iz dveh delov.
Prvi del ocenjuje koleno (bolečina, gibljivost, stabilnost, prikrajšava, eventuelno prisotna kontraktura oziroma varus/valgus), drugi del ocenjuje funkcijo.
Če bolnik v prvem delu odgovori, da nima bolečin, ima gibljivost 125°, nima
nestabilnega kolena ali kontraktur, bo dobil 100 točk, kar je maksimalno.
V drugem delu se ocenjuje prehojeno razdaljo in hojo po stopnicah z ali brez
uporabe pripomočka. Če bolnik odgovori, da lahko prehodi neomejeno razdaljo in gre po stopnicah gor in dol brez težav, prav tako dobi 100 točk.
Womac score
Njegove karakteristike so enake kot pri WOMAC-u za kolk
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ZAKLJUČEK
V zadnjih letih so postali različni merilni instrumenti pomemben del kliničnih
raziskav pri ocenjevanju in dokazovanju različnih operativnih posegov.
Vsak vprašalnik ali ocenjevalna lestvica morata imeti enak namen in enake
tehnične zahteve kot katerikoli drugi merilni instrument. Prikazovati morata
podatke, ki so natančni, zanesljivi, veljavni, dovolj občutljivi, ocenljivi in dobro
oblikovani.
Uporaba tujih vprašalnikov mora biti zaradi vpetosti socioloških, ekonomskih
in kulturnih vrednot posamezne dežele prevedena v materni jezik, prevedena
različica vprašalnika pa ocenjena glede zanesljivosti in veljavnosti.
Ocenjevalne lestvice bi morale biti rutinsko vključene v obravnavo bolnika, ki
čaka na operativni poseg zaradi vstavitve endoproteze kolka ali kolena, kljub
temu, da nekako prevladuje mnenje, da so zdravstveni strokovnjaki omejeni
s časom in da je število bolnikov preveliko. Le tako bi pridobili dovolj podatkov o funkcijskem stanju bolnika predoperativno in bi s tem preprečili številne
možne zaplete po operativnem posegu.
Manj zapletov bi skrajšalo ležalno dobo v bolnišnici in s tem posredno tudi
stroške hospitalizacije.
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UPORABA IZOKINETIKE PRI ARTROZAH IN
ENDOPROTEZAH
Marko Borko, Breda Jesenšek Papež

UVOD
V današnjem »razvitem« svetu je prevalenca artroz velikih sklepov zelo visoka,
prizadeti so predvsem nosilni sklepi (koleno in kolk). Bolezen dokazano negativno vpliva na kvaliteto življenja posameznika. Kadar konservativno zdravljenje ni učinkovito, so na voljo različna kirurška zdravljenja; nazadnje, pri
hujših artrozah, je to vsaditev endoprotez (1).
Eden od glavnih spremljajočih negativnih dejavnikov artroz je, poleg bolečine
in zmanjšane gibljivosti, zmanjšana moč mišic ali mišičnih skupin prizadetega
sklepa. Prav šibkost mišic je sekundarni, vendar bistven, vzrok gibalnih težav
pri teh patologijah (1, 2).
Izokinetika je sodobna metoda za meritve ter oceno funkcionalne sposobnosti
(jakosti) dinamičnih stabilizatorjev (agonistov/antagonistov) (2, 3).
Izokinetične meritve so objektivne, zanesljive, validne in varne (3). Meritve jakosti mišic nam tako pomagajo pri postavitvi diagnoze, spremljanju pacienta,
izbiri ustrezne terapije, načrtovanju preventivnih in rehabilitacijskih programov vadbe, kot tudi za oceno uspešnosti le teh. Poleg meritev nam izokinetični
dinamometri omogočajo še nadzorovano in varno vadbo mišic pri konservativnem zdravljenju ali po operativnih posegih (3, 4).
Pri izokinetični dinamometrih izvaja posameznik dinamično kontrakcijo
(koncentrično ali ekscentrično) v izbranem obsegu giba pri konstantni, vnaprej izbrani hitrosti (zato izokinetika). Osnovni parameter, ki ga dobimo iz
izokinetičnih meritev je maksimalni navor. Dobljeni navor je posredno merilo
mišične jakosti (3). Vse dobljene vrednosti navora, običajno normaliziramo
glede na telesno maso merjenca, kar omogoča primerjavo z normativnimi
vrednosti, tako da lahko mišično jakost merjenca ocenimo kot povprečno,
nadpovprečno ali podpovprečno. Meritve udov opravljamo bilateralno, kar
nam omogoča bilateralne primerjave med zdravo in poškodovano stranjo. Navori agonistov in antagonistov določenega sklepa nam omogočajo računanje
ustreznih medmišičnih razmerij.
S sodobnimi izokinetični dinamometri, kot je Biodex System 4 Pro (Slika
1) lahko merimo jakost mišic vseh večjih sklepov (trup, koleno, kolk, rama,
gleženj, komolec in zapestje). Dinamometri nam poleg izokinetičnih ter
izometričnih meritev/vadbe omogočajo še kontinuirano pasivno razgibavanje.
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Slika 1: Laboratorij za izokinetične meritve,Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC MB

Slika 1: Laboratorij za izokinetične meritve,

Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC MB

KRATEK PREGLED NEKATERIH DOSEDANJIH RAZISKAV
Največ dosedanjih raziskav v povezavi z izokinetiko in artrozami ter artroplastiko je bilo narejenih na kolenskem sklepu, dokaj veliko raziskav pa lahko najdemo tudi na kolčnem sklepu. Razlog za to je sigurno največja prevalenca degenerativnih poškodb teh dveh sklepov. Za druge sklepa je znanstvenih študij
zelo malo ali pa jih skoraj ni.
Koleno
Dosedanje raziskave, ki so povezovale izokinetiko in vsaditev totalne kolenske
endoproteze (TKE). so obravnavale jakost ekstenzorjev in fleksorjev kolena ter
njihova medmišična (ne)sorazmerja; količino opravljenega dela; ...
Berman, Bosacco in Israelite (1990):
Rezultati predoperativnih testiranj pri 68 pacientih, ki so čakali na unilateralno
TKE, so pokazali pomembne (funkcionalne) bilateralne primanjkljaje v mišični
jakosti fleksorjev in ekstenzorjev operirane noge. Pacienti so 7-12 mesecev po
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operaciji uspeli izenačiti jakost fleksorjev z drugo nogo. Jakosti ekstenzorjev
pa je bila še 2 leti po operaciji značilno šibkejša od druge noge. Izokinetična
testiranja so dobro korelirala z analizo hoje. Pacienti z uravnoteženim
medmišičnim razmerjem (zadnja loža/kvadriceps) so imeli bolj simetrično
hojo.
Walsh, Woodhouse, Thomas in Finch (1998):
Skupina moških (n=16) je imela 1 leto po popolni artroplastiki kolena v primerjavi z zdravo kontrolno skupino (n=22) šibkejši kvadriceps za 37-39%. Podobno je imela skupina žensk (n=13) s TKE v primerjavi s kontrolno skupino
(n=18) šibkejši kvadriceps za 28-29%.
Rossi, Brown in Whitehurst (september 2006):
Eno leto po operaciji TKE je še vedno obstajal primanjkljaj v jakosti fleksije in
ekstenzije operirane noge. Trdijo, da so izokinetične meritve zelo uporabne za
dokumentiranje navorov mišic (jakosti) pred in pa zgodaj po unilateralni TKE.
Huang, Cheng, Lee, in Lee (1996):
Primerjali so 3 skupine z različnimi tehnikami operacije TKE s skupino zdravih
posameznikov. Med skupinami s TKE ni bilo statistično značilnih razlik v
medmišičnem razmerju. V primerjavi s kontrolno skupino pa so vsi rezultati
medmišičnih razmerij bili, kljub dolgotrajni funkcionalni prilagoditvi na TKE
(od 6 do 13 let), višji (zaradi šibkosti kvadricepsov).
Kolk
Dosedanje raziskave, ki so povezovale izokinetiko in totalno artroplastiko kolka (TAK) so obravnavale jakost ekstenzorjev, fleksorjev in abduktorjev kolka
ter njihova medmišična (ne)sorazmerja; jakost ekstenzorjev in fleksorjev kolena; ...
Rossi, Brown in Whitehurst (maj 2006):
Jakosti ekstenzorjev in fleksorjev kolka pred TAK sta bili v primerjavi z zdravo
stranjo nižji za 39% in 29% (n=11). 60 dni po operaciji sta se jakosti ektenzorjev
in fleksorjev kolka izboljšali za 50% in 27% (v primerjavi s predoperativnimi
meritvami). Tako se zdi primerno, da bi pacienti po TAK nadaljevali najmanj
60-dnevno intenzivno rehabilitacijo, in da je izokinetično testiranje učinkovito
orodje za spremljanje moči kolka pred in po operaciji.
Rasch, Dalen in Berg (2010):
Pri pacientih (n=20) 2 leti po totalni artroplastiki kolka (TAK) so rezultati
izokinetičnih meritev kolena pokazali počasno, vendar popolno povrnitev ja-
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kosti mišic kolena. Izokinetične meritve kolka pa še vedno kažejo deficit v jakosti mišic kolka. Za pospešitev povrnitve mišične jakosti kolka po TAK predlagajo, da bi vadba v rehabilitaciji morala biti bolj intenzivna, s poudarkom na
abdukciji kolka.
Bertocci, Munin, Frost, Burdett, Wassinger in Fitzgerald (2004):
Rezultati izokinetičnih meritev kolka (fleksije, ekstenzije, abdukcije) po TAK
niso pokazale večjih biomehanskih razlik v primerjavi z drugim kolkom.
Mišična moč in vzdržljivost pacientov po TAK pa ni bila povrnjena na enak
nivo v primerjavi z zdravimi posamezniki. Ti izsledki so lahko koristni pri
spreminjanju sedanjih pristopov v protokolih rehabilitacije po TAK.

UPORABA IZOKINETIKE PRI ARTROZAH
Izokinetične dinamometre lahko pri artrozah uporabljamo kot del konservativnega zdravljenja za:
- Merjenje funkcionalne sposobnosti mišic, odkrivanje bilateralnih deficitov,
deficitov glede na normalno populacijo, medmišičnih nesorazmerij ter utrujanja, načrtovanje in spremljavo rehabilitacijskega programa (izokinetične in/
ali izometrične meritve);
- povečanje gibljivosti, zmanjšanje otekline ter bolečine (pasivno razgibavanje
v izbranem obsegu giba);
- povečanje mišične moči, aktivacije ter koordinacije mišic, povečanje
živčno-mišičnega nadzora in stabilnosti sklepa, zmanjšanje nesorazmerij ter
zmanjšanje možnosti za druge poškodbe (izometrična, pasivno-asistirana in
izokinetična vadba).

UPORABA IZOKINETIKE PRI ENDOPROTEZAH
Izokinetične dinamometre lahko pri endoprotezah uporabljamo za:
- Predoperativno izokinetično in/ali izometrično testiranje;
- krepitev mišic pred operacijo in s tem skrajšanje časa rehabilitacije;
- po operacijah (vse enako kot zgoraj pri konservativnem zdravljenju artroz).
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ZAKLJUČEK
Iz dosedanjih raziskav lahko pridemo do zaključka, da so izokinetične meritve
zelo uporabne tako pri artrozah, kot pri endoprotezah. Meritve dajejo zdravniku, terapevtu in tudi pacientu številne pomembne podatke o pacientovem
funkcionalnem statusu (kvantificirajo pacientovo stanje). Tako lahko individualno prilagodimo, načrtujemo in spremljamo proces rehabilitacije. Nekatere
meritve in krepitev mišic pa lahko opravimo že pred operativnim zdravljenjem,
s tem lahko bistveno izboljšamo in skrajšamo okrevanje po operaciji.
Številne raziskave so pokazale, da obstajajo značilne bilateralne razlike v jakosti
mišic tudi 1 leto (1, 6) in več (5, 7, 9) po vsaditvi endoprotez. Te razlike pomembno (negativno) vplivajo na funkcijo operiranega sklepa in posameznika. Če
primerjamo jakost mišic operiranega sklepa z zdravo populacijo (referenčnimi
podatki), potem so te razlike še višje (7, 10).
V prihodnje so sigurno potrebne še nadaljnje raziskave, narejene na večjem
številu ljudi pred in po artroplastiki različnih sklepov.
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