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RECENZIJA ZBORNIKA PREDAVANJ
XIV. MARIBORSKEGA ORTOPEDSKEGA SREČANJA
Spoštovane kolegice in kolegi, sodelavci, medicinske sestre, fizioterapevti,
študenti, zdravniki družinske medicine in drugi prijatelji Oddelka za ortopedijo
Klinike za kirurgijo UKC Maribor,

v veliko veselje mi je, da imam letos, že štirinajstič po vrsti, pred seboj zbornik
predavanj ortopedskega srečanja s tokratnim naslovom »Koleno v ortopediji«.
Tudi letos je zbornik predavanj zastavljen multidisciplinarno, predvsem pa kot
močna vez v delovanju med zdravstvenimi delavci na primarnem, sekundarnem
ter tudi terciarnem nivoju pri skupni obravnavi ortopedskih bolnikov. Ko primerjam
letošnji zbornik, ki obravnava problematiko kolenskega sklepa, z zbornikom, ki je
bil izdan natančno pred 10 leti in je obravnaval prav tako problematiko kolena v
ortopediji, lahko izrazim izredno zadovoljstvo ob napredku stroke na praktično
vseh nivojih, od diagnostičnih postopkov, konzervativnih načinov zdravljenja,
operativnih tehnik kakor tudi rehabilitacijskih postopkov ter postopkov v
zdravstveni negi.
Zbornik predstavlja zaokroženo celoto in je smiselno sestavljen iz več sklopov, ki
predstavljajo posamezne vrste diagnostičnih postopkov oziroma patologije.
V prvem sklopu (Kelc, Kupnik, Krajnc, Rupreht, Kljaić) je nazorno prikazana funkcionalna
anatomija in tudi klinični pregled kolenskega sklepa, kakor tudi slikovno diagnostična
obravnava in diferencialna diagnostika, poseben poudarek pa je namenjen pogledu
zdravnika v ambulanti družinske medicine na patologijo kolenskega sklepa.
V drugem sklopu avtorji (Pen, Bajec, Vogrin, Kuhta, Novak) obravnavajo entitete
kot so preobremenitveni sindromi, poškodbe meniskov, poškodbe ligamentarnih
struktur ter kostno hrustančne poškodbe in nestabilnost patelofemoralnega sklepa.
Predstavljeni so tako diagnostični postopki kakor tudi novosti pri zdravljenju, ki so
se razvile v zadnjih letih.
V naslednjem sklopu avtorji (Sirše, Rečnik, Moličnik, Milčič) celostno obravnavajo
problematiko artroze kolenskega sklepa vključno z epidemiologijo, etiologijo in
patofiziologijo ter konzervativne in operativne principe zdravljenja, ob tem so
jasno predstavljeni tudi vsi post-operativni zapleti ter ukrepi, ki so pri teh zapletih
potrebni.
7

V zadnjem sklopu pa avtorji (Merc, Bojnec, Naranđa, Fokter, Čoh) jasno predstavijo
še patološke spremembe kolenskega sklepa pri otroku kakor tudi rehabilitacijske
postopke po preobremenitvenih sindromih kolenskega sklepa, vnetna obolenja in
septični artritis kolenskega sklepa, nujna stanja kolenskega sklepa ter postopke in
ukrepe pri teh vrstah patologije. Zelo lepo je prikazan tudi pomen oskrbe rane po
vstavitvi kolenske endoproteze.
Dodano vrednost srečanju predstavljata učni delavnici in sicer klinični pregled
kolenskega sklepa ter mesto tapinga pri bolečini v kolenskem sklepu. Jasno in
nazorno so predstavljeni postopki ter klinični testi, ki so pri osnovni diagnostiki
kolenske patologije izredno pomembni in jih je potrebno natančno in sistematično
poznati in implementirati.
14. zbornik mariborskega ortopedskega srečanja s številnimi strokovnimi prispevki,
ki so na izredno visokem nivoju, predstavlja trajen dokument namenjen predvsem
za dodatno izobraževanje študentov medicine, mladih zdravnikov ter zdravstvenih
delavcev različnih specialnosti v njihovem vsakodnevnem delu.

izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.
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PROGRAM ORTOPEDSKEGA SREČANJA 2018
7.45-8.50

Registracija udeležencev srečanja

9.00-9.05

Pozdrav udeležencem

9.05-9.10

Nagovor strokovnega direktorja

9.10-9.25

Anatomija in klinični pregled kolena

9.25-9.40

S kolenom je križ –pogled družinskega zdravnika

9.40-9.55

Bolečina v kolenu v ortopedski ambulanti, diferencialna
diagnoza

KELC

KUPNIK

KRAJNC
9.55-10.05

Slikovna diagnostika po operacijah kolena

10.05-10.15

Slikovna diagnostika sprednjega kolena

10.15-10.25

Diskusija

10.25-11.00

Odmor

11.00-11.15

Spredaj boleče koleno in pogosti preobremenitveni
sindromi kolenskega sklepa

RUPREHT
KLJAIĆ

PEN
11.15-11.30

Poškodbe meniskusa, novosti zdravljenja

11.30-11.45

Poškodbe križne vezi, novosti zdravljenja

11.45-12.00

Kostno - hrustančne poškodbe, novosti zdravljenja

12.00-12.15

Nestabilna pogačica

12.15-12.25

Diskusija
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12.25-12.55

Odmor

12.55-13.10

Artroza kolena, epidemiologija, etiologija, patofiziologija

13.10-13.25

Konzervativno zdravljenje artroze kolena

13.25-13.40

Operativno zdravljenje artroze kolena

13.40-13.55

Pooperativni zapleti (artroskopije, artroplastika), kako
ukrepati?
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MOLIČNIK

MILČIČ
13.55-14.00

Diskusija

14.00-14.30
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14.30-14.45

Patologija kolena pri otroku
(Mb Blount, Mb Osgood Schlatter…)
MERC

14.45-15.00

Rehabilitacija po preobremenitvenih sindromih kolena

15.00-15.15

Vnetna obolenja in septični artritis kolena

15.15-15.30

Nujna stanja kolenskega sklepa in kdaj je napotitev k
ortopedu nujna

BOJNEC

NARANĐA

FOKTER
15.30-15.45

Pomen oskrbe rane po vstavitvi kolenske endoproteze

15.45-15.50

Diskusija

15.50-16.00

Odmor

16.00-17.00

Delavnica 1: Klinični pregled
kolenskega sklepa (Kelc)

ČOH

Delavnica 2: Mesto« tapinga«
pri bolečini v kolenu (Skodič, Dragšič)
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ANATOMIJA IN KLINIČNI PREGLED
KOLENSKEGA SKLEPA
Robi Kelc
Kolenski sklep je najbolj kompleksno zgrajeni sklep v človeškem telesu z veliko
pojavnostjo poškodb in visoko prevalenco obrabnih sprememb. Zaradi anatomske
zgradbe, velike izpostavljenosti zunanjim silam in funkcionalnim zahtevam je eden
izmed najpogosteje poškodovanih sklepov. Na podlagi anamneze, pregleda in kliničnih
testov je potrebno postaviti delovno diagnozo, s podporno slikovno diagnostiko pa
sprejeti odločitev o operativnem ali konzevativnem zdravljenju, z nadzorom procesa
rehabilitacije, ki naj bi prizadetemu kolenu vrnila polno funkcijo in preprečila razvoj
sekundarne obrabe.

ANATOMIJA KOLENSKEGA SKLEPA
Kolenski sklep je sestavljen iz treh sklepov: tibiofemoralnega ter patelofemoralnega
sklepa in proksimalne tibiofibularne sindezmoze, ki so medsebojno povezani in
odvisni ter jih zato obravnavamo kot en sklep. Je anatomsko in biomehanično
zapleten sklep, ki za normalno delovanje in stabilnost potrebuje usklajenost vseh
struktur sklepa (slika 1) (1).

Slika 1

Na stabilnost kolena vplivajo (1,2): 1. oblika sklepnih površin in sila, ki deluje na sklep,
2. meniskusi, 3. sklepna ovojnica z ligamenti ter 4. mišice.
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Gledano s strani je stegnenica v zadnjem predelu kondilov okrogla, v sprednjem pa
bolj sploščena; medialni stegnenični kondil je ožji in bolj ukrivljen od lateralnega. Plato
golenice je zato medialno ovalnejši, globlji in bolj konkaven. K stabilnosti dodatno
prispeva tibialna interkondilarna eminenca. Stabilnost kolena je največja, kadar je
koleno obremenjeno; takrat je tudi prispevek oblike sklepnih površin k stabilnosti
kolena največji.
Medialni in lateralni meniskus uravnavata neskladnost stične ploskve kondilov
stegnenice in golenice, sodelujeta pri prerazporejanju pritiskov v sklepu in povečujeta
elastičnost sklepa. Prispevata k stabilnosti kolenskega sklepa v vseh smereh, predvsem
v smeri valgus-varus. Predvsem sta pomembna kot rotatorna stabilizatorja. Medialni
meniskus ima obliko črke C in je bolj priraščen kot lateralni meniskus, ki je bolj zaprt.
Ker je medialni meniskus bolj priraščen in s tem manj gibljiv, je pogostost poškodb
medialnega meniskusa nekoliko večja (1,3,4).
Sklep obdaja široka in ohlapna sklepna ovojnica, ki jo ojačuje več ligamentov. S
sprednje strani patelarni ligament, lateralni in medialni patelarni retinakul, zadaj pa
poševni poplitealni ligament in arkuatni ligament (5). V samem kolenskem sklepu se
(poleg prečnega ligamenta) nahajata dve križni vezi: sprednja križna vez (ligamentum
cruciatum anterius - LCA) in zadnja križna vez (ligamentum cruciatum posterius - LPC).
Z medialne strani koleno stabilizira medialni (tibialni) kolateralni ligament (MCL). Ima
obliko trikotne plošče, ki veže medialni epikondil stegnenice in medialno ploskev
golenice v predelu pes anserinus (prirastišča mišic sartorius, gracilis in semitentinosus).
Med upogibom kolena se pomakne nazaj, pri čemer se napnejo zlasti sprednja
vlakna; pri iztegnitvi se pomakne naprej, pri čemer se napnejo predvsem zadnja
vlakna. MCL kljubuje valgusnim silam, ki delujejo na koleno, poleg tega preprečuje
preveliko zunanjo rotacijo golenice (3). Z lateralne strani koleno stabilizira lateralni
(fibularni) kolateralni ligament (LCL), ki povezuje lateralni epikondil stegnenice z glavico
mečnice. Je pomemben stabilizator iztegnjenega kolena. Pri upogibu za več kot 30°
je bolj ohlapen. Kljubuje varusnim silam, ki delujejo na koleno, poleg tega sodeluje pri
preprečevanju prevelike notranje rotacije golenice. Pri poškodbah LCL in arkuatnega
kompleksa se poveča varus kolena in posteriorna translacija med 0 in 30°, zveča
se tudi zunanja rotacija kolena (3). Stabilizatorja rotacije v kolenu sta poleg LCL-ja
tudi iliotibialni trakt in anterolateralni ligament. Križni vezi sta postavljeni tako, da je
v vsakem položaju kolena vsaj ena izmed njiju napeta (5). Sprednja križna vez veže
sprednjo interkondilarno kotanjico z medialno ploskvijo lateralnega kondila stegnenice.
Delimo jo na anteromedialni in posterolateralni snop. Anteromedialni snop je daljši
in napet med fleksijo, posterolateralni je krajši in napet med ekstenzijo kolena. Ima
izredno pomembno stabilizacijsko vlogo, ker preprečuje drsenje golenice navzpred,
preveliko zunanjo rotacijo in hiperekstenzijo kolena. Kadar je LCA poškodovana se
poveča anteriorna translacija kolena, ob tem se zmanjša notranja rotacija (1,3,4).
Zadnja križna vez (LCP) je debelejša in dvakrat močnejša od LCA (3). Predstavlja os
za zunanjo in notranjo rotacijo kolenskega sklepa. Sestavljena je iz dveh snopov, iz
sprednjega, ki je napet med fleksijo, in zadnjega, ki je napet med ekstenzijo kolena.
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Preprečuje drsenje golenice nazaj in preveliko notranjo rotacijo (4,5). Kadar je LCP
poškodovana, se poveča posteriorna translacija, ob tem je zmanjšana zunanja rotacija.
Pogačica (patella) je sezamoidna kost, ki je vložena v tkivo mišice kvadriceps, in je
s patelarnim ligamentom pripeta na grčo golenice (tuberositas tibiae). Poveča moč
mišice kvadriceps, poleg tega pa omogoča prenos sile mišice kvadriceps tudi med
upognjenim kolenom (3).
Mišice, ki obdajajo sklep, prištevamo med dinamične stabilizatorje kolenskega sklepa.
Na sprednji strani stegna poteka mišica kvadriceps, ki je glavni ekstenzor sklepa.
Fleksorje kolena na zadnji strani stegna delimo na medialno in lateralno skupino.
Medialna skupina fleksorjev omogoča notranjo rotacijo goleni pri upognjenem kolenu.
Sem prištevamo mišice semitendinosus, semimembranosus, gracilis in sartorius.
Glavna mišica lateralne skupine je mišica biceps femoris, ki pri upognjenem kolenu
omogoča zunanjo rotacijo goleni (2,3). Mišica gastrocnemius je plantarni fleksor
stopala, vendar deluje tudi kot fleksor neobremenjenega kolena in ekstenzor
obremenjenega kolena (v stoječem položaju) (2,3).

BIOMEHANIKA KOLENSKEGA SKLEPA
Gibanje v kolenu poteka v treh oseh in šestih ravninah (treh translacijskih in treh
rotacijskih) (2,3). Osnovno gibanje poteka v sagitalni smeri. Kolenski sklep uvrščamo
med tečajaste sklepe. Osnovno gibanje kolenskega sklepa poteka v smeri fleksijaekstenzija, pri pokrčenem kolenu tudi v transverzalni ravnini okoli vertikalne osi
(notranja/zunanja rotacija).
Temeljna biomehanska lastnost kolena je, da deluje v območju ohlapnosti (3).
Stabilnost kolena je odvisna od mehanske osi sklepa, kostnih elementov ter
izvensklepnih in znotrajsklepnih struktur. Med aktivne stabilizatorje kolena štejemo
mišice, ki obdajajo koleno, med pasivne stabilizatorje pa kolenske vezi. Območje
aktivnega gibanja kolenskega sklepa je med 0° in 120°, upogib do 160° je pasiven.
Iztegnjeno koleno je popolnoma stabilno, pokrčeno manj. Gibanje kolenskega sklepa
je zapleteno. Fleksija in ekstenzija kolena nimata le ene transverzalne osi, temveč
se center rotacije ves čas spreminja (2).
V polnem upogibu se zadnji deli stegneničnih kondilov stikajo z zadnjim delom platoja
golenice. Med iztegnitvijo se kondili zavrtijo na platoju golenice in na meniskusih, ob
tem stegnenica zdrsi nekoliko nazaj. Lateralni kondil stegnenice se zaradi napete
sprednje križne vezi preneha vrteti prej kot večji. Rotacija medialnega kondila poteka
dalje, ob tem zaradi napete zadnje križne vezi drsi nazaj. Posledica je medialna
(notranja) rotacija stegnenice (oz. zunanja rotacija golenice), ki v popolni iztegnitvi
kolena napne kolateralne vezi.
Kadar je koleno iztegnjeno, se upogib kolenskega sklepa prične s pokrčenjem mišice
popliteus in zunanjo rotacijo stegnenice, s tem se zmanjša sila v napetih kolateralnih
ligamentih, kar omogoči začetek upogiba kolena (3).
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ANAMNEZA
Klinični pregled se prične z opazovanjem bolnikovega prihoda in konča med
opazovanjem bolnikovega odhoda iz ambulante. Pregled kolenskega sklepa vključuje
splošno in usmerjeno anamnezo, klinični pregled, slikovno diagnostiko in po potrebi
še dodatne preiskave.
Osnova ciljne anamneze je opredelitev vodilnega simptoma, ki bolnika privede na
pregled. Pomembno je opredeliti, ali je v klinični sliki v ospredju bolečina, motnja
gibljivosti z okorelostjo, mišična oslabelost, občutek nestabilnosti, nevrološke motnje,
deformacija ali redkeje površinski znaki z oteklino in rdečino. Z anamnezo skušamo
opredeliti intenziteto in tip vodilnih težav ter njihovo pojavnost (težave pri hoji in
obremenitvi, v mirovanju ali ponoči, trajno ali obdobno), vrsto aktivnosti, ki omilijo,
povzročajo ali poslabšajo težave (forsirana hoja in tek, hoja po ravnem, poklicne
obremenitve, šport) in izključiti prirojene deformacije ali morebitne poškodbe.
Najpogostejši vodilni simptom je bolečina. Pozanimamo se kako in kdaj so bolečine
nastopile (nenadoma, stopnjujoče, občasno ob obremenitvi), kakšna je njihova jakost,
trajanje in nihanje, na katere aktivnosti so vezane (hoja, premikanje, mirovanje,
ponoči, v službi) in kakšen je njihov značaj (top, oster).
Pri poškodbah je pomemben poškodbeni mehanizem, ki je privedel do vodilnega
simptoma, z določitvijo smeri, mesta in velikost delujoče zunanje sile (direktna ali
indirektna sila) ter časovni nastanek in stopnja prizadetosti po poškodbi, ki lahko
napove resnost poškodbe (nezmožnost stoje po poškodbi govori v prid resne
poškodbe). Pomemben je podatek o predhodnih obolenjih, poškodbah, deformacijah
ali anatomskih posebnostih bolnika in telesni aktivnosti. Pozanimamo se o sistemskih
znakih bolezni, kot so nočno potenje, izguba telesne teže, oslabelost in drugo. Pri
anamnezi je pomemben tudi podatek o jemanju zdravil in o prisotnosti podobnih
kliničnih težav pri družinskih članih. Pomisliti je potrebno tudi na obolevnost sosednjih
sklepov (kolk — bolečina v kolku lahko seva v koleno!) ter izključiti sistemska obolenja
(sladkorna bolezen, vnetne artropatije, nevrološka obolenja, žilna obolenja).

INSPEKCIJA
Med pregledom primerjamo poškodovani sklep z nepoškodovanim sklepom na drugi
okončini (asimetrija). Pozorni moramo biti na bolnike, ki prejemajo imunosupresivno
zdravljenje, ker lahko imajo zabrisane klinične znake obolenja (npr. revmatološki bolniki).
Inspekcija se prične, ko bolnik vstopi v ambulanto. Opazujemo hojo, ki je lahko
šepajoča. Bolnika pustimo, da se sam sleče, usede, uleže, pri čemer mu nudimo čim
manj pomoči. Opazujemo ga stoje in leže. Med pregledom naj ima na sebi le kratke
spodnjice. Z inspekcijo ugotavljamo os okončine, ali je koleno oteklo, spremembe
na koži v predelu kolena (6).
Pri oteklini smo pozorni na njen obseg. Kadar je oteklina omejena na sam kolenski
sklep, pomislimo na izliv v sklep, ki je lahko serozen, krvav ali gnojen. Vzrok oteklini,
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ki se širi preko meja sklepa, so lahko vnetje (sklepa in okolnih tkiv), hujše poškodbe
in tumorji. Vzrok manjši omejeni oteklini pred pogačico je lahko prepatelarni bursitis,
pod pogačico infrapatelarni bursitis, v nivoju sklepne špranje pa cista meniskusa.
Pozorni smo tudi na prisotnost eksostoz v sklopu diafiznih aklazij.

PALPACIJA
S palpacijo ugotovljamo čvrstost in obliko mehkih tkiv, pravilnost kostnih kontur,
tekočino v sklepu, krepitacije in lokalno občutljivost. Pozorni smo na lokalno povišanje
temperature kože, ki je lahko posledica ravmtoidnega artritisa, vnetja, poškodbe
ali hitro rastočih tumorjev. Če je sklep zadebeljen, izmerimo obsege na simetričnih
mestih in določimo stopnjo otekline. Ugotovimo lahko tudi mišično atrofijo (6).
Z ballottement testom ugotavljamo prisotnost tekočine v kolenu. Z eno roko
pritisnemo na recesuse in iztisnemo tekočino pod pogačico, ki jo nato z drugo roko
z vrha pritisnemo proti stegnenici in občutimo udarec pogačice na stegnenico (6).
Test ni pozitiven, kadar je vneta in otekla prepatelarna burza.

GIBLJIVOST
Preiskavo gibljivosti opravimo leže. Ugotavljamo aktivno in pasivno gibljivost v
kolenu ter moč fleksorjev in ekstenzorjev kolena. Običajna gibljivost kolena znaša
med 0° ekstenzije, kar pomeni, da ležita stegnenica in golenica v eni osi, ter 130°
fleksije. Ob preiskavi lahko ugotavljamo krepitacije v kolenu, bolečine pri izvajanju
gibov in morebitne preskoke. Zaklenjeno koleno je običajno vsaj v 20° upogibu in
nikoli v polni iztegnitvi, brez dodatne pomoči je aktivni upogib kolena zelo boleč ali
sploh ni mogoč (7).
Vzrok elastičnemu uporu ekstenzije je lahko poškodba meniskusa, vzrok neelastičnemu,
trdemu uporu pri ekstenziji pa kostna poškodba ali artroza kolena. Obseg fleksije je
pogosto zmanjšan po poškodbah, pri izlivu v sklep in pri artrozi kolena.

USMERJENI KLINIČNI TESTI
Z usmerjenimi kliničnimi testi lahko razen izliva v sklep ugotavljamo: (1) poškodbo
pogačice ali njenih sklepnih površin, patelarnega ligamenta, izpah pogačice, (2)
okvaro meniskusov, (3) poškodbo kolateralnih vezi, (4) nestabilnost v kolenu zaradi
okvarjenih križnih vezi.
Ekstenzorni mehanizem kolena preverimo z dvigom iztegnjene spodnje okončine.
Nezmožnost je lahko posledica rupture kite mišice kvadriceps, zloma pogačice,
rupture patelarnega ligamenta ali avulzije tibialnega tuberkla. Pri določitvi mesta
poškodbe si pomagamo z določitvijo mesta največje bolečnosti, tipnimi defekti v
poteku ekstenzornega aparata in morebitnim proksimalnim premikom pogačice
(7). Med gibanjem kolena opazujemo potovanje pogačice. Poškodbe pogačice, razen
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akutnega izpaha, običajno ne spremlja obilen izliv v koleno. Pogačico otipamo z vseh
strani. Bolečina na medialni strani nakazuje poškodbo medialnega patelofemoralnega
ligamenta in bolečina superolateralno na poškodbe hrustanca po izpahu pogačice.
Hondromalacijo spremlja tipen krepitus in pozitiven »patelarni grind« test. Z
umaknitvenim testom (apprehention test) skušamo ugotoviti predhodne izpahe
pogačice. Izvedemo ga tako, da koleno upognemo, medtem pa potiskamo medialni
rob pogačice v lateralni smeri. Če je bila pogačica pred tem izpahnjena, je test
izredno boleč in ga bolnik z napenjanjem mišic preprečuje. Bolečina nad tibialnim
tuberklom pri otrocih in mladostnikih je prisotna pri Osgood-Schlatterjevi bolezni
(tuberkel je lahko tudi povečan) in pri akutnih avulzijah patelarnega ligamenta oz.
njegovega narastišča. Bolečina nad distalnim delom pogačice je lahko posledica
Sinding-Larsen-Johansonove bolezni(7).
Za presojo čvrstosti medialne in lateralne kolateralne vezi pritisnemo, pri učvrščenem
gležnju in v polni iztegnitvi, koleno z lateralne strani za preizkus medialne in z medialne
strani za preizkus lateralne kolateralne vezi (varus-valgus test) (slika 2). Pri okvari
kolateralne vezi občutimo, da se ob pritisku sklep na okvarjeni strani odpira, bolnik pa
občuti bolečino v poteku vezi (6). Zmerno odpiranje sklepne špranje v polni iztegnitvi
kaže na večjo okvaro kolena, kjer je poškodbi kolateralnega ligamenta pridružena še
poškodba posteromedialnega, oz. posterolateralnega kota. Pri večjem odpiranjem
sklepne špranje je zgoraj omenjenim poškodbam pridružena še poškodba križne
vezi (najverjetneje zadnje križne vezi) (7).

Slika 2. Valgus test (7).

Kadar se pri zgoraj opisanem testu sklepna špranja ne odpira, opravimo varus-valgus
test pri 30° pokrčenem kolenu v notranji rotaciji. Ker je tudi pri nepoškodovanem
kolenu običajno prisotno majhno odpiranje sklepne špranje, je primerjava obeh kolen
izjemno pomembna za pravilno vrednotenje testa. Patološko odpiranje sklepne
špranje nakazuje na delno poškodbo kolateralnih vezi (7).
Najobčutljivejši test ob akutni poškodbi sprednje križne vezi (LCA) je Lachmanov
test (slika 3) (8). Za uspešno izvajanje je potrebna sproščenost mišic, zato test
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izvajamo pred ostalimi testi kolena. Pri ležečem bolniku koleno upognemo za 2030°. Nedominantno roko položimo na stegno, z drugo roko vlečemo proksimalni del
goleni navzpred. Poskušamo doseči drsenje med stegnenico in golenico navzpred
ter navzad s tem, da izmenično pritiskamo stegnenico navzad in golen navzpred
in obratno. Pozorni smo predvsem na patološko drsenje v anterolateralni smeri pri
poškodovanem kolenu, ki jo primerjamo z nepoškodovanim kolenom in izrazimo v
milimetrih, ter na kvaliteto končne točke (6). Za poškodbo sprednje križne vezi sta
značilni mehka končna točka Lachmanovega testa in nesimetričnost med sklepoma,
ki je večja od 3 mm.

Slika 3. Lachmanov test (7).

Poškodbo LCA dokažemo tudi s sprednjim predalčnim testom (slika 4), kjer
poškodovanec leži, kolena so upognjena za 90°. Preiskovalec sede poškodovancu
na stopalo, golen objame z obema rokama in jo potegne navzpred. Dokaz poškodbe
je razlika v premiku golenice navzpred med poškodovano in nepoškodovano stranjo.
Za dokaz poškodbe sprednje križne vezi je manj uporaben kot Lachmanov test, saj
je sprednji predalčni test pri poškodbi LCA pozitiven v manj primerih (7,8).

Slika 4. Sprednji predalčni test (7).
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Anteromedialno rotatorno nestabilnost in s tem povezan povečan premik medialnega
kondila golenice lahko dokažemo s pomočjo sprednjega predalčnega testa z golenjo
v 15 ° zunanje rotacije. Test je pozitiven pri poškodbi medialnega ligamenta in
sprednje križne vezi (7). Anterolateralno rotatorno nestabilnost in s tem povezan
povečan premik lateralnega kondila golenice lahko dokažemo s pomočjo sprednjega
predalčnega testa z golenjo v 30° notranje rotacije. Test je pozitiven pri poškodbi
zadnje in sprednje križne vezi ter posteriorne vezi (7). Za dokaz poškodbe LCA in
rotatorne nestabilnosti kolena lahko uporabimo pivot shift test (MacIntoshev test)
(slika 5), ki je boleč, zato ga izvajamo nazadnje. Koleno je iztegeno, z eno roko
primemo peto in jo zavrtimo navznoter, drugo roko položimo na proksimalni del
goleni in pritiskamo v medialni smeri (koleno silimo v valgus). S tem pri ohlapni vezi
povzročimo zdrs lateralnega tibialnega kondila navzpred, ki pri upogibu kolena za
30-40° spet skoči na svoje mesto, kar čutimo in vidimo (7).

Slika 5. Pivot-shift test (7).

Za poškodbo zadnje križne vezi (LCP) sta pomembna zadnji predalčni test in test
kontrakcije mišice kvadriceps. Pri slednjem opazujemo koleno, ki je v 20 upogibu, kar
dosežemo z blazino pod stegnom. Pretrgana LCP povzroči delni izpah golenice nazaj,
zaradi česar ob pokrčenju mišice kvadriceps opazujemo pomik golenice naprej (7).
Pri poškodbi meniskusov najprej otipamo sklepno špranjo, ki je nad mestom poškodbe
boleča na pritisk. Bolečina v predelu sklepne špranje skupaj z elastičnim uporom pri
iztegnitvi in pri starejših poškodbah tudi atrofijo mišice kvadriceps, so najzaneslivejši
kazalci za poškodbo meniskusa (7). Pri preiskavi poškodb meniskusov najprej koleno
pokrčimo, dlan počiva nad pogačico, palec in kazalec otipavata medialno in lateralno
sklepno špranjo. Pri tako položeni dlani in prstih lahko občutimo in določimo mesto
morebitnih preskokov v sklepu (7).
Za dokaz poškodbe uporabimo McMurrayev test (slika 7). Za medialni meniskus
ga izvedemo tako, da koleno upognemo, zavrtimo golenico navzven in jo silimo v
valgus. Pri tako zavrteni goleni v valgusu koleno iztegnemo. Če pri rotiranju pride
zatrgani del meniskusa med kondila, se pri iztegnitvi čuti preskok in bolnika zaboli
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(6). Pri testu za okvaro lateralnega meniskusa zavrtimo golenico navznoter, koleno
silimo v varus. Preskok pomeni pozitiven test (7).

Slika 7. McMurrayev test za medialni meniskus (7)

ZAKLJUČEK
Pri kliničnem pregledu kolena so na voljo številni klinični testi, opisali smo le nekatere.
Omeniti je potrebno le še to, da si v diagnostiki poškodb kolena pomagamo s slikovno
diagnostiko: z rentgenskimi posnetki v dveh ravninah, specifičnimi rentgenskimi
preiskavami (stress posnetki, tunelni posnetki), računalniško tomografijo in magnetno
resonanco. Dopolnitev tem preiskavam je ultrazvočna preiskava (UZ), s katero lahko
vidimo izlive v koleno, spremembe na burzah, tetive in stranske kolateralne vezi.
Artroskopija je hkrati diagnostična in terapevtska preiskava. Pomagamo si tudi z
določanjem rdeče krvne slike, diferencialno krvno sliko, določanjem CRP, sečne
kisline, kazalci revmatoloških obolenj, hemokulturo, analizo punktata sklepa in
drugimi preiskavami.
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S KOLENOM JE KRIŽ
Dejan Kupnik

IZVLEČEK
Bolečina v kolenu je eden pogostejših vzrokov za prihod pacienta v ambulanto
družinske medicine. Pojavnost bolečine v kolenu je v populaciji praktično enakomerno
porazdeljena po starostnih skupinah, pri čemer je za vsako od teh značilna določena
patologija. Pri postavljanju diagnoze so nam v pomoč številni podatki, od katerih so
najpomembnejši starost pacienta, spol, akutnost nastanka bolečine, lokacija bolečine
v kolenu, prisotnost sistemskih znakov prizadetosti, sočasne bolezni, sploh sistemske
vnetne / avtoimunske bolezni, in anamneza preteklih poškodb ali operacij kolena.
Bistveno je, da se pri pacientu ne spregledajo opozorilni simptomi in znaki, ki kažejo
na resnejšo lokalno ali širšo patologijo, in obsegajo simptome hude (progresivne)
bolečine, sistemske znake v smislu povečane telesne temperature, potenja in hujšanja,
znake globoke venske tromboze, ter druge. Diagnostični postopek je odvisen tudi
od tega, ali gre za poškodbeno ali nepoškodbeno bolečino, terapevtski postopek
pa v glavnini primerov obsega operativno terapijo pri hujših poškodbenih vzrokih,
pri vseh ostalih pa konzervativno fizioterapijo, medikamentozno protibolečinsko
terapijo, in prilagoditev gibalnih procesov.
Ključne besede: Koleno, bolečina v kolenu, poškodbe kolena.

ABSTRACT
Knee pain is one of the most commom musculosceletal complains in the setting
of general practise. It is evenly dispersed across all age groups of patients but
causes are different and tipical for each age group. Information about age, sex, pain
characteristics, signs of sistemic disability, other underlying medical conditions,
especially chronic inflamamatory / autoimmune conditions, and former injuries
or surgical treatments of the knee, is important. It is crucuial that signs of serious
disability, or so called red flags are not missed.
Diagnostic procedure is guided according to the cause of pain, which is connected
to the traumatic or nontraumatic cause, and therapeutical procedure is guided
according to that.
Key words: Knee, knee pain, knee injury.
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UVOD
Bolečina v kolenu je eden od najpogostejših simptomov v ambulanti družinskega
zdravnika, ki nosi s seboj tudi veliko diferencialno diagnostično pestrost, zaradi
možnosti drugih ogrožajočih izvenkolenskih dogajanj, ki se projicirajo v koleno, pa
zahteva tudi poglobljen pristop. Bistveno pri vem tem je, da vsake bolečine v kolenu,
sploh v starostni skupini, kjer so obrabne sprememba stalnica, ne opredelimo a
priori kot degenerativne.
Populacija pacientov z bolečinami v kolenu je glede na izkušnje iz prakse starostno
mešana, pojavnost pa je enakomerna porazdeljena po starostnih skupinah. Pri tem
pa so vzroki po določenih starostnih skupinah večinoma različni in značilni za neko
starostno obdobje.
Teoretično gledano je bolečina v kolenu lahko vezana na bolezensko stanje vseh
anatomskih struktur, ki jih najdemo v tem področju, zato je poznavanje anatomije
kolena bistveno pri inicialni diagnostiki. Nabor diagnoz pa se v odvisnosti od starosti in
drugih sočiniteljev večinoma vrti okoli poškodbenih, degenerativnih, kroničnih vnetnih
sklepnih in/ali obsklepnih stanj (seropozitivni / seronegativni artritisi, psoriatični
artritis, s kristali povzročeni artritisi, artritisi ob kroničnih vnetnih boleznih), akutnih
vnetnih / infekcijskih bolezni z lokalnimi septičnimi zapleti (Lymska borelioza, gonoreja,
herpes zoster…). Neredke so prenesene bolečine (ob istostranski koksartrozi in
lumboishialgiji…), pomislimo tudi na benigna ali maligna sklepna / kostna stanja,
bolečinska poslabšanja po endoprotetiki kolena, krvavitev v sklep ob motnjah
strjevanja krvi (bolezenske ali iatrogene), spontane zlome kosti ob osteoporozi zaradi
različnih vzrokov (bolezni, terapija…).
Večinoma lahko pri resnejših in bolj ogrožajočih, sploh akutnih stanjih, vidimo
korelacijo med anamnezo in najdbami pri pregledu. Veliko pa je tudi takih pacientov,
kjer je subjektivno dojemanje bolečine v diskrepanci z najdbami in je tudi zaradi tega
resnost oziroma napredovalost stanja težko oceniti.
Zaradi kompleksne vzročnosti bolečine v kolenu nam je ob prvem stiku s pacientom
v oporo nekaj vprašanj, katerih odgovori lahko bistveno pomagajo pri postavitvi
diagnoze:
1. starost pacienta
2. akutnost ali kroničnost bolečine (takojšen nastop bolečine pri hujših poškodbah)
3. fazno pojavljanje bolečine med aktivnostjo (po aktivnosti, med aktivnostjo,
oboje…)
4. trajanje bolečine, ko nastopi (stalnost nakazuje na težji proces v sklepu, tudi
vnetni)
5. pojavnost bolečine v določenem delu dneva
6. značilnosti nastanka bolečine (spontano, ali ob nekem (poškodbenem) dogodku…)
7. mesto največje bolečnosti
8. vezanost bolečine na določene gibe oz. manevri
9. lokalni znaki prizadetosti, lokalna obolenja
10. sočasnost drugih simptomov in znakov
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11. druga (sistemska) obolenja, ki lahko vplivajo na skeletno-mišični sistem
12. simptomi in znaki, ki nakazujejo preneseno bolečino
13. kaj olajša bolečino, kaj jo omili?
14. terapija, ki jo pacient jemlje (kortikosterodi, antikoagulanti…)
15. delo / hobiji / ponavljajoči se vzorci obremenitve
16. anamneza poškodbe / bolezni kolena v preteklosti
Pri opredelitvi nujnosti stanja smo pozorni na simptome in znake, ki nakazujejo
resnejše ozadje bolezni in tudi narekujejo hitrejšo ali nujno izvedbo dodatnih preiskav
in napotitev. Predvsem akutna ali postopna hujša progresivna bolečina z lokalnimi
znaki vnetja (pordelost, otekanje, bolečina), sistemski znaki v smislu povišane telesne
temperature, potenja in hujšanja (nakazujejo vnetno / avtoimunsko, maligno ali
septično ozadje), anamneza pretekle ali sočasne maligne bolezni, anamneza imunske
pomanjkljivosti in tuberkuloze, anamneza ali znaki sočasne sistemske bolezni,
anamneza in znaki hujše poškodbe, anamneza pretekle poškodbe ali operacije na
kolenskem sklepu ob hudi bolečini, nezmožnost obremeniti kolenski sklep (sum na
septični artritis, s kristali povzročen artritis, poškodba), močne nočne bolečine (vnetni
procesi, malignomi), občutljivost in otekanje v predelu kosti, so tiste okoliščine, ki
nakazujejo večjo stopnjo resnosti obolenja in nujnost pri obravnavi. Načeloma so
to vsa vnetna / avtoimunska, infektivna / septična, maligna, trombotična, in akutna
poškodbena stanja kolena, ter sum na razmajanje ali vnetno dogajanje okoli sklepne
endoproteze. Ne smemo spregledati možnosti poškodbe pri starostniku in otroku,
kjer nimamo dovolj (hetero)anamnestičnih podatkov, pomislimo tudi na možnost
zlorabe, in osteoporotično etiologijo bolečin.
Pri poškodbah nam v družinski ambulanti pri ugotavljanju prizadetih kolenskih
struktur najbolj pomagata lokacija bolečine in dejavniki oziroma gibi, ki bolečino
poslabšajo. Skoraj dve tretjini poškodovancev lahko jasno lokalizira mesto poškodbe,
veliko se jih prav tako spomni, kakšna je bila morebitna ekskurzija kolenskega
sklepa pri sami poškodbi (hiperekstenzija, varus, valgus, rotacija), kar je zelo
povedno v smislu nakazovanja mesta poškodbe. Udarec na lateralno stran kolena
lahko povzroči natrganje lateralnega kolateralnega ligamenta, udarec na sprednji
del kolena poškodbo patelofemoralnega sklepa, rotacijska poškodba pa lahko
nakazuje na poškodbo meniskusov in križnih ligamentov. Pomembenje tudi podatek
o gibalnih posebnostih po poškodbi. Podatek, da pacient po poškodbi le s težavo
nadaljuje z aktivnostjo, ali pa sploh ne, govori za težjo poškodbo. Otekanje kolena
takoj po poškodbi, nakazuje na krvavitev v kolenski sklep, ki je značilen za zlome
in resnejše ligamentarne poškodbe, medtem, ko je odloženo otekanje v nadaljnjih
urah oziroma roku 24 do 36 ur po poškodbi značilno za počasi nastajajoče efuzije
in počasi nastajajočega hematoma v kolenskem sklepu. Zaklep kolenskega sklepa,
najpogosteje med ekstenzijo, nakazuje na mehansko oviro v sklepu (prosto telo,
košček meniskusa ali hrustanca, tudi križnega ligamenta).
Sploh pri kroničnih degenerativnih in vnetnih procesih je subjektivna ocena bolečine
pogosto v diskrepanci z dejansko izraženimi kolenskimi spremembami, saj je ponavadi
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hujša, kot to kažejo recimo RTG posnetki. Zato je za dobro oceno prizadetosti kolena
vedno potrebno pridobiti podatek, kako je funkcija sklepa okrnjena v tistih okoliščinah,
ki jim je posameznik najbolj izpostavljen.
Napotitev k ortopedom / travmatologom in drugim specialistom se načeloma
poslužimo, ko ocenimo, da pacient potrebuje nadaljnjo diagnostiko ali operacijo.
Na širše pa takrat, ko je bolečina bolj ali manj konstantna, ko je za pacientom že
kak operativni poseg na kolenu, ob hudih nočnih bolečinah, izgubi teže, vročini
nepojasnjenega izvora in ob anamnezi maligne bolezni, in seveda ob patoloških
testih, ki kažejo na resnost stanja. Tudi neuspeh fizioterapije z nadaljevanjem bolečine
spada med pogostejše vzroke za napotitev.

DIAGNOSTIKA BOLEČINE V KOLENU V AMBULANTI DRUŽINSKE
MEDICINE
Diagnostika bolečine v kolenu je odvisna predvsem od anamneze in ugotovitev pri
pregledu. Pri poškodbenih vzrokih je v ospredju slikovna diagnostika (RTG, CT, MR).
Pri sumu na ostala stanja pa se poslužujemo še laboratorijskih preiskav, s katerimi
skušamo že na primarni ravni zožiti diferencialno-diagnostični nabor. Najpogostejše
splošne in tudi bolj specifične preiskave, ki jih lahko izvedemo že na primarni ravni,
so kompletna krvna slika, SR, CRP, krvni sladkor, S-urat, S-alkalna fosfataza, S-kisla
fosfataza, revmatološki testi (RF, ANA, anti-CCP, drugi), D-dimer, serologija na Borrelio
burgdorferi, serumski tumorski markerji, PSA, serumski HLA-B27. Slikovna diagnostika
tako kot pri poškodbah tudi pri teh stanjih navadno obsega RTG, CT in MR slikanje.

ZAČETNI TERAPEVTSKI PRISTOP
Konzervativna terapija je takoj po izvedeni diagnostiki stalnica med inicialnimi ukrepi
pri bolečinah v kolenu, ki so nepoškodbenega vzroka. Enako velja za protibolečinsko
terapijo, ki jo glede na bolečino stopnjujemo do učinka, pri čemer pazimo, da se
ne vpleta v druga pacientova stanja (problematika NSAR pri arterijski hipertenziji,
ishemični kardiomiopatiji, sladkorni bolezni in ledvični bolezni). Aktivnosti pri pacientu
ustrezno omejimo oziroma prilagodimo. Neprenehna edukacija pacientov v smislu, da
je fizična aktivnost in redno izvajanje vaj za stabilizacijo kolenskega sklepa eden od
ključnih ukrepov za preprečevanje poslabšanj stanja, je bistvena in znatno pripomore
k zmanjšanju pojavnosti poslabšanj in števila napotitev.
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DIFERENCIALNA DIAGNOZA BOLEČINE V
KOLENSKEM SKLEPU
Zmago Krajnc

UVOD
S spremenjenim načinom življenja, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, narašča
število poškodb in preobremenitev mišično-skeletnega sistema, tudi kolena, kar
dolgoročno vodi v zgodnejše obrabne spremembe sklepa. Hkrati s staranjem
populacije, za katero so značilna degenerativna obolenja sklepov in številnimi
poškodbami kot posledice povečane intenzitete vadbe med naraščajočim številom
športnikov (tekmovalci in rekreativci), se veča tudi število bolnikov/poškodovancev
s težavami s kolenskimi sklepi.
Podobno kot velja za težave z bolečino v hrbtenici, bi lahko rekli tudi za bolečino v
kolenskem sklepu – tekom življenja ima večina ljudi vsaj enkrat težave zaradi bolečine
v kolenu. Po pogostnosti obravnav ortopedskih obolenj je problematika kolena na
drugem mestu, zaostaja zgolj za obolenji hrbtenice. Koleno je sklep, ki je tekom
evolucijskega razvoja ob postavitvi človeka na dve nogi prevzel obremenitev skupaj
z ostalimi sklepi spodnjih okončin, preko katerih se prenaša teža telesa ob bipedalni
hoji. Zato nas pogoste težave s kolenskimi sklepi med bolniki ne smeje presenečati.

ZAKAJ KOLENSKI SKLEP BOLI
Kaj povzroča bolečino v kolenu? Vzrok za bolečino v kolenu so prizadete sklepne in
obsklepne strukture in mediatorji vnetja, ki se sproščajo ob poškodbi tkiv. Ob tem
moramo poudariti, da je sklepni hrustanec za razliko od ostalih sklepnih struktur
(meniskus, križne in stranske vezi kolena, tetive, sklepna ovojnica,…) tkivo, ki nima
lastne prekrvavitve in živčevja zato poškodba hrustanca ne boli in je posledično
pogosto spregledana tako s strani poškodovanca, kot tudi terapevta.
Bolečine v kolenu običajno spremlja tudi oteklina. Ali obratno – pojav močne otekline
zaradi napenjanja kolenskih struktur proži bolečino v kolenu. Oteklina v sklepu je
posledica draženja znotraj-sklepnih struktur, predvsem notranje sklepne ovojnice,
ki ob draženju (poškodba, mediatorji vnetja) preobilno proizvaja sklepno tekočino,
sicer potrebno za normalno delovanje sklepa. Obseg otekline je povezan z obsegom
poškodbe sklepa, večja kot je poškodba ali močnejša kot je reakcija sklepa nanjo,
večja je tudi oteklina in bolečina sklepa.
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DIFERENCIALNA DIAGNOZA BOLEČINE V KOLENU
Najpogostejši vzroki bolečine v kolenskem sklepu glede na lokalizacijo oz. mesto
največje bolečine v kolenskem sklepu so navedeni v tabeli (Tabela 1).
Osnovo diagnostike predstavlja dobra anamneza in klinični pregled. Pomagamo
si lahko tudi z ustreznimi radiološkimi preiskavami, najprimernejši sta rentgensko
slikanje (RTG) in magnetna resonanca (MRI), s katerima običajno potrdimo delovno
diagnozo postavljeno na podlagi pregleda in / ali punkcijo kolenskega sklepa ali
priležne burze.
Ob iskanju vzroka bolečine v kolenu je ob poznavanju anatomije in biomehanike
sklepa pomembno:
• poznati tip in lokalizacijo bolečine, ki ga povzroča posamezna poškodba oz.
obolenje,
• poznati obolenja, ki so značilna za določeno starostno obdobje (zunanja sila,
ki povzroči poškodbo križne vezi pri odraslem, povzroči poškodbo rastne cone
pri mladostniku, ostohondroze pri mladostnikih, prenesena bolečina iz kolka
pri otroku?odraslem?...),
• poznati obolenja, ki se pogosteje pojavljajo pri določenem spolu (izpah pogačice
in bolezen Hoffe pri ženskah…),
• poznati vzrok akutnih in kroničnih bolečin v kolenskem sklepu (akutna poškodba,
preobremenitve, vnetja, obrabne spremembe, tumorji)...
Večina obolenj je natančno opisanih v nadaljevanju zbornika.
Pri boleznih in poškodbah kolenskega sklepa je anamneza pomembno orodje, s
pomočjo katere lahko omejimo verjetnost diagnoze na dve ali tri možnosti. Anamneza
in klinični pregled kolena sta tesno prepletena in se dopolnjujeta. Izvajamo ju sočasno,
kar nam olajša in skrajša čas, potreben za klinični pregled ter omogoči postavitev
pravilne diagnoze (Tabela 2).
Iz pogovora z bolnikom izvemo kdaj se je bolečina pojavila, lokalizacijo bolečine v
kolenu, ki je lahko omejena ali difuzna ali pa celo migrirajoča, zanima nas tip bolečine
(ostra, topa, zbadajoča,…)… Če je bilo koleno poškodovano nas zanima mehanizem
poškodbe (z ali brez kontakta), morebitni zvočni fenomeni ob poškodbi, časovni
pojav posledic poškodbe (bolečina, oteklina, boleča/omejena gibljivost …), morebitne
predhodne poškodbe ali težave ter zdravljenje le-teh. Kadar bolnik v anamnezi ne
navaja poškodbe, je potreben natančnejši opis dosedanjih težav, splošnih bolezni,
družinske in socialne anamneze, ugotovitev morebitnih sprožilnih dejavnikov, kaj
bolniku omili težave, ali je bolečina vezana na aktivnost ali ne, prisotnost bolečine
v nočnem času …
Med pregledom bolnika/poškodovanca, ki toži zaradi bolečin v kolenu, moramo
pomisliti tudi na možnost prenesene bolečine iz kolka. Pri teh bolnikih/poškodovancih
je koleno pogosto klinično nemo ali najdemo le manjše objektivne spremembe, ki ne
ustrezajo bolnikovi simptomatiki. Ob natančnejši anamnezi in pregledu, usmerjenem
tudi v kolk, lahko ugotovimo vzrok bolečine v kolku, možen izvor bolečine so tudi
obolenja hrbtenice.
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Slikovna diagnostika predstavlja pomemben del diagnostične obravnave. Glede na
bolnikove navedbe in ugotovitve pregleda običajno bolnikom predlagamo RTG kolen
stoje ali MRI preiskavo. RTG je slikovna metoda izbora pri starejših bolnikih ob sumu
na obrabne spremembe sklepa, prva preiskava ob sumu na benigno ali maligno lezijo
kosti, pri bolnikih z nejasno bolečino, ob preobremenitvenih sindromih… Ob sumu
na poškodbo znotraj-sklepnih struktur pa le te najlažje potrdimo z MRI preiskavo.
Bolniki z jasno anamnezo in klinično sliko preobremenitvenega sindroma kolenskega
sklepa potrebujejo predvsem pravočasno, pravilno in usmerjeno fizikalno terapijo,
slikovno diagnostiko pa v primeru neuspeha terapije. Pomembno je, da opravimo
vsaj RTG sliko pri bolnikih z nejasno bolečino, nočno bolečino, otekanjem sklepa, na
terapijo neodzivnimi preobremenitvenimi sindromi …, zaradi izključitve morebitne
sočasne benigne ali maligne kostne lezije.
Punkcija kolena predstavlja dodatno diagnostično orodje pri iskanju vzrokov oteklega
in bolečega kolena. Ko se odločamo za punkcijo kolena moramo vedeti kakšen punktat
sklepa lahko pričakujemo in kaj bomo storili s pridobljenim punktatom (tekočino).
Vzorce punktata običajno pošljemo na bakteriološke in biokemijske preiskave, na
analizo kristalopatij, na citološke preiskave ali druge usmerjene mikrobiološke preiskave
(Borelija, Klamidija …). Opozoriti velja, da je potrebno vsako punkcijo sklepa opraviti v
sterilnih pogojih, saj lahko le na ta način zmanjšamo verjetnost vnosa okužbe v sklep
in posledičnega iatrogenega vnetja nativnega sklepa. Posebej moramo biti pozorni
ob oceni ali gre za zunaj-sklepno (burzitis!!!, hematom) ali znotraj-sklepno vnetno
dogajanje. Napačna presoja lahko pomeni vnos vnetja v sklep npr. skozi vneto burzo.
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Tabela 1 - Pogostejši vzroki bolečine v kolenu glede na mesto bolečine

Anteriorno

Poškodba ekstenzornega aparata (kvadriceps, pogačica, ligament)
Patelofemoralni sindrom(<45), hondromalacija pogačice
Subluksacija/luksacija pogačice
»Jumpers knee« oz. skakalno koleno - patelarni tendinitis
Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johanssen
»Fat pad injury«
Prepatelarni burzitis
PF osteoartroza
Sindrom plike

Medialno

Medialni meniskus
Medialni kolateralni ligament (MCL)
Osteoartroza
Zlom tibialnega platoja
»pes anserini« burzitis

Lateralno

Lateralni meniskus
Lateralni kolateralni ligament (LCL)
Osteoartroza
Zlom tibialnega platoja, glavice fibule
Sindrom iliotibialnega trakta

Posteriorno

Bakerjeva cista
Globoka venska tromboza (GVT)
Arteriovenske malformacije - poplitealna anevrizma
Fleksorji kolena – »hamstringi«

Nespecifično/celo Tumorji
koleno
Vnetja
Osteoartroza
Oteohonditis disekans, prosto telo
Sprednja križna vez (LCA), zadnja križna vez (LCP)
Vnetni artritis – RA, protin, pseudoprotin, septični artritis
Prenesena bolečina:
• Otroci: Mb. Perthes, epifizioliza, sinovitis kolka (septični!)
• Odrasli: sinovitis, artroza kolka, TU
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Tabela 2 – Pregled kolena

Pregled otečenega kolena
Anamneza o poškodbi

Brez anamneze o poškodbi

Mehanizem poškodbe

Težave prvič

Rotacijski gib,
nenadna sprememba
gibanja, slišen pok,
občutek nestabilnosti

Ponovitev težav

Neposredni
udarec v
koleno,
nezmožnost
obremenitve

Zasuk
kolena med
obremenitvijo
ali med
čepenjem

Akutni začetek, Prizadetih več
uporaba i.v. zdravil/ sklepov, jutranja
drog, imunsko okorelost
prizadeti bolnik,
nenormalen sklep

Odrgnina,
podpludba,
deformacija,
krepitus

Bolečina
v predelu
sklepne
špranje,
pozitivni
McMurrayev znak in
Appley-ev
test

Vročina,
toplejši predel
sklepa, eritem,
nepoškodovani
ligamenti

Brez
posebnosti

Brez posebnosti Subhondarlne
ciste, marginalna
erozija,
osteopenija

Klinični pregled
Pozitivni:
Lachmanov test,
sprednji/zadnji
predalčni test, pivot/
shift test, valgus/
varus stres test

Toplejši predel
nad sklepom,
bolečina,
nepoškodovani
ligamenti

Rentgenska preiskava
Brez posebnosti ali Zlom
Segondov zlom

Artrocenteza
Kri

Kri, maščobne Običajno kri Zmanjšana
kapljice
konc.glukoze,
bakterije, levkociti
nad 50x109/l,
pozitivne kulture

Povišani proteini,
zmanjšana konc.
glukoze, levkociti
2-50x109/l,
slabaa kvaliteta
mucina

Verjetna diagnoza
Poškodba sprednje/ Zlom
zadnje križne vezi,
kolateralne vezi

Poškodba
meniskusa

Infekcijski artritis Revmatoidni
artritis
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V nadaljevanju je opisanih nekaj pogostejših obolenj kolenskega sklepa in njihove
značilnosti:
Patelofemoralni (PF) bolečinski sindrom
Uporablja se tudi izraz spredaj boleče koleno. Je ena pogostejših bolezni v ortopediji
in hkrati najpogostejša problematika kolenskega sklepa v klinični praksi. Običajno
gre za kronično okvaro (preobremenitveni sindrom), ki nastane kot posledica
prevelikega pritiska na patelofemoralni sklep (nepravilna biomehanika zaradi
kostnih ali mehkotkivnih nepravilnosti, npr.: nesorazmeren upad moči medialne
glave štiriglave mišice, visoka pogačica, valgus kolena,…, dolgotrajen tek …) lahko
pa nastane tudi kot posledica direktnega udarca/padca na pogačico. Bolniki imajo
navadno težave pri fleksijskih obremenitvah, iztegnitev kolena omili bolečino.
Diagnozo postavimo klinično, če ima bolnik prisotne vsaj tri simptome (bolečina v
sprednjem delu kolena): bolečina pri hoji navzdol, bolečina pri počepu, bolečina med
vožnjo avtomobila, bolečina pri dolgotrajnem sedenju (gledališki znak), bolečina med
ustavljanjem pri teku. Najpogostejši razlog spredaj bolečega kolena je hondropatija
pogačice. Bolezen se spontano umiri največkrat v nekaj mesecih. V večini primerov
je uspešna dolgotrajna konzervativna terapija: krioterapija, korekcija biomehanskih
nepravilnosti, nevromišični trening, trening jakosti,… Diferencialno diagnostično
moramo misliti na poškodbo hrustanca, meniskusov, ki se včasih projicira v sprednji
del kolena, vendar bolečina ni tako izrazito vezana na pokrčen položaj, sindrom plike,
pri kateri se pojavljajo preskoki, patelani tendinitis pri športnikih in osteohondroze
pri adolescentih, tumorji …
»Jumpers knee« – patelarni tendinitis
Je nekoliko ponesrečen izraz za patologijo, ki jo predstavlja, saj gre v večini za
poškodbo oz. degeneracijo kolagenskega nitja patelarne vezi in le v manjši meri za
vnetje. Zato je primernejši izraz patelarna tendinopatija. Pojavlja se predvsem med
športniki kjer je dosti doskokov: košarka, odbojka, nogomet, atletika … in je posledica
nepravilnega (največkrat preveč intenzivnega) treninga. Bolezen se pojavi nenadoma,
v začetku se bolečine pojavljajo samo ob telesni vadbi, kasneje se pojavlja tudi v
mirovanju in se stopnjuje do te mere, da športnik ne more več trenirati, tekmovati,
bolečina je lokalizirana pod spodnji pol pogačice v srednjo tretjino ligamenta. Ob
pregledu opazimo tudi atrofijo kvadricepsa, kar vodi v biomehanske nepravilnosti
in do nastanka patelofemoralnega sindroma, zato je tudi simptomatika enaka. Pri
diagnozi bolezni nam je v pomoč UZ in MRI diagnostika. Bolezen zdravimo večinoma
konzervativno. Diferencialno diagnostično pridejo v poštev predvsem osteohondroze
pri adolescentih.
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Osteohondroze
Gre za bolezni pri katerih je moten normalen proces kostne rasti. Najpogostejša je
Mb. Osgood-Schlatter (apofiza golenice), redkeje srečamo Mb. Sindig-LarsenJohanssen (spodnji pol pogačice). Etiološko so naštete bolezni povezane s poškodbo
(preobremenitev rastnih con, brcanje žoge nogometaša, doskoki odbojkarja, košarkarja
…) in moteno preskrbo s krvjo, kar povzroči atrofijo prizadetega dela epifize. Ponavadi
se pojavi pri otrocih in adolescentih (običajno 12 – 18 let), ki tožijo zaradi bolečine
pri obremenitvi v zgoraj omenjenih regijah, ob tem opazimo še oteklino in močno
palpatorno občutljivost prizadete regije. Zdravljenje je konzervativno in dolgotrajno,
tudi do 2 leti. Redko pa se stanje prevesi v kronično, ki se kaže s kostno grčo v
oboleli regiji - le to lahko kirurško odstranimo. Diagnozo postavimo klinično, RTG
slika pa lahko pokaže kostno fragmentacijo, nepravilne konture. Misliti moramo še
na možnost druge patologije s podobno simptomatiko: patelarni tendinitis, patela
bipartita, patelarna stres fraktura…
Sindrom iliotibialnega (IT) trakta
Stanje imenujemo tudi tekaško koleno, ker ga pogosto srečujemo pri tekačih na
dolge proge. Nastane kot posledica trenja med zunanjim kondilom stegnenice in IT
traktusom, ki je največje pri fleksiji 20-30º (hrib navzdol), skoraj vedno najdemo tudi
burzo. Bolečina se pojavi na zunanji strani kolena pri ljudeh, ki intenzivno trenirajo
(preobremenitev). Pomemben etiološki dejavnik je varus kolena. Bolečina se lahko
širi tudi do kolka, izrazito se poslabša pri teku navzdol, prisotna je tudi v mirovanju
in se po ogrevanju nekoliko zmanjša. Izzovemo jo s pritiskom na lateralni epikondil,
nekoliko nad sklepno špranjo, Diagnozo postavimo klinično. Večinoma je uspešno
konzervativno zdravljenje, ki traja do 6 tednov: analgorevmatiki, krioterapija, poprava
biomehanskega vzorca gibanja …, redko je potreben operativni poseg. Diferencialno
diagnostično mislimo predvsem na poškodbo meniskusa in stranskih vezi, diskoidni
meniskus, PF sindrom …
Burzitis v predelu kolena
V predelu kolena imamo 11 burz. Najpogosteje so prizadete prepatelarna, infrapatelarna,
pes anserinus in medialna kolateralna burza. Burzitis ali vnetje sluzne vrečke, ki
zmanjšuje trenje med premikajočimi strukturami kolena – kost, mišica, tetiva, koža,
se kaže kot postopno napredujoča bolečina, ki je prisotna tudi v mirovanju (za razliko
od tendinitisa), okolica izgleda otekla, toplejša in boleča na pritisk. Običajno se burza
vname zaradi povečanega trenja med strukturami ob preobremenjevanju sklepa,
lahko pa se vname tudi zaradi udarca, padca, okužbe ali kot zaplet artroze, RA, …
diagnoza je po navadi klinična, pomagamo si lahko z UZ.
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Medialni in lateralni meniskus
Sta vezivno-hrustančna vložka v kolenskem sklepu, ki omogočata kongruenco sklepnih
površin, pripomoreta pri stabilnosti sklepa, blažita pritiske na hrustančne površine
kolena in sodelujeta pri lubrikaciji hrustanca. Meniskus je najpogosteje poškodovan
med rotacijskimi gibi kolena, če je degenerativno spremenjen se lahko poškoduje že
pri normalnih obremenitvah. Tipični simptomi, ki spremljajo poškodbo meniskusa so:
ostra bolečina v predelu sklepne špranje (včasih se prenaša v sprednji del kolena),
preskoki, občutek nestabilnosti, »pikanje« v kolenu … Diagnozo postavimo klinično,
potrdimo jo lahko s pomočjo MRI, Kljub temu pa je potrebno napraviti še RTG sliko,
zaradi morebitne sočasne prisotnosti druge patologije. Zdravljenje je konzervativno
ali operativno, glede na simptomatiko in obsežnost poškodbe meniskusa. Pogosteje
je poškodovan medialni meniskus, kar pripisujejo predvsem manjši mobilnosti v
primerjavi z lateralnim. Diferencialno diagnostično posumimo lahko na poškodbo
kolateralnih ligamentov (bolečina popusti po treh tednih), sindrom plike, prosto telo,
sindrom iliotibialnega traktusa, cisto meniskusa (predvsem lateralno), diskoidni
meniskus …
Poškodba stranskih vezi
Stranski vezi kolena (medialna – MCL, lateralna – LCL) sta pomembna stranska
stabilizatorja kolena. Medtem, ko je poškodba MCL lahko tudi izolirana, pa so poškodbi
LCL pogosto pridružene še poškodbe ostalih kolenskih struktur (predvsem LCA). Ločimo
tri stopnje poškodbe stranskih vezi glede na klinični izvid. Do poškodbe 1 stopnje lahko
pride pri brez kontakta med varus oz. valgus stresom na koleno ali rotacijskih gibih,
do poškodbe 2 in 3 stopnje pa ponavadi pride pri kontaktnih športih (nogomet, ragbi,
košarka, borilne veščine …). Bolnik toži zaradi bolečine nad ligamentom, pogosteje
nad proksimalnim narastiščem, bolečina se širi vzdolž ligamenta, pri poškodbi 3
stopnje je prisotno patolško odpiranje sklepa na prizadeti strani. Diagnozo postavimo
klinično, potrdimo pa z RTG diagnostiko (pomen pri otrocih, možna zamenjava za
frakture fiz), MRI. Zdravljenje MCL je navadno uspešno konzervativno, poškodba
LCL pa potrebuje operativno terapijo. Diferencialno diagnostično pride v poštev
predvsem poškodba meniskusov (kolateralni lig. je palpatorno občutljiv tudi nad in
pod sklepno špranjo, občutljivost po navadi izzveni v 3 tednih).
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Poškodba križne vezi
Križni vezi (sprednj – LC, zadnja – LCP) sta glavna stabilizatorja kolenskega sklepa.
Poškodba ene ali druge vezi ponavadi prepreči poškodovancu nadaljevanje aktivnosti,
kar pa ni pravilo. Ob akutni poškodbi je koleno oteklo, močno boleče, gibljivost je po
navadi bolečinsko omejena,…, pri kroničnih poškodbah (neprepoznanih, nezdravljenih,…)
pa imajo bolniki občutek nestabilnosti sklepa, posledično se poškodujejo meniskusi,
postopoma nastopijo obrabne spremembe sklepa, našteto velja predvsem za
poškodbo LCA. Za izolirano poškodbo LCP velja, da je dolgo klinično brez posledic, šele
čez več desetletij lahko pride do obrabnih sprememb medialne in patelofemoralne
sklepne špranje. Diagnozo postavimo na podlagi usmerjenih kliničnih testov, kar
je po poškodbi zaradi mišičnega spazma pogosto težavno, potrdimo pa s pomočjo
izvida MRI.
Osteoartroza
Osteoartroza ali degenerativna bolezen sklepa je stanje sklepa za katerega je značilna
progresivna izguba normalne hrustančne strukture in funkcije le tega. Vodilni simptom
bolezni je bolečina, ki se v kolenu tipično pojavlja nad delom kolena, ki je artrotično
spremenjen. Najpogosteje je prizadeta medialna sklepna špranja. Najpogosteje pa
bolečina izvira iz patelofemoralnega sklepa. Bolečina je v zgodnjem obdobju vezana
na mehanično obremenitev sklepa, kasneje pa je prisotna tudi v mirovanju ali celo
ponoči. Ob bolečini bolniki tožijo še zaradi jutranje okorelosti (do 30 min), otekanja
sklepa, krepitacij, občutka nestabilnosti …, opazimo tudi atrofijo mišic v okolici kolena.
Osnovna diagnostična metoda je ob kliničnem pregledu še rentgenska slika v dveh
projekcijah stoje. Bolečino lajšamo z nesteroidnimi antirevmatiki, redukcijo telesne
teže, zmerno telesno aktivnostjo, pri napredovali obliki bolezni pa se odločamo za
operativne posege, osteotomija, artroplatika. Diferencialno diagnostično moramo
izključiti ostale vzroke bolečine v kolenu: degenerativna poka meniskusa, entezitis,
burzitis, tendinitis, tumor …, saj ima bolečinko simptomatiko artroze le polovica
bolnikov z radiološko artrozo kolena. Misliti moramo tudi na preneseno bolečino iz
kolka, pa tudi hrbtenice (stenoza).
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Bakerjeva cista
Gre za tip ciste, ki nastane kot posledica draženja burz v poplitealni kotanji (najpogosteje
semimembranozne burze) ali pa kot izbočenje sinovialne ovojnice kolena. Klinično se
kaže kot izboklina v poplitealni kotanji, ki je zaradi svoje velikosti lahko tudi boleča.
Je relativno pogosta kolenska patologija otrok, za katero je značilno da ne komunicira s
sklepom in po navadi spontano izzveni v 20 mesecih. Pri odraslih pa je cista povezana s
sklepom preko valvularne odprtine in je po navadi posledica intraartikularne patologije,
ki povzroča sklepno draženje, v večini primerov je prisotna poškodba meniskusa.
Terapija je usmerjena v intraartikularno patologijo. Med opazovanjem otekline v
poplitealni kotanji moramo biti pozorni na možnost klinične zamenjave Backerjeve
ciste, tumorjev (lipom,fibrosarkom …), globoke venske tromboze ali celo anevrizme
poplitealne arterije. V kolikor nismo prepričani v diagnozo, ocenimo oteklino uda in
Homanov znak, določimo vrednost d-dimerja in napravimo UZ poplitealne kotanje.
Tumorji
Benigne kostne lezije so v večini primerov naključno odkrite ob RTG slikanju kolen
zaradi druge patologije. Maligne lezije pa povzročajo bolečino v kolenskem sklepu,
ki je lahko lokalizirana ali pa difuzna, včasih lahko tumor zaradi draženja kolena
sproži vnetni odgovor in dobimo klinično sliko artritisa. Diferencialno diagnostično
moramo ob povišanih vnetnih parametrih pomisliti predvsem na osteomielitis.
Značilno pa bolečina kostnih lezij ni vezana na mehanične obremenitve, prisotna je
tudi ponoči. Najpogostejše maligne kostne lezije pri otrocih so primarni tumorji pri
odraslih pa zasevki. Diagnozo postavimo s slikovnimi metodami: scintigrafija, MRI,
CT in biopsijo spremembe.
Primarni maligni tumorji, ki jih glede na anatomsko pojavnost pogosteje najdemo
v kolenski regiji pri otrocih in mlajših odraslih sta osteosarkom in Ewingov sarkom,
pri odraslih pa hondrosarkom, maligni fibrozni histiocitom in limfomi kosti. Benigne
lezije ki jih najdemo na kosteh kolenskega sklepa so, osteid osteom, enhondrom,
hondroblastom, «giant cell tumor«… Diagnostika in zdravljenje sta odvisni predvsem
od delovne diagnoze in presegata vsebinsko zasnovo tega prispevka. Na tumor
moramo pomisliti vedno, kadar imamo opravka z nespecifično, dalj časa trajajočo
bolečino, skušamo ga izključiti tudi če najdemo drugo patologijo kolenskega sklepa
saj lahko gre za sočasno prekrivanje več obolenj.
Vnetni artritis – RA, protin, pseudoprotin
Vnetje kolenskega sklepa je lahko posledica infektov (bakterijski, virusni, glivični),
lahko nastopi v okviru avtoimunih sistemskih bolezni, med katerimi je najpogostejši
revmatoidni artritis ali pa kristalopatij (protin, pseudoprotin…). Bolezni se ponavadi
izražajo z difuzno bolečim, v akutni fazi tudi pordelim, toplejšim sklepom, pogosto
so prizadeti tudi ostali sklepi. Diagnostika in zdravljenje sta odvisni predvsem od
delovne diagnoze in presegata vsebinsko zasnovo tega prispevka.
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Gnojni artritis
Gnojno vnetje kolena je nujno stanje kolenskega sklepa. Najpogosteje je posledica
hematogenega razsoja bakterij. Osnovni znaki gnojnega vnetja sklepa so bolečina,
rdečina, oteklina, hipertemija in izguba gibljivosti sklepa. Temu so pridruženi še sistemski
znaki, ki nas lahko predvsem pri imunokompromitiranih bolnikih zavedejo (zabrisani
tudi lokalni znaki). Je nujno kirurško stanje. Prisotni so splošni znaki okužbe s povišano
telesno temperaturo, pospešeno sedimentacijo eritrocitov in levkocitozo. Diagnozo
potrdimo s punkcijo sklepa, punktat ob sumu na gnojno vsebino vedno pošljemo
na bakteriološko preiskavo in antibiogram. Hkrati odvzamemo tudi hemokulture in
uvedemo empirični antibiotik in sklep speremo z manjšim operativnim posegom.
Prenesena bolečina
Ko ne najdemo vzroka bolečine v kolenskem sklepu moramo pomisliti na preneseno
bolečino, ki je predvsem pri otrocih pogosta.
Pri otrocih je lahko predvsem posledica Perthesove bolezni (3-9 let), epifiziolize
glavice stegnenice (10-15 let), sinovitisa kolka (tudi septičnega), pri odraslih pa
posledica sinovitisa kolka, artroze kolka, tumorjev v predelu kolka, pa tudi stenoze
hrbtenice s simptomi klavdikacije ...

ZAKLJUČEK
Bolečina v kolenskem sklepu je neredko obravnavana problematika, tako v ambulanti
splošnega zdravnika, kot tudi v ortopedski ambulanti. Pogosto lahko z natančno
anamnezo in kliničnim pregledom kolenskega sklepa omejimo verjetnost diagnoze
na dve ali tri možnosti in izključimo intraartikularno dogajanje, ki potrebuje nadaljnjo
ortopedsko obravnavo ali potrdimo obolenje, ki zahteva agresivnejše konzervativno
(ia aplikacije) zdravljenje ali operativni poseg.
Pri obravnavi bolnika z bolečino v kolenskem sklepu moramo slediti protokolu
anamneze, kliničnega pregleda in diagnostike, ter biti pozorni, da ne spregledamo
stanj, ki lahko vodijo v trajne okvare kolenskega sklepa s hudimi posledicami za
bolnikovo zdravje in njegovo okrevanje (septični artritis, tumorji, poškodbe rastne
cone…, prenesena bolečina), ali pa jih z nestrokovnim zdravljenjem celo povzročimo.
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SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PO POSEGIH V KOLENU
Mitja Rupreht, Milka Kljaić-Dujić

1.

POVZETEK

V prispevku obravnavamo slikovno diagnostiko po rekonstrukciji sprednje križne vezi,
posegih na meniskusu in hrustancu, rekonstrukciji po poškodbah posterolateralnega
kota, ekstenzornega aparata, zapletih kolenskih protez ter pooperativnih okužb.
Obravnavamo tudi pomen posameznih slikovnih preiskav.

2.

UVOD

Število posegov v sklepih, tudi kolenskem, narašča. Novejše, zlasti malo invazivne
artroskopske metode, omogočajo posege na meniskusih, križnih ligamentih,
kolateralnih ligamentarnih kompleksih, kapsuli, tetivah ekstenzornega aparata
in pogačici, hrustancu in kosteh. Ob obsegu operacij je število zapletov relativno
majhno. Do njih lahko pride zaradi same kirurške tehnike in materiala, lahko pa
tudi zaradi nepravilne rehabilitacije ali prezgodnje aktivnosti, zlasti pri športnikih.
Slikovna diagnostika predstavlja izhodišče za postavitev diagnoze in načrtovanje
načina in termina zdravljenja.

3.

SLIKOVNE PREISKAVE

Rentgenska (RTG) preiskava hitro nudi možnost pregleda kosti, zlasti uravnanosti
in strukture, prostih kostnih fragmentov ter lege kovinskega OP materiala. Slednja
pusti na posnetkih najmanj artefaktov v primerjavi z ostalimi slikovnimi metodami.
Računalniška tomografija (CT) omogoča natančnejšo oceno kostne strukture, drobnih
kostnih ali kovinskih drobcev ter je najobčutljivejša za prikaz plina. Kovina povzroča
pri CT preiskavi artefakte. Pri prehodu rentgenskih žarkov pri skozi kovino se fotoni
nizke energije polikromatičnega spektra izgubijo, preostali visokoenergijski pa ne,
njihova energija se ne zmanjšuje po predvidenem eksponentnem upadu. Komptonsko
sipanje obenem spremeni predvideno pot fotonov, ki zadanejo detektor izven centra
žarka. Osnovni metodi zmanjšanja artefaktov kovine sta povečanje toka RTG cevi
(kV) ter zmanjšana kolimacija. Programska oprema novejših CT aparatov omogoča
zmanjšanje artefaktov z metodami iterativne rekonstrukcije. Artefakte najbolj
zmanjšajo dvojnoenergijski CT aparati.
Ultrazvočna (UZ) preiskava omogoča preiskavo povrhnjih mehkih tkiv, vezi in tetiv, je
hitra in neinvazivna, omogoča dinamični prikaz ter doplersko oceno prekrvljenosti. Skozi
kost in kovino UZ snop ne prehaja, zato za zanju in za globlje strukture ni primerna.
Magnetna resonanca (MR) omogoča tako pregled mehkotkivnih kot tudi kostnih
struktur z visoko kontrastno ločljivostjo. Napredek MR tehnologije omogoča, da
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protokol MRI ostaja praviloma isti kot pri nativni preiskavi kolena, razen v primeru
kovinskih vsadkov, npr. fiksacijskih vijakov po rekonstrukciji ACL ter protez. Kovina
vpliva na magnetno polje v neposredni okolici, zato protoni ob njej precesirajo z različno
frekvenco od ostalih, kar spremeni predvidljivo linearnost med gradienti magnetnega
polja in prostorsko lokacijo ki sta temelja prostorskega kodiranja. Ob ekscitacijskem
radiofrekvenčnem (RF) sunku se vzbudijo drugi protoni od predvidenih v njegovi
pasovni širini, ob snemanju MR signala pa pride do registracije napačnih pikslov v smeri
bralnega gradienta, določenega s frekvenčnim kodiranjem. V teh primerih zato pride
do popačenj. Artefakte je moč zmanjšati s povečanjem pasovne širine, tanjšimi rezi
ter uporabo inverzijskih sekvenc namesto spektralnega izničenja maščevja. Novejše
metode zmanjševanja artefaktov vračunajo predvidene spremembe magnetnega
polja ob kovini ter ustrezno prilagodijo profile gradienta izbire rezine ter bralnega
gradienta (VAT – view angle tilting) ali pa dodatnimi faznimi kodiranji v smeri izbire
rezine (SEMAC-slice encoding for metal artifact correction) ter kombinacijo obeh1.
Nuklearnomedicinske preiskave so najobčutljivejše zlasti za izključevanje vnetja, kot
vedno pa predstavlja njihovo omejitev nizka prostorska ločljivost.

4.

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA ZAPLETOV PO POSEGIH

4.1. POSEGI NA MENISKUSIH
Meniskusa sta prekrvljena s strani srednje in spodnje genikulatne arterije, vej
poplitealne arterije. Arteriji polnita kapilarna pleteža ob meniskusih, od koder se
meniskusa hranita od periferije proti notranjemu robu. Pri odraslih sta tako prekrvljeni
ter inervirani le periferni četrtini tkiva meniskusov2. Odsotnost meniskusa obremeni
hrustanec sosednjih sklepnih površin za 2-3 krat3. Zato je pri najdbi raztrganine
pomembno opisati lokacijo tip poškodbe po standardiziranem protokolu4 (slika 1).
Bolj periferna kot je raztrganina, večja je možnost zaceljenja in pogosteje se kirurgi
odločajo za šivanje, pri raztrganinah bliže notranjemu robu pa za resekcijo (poleg drugih
dejavnikov, kot sta starost in aktivnost bolnika). Cilj operacije ob poškodbi je ohraniti
čimveč meniskusa zlasti periferno. Pri degenerativnih horizontalnih raztrganinah
brez zatikanja v sklepu se kirurgi pogosto odločajo za čakanje s posegom5. Zašit
meniskus ima na nativni MR preiskavi podoben videz kot raztrgan (linija, ki sega do
površine), zato je pri sumu na ponovno raztrganje zanesljivejša MR/CT artrografija
pri katerih kontrast izpolni fisuro (Slika 2). Žal pa novejše študije kažejo, da sta tudi
ti dve preiskavi relativno slabo občutljivi, izgleda, da znotrajsklepni kontrast pri 40%
primerjov ne izpolni ponovne raztrganine6. Pri ocenjevanju morebitne ponovne
raztrganine je pri MR preiskavi pomembna T1 sekvenca pred in po injekciji kontrasta,
kar močno podaljša preiskavo, kot tudi primerjava s prejšnjimi preiskavami, ki pa pri
nas še vedno ni ovrednotena.
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Slika 1. Klasifikacija poškodb meniskusa po ISAKOS metodi4

Slika 2. CT artrografija v koronarni (A) in sagitalni (B) ravnini. Kontrast izpolni defekt v rekonstruiranem
meniskusu, kar pomeni ponovno raztrganino.
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4.2. REKONTRUKCIJA KRIŽNIH VEZI
Daleč najpogosteje kirurgi rekonstruirajo sprednjo križno vez (ACL). Danes sta
najpogosteje uporabljeni metodi rekonstrukcije presadek tetiv hamstringov ter
ligamenta patele (BPTB – bone patellar tendon bone).
BPTB metoda je starejša, omogoča hitrejše vraščanje v femoralni in tibialni tunel,
povezana pa je s težavami na odvzemnem mestu, zlasti sprednjo bolečino. Metoda
rekonstrukcije s tetivami hamstringov je novejša, z manj zapleti na odvzemnem mestu,
procesa vraščanja v oba tunela ter zorenje presadka intraartikularno pa sta daljša.
Pri metodi z dvema snopoma in po dvema tuneloma na femoralni in tibialni strani
(double bundle) dodatni posterolateralni snop dodatno poveča rotacijsko stabilnost
sklepa. Kadaverski presadek (alograft) in sintetični presadki se uporabljajo redko.
ACL presadek je takoj po presaditvi v vseh sekvencah hipointenziven, v nadaljnje pol
leta ob ligamentizaciji (proliferacija sinovije, vaskularizacija) nekoliko bolj intenzivnega
signal, po koncu zorenja pa ponovno hipointenziven. Orientacija presadka v tunelih
ter intraartikularno je še vedno marsikje v sagitalni ravnini vzporedna s streho
interkondilarne kotanje7 (Blumensaatova linija), čeprav je danes vse pogosteje
uporabljena metoda kvadrantov, sicer objavljena prej8. Posebno pomemben je vstop
v tibialni tunel, ki mora biti v podaljšani Blumensaatovi liniji v izogib nestabilnosti
ali utesnitvi presadka s strani strehe interkondilarne kotanje. Odvzemno mesto
tetiv hamstringov je na začetku izpolnjeno s tekočino, nato pa vlakna odvzetih tetiv
počasi regenerirajo9.
V primeru proksimalne raztrganine ACL z ohranjeno večino vlaken se kirurgi čedalje
pogosteje odločajo za primarno popravo vezi10, pri kateri ni potrebno vrtati tunelov
ter odvzemati tkiva za presadek oz. se oboje lahko prihrani za morebitne težave
pri samem posegu primarne poprave ali za kasnejšo potrebo. Zato je potrebno
že pri analizi raztrganine biti pozoren na morebitni omejen proksimalni defekt in
ohranjena vlakna
Zapleti po rekonstrukciji niso redki in jih v grobem delimo na tiste, ki povzročajo
ohlapnost ter tiste, povezane z omejeno gibljivostjo. Za njihov prikaz je najustreznejša
metoda MR preiskava, razen za prikaz dislociranih kovinskih vijakov.
Ruptura presadka je lahko posledica nepravilne lege tunelov, zlasti tibialnega,
preostale nestabilnosti ob odsotnosti rekonstrukcije kapsule posteromedialnega
ali posterolateralnega kota, motenj v zorenju presadka, ponovne poškodbe, okužbe
ali kombinacije opisanega. Na MR se kaže kot stanjšanje presadka, signal edema v
njem ter delna ali popolna prekinitev vlaken, do česar lahko pride tako znotraj sklepa
kot tudi v tunelih. Posredni znak predstavljata posteriorna translacija femurja ter
bočenje zadnje križne vezi (PCL). Do ohlapnosti presadka najpogosteje pride takrat,
ko leži tibialni tunel preveč anteriorno.
Zapleti, povezani z omejeno gibljivostjo, so difuzna ali fokalna artrofibroza ter
utesnitev presadka. Difuzna artrofibroza se kaže kot homogeno hipointenziven signal,
ki izpolnjuje infrapatelarno maščevje, fokalna artrofibroza (kiklop lezija, slika 3) pa kot
ovalna hipointenzivna formacija v interkondilarni kotanji pred vstopom presadka v
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tibialni tunel. Podoben videz imajo tudi delno iztrganje presadka iz tibialnega tunela,
fokalna znotrajsklepna oblika gigantocelularnega tumorja (po starem pigmentni
vilonodularni sinovitis) ter sinovialna osteohondromatoza. Utesnitev ACL presadka
lahko povzročijo preveč anteriorna ali lateralna lega tibialnega tunela, ko streha
interkondilarne kotanje odrine presadek navzad ali s strani, lahko pa jo povzročajo
tudi priostreni osteofiti (sliki 4, 5). Mukoidna degeneracija se kaže kot nabiranje
tekočine med vlakni presadka (ganglion), katerega čvrstost je navadno ohranjena,
lahko pa omejuje fleksijo v sklepu. Prosta telesa v sklepu so navadno koščki hrustanca
ali kosti. Širitev tibialnega tunela na samo stabilnost presadka praviloma ne vpliva,
pomembna pa je pri morebitnem revizijskem posegu, saj ga je pri širini tunela nad
15 mm praviloma treba opraviti v dveh stopnjah v razmaku treh mesecev11. V tunelu
lahko nastane cista, ki se širi v samem tunelu ali distalno v podkožje.
Zapleti na odvzemnem mestu so pogostejši pri BPTB presadkih in se kažejo zlasti kot
sprednja bolečina, možen zaplet tega presadka pa je tudi zlom pogačice. Zaplete na
fiksacijskem mestu predstavljajo deformacije, prelomi ali dislokacije interferenčnih
vijakov ter fiksacijskih gumbov.
Rekonstrukcija zadnje križne vezi (PCL) je redkejša (slika 6), vendar čedalje pogostejša.
Zapleti so podobni kot po rekonstrukciji ACL.

Slika 3. Kiklop lezija. MR preiskava v sekvenci protonske gostote z izničenjem signala maščevja pokaže
ovalno formacijo v interkondilarni eminenci anteriorno nad tibialnim tunelom.
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Slika 4. Utesnitev presadka. MR preiskava v T2 sekvenci v sagitalni ravnini pokaže priostren osteofit
strehe interkondilarne kotanje, ki odriva ACL presadek. Ob tem tudi blaga osteoliza tibialnega tunela
proksimalno.

Slika 5. Delna avulzija ACL presadka iz tibialnega tunela.
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Slika 6. Rekonstrukcija PCL. Presadek je ima primerna potek ter hiperintenziven signal. Primerna lega
tudi vijaka v tibialnem tunelu.

4.3. REKONSTRUKCIJA POSTEROLATERALNEGA KOTA
Ligamenti posterolateralnega kota (lateralni kolateralni ligament, tetiva bicepsa,
iliotibialni trakt, tetiva popliteusa, popliteofibularni in fabelofibularni ligament)
zagotavljajo dodatno stabilnost kolenskega sklepa in se lahko poškodujejo skupaj
z ACL. Ob poškodbah obeh ter rekonstrukciji le ACL lahko nestabilnost povzroči
zaplete rekonstrukcije ACL, opisane zgoraj. Zato se kirurgi vse pogosteje odločajo za
rekonstruktivne posege teh struktur. Metod rekonstrukcije je več, zato je koristno, če
je radiolog pri ocenjevanju morebitnih zapletov seznanjen z operativnim zapisnikom.
Možni pooperativni zapleti so, podobno kot pri rekonstrukciji ACL, širitev tunelov,
zlomi ali dislokacije vijakov, obremenitvene reakcije ali zlomi kostnine ob vijakih,
ponovno pretrganje rekonstruiranih vezi ter fibroza. Zaradi bližine lahko opisane
spremembe prizadenejo tudi živce, zlasti peronealnega, in njihove veje. Prikaz
kovinskih vijakov je najboljši z RTG preiskavo, stresni RTG posnetki pa omogočajo
funkcionalno oceno stabilnosti. Oceno uravnanosti pri sumu na varus deformacijo
omogočajo posnetki celotne spodnje okončine stoje. Ocena mehkotkivnih struktur
je kot vedno možna z UZ ter MR preiskavo, MR preiskava pa omogoča tudi oceno
globljih struktur. Rekonstruirane vezi imajo pogosto nehomogen signal in debelino,
zato je pri njuni najdbi klinična korelacija toliko bolj pomembna.
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4.4. POSEGI NA EKSTENZORNEM MEHANIZU
Tetiva kvadricepsa pogosto degenerira, znaki tendinoze so ena najpogostejših
slikovnih najdb. Degenerativna raztrganina je zelo redka, navadno gre za poškodbo
z neposredno veliko silo. Diagnozo potrdimo z UZ ali MR preiskavo. Nepopolne
raztrganine z disfunkcijo ter popolne raztrganine so indikacija za rekonstrukcijo,
ki je praviloma zgodnja. Glede na lokacijo raztrganine je možno tetivo zašiti med
krnoma kot tudi ob patelarnem narastišču. Šivi na UZ ter MR preiskavi povzročajo
hiperehogene ter občutljivostne artefakte v poteku neenakomerno zadebeljene
tetive. Zapleti so heterotopne osifikacije, infekcija in reruptura. Raztrganine ligamenta
patele so še redkejše, zapleti po rekonstrukciji so podobni.

Slika 7. Minimalna osteoliza medialnega femoralnega kondila ob fiksacijskem vijaku rekonstruiranega
MPFL.

Po prvem izpahu pogačice je zdravljenje praviloma konzervativno, razen v primeru
nestabilne osteohondralne lezije ali prostih fragmentov v sklepu, včasih pa tudi ob
najdbi popolne raztrganine medialnega patelofemoralnega ligamenta (MPFL) pri MR
ali UZ preiskavi. Nestabilnost pogačice ostane po prvem izpahu približno v polovici
primerov12. V tem primeru je potrebno opraviti MR ali CT preiskavo s podrobnejšo
analizo višine, lege in morebitne displazije patele, globine in morebitne displazije
trohlee ter razdalje med sulkusom trohlee femurja in tuberozitas tibije, merjene
na superponiranih rezih med pravokotnicama na os med posteriornima robovoma
obeh femoralnih kondilov (TT-TG razdalja). Če slednja znaša nad 20 mm, praviloma
predstavlja indikacijo za poseg, med 1 in 20 mm pa je mejno področje. Posegi so
usmerjeni v rekonstrukcijo MPFL, uravnanost distalnega ligamenta patele in popravo
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displazije trohlee13. Tehnika rekonstrukcije MPFL se razvijajo in rezultati so čedalje
boljši. Najpomembnejša je izbira pravilnega mesta za fiksacijo presadka, ki je na
stranskem RTG posnetku 1 cm anterosuperiorno od križanja Blumensaatove linije
in tangente posteriornega korteksa femurja. Najpogostejši zaplet je suboptimalen
položaj presadka, kar povzroča bolečine, lahko pa tudi medialno luksacijo patele14.
Možen zaplet je tudi zlom patele, zlasti pri tehniki vrtanja tunelov ob fiksaciji, osteoliza
tunela femoralnega kondila (slika 7), ostali zapleti so redkejši. Uravnanost distalnega
ligamenta patele se lahko doseže s tranzpozicijo lateralnega snopa ligamenta
za in medialno od medialnega kot tudi medializacijo celotnega tuberositas tibije.
Najpogostejši zaplet so bolečine ob vijakih in zlomi prenesenega tuberositas ali ob
njem. Poseg se lahko kombinira z rekonstrukcijo MPFL. Poprava displastične trohlee
se izvaja redko ob višjih stopnjah displazije.
4.5. SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PO FIKSACIJI ZLOMOV
Zapleti po fiksaciji zlomov so lahko posledica dejavnikov, povezanih z operativno
tehniko, prezgodnja aktivnost oz. druge oblike nesodelovanja bolnikov. Kažejo se kot
izguba fiksacije, nezaraščenost, okužba, artritis, artroza, artrofibroza ali kompresija
fiksacijskega materiala na okolne strukture.
Za oceno zaraščenosti sta ustrezni metodi RTG in zlasti CT preiskava, s katerima
iščemo premoščenost defektov s trabekulami in kalusom. Tudi ob premoščenih
frakturah ostane v njihovem poteku še dolgo granulacijsko tkivo in edem okolne
kostnine, za katera je občutljiva MR preiskava, ki zato za oceno preraščenosti ni
primerna. MR preiskava je ustrezna pri sumu na vnetje ali poškodbo mehkih tkiv
ob samem posegu ali neustrezni legi OP materiala, npr. pritisku vijakov na živce.
Za diagnozo vnetja je sicer najobčutljivejša slikovna metoda PET CT preiskava, zlati
standard pa ostaja analiza vzorca.
4.6. SLIKOVNA DIAGNOSTIKA POOPERATIVNIH OKUŽB
Pooperativne okužbe so v kolenu redke. Lahko pride do artritisa, osteomielitisa
kot tudi vnetja okolnih mehkih tkiv (fasciitis, miozitis, tenosinovitis). Smernice za
obravnavo bolnikov s sumom na pooperativno okužbo je izdala Ameriška akademija
ortopedskih kirurgov15. V njih diagnoza pooperativne okužbe temelji na laboratorijskih
najdbah in aspiraciji.
Ameriško združenje radiologov za prvo slikovno preiskavo ob sumu na pooperativno
okužbo še vedno priporoča RTG preiskavo, ki ji naj sledi aspiracija. Le ta je možna
in natančnejša pod slikovno (UZ za sklep in mehka tkiva, CT ali diaskopska za kost)
kontrolo kot tudi slepa. Ob negativni prvi aspiraciji je ponovljena aspiracija praviloma
natančnejša od slikovnih preiskav, po občutljivosti sledijo ji scintigrafija z markiranimi
levkociti, MR s kontrastom, CT s kontrastom, MR brez kontrasta, trofazna scintigrafija
s tehnecijem, UZ, CT brez kontrasta in RTG preiskava16.
RTG preiskava nudi pregled nad lokacijo in delov proteze, razredčitvami ob njej (med
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omajanjem in infektom pogosto lahko loči le hitra časovna dinamika sprememb) ali
periostalno reakcijo, sekvestri, morebitnimi prostimi fragmenti kosti ali OP materiala.
CT preiskava je občutljivejša za majhne osteolize ob kovini, periostalno reakcijo in
erozije oz. destrukcijo kostnine, pri čemer je razlikovanje med normalnim zaraščanjem
in periostalno reakcijo ob vnetju pogosto težavno. Pri odkrivanju sekvestrov, tujkov
in plina v kostnini in mehkih tkivih je CT občutljivejša od MR preiskave. MR preiskava
je najobčutljivejša za oceno edema v kostnini, ob njej, izliva in sinovitisa, kot tudi
okolnih mehkih tkiv (fasciitis, miozitis, celulitis), zato najnatančneje omogoča oceno
obsega vnetnega procesa. Preiskava s paramagnetnim kontrastom omogoča
razlikovanje med flegmono in abscesom. UZ preiskava omogoča oceno mehkih tkiv
do kosti ter lahko pomaga pri aspiraciji17. Nuklearnomedicinske preiskave zahtevajo
injekcijo radiofarmaka, praviloma trajajo več ur in imajo nizko prostorsko ločljivost.
Negativna trofazna scintigrafija s tehnecijem praviloma izključi vnetje, kopičenje
pa lahko povzročijo tako osteomielitis kot tudi aseptično omajanje in periprotetični
zlomi. Scintigrafija z markiranimi levkociti ima višjo občutljivost za infekt, zlasti v
kombinaciji z nekaterimi drugimi radiofarmaki, čeprav so mnenja o tem še vedno
deljena. Pri povečani metabolični aktivnosti pri vnetju je tudi privzem glukoze povečan,
kar izkorišča pozitronska emisijska tomografija (PET). PET je zato zlasti v kombinaciji
s CT preiskavo visoko občutljiva in specifična za dokaz vnetja v kostnomišičnem
sistemu, čeprav njena vloga pri okužbi protez še ni opredeljena18.
4.7. SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PO POSEGIH NA HRUSTANCU

Slika 8. Progres hrustančnega defekta po mikrofrakturiranju. Eno leto po mikrofrakturiranju (A) je
hrustanec obremenilne površine medialnega femoralnega kondila stanjšan približno do polovice, po
trh letih (B) pa do kosti.
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Najnatančnejšo oceno sklepnega hrustanca omogoča MR ali MR artrografija, ob
kontraindikaciji za MR pa CT artrografija. Naprednejše MR metode, kot sta T2 mapiranje
in dGEMRIC (pozno obarvanje po aplikaciji hrustanca), so za oceno hrustanca še
občutljivejše, njihova klinična uporabnost pa še vedno ni ovrednotena, zlasti glede
ocene uspešnosti operativnih tehnik ter prognostične vrednosti. Za MR oceno
hrustančnih lezij danes najpogosteje uporabljamo ICRS klasifikacijo iz. L. 200319, ki
je modificirana Outerbridgeova klasifikacija iz l. 196120.
Med rekonstruktivnimi posegi hrustančnih defektov je še vedno najpogosteje
uporabljeno mikrofrakturiranje, mozaikoplastika (OAT, transplantacija avtografta
ali alografta), avtologna implantacija hondrocitov (ACI) ter avtologna hondrogeneza
na matriksu (AMIC) so še vedno redkejši. Po rekonstruktivnih posegih na hrustancu
s slikovnimi preiskavami sledimo mesto mikrofrakturiranja, kjer lahko pride do
stanjšanja vezivnega hrustanca (slika 8), iščemo morebitne nove defekte hrustanca
ter odluščenje s podlage ter nove spremembe kostnine pod hrustancem (vidne le pri
MR preiskavi). Za pooperativno oceno hrustanca je bila razvita MOCART klasifikacija21,
ki zajema 11 spremenljivk in je zato v praksi uporabljena redko oz. poenostavljeno
(izpolnitev defekta, signal in struktura rekonstruiranega tkiva ter subhondralna kost)22.
5.
ZAKLJUČEK
Število posegov v kolenskem sklepu narašča. Novejše metode, omogočajo posege
na meniskusih, križnih ligamentih, kolateralnih ligamentarnih kompleksih, kapsuli,
tetivah ekstenzornega aparata in pogačici, hrustancu in kosteh. Ob obsegu operacij
je število zapletov relativno majhno. Do njih lahko pride zaradi same kirurške tehnike
in materiala, lahko pa tudi zaradi nepravilne rehabilitacije ali prezgodnje aktivnosti,
zlasti pri športnikih. Slikovna diagnostika predstavlja izhodišče za postavitev diagnoze
in načrtovanje načina in termina zdravljenja. Pomembno je dobro sodelovanje klinika
in radiologa, saj le sodelovanje med njima slikovno diagnostiko pravilno usmeri in
na ta način omogoči hitro in pravilno zdravljenje.

6.
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SLIKOVNA DIAGNOSTIKA SPREDNJEGA KOLENA
Milka Kljaić Dujić, Mitja Rupreht

IZVLEČEK
Ekstenzorni aparat kolena, ki je sestavljen iz tetive kvadricepsa, patele in patelarnega
ligamenta, je napogostejši vzrok bolečine sprednjega dela kolena. Polega njega vzrok
je tudi pogosto povezan s Hoffa maščevjem, patelarnimi burzami ali parapatelarno
pliko. Trohlearna displazija femurja je predispozicija za lateralne recidivantne lukascije
patele pri mlajših odraslih in se za natančnejšo oceno nestabilne patele uporablja CT
ali MR preiskava po Lyonskem protokolu. Ob kliničnih testih je slikovna diagnostika
izrazito pomembna za pravilno opredelitev in oceno bolečine v sprednjem delu kolena.

UVOD
Patologija v sprednjem delu kolena je vse pogostejši klinični problem, ki je povezan
z vso večjo športno aktivnostjo in staranjem populacije. Pogosto gre za kronično
bolečino, ki se poslabša ob obremenitvi in pri kateri je slikovna diagnostika pomemben
del opredelitve in natančnejše ocene. Po algoritmu preiskav se slikovna diagnostika
običajno začne z RTG posnetkom kolena ali za opredelitev mehkih tkiv sta pomembna
ultrazvok in magnetna resonanca (MR). Dodatno je možno narediti računalniško
tomografijo (CT) kolena. CT artrografija in MR artrografija z intraartikularno aplikacijo
kontrastnega sredstva sta metodi izbire za natančnejšo oceno znotraj sklepnih
struktur, posebej pri bolnikih pri katerih je MR kontraindiciran. Od specialnih preiskav
sta CT in MR kolena po Lyonskem protokolu za natančnejšo oceno nestabilne patele.
Pri RTG se lahko po potrebi dodatno naredijo dodatne nestandardne projekcije
ali dinamične projekcije z različno stopnjo fleksije. Novejše diagnostične metode,
dinamične preiskave in tehnična izboljšanja so prinesle večjo zanesljivost slikovne
diagnostike. Z večjo dostopnostjo UZ in MR diagnostike je izrazito porastlo število
diagnostičnih preiskav.

PREDSTAVITEV PODROČJA IN PREGLED LITERATURE
Ekstensorni aparat kolena je sestavljen iz tetive kvadricepsa, patele in patelarnega
ligamenta. Poleg opisanih struktur so relativno pogost vzrok za bolečino tudi
okolno Hoffa maščevje, infrapatelarne globoke in povrhnje burze ter parapatelarne
plike. Pri poškodbah je potrebno natančno oceniti patelo (fraktura, osteohondralna
lezija, dislokacija), medialni patelofemoralni ligament (MPFL) in tetivo kvadricepsa.
Nestabilna pogačica je običajno pri mlajših osebah s prirojeno trohlearno displazijo
žleba femurja in je diagnostično nekoliko bolj zahtevna. CT ali MR po Lyonskem
protokolu je posebna preiskava pri kateri natačno ocenimo in klasificiramo stopnjo
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trohlearne displazije, položaj patele in lateralizacijo tuberkla tibije zaradi morebitnega
kirurškega zdravljenja.
Tetiva kvadricepsa
Normalna tetiva kvadricepsa je fibrilarne pravilne strukture (trilaminarna). Pri padcih
ali zahtevnejših športnih aktivnostih z veliko obremenitvijo je poškodba tetive
pogosta. Ruptura tetive je lahko posledica direktnega udarca ali indirektne poškodbe.
Razlikujemo distenzijo tetive (gradus I), parcialno rupturo (gradus II) in kompletno
rupturo (gradus III). Strukturno spremenjena tetiva kot je npr. pri diabetesu, gihtu
ali revmatskih boleznih je spremenjena in posledično bolj občutljiva in kompletno
pretrgana. Rupture so najpogosteje 2 cm nad narastiščem ali kot avulzijska poškodba
samega narastišča (slika 3.). Pri kompletni rupturi tetive je pogačica premaknjena
navzdol in je z zgornjim robom nagnjena naprej.

Slika 3. MR kolena (T1 sekvenca v sagitalni ravnini). Kompletna rutpura tetive kvadricepsa ob
patelarnem narastišču - zgornji rob pogačice je odmaknjen od tetive. Pogačica je nižje položena in
povečanega nagiba. Večji izliv v sklepu.

Patela
Patela je sesamoidna kost v ekstenzorni tetivi. Artikularna površina patele je sestavljena
iz medialne in lateralne fasete, spodnja četrtina patele ni prekrita s hrustancem in ni
artikularna. Tetiva kvadricepsa je aktivni stabilizator patele, medtem ko so patelarna
retinakuluma ter ligament patele pasivni stabilizatorji.
Od anatomskih variant je pogosta bipartitna patela (2% populacije), ki je večinoma
asimptomatska. Pri poškodbi je na MR viden edem kostnine v področju spoja,
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klinično je prisotna bolečia. Popolna popoškodbena separacija s premikom je redka
komplikacija. Multipartitna ali dispalzija/aplazija patele so redke anatomske variante.
Insall-Salvati indeks je razmerje med dolžino tetive kvadricepsa in patelarnega
ligamenta. V kolikor je IS indeks večji od 1,5 govorimo o pateli alti – visoko položena
pogačica, v kolikor je manjši od 0,8 pa o pateli baji – nižje položeni pogačici.
Hondropatije so lahko degenerativne v sklopu patelofemoralne artroze ali popoškodbene.
Zmehčani in stanjšani patelarni hrustanec lahko klasificiramo v štiri stopnje:
1. stopnje – zmehčan in strukturno spremenjen hrustanec, ohranjene debeline
2. stopnje - fisure in plitvejši defekti
3. stopnje - defekti hrustanca skoraj do kostnine
4. stopnje – defekti hrustanca do kostnine s spremembami subhondralne
kostnine.
Ostale spremembe kot so npr. fraktura patele, osteohondritis disecans in osteonekroza
so redke.
Trohlearni žleb femurja
Trohlearni žleb leži v spodnjem sprednjem delu stegnenice med kondiloma.
Izolirana poškodba hrustanca trohleje je redek vzrok bolečine sprednjega kolena.
Pogosteje se pojavlja skupaj z rupturo meniskusa in kontuzijama kostnine. Pri
poškodbi hrustanca opišemo obliko, globino in velikost defekta ter spremembe
subhondralne kostnine.
Popoškodbena dislokacija pogačice je večinoma posledica rupture medialnega
patelofemoralnega ligamenta (MPFL). Ligament je običajno pretrgan ob patelarnem
narastišču v področju insercije na patelo (70%) ali v srednji tretjini (30%). Na MR
se vidi postkontuzijski edem kostnine med. roba patele in anterolateralnega roba
distalnega femurja. Ob takšni poškodbi je pogost izliv v kolenu in edem okolnih
mehkih tkiv (slika 1)

Slika 1a) MR (PD sekvenca v transverzalni ravnini). Stanje po izpahu pogačice: postkontuzijski edem
kostnine medialnega roba pogačice in sprenjega lateralnega roba stegnenice. Prisoten tudi večji izliv
v kolenu (hemartros). 1B) CT kolen. Stanje po izpahu desne pogačice, prisotna lateralna subluksacija
in povečan nagib. Plitev trohlearni žleb femurja, izravnan v zgornjem delu – trohlerna displazija po
Dejourju tip B.
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Pri spremenjeni morfologiji trohlearnega žleba govorimo o trohlearni displaziji,
ki jo klasificiramo po Dejouru (A-D). Dejour A in B sta blažji displaziji (plitvejši in
izravnan žleb), Dejour C in D sta težji obliki displazije z izboklino žleba in hipoplazijo
medialnega kondila femurja. Prirojene displazije so pogost vzrok za ponavljajoče
izpahe pogačice pri mlajših odraslih. Pri težji stopnji so izpahi pogosti, prisotna je
fragmentacija medialnega roba patele, zabrazgotinjen MPFL in različne stopnje
poškodbe hrustanca ter pozneje sekundarna patelofemoralna artroza.
CT ali MR preiskava po Lyonskem protokolu je posebna preiskava pri kateri določimo
položaj (višje ali nižje položena) in nagib (lateralizacija) patele, stopnjo in obliko
displazije trohlearnega žleba (Dejour A-D) ter razdaljo med centralnim delom
trohlearnega žleba femurja in tuberklom tuberositasa tibije (TT-TG distanca). V kolikor
je ta razdalja večja od 2 cm pacient je kandidat za kirurško zdravljenje - osteotomijo
tuberkla tibije z medializacijo.
Patelarni ligament

Slika 4. MR kolena (PD sekvenca v sagitalni ravnini). 4. a) Patelarni tendinitis (koleno skakalca) –
fokalni edem v ligamentu patele, manjši tudi Hoffa maščevja pod pogačico. Ligament je ohranjene
kontinuitete. 4. b) Morbus Osgood-Schlatter pri 10 letnem otroku. Zadebeljeno spodnje narastišče
liganeta patele, nekoliko višjega signala. Edem kostnine tuberositasa tibije (nezrasle apofize tubekla
tibije). Nakazan edem okolnega podkožnega maščevja.

Patelarni ligament leži infrapatelarno med spodnjim robom patele in tuberositasom
tibije. Normalno je debeline 5-6 mm in hipointenzivnega signala. Fokalno višji signal
infrapatelarno pri normalnem ligamentu se pogosto vidi na MR (magic angle effect).
Ob ponavljajočih gibih fleksije in ekstenzije kolena pri športnikih pride do mikropoškodb
pa govorimo o patelarnem tendinitisu (koleno skakalca – jumper‘s knee). Tipično je
višji signal ligamenta v zgornji tretjini, infrapatelarno je zadebeljen in edematozen,
lahko je ob tem edem kostnine spodnjega roba patele in okolnega Hoffa maščevja
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(slika 4. a).
Distalna tendinoza ali rupture ligamenta so redke.
Sinding-Larsen-Johansson sindroma je kronična avulzijska poškodba infrapatelarno
pri športnikih adolescentnih.
Morbus Osgood-Schlatter je tendinoza spodnjega narastišča ligamenta patele pri
starejših otrocih pri kateri je ligament zadebeljen in edematozen s kronično bolečino.
Včasih je prisotna fragmentacija tuberositasa tibije oz. nepopolna fuzija osifikacijskih
centrov apofize (slika 4. b).
Ostale strukture sprednjega kolena
Hoffa maščevje leži retropatelarno in infrapatelarno in je največja maščobna blazinica
kolena. Pri višje položeni pateli je pogosto trenje in lokalna iritacija maščevja med
ligamentom patele in lateralnim kondilom femurja – frikcijski sindrom.
Inflamatorna reakcija je na MR vidna kot edem Hoffa maščevja, klinično je prisotna
bolečina retropatelarno. V maščevju so lahko tudi patološke formacije kot so
ganglion, brazgotine in PVNS.

Slika 2. MR kolena v sagitalni ravnini, PD sekvenca. 2.a) Dobro omejena tekočinska kolekcija v
podkožnem maščevju – superficialni infrapatelarni burzitis. 2. b) Tekočinska kolekcija v maščevju pred
pogačico – prepatelarni burzitis.

Burze kolena glede na lokacijo delimo na prepatelarno, infrapatelarno – globoko
in povrhnjo ter iliotibialno burzo. Ob burzitisu so burze izpolnjene s tekočino in
zadebeljene stene (slika 2.), spremembe so lahko akutne ali kronične.
Parapatelarne plike so membrane različne oblike in dolžine ob pateli, ki so ostanki
embrionalnega razvoja. Ob povečani obremenitvi, pogosto pri rekreativnih športnicah
kot posledica iritacije pri ponavljajočih gibih je plika zadebeljena in boleča, v tem
primeru govorimo o plika sindromu.
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ZAKLJUČEK
Ultrazvok in magnetna resonanca sta poleg kliničnega pregleda in testov, zelo
pomemben del diagnostike. Dinamične UZ in MR preiskave v zadnjih letih postajajo
vse bolj pomembno diagnostično orodje. Za natančnejšo oceno nestabilne patele je
potrebno narediti CT ali MR preiskavo po Lyonskem protokolu.
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SPREDAJ BOLEČE KOLENO
Matic Pen

UVOD
Bolečina v sprednjem delu kolena spada med najpogostejše tegobe aktivne populacije
s katero se srečujemo tako v ambulantah splošne medicine kot tudi ortopedske
kirurgije. Vzroki so številni; nepravilnosti pogačice in ekstenzornega aparata povzročajo
motnje drsenja pogačice v žlebu med kondiloma stegnenice. Klinično jo razdelimo
na skupino ljudi, ki navaja nespecifične bolečine po sprednji strani kolena in skupino,
ki navaja občutek nestabilnosti pogačice. Za obe skupini je značilno nesorazmerje
med mišicama vastus medialis in vastus lateralis v prid slednjega.

POSTAVITEV DIAGNOZE
Za postavitev pravilne diagnoze je ključnega pomena temeljit klinični pregled. Pogosto
najdemo notranjo rotacijo stegnenice z medialno položeno pogačico. Fenomen
imenujemo »škiljenje patele«. Temu je pridružena kompenzatorna zunanja torzija
tibije, rekurvatum kolen, valgus kolen in hiperpronacija stopal. Oceniti je potrebno
drsenje pogačice v trohleji, žlebu, ki ga tvorita kondila stegnenice. Izmerimo kot Q, to
je kot, ki ga tvori os skozi spino iliako anterior superior in sredino pogačice ter sredino
pogačice in vertikalo. Pri moških znaša okoli 14°, pri ženskah pa 17°. Višji kot je kot
Q, večja je tendenca pogačice za lateralni izpah. Z manipulacijo patele v lateralno
in medialno smer ocenjujemo ohlapnost patelarnega retinakuluma in medialnega
patelofemoralnega ligamenta, mehkotkivnih struktur, ki kot uzda držijo pogačico v
trohleji. Normalno ta premik znaša do 1 cm. Pomembno je oceniti tudi trofiko mišič,
značilna je predvsem hipotrofija vastus medialisa. S palpacijo iščemo mesto največje
občutljivosti; spodnji pol pogačice, patelarni ligament, patelofemoralno, narastišče
patelarnega ligamenta ali narastišče traktusa iliotibialisa.
Na RTG posnetkih mora biti pogačica vzporedna s stegnenico v frontalni in sagitalni
ravnini in na polovici oboda kondilov pri 20° fleksiji. Izključiti je potrebno patello alto,
infero ali nepravilno rotacijo patele. Globino trohleje ocenjujemo na tangencialnem
rentgenskem posnetku kolena. Plitka in nepravilno oblikovana trohleja je značilna
za displazijo trohleje.1
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AP slika kolen stoje

Stranski posnetek

Stranski posnetek

Tangencialni posnetek pogačic

Sledi opis tipičnih kliničnih slik spredaj bolečega kolena.
Patelofemoralna artroza in hondromalacija
Gre za pogosto etiologijo bolečine v sprednjem delu kolena, ki jo hitro spregledamo.
Anteroposteriorni rentgenski posnetki so namreč normalni, na lateralnih pa je prisotno
zožanje patelofemoralnega prostora. Bolj povedni so tangencialni posnetki pogačice, ki
pa jih pogosto nimamo na voljo. Anamnestično se bolečine pojavljajo pri hoji gor in dol
po stopnicah ali hribu. Prisotne so bolečine pri vstajanju in vsedanju ter čepenju, pogosto
tudi pri dolgotrajnem sedenju. Občasno se pojavlja tudi zatikanje in preskakovanje.
Pri kliničnem pregledu je najpogosteje prisotna patelofemoralna bolečnost pri
podrsanju pogačice po stegnenici (Clarke-ov test), sicer pa so testi negativni. Na
koncu je diagnoza večinoma klinična ob pomoči RTG slik, v dilemi si pomagamo
z magnetno resonanco. Zdravljenje v prvi stopnji konzervativno, jačanje kolenske
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muskulature in stabilizacija pogačice ter nižanje telesne teže in modifikacija aktivnosti.
V kolikor po 6 mesecih ni izboljšanja je možno operativno zdravljenje. Potrebno je
preveriti naravnanost (angleško »aligment«) pogačice v trohleji in izključiti displazijo
trohleje, kar rešujemo s trohleoplastiko in repozicijo tuberositas tibije. V kolikor gre
za napredovalo artrozo je možna patelektomija, delna patelofemoralna proteza ali
totalna kolenska proteza.1,2

Patelarna hondromalacija

Patelarna tendinopatija – skakalno koleno (ang. Jumper‘s knee)
Pojavlja se predvsem pri športnikih, ki se ukvarjajo s športi, kjer je veliko skokov
in doskokov; košarka, odbojka, nogomet, atletika... Ponavadi gre za utrujenostno
poškodbo zaradi ponavljajočih preobremenitev s posledično degeneracijo kolagenskega
nitja patelarne vezi. Težave so sprva prisotne samo ob aktivnostih, kasneje pa tudi v
mirovanju. Stopnjujejo se do stopnje, ko športnik več ne zmore trenirati in tekmovati.
Bolečine so locirane na spodnji pol pogačice in patelarni ligament, lahko jih izzovemo s
palpacijo. Prisotna je atrofija kvadricepsa. Pri diagnozi si pomagamo z UZ pregledom,
ki omogča dinamični prikaz dogajanja in magnetno resonanco.
Blazina je patelarno tendinopatijo razdelil na štiri stopnje, višja kot je stopnja daljša
je rehabilitacija. Pri prvi stopnji se pojavlja bolečina le po naporu, pri drugi stopnji
je prisotna bolečina med aktivnostmi, ampak je znosna in ne vpliva na rezultat. Za
tretjo stopnjo je značilna bolečina, ki športniku onemogoča adekvatni performans,
pri četrti stopnji pa gre za popolno poškodbo tetive.
Zdravljenje je v veliki večini konzervativno; mirovanje, krioterapija, frikcija, jačanje
muskulature, s povdarkom na ekscentrični vadbi, raztezne vaje. Opisujejo tudi
topikalno uporabo nitroglicerina za izboljšanje prekrvavitve. 2,3
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Patelofemoralni bolečinski sindrom
Opišemo ga lahko kot disfunkcijo potovanja pogačice po trohleji femurja. Gre za
preplet dejavnikov mišičnega disbalansa in slabe uravnanosti spodnje okončine
(ang. »misalignment«). Pogosteje so prizadete ženske zaradi večjega kota Q. Bolniki
navajajo kopico simptomov, značilno nastopi poslabšanje pri počepanju, dogotrajnem
sedenju in dolgotrajnih aktivnostih kot so skakanje, hoja po stopnicah navzgor in
tek. Pri pregeldu ugotavljamo asimetrijo vastus medialisa, bolečino pri počepu na
prizadeti nogi, pozitiven Clarke-ov test. Pozorni moramo biti na prisotnost šibkosti
abduktorjev kolka, kar vidimo z medialnim odklonom kolena pri počepu na eni nogi in
planovalgus stopala. Zdravljenje je konzervativno, planovalgus popravimo z ortozami,
abduktorje kolka ojačamo z vajami. Možna je uporaba patelarnih kolenskih ortoz.2,3
Patelarna subluksacija in luksacija
Gre za pogost problem, incidenca se giba med 5.8 na 100000 ljudi pri splošni populaciji
in 29 na 100000 pri mladostnikih med 10 in 17 letom. Če pride do dislokacije, je
ta ponavadi lateralna in je pogosto posledica udarca, možna pa je tudi luksacija
ob nenadni spremembi smeri gibanja brez direktnega udarca. Posebaj pri slednji
skupini bolnikov so prisotni pridruženi mehanski faktorji, kot so displazija trohleje,
hipermobilna pogačica ali sistemsko vezivno obolenje, npr. Marfanov sindrom.
Tak bolnik bo tožil za bolečino v sprednjem delu kolena, ki jo spremljajo preskoki in
poki v predelu pogačice. Neredko bo poročal o izpahu in spontani repoziciji pogačice.
Kadar pride do pravevga izpaha, je verjetnost ponovnega izpaha 6 krat višja.
Pri pregledu ugotavljamo izliv, ki je v akutnem slučaju krvav (hemartros), pozitiven je
»apprehension« test – to je provokacijski test, pri katerem med fleksijo kolena tiščimo
pogačico lateralno, torej ven iz žleba stegnenice, bolnik pa tega ne dovoli in gibanju
nasprotuje. Pri slikovni diagnostiki uporabljamo tangencialne RTG posnetke. Kadar je
prisoten hemartros je indicirano MR slikanje za izključitev osteohondralnega defekta.
Pri subluksaciji in tudi pri prvi dislokaciji se priporoča konzervativno zdravljenje z
omejitvijo krčenja kolena na 0° - 30° fleksije, obremenjevanje je dovoljeno do bolečin.
Bolnika je potrebno ponovno pregledati 2 do 3 tedne po dogodku. Omejitev fleksije
naj traja 4 do 6 tednov. Sledi fizikalna terapija. Operativno zdravljenje je indicirano
pri osteohondralnih defektih in perzistiranju težav po neuspešnem konzervativnem
zdravljenju. Večinoma je potrebna rekonstrukcija medialnega patelofemoralnega
ligamenta, včasih tudi repozicija tuberositas tibije.2
Sindrom sinovialne gube – plike
Plike so sinovialne gube, ki so ostanki embrionalnega tkiva. Povzročajo težave pri
odrasli populaciji, incidenca se ocenjuje na 20%. Zaradi ponavljajočih mikro poškodb
se te gube zadebelijo, zabrazgotinijo in povzročajo bolečine. Najpogosteje se plika
nahaja mediopatelarno, lahko je tudi infra ali suprapatelarno. Pogosto bolniki tožijo
za občutkom preskakovanja in zaklepanja kolena. Težave se lahko pojavijo neneadno
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ob povišanju telesne aktivnosti pri prvotno neaktivnih osebah. Diagnozo postavimo z
MR ali UZ. Zdravljenje je sestavljeno iz aplikacij kortikosteroidov, fizikalne rehabilitacije
in v skrajnih primerih artroskopske ekscizije plike.2
Utesnitev maščobne blazinice
Gre za redek vzrok bolečine na sprednji strani kolena. V kolenu so prisotne tri
glavne maščobne blazinice, anteriorna suprapatelarna, anteriorna infrapatelarna in
posteriorna suprapatelarna maščobna blazinica. Zaradi utesnitve maščobnih blazinic
med pogačico in stegnenico ali golenico prihaja do ponavljajočih se mikropoškodb.
Ker gre za relativno dobro prekrvljeno in vaskularizirano tkivo pride do krvavitev,
razvoja fibroze in vnetja. To pa vodi v nadaljno zatikanje. Zdravljenje je konzervativno,
nesteroidni antirevmatiki, modifikacija aktivnosti, jačanje in raztezanje kvadricepsa
in fleksorjev kolka. Občasno so potrebne aplikacije kortikosteroidnih blokad v predel
maščobne blazinice. Kadar se stanje ne umiri, je potrebno operativno zdravljenje.2
Mladostniki
Pri mladostnikih se pogosto pojavlja bolečina na sprednji strani kolena, ki je drugačne
etiologije od bolečin pri odraslih. Spodaj so opisana najpogostejša stanja, ki povzročajo
bolečine v sprednjem delu kolena pri mladostnikih.
Morbus Osgood – Schlatter
Gre za apofizitis tibialnega tuberkla. Prizadene dečke med 10 do 15 letom in deklice
med 8 in 13 letom. Najpogosteje težave nastopijo ob začetku zagona rasti pri
mladostnikih, ki se redno ukvarjajo s športom - nogometom, košarko in atletiko. V
področju tibialnega tuberkla prihaja do ponavljajočih se preobremenitev, kar lokalno
povzroča draženje.
V klinični sliki je značilen prominenten tibialni tuberkel, ki je palpatorno boleč. Lahko
gre za hkratno bilateralno prizadetost. Pri trdovratnih primerih je potrebno izključiti
avulzijske frakture, sicer je terapija konzervativna. Stanje se samo omeji.2
Morbus Sinding – Larsen – Johannson
Podobno kot pri Mb. Osgood – Schlatter, gre tukaj za trakcijski apofizitis spodnjega
pola pogačice. Pogosteje ga najdemo pri dečkih starih 10 do 13 let. Pri kliničnem
pregledu je značilna bolečina spodnjega pola pogačice. Zdravljenje je konzervativno z
modifikacijo aktivnosti, počitkom in postopno vrnitvijo k športu. Pri fizikalni rehabilitaciji
se svetuje raztezanje hamstringov in kvadricepsa.2
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Osteohondritis disekans
Gre za pomembno stanje, ki pa je relativno redko, incidenca se giba med 15 in
30 na 100000. Pogosteje prizadene dečke in fante med 10 in 23 letom. Vzrok je
najpogosteje idiopatska fokalna nekroza subhondralne kostnine, ki se ji v naslednji
stopnji lahko pridruži še zlom hrustanca in nastanek prostega telesa. Možna je
tudi poškodba, kar se po študijah zgodi pri cca. 21% obolelih. Vzrok so lahko tudi
ponavljajoče mikropoškodbe.
Značilno, v 85%, je prizadet lateralni, neobremenilni del medialnega kondila. V
do 30% lahko gre za obojestransko prizadetost. Potrebni so tunelski rentgenski
posnetki kolena.
Pri kliničnem pregledu ugotavljamo bolečine pri 30° fleksiji ob hkratni notranji
rotaciji golenice – Wilsonov test. Lahko so prisotni znaki prostega telesa – zatikanje,
preskakovanje in občutek nestabilnosti.
Zdravljenje je odvisno od stabilnosti lezije, ki jo ocenjujemo na podlagi magnetno
resonančne slike. In situ lezije lahko zdravimo konzervativno z razbremenjevanjem
in omejitvijo fleksije kolena. Nestabilne lezije pa poskušamo pritrditi nazaj na svoje
mesto z artroskopsko operacijo. Mesto lezije je potrebno dobro očistiti in nato
fragment pritrditi nazaj z uporabo potopljenih vijakov.4

ZAKLJUČEK
Bolečina v sprednjem delu kolena je pogosta tegoba v splošnih in ortopedskih
ambulantah. Diagnositiciramo jo na podlagi temeljite anamneze in kliničnega
pregleda. Slikovna diagnostika nam je pri tem v dodatno pomoč. Zdravljenje je
večinoma konzervativno.
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MENISKUS
Tomaž Bajec
Meniskus v kolenu je fibrozno-hrustančna struktura v obliki črke C. Ima pomembno
vlogo pri prenosu obremenitev s stegnenice na golenico in pri stabilizaciji sklepa.
Meniskusa izpolnita oziroma zravnata neskladnost med stegnenico in golenico,
razporejata pritiske s stegnenice na golenico, absorbirata sklepne strese, prispevata
k sklepni stabilnosti, k oskrbi in prehrani sklepnih površin in porazdeljujeta sinovialno
tekočino čez ves sklep. Kot druge fibrozno-hrustančne strukture je večji del meniskusa
brez žil. Prehranjuje se s sinovialno tekočino, ki kroži znotraj sklepa. Le periferni
del meniskusa ima nekaj žil. Poleg težav s strani pogačice, je poškodba meniskusa
najpogostejši vzrok za bolečino v kolenu.
Meniskusa sta fibrozno-hrustančni strukturi, polmesečasti po obliki, ki spominja na
črko C in trikotna v prečnem prerezu. Že v 8 tednu nosečnosti so jasno vidni meniskusi
v kolenu. Intrauterino je zgrajen pretežno s fibroblasti. S starostjo-nadaljnjim razvojem
pridobi na kolagenski sestavi. Razporeditev kolagena v meniskusu je polkrožna
in omogoča visoko elastičnost in odpornost na kompresijo. Ob rojstvo so žile v
meniskusu prisotne v večjem delu meniskusa. S staranjem se vsebnost žil hitro
zmanjšuje. V adolescenčnem obdobju je prekrvavitev meniskusa samo na zunanjem
robu. Približno 2 do 3 mm zunanjega dela meniskusa se prehranjuje neposredno s
krvjo iz vej medialne in lateralne spodnje kolenske arterije. Omenjen del meniskusa
imenujemo tudi zona ’rdeče do rdeče’ oz. ’red to red’, ravno zaradi prekrvavitve. V
tem območju je šivanje meniskusa zelo priporočljivo in daje najboljše rezultate (v
primerjavi z zono ’rdeče do belo’ oz. ’red to white’ in zono ’belo do belo’ oz. ’white
to white’). Notranji del meniskusa in srednji del meniskusa nimata žil in živce (sta
avaskularna) in se prehranjujeta z difuzijo (Slika 1).

Slika 1

Večina meniskusa se prehranjuje z difuzijo, podobno kot sklepni hrustanec. Globina
do katere je prehranjevanje z difuzijo še mogoče je približno 3mm. Z žilami prodirajo v
rob meniskusa tudi živčni končiči tipa I in II. (3)Zunanji robovi meniskusa so konveksni
in so v povezavi s notranjo površino sklepne ovojnice. Izjema je zunanji del meniskusa
na mestu, kjer poteka tetiva mišice Popliteusa. Oba meniskusa sta na sprednjem
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in zadnjem delu črke C pripeta oz. fiksirana na plato golenice (pomembno poznati
pri transplantaciji meniskusa). Notranji rob meniskusa je konkaven, precej tanjši kot
zunanji rob in je prost v kolenu.
Notranja zgradba meniskusa odraslega je večinoma iz kolagena, malo je tudi
proteoglikanov. Kolagen v meniskusu je v 98% tip I, ostalo so glikoproteini in elastin.
Tipična celica v meniskusu je hondrocit, ki se v meniskusu imenuje fibrohondrocit,
ker sintetizira fibro-hrustančni matriks in ne hrustančnega (4)

BIOMEHANIKA MENISKUSOV
Meniskusi imajo pomembno vlogo pri prenosu obremenitev s stegnenice na golenico
in pri stabilizaciji sklepa.
Zaradi eliptične oblike kondilov stegnenice in sorazmerno sploščene sklepne površine
kondilov golenice (v resnici je medialni kondil golenice nekoliko konkaven, lateralni pa je
celo konveksen) je stična površina med sklepnima telesoma minimalna. Vzdolžno pol
mesečna in v prečnem prerezu trikotna oblika meniskusov za 50–70 % poveča stično
površino, medtem ko se kar 70–99 % obremenitev s stegnenice na golenico prenaša
čez meniskuse. Zato tudi delna, še posebej pa popolna odstranitev meniskusa vodi v
zgodnjo po poškodbeno obrabo-artrozo zaradi stične preobremenjenosti hrustanca.
Obremenitev različnih delov meniskusa se spreminja s položajem kolena. Tako se pri
kolenu, upognjenem nad 75 °, celotna teža prenaša čez zadnje tretjine meniskusov.
Meniskusi se z robom-zunanjim delom naraščajo na sklepno kapsulo. Notranji tudi
na notranji del notranje vzdolžne vezi. Zato je notranji meniskus manj gibljiv kot
zunanji in posebej v zadnjem delu hitreje degenerira. Zunanji meniskus je manj
čvrsto pritrjen in se med gibanjem bolj poda, tako da lahko sledi kondilu golenice
pri premikanju med upogibom in zasukom golenice. To je pomembno, saj je sklepna
površina zunanjega kondila golenice konveksna, tako da je stična površina med
kondiloma stegnenice in golenice še manjša kot na notranji strani(12). Zato pri
odstranitev zunanjega meniskusa pride hitreje do obrabnih sprememb v kolenskem
sklepu kot pri odstranitvi notranjega meniskusa.
Koleno je gibljivo v treh oseh (rotacija) in treh ravninah (translacija), najbolj v
mediolateralni osi od polnega iztega (0 °) ali celo hiperekstenzije (10–15 °), do
135–150 ° upogiba. Za polno funkcijo pa sta nujna zasuka tudi v anteroposteriorni
osi (valgus in varus) in v tibialni aksialni osi (zunanja in notranja rotacija golenice).
Translacijo v treh ravninah (sagitalni, koronarni in horizontalni) omogoča ohlapnost vezi,
ki pa je pri različnih kotih upogiba različna. Tako je npr. anteroposteriorna translacija,
ki jo omogoča ohlapnost križnih vezi, največja pri upogibu 25–30 ° (9–15 mm), v
polnem iztegu ali upogibu pa je praktično ni. Translacijski gibi notranjega meniskusa
na golenici so 2 do 5 mm, zunanjega meniskusa med 9 do 11 mm. Za normalno
hojo zadostuje gibljivost kolena od 0° do 40° (7). Kompleksna gibljivost kolena pride
najbolj do izraza pri športnih dejavnostih, zato so prav športniki pri omejeni gibljivosti
v kateri koli smeri zaradi posledic poškodb najbolj prizadeti.
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Meniskus zaradi svojih fizičnih in anatomskih značilnosti blaži kompresijske, tenzijske
in strižne sile v kolenu. Zaradi značilne razporeditve kolagenskih vlaken tipa I , je
možno, da meniskus prenaša delovanje sil na pritisk od 100-300 Mpa (5). V letu dni
se koleno pokrči med 2 do 4 milijon krat. Pri obremenitvah so sile v kolenu 2 do 4
kratnik telesne teže osebe in 50 do 100% (določena študije navajajo prej napisanih
70–99 %) omenjene obremenitve se prenaša preko meniskusov (6).

POŠKODBE MENISKUSOV
Poškodbe meniskusov delimo na akutne in kronične. Določeni epidemiološki podatki
kažejo, da se akutne poškodbe meniskusa pojavijo v 61/100.000 primerov (1).
Tipični simptomi, ki spremljajo poškodbo meniskusa so: bolečina v predelu sklepne
špranje (včasih se prenaša v sprednji del kolena), oteklina v kolenu ,preskoki pri
manipulaciji kolena oz. včasih tudi pri normalni hoji, občutek nestabilnosti, »pikanje«
v kolenu. Možen je tudi zaskok kolena-oseba ne more kolena iztegniti niti pokrčiti.
V kolikor je poškodba prisotna dlje časa lahko pride tudi do upada-atrofije štiri
glave stegenske mišice Quadricepsa. Pri mlajših osebah brez predhodnih poškodb
kolena je mehanizem poškodbe večinoma rotacijska sila, ki je delovala na koleno
(npr. pivot gib). Pri močnejših in hitrih zasukih kolena pri fiksiranem stopalu (pivot ali
smučanje oz. podobna biomehanika), lahko pride do sočasne poškodbe meniskusa,
stranskih kolenskih vezi in tudi križnih vezi kolena. V konkretnem primeru govorimo o
nesrečni triadi, ki predstavlja težjo poškodbo kolenskega sklepa. Pri akutni poškodbi
kolena pride do otekanja kolenskega sklepa čez nekaj ur (večinoma čez 6 ur), kar je
posledica sinovialne reakcije (8). V primeru hujše poškodbe, kjer pride do pretrganja
žil (manjših žil okrog in v samem kolenu), kar povzroči krvavitev, pa koleno oteče
takoj po poškodbi.
Vsako stanje v kolenu, ki ima za posledico draženje sinovije, se vidi kot otekanje
kolenskega sklepa (poškodbe, vnetja, tumorji).
Prisotnost poškodbe ligamentov v kolenu otežuje klinični pregled meniskusov zaradi
bolečine, ki se pri testiranju pojavi. Bolečina ne omogoča jasnega razlikovanja med
poškodbo meniskusa oz. Ligamentov. Bolečina ki se nahaja točno v sklepni špranji,
opozarja na poškodbo meniskusa (pri otečenem kolenu je včasih težavno določiti
natančno lokacijo sklepne špranje). Bolečina v širšem področju kolena in posebej
v poteku stranskih kolenski vezi, večinoma pomeni poškodbo stranskih kolenski
vezi. Takojšnje otekanje kolena po poškodbi večinoma pomeni poškodbo križnih vezi.
Če nato punktiramo koleno in dobimo kri in tudi maščobne kapljice, je verjetnost
pretrganja križnih vezi vsaj 50% (na osnovi izkušenj bi ocenil na vsaj 80%).
Pri starostnih spremembah meniskusa (normalni pojav staranja in ima za posledico
spremembe v prej opisani kolagenski sestavi meniskusa), že manjša sila zadostuje
(npr. sestop z avta, dvig s počepa, blag zdrs v domačem ali tujem okolju) za dokončno
pretrganje meniskusa. Posledica prej navedenega je večja bolečina in draženja kolena,
kar s časom pripelje do značilnih znakov-šepanja, otekanja, atrofije.
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Diagnozo postavimo klinično: pri okvarah meniskusov je sklepna špranja nad mestom
okvare običajno boleča na pritisk. Dobra anamneza-razgovor z bolnikom-lahko v
75% privede do pravilne diagnoze. Če dodamo še dober klinični pregled, je verjetnost
postavitve pravilne diagnoze 90% (9). Dobra anamneza-razgovor z bolnikom pomeni,
da vprašamo o mehanizmu poškodbe, simptomih, ki so se pojavili takoj po poškodbi,
koliko časa je preteklo od poškodbe in kakšno je bilo stanje kolena pred poškodbo.
Od kliničnih testov najpogosteje izvajamo McMurrayev test (Slika 2), poznamo in
uporabimo lahko še Aplleyev test, Grindlingov test in Thessalyjev test. Pomembno
je, da uporabimo test katerega poznamo in na osnovi katerega lahko podamo svoje
mnenje.

Slika 2

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA POŠKODB MENISKUSOV
Želeno je, da se pri težavah s strani kolenskega sklepa naredi najprej klasični
rentgenski posnetek (RTG) kolena stoje v dveh projekcijah (AP in LAT). Meniskus se
na RTG sliki ne vidi, razen če se v meniskusu nahaja kalcij (pogovorno rečemo, da
je kalciniran). Slikamo, da izključimo drugo patologijo (npr. kostni tumor). Diagnozo
potrdimo s pomočjo MRI(10). Pogosteje je poškodovan notranji-medialni meniskus,
kar pripisujejo predvsem manjši mobilnosti v primerjavi z zunanjim- lateralnim.
Preiskavi kot sta artrografija kolenskega sklepa in CT kolena za ugotavljanje poškodbe
meniskusa nista več indicirani.

KLASIFIKACIJA POŠKODB MENISKUAS
Poznamo različne raztrganine meniskusa. Možen potek pretrganja meniskusa je:
vzdolžna poka, prečna, poševna. Pri diskoidnih meniskusih je možna tudi dvojno
poševna poka. Poznamo tudi poko v obliki ročaja košare, ki jo imenujem-‘Bucket
Handle‘ tip poškodbe. Možne so seveda različne kombinacije vse opisanih načinov
pretrganja.
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Slika 3

Tip ‚Bucket Handle‘ je velikokrat prisoten pri mlajših osebah in je posledica jasne
poškodbe. Velikokrat je tej poškodbi pridružena še poškodba sprednje križne vezi
(LCA-kratica za Ligamentom Cruciatum Anterior). Omenjen tip poškodbe-‘Bucket
Handle‘- je 3-krat pogostejši na notranjem kot na zunanjem meniskusu in velikokrat
povzroči klasični zaskok kolenskega sklepa.
V literaturi se pojavljajo številke, da je notranji meniskus 5 do 7 krat pogosteje
poškodovan kot na zunanji meniskus (11). Izkušnje Ortopedskega oddelka UKC
MB kažejo (po številu artroskopskih operacij v zadnjih 25 letih), da je omenjeno
razmerje vsaj 10: 1 v ‚korist‘ okvare notranjega meniskusa. Mesto najpogostejše
lokacije pretrganja notranjega meniskusa je prehod srednje tretjine v zadnjo tretjino
meniskusa, tip je vzdolžna poka. Zunanji meniskus je najpogosteje poškodovan po
tipu radialne poke, ki se nahaja v sredini meniskusa. Pri mlajših je v 50% do 90% tip
pretrganja vzdolžna poka meniskusa. Pri starejših je tip poškodbe prečno pretrganje.
Razlika v tipu poškodbe je posledica sprememb v sestavi meniskusa. S starostjo
upadajo elastične sposobnosti meniskusa zardi različne vsebnosti hialgana in
proteoglikanov (5). Ob prisotnosti prečne poke v meniskusu, imenovane tudi žabja
usta, imamo zmeraj prisotne starostne-degenerativne spremembe v meniskusu.

ZDRAVLJENJE POŠKODB MENISKUSA
Zdravljenje je konzervativno ali operativno, odvisno glede na simptomatiko in
obsežnost poškodbe meniskusa. Odvisno je tudi od želja in pričakovanj bolnika.
Kot ortoped bom opisal operativni način zdravljenja. Za reševanje poškodb meniskusa
uporabimo artroskopijo. Klasične odprte operacije samo za zdravljenje poškodb
meniskusa niso več indicirane in menim, da se v Sloveniji več ne izvajajo (še pred
30 leti so bile omenjene operacije dokaj pogoste).
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Osnovni princip artroskopske kirurgije meniskusa je odstranitev najmanjšega možnega
dela poškodovanega meniskusa. V kolikor je možno naredimo zašitje pretrganega
dela meniskusa. Želja in cilj zdravljenja poškodbe meniskusa je ohraniti čim večji del
meniskusa, saj odstranitev meniskusa vodi v predčasno obrabo kolena. Ocenjeno
povečanje kontaktne obremenitve med golenico in stegnenico po odstranitvi
meniskusa znaša od 40% do 700% (12).
Menja gleda šivanja meniskusa so deljena, glede indikacije za šivanje-kdaj šivati in
kakšen tip poke šivati in pri kom-starost poškodovanca.
Znano je, da je meniskus prekrvljen samo manjšem zunanjem delu (slika 1). Na
osnovi prekrvavitev razdelimo meniskus na 3 zone.

Zunanja zona, ki jo imenujemo rdeča-rdeča in meri manj kot 3 mm v širino, sledi
srednja zona, ki jo imenujemo rdeča-bela in meri v širino 3 do 5 mm in notranja
zona, ki jo imenujemo bela-bela in meri v širino več kot 5 mm (3).
Večina avtorjev se strinja, da je smiselno šivanje v zoni rdeča-rdeča. Bolj ko sega poka
v notranjost meniskusa, v zono rdeča-bela in bela-bela, manj je zagovornikov šivanja.
Odvisen je tudi čas od nastanka poškodbe. S starostjo poškodbe se manjša možnost
celjenja, zaradi degeneracije, ki se v tem času pojavi. Večina je mnenja da 8 tednov
po poškodbi še ni takšnih okvar , ki bi preprečevale zašitje meniskusa. Opisani so
tudi uspešni primeri zašitja meniskusa, kjer je bila prisotna poka več kot leto dni.
Poke na bazi meniskusa-obrobne oz. periferne poke, katerih dolžina ne presega 1
cm s stabilnim meniskusom, delne poke ali poke, katere se ne premaknejo za več
kot 3mm, prepoznamo kot stabilne in jih kot takšne pustimo na miru.
Kot posebnost izpostavljam mladega bolnika-večinoma gre za adolescenčne športnike-s
pozitivno anamnezo, pozitivno klinično sliko in pozitivnim izvidom MRI. MRI izvid
je odčitan kot poka meniskusa. Dejansko gre za poko tipa I ali II, kar pomeni, da se
poka nahaja v meniskusu in so njegove zunanje stene nepoškodovane. Omenjeno
populacijo oseb je priporočljivo zdraviti konzervativno, saj med operacijo ni možno
najti poke meniskusa, klinična slika pa se skoraj zmeraj izboljša v roku 6 mesecev
od poškodbe.
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Šivanje meniskusa je povezano z večjo verjetnostjo nastanka komplikacij, kot so
poškodbe žil in/ali živcev, vnetji. Oseba ima lahko tudi večjo brazgotino (odvisno od
načina zašitja meniskusa). Podaljšana je tudi rehabilitacija. Po zašitju meniskusa
se poškodovancu v večini primerov odsvetuje ukvarjanje s športom na tekmovalni
ravni za vsaj 6 mesecev. S področja šivanja meniskusa in rehabilitacije po zašitju
meniskusa je možno najti zelo nasprotujoča mnenja in članke. V praksi ugotovimo,
da med artroskopijo najdem poškodbe meniskusov, ki bi bile primerne za šivanje v
manj kot 10%. Na Ortopedskem oddelka UKC MB, pa številka zašitih meniskusov v
zadnji 25 letih ne presega 3% vseh operiranih meniskusov.
Moje mnenje: menim, da je meniskus potrebno zašiti, kadar je le možno. Pomembno
je, da osebo o tem predhodno obvestimo, razložimo potek rehabilitacije. Izkušnje
pokažejo, da večina poklicnih športnikov ne želi šivanja, zaradi dolžine odsotnosti
s tekmovanja. Po delni odstranitvi meniskusa je lahko športnik na tekmovanju že
čez 14 dni, izjemoma tudi prej.
Večinoma uporabljam tehniko šivanja ‚od zunaj-notri‘ in zadnjih nekaj let tudi posebna
sidra za šivanje meniskusa, posebej če je pretrganje v zadnjem delu meniskusa ali
če gre za mlado osebo ženskega spola-ker ni dodatne brazgotine, ki sicer nastane
s tehniko šivanja ‚od zunaj-notri‘. Pri operaciji s inštrumentom imenovanim kljukica
ocenim strukturo meniskusa in nato naredim zašitje , če ocenim, da je smiselno.
Šivam tudi v področju zone bela-bela. Včasih se pri vozlanju šivov pokaže, da je
struktura meniskusa preslaba in takrat odstranim okvarjen del meniskusa. Po zašitju
predpišem vsem bergle. Bergle uporabljajo 1 mesec zaradi razbremenjevanja. Ko oseba
stoji, lahko polno stopi na operirano nogo, pri hoji pa operirano nogo razbremenjuje.
Poseben je tudi način gibanja in sicer prvih 14 dni po zašitju je gibanje omejeno od
0° do 30°, drugih 14 dni od 0° do 60° in po mesecu dni je upogib do 90°. Upogib
nad 120° odsvetujem do 6 mesecev po zašitju, kot tudi vse pivot gibe v omejenem
časovnem obdobju.
Za konec še razmišljanje o artroskopski kirurgiji kolena. Dobro je vedeti, da to ni
metoda zdravljenja obrabnih sprememb kolenskega sklepa (osteoartroze). Ko
imamo v kolenu obrabne spremembe hrustanca III. stopnje po Outherbridbu ob
pridruženi okvari meniskusa, je sama operacija-odstranitev okvarjenega meniskusa
vprašljiva. Vprašljiva pomeni, da pričakovani rezultat ni v skladu z željami bolnika. S
študijami je dokazano, da so takšni posegi velikokrat nepotrebni (14,15). Pomeni,
da operativni poseg ni pripomogel k izboljšanju simptomatike bolnika in stanje ni
bilo nič drugačno od kontrolne skupine, ki je opravila fizikalno terapijo oz. skupina,
ki je imela ‚‘lažno‘‘ operacijo (pomeni, da so naredili v koleno samo zareze na mestu
operacije-‘‘sham operation‘‘). Ko imamo v kolenu obrabne spremembe hrustanca
IV. stopnje po Outherbridgu ob pridruženi okvari meniskusa, artroskopska operacija
ni več indicirana. Če se težave ne umirijo na konzervativno terapijo je potrebno
razmišljati o kolenski endoprotezi.
Pri mladini imamo velikokrat opravka s spredaj bolečim kolenom. Tudi v teh primerih
večinoma ni potrebna artroskopija. Potrebno je narediti MR kolena in nato napotitev
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na FTH, pri čemer je dobro vedeti, da lahko težave trajajo tudi več kot leto dni.
Izjemno redko se artroskopija naredi v diagnostične namene, zato imamo MRI
preiskavo in seveda dobro anamnezo in klinični pregled.
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POŠKODBE SPREDNJE KRIŽNE VEZI
KOLENSKEGA SKLEPA-NOVOSTI PRI
ZDRAVLJENJU
Matjaž Vogrin

UVOD
Poškodba sprednje križne vezi predstavlja 25 - 40% vseh ligamentarnih poškodb
kolenskega sklepa, hkrati pa predstavlja velik klinični problem zaradi relativno zelo
slabe biološke zmožnosti celjenja po primarni poškodbi. Vzrok je predvsem zaradi
prisotnosti intraartikularne sinovialne tekočine, ki preprečuje celjenje, ter stalne
kinematike, ki je posledica gibanja kolenskega sklepa v popoškodbenem obdobju.
Omenjene okoliščine preprečujejo tvorbo stabilnega trombocitno fibrinskega ogrodja,
ki je osnova za regeneracijski proces po poškodbi.

Slika 1: anatomski prikaz sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi je bila sicer prvotno opisana že v Antični Grčiji, prvi
primer primarne rekonstrukcije sprednje križne vezi pa je bil opisan leta 1895 s strani
dr. Robsona. Tudi v kasnejših desetletjih so v klinični praksi poskušali rupturirano
sprednjo križno vez reparirati, kar pomeni, da so poskušali ponovno vzpostaviti
integriteto pretganega ligamenta, vendar so bili ti poskusi zdravljenja relativno
neuspešni, še posebej v srednjeročnem obdobju s slabimi rezultati in nestabilnostjo
v več kot 50%. Prav zaradi tega so klinično prakso s poskusom primarne reparacije v
80., še posebej pa v 90. letih prejšnjega stoletja nadomestile tehnike tako imenovane
rekonstrukcije sprednje križne vezi, kjer rupturirano sprednjo križno vez nadomestimo
s transplantatom, bodisi s patelarnim ligamentom, tetivami hamstringov ali pa
ligamentom kvadricepsa.
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Slika 2: shematski prikaz rekonstrukcije sprednje križne vezi

Kljub relativni uspešnosti rekonstruktivnih operativnih posegov, ki dosegajo dobre
rezultate v 90-95%, vendarle obstajajo omejitve in težave, ki spremljajo to operativno
tehniko, predvsem morbiditeta v predelu odvzemnega mesta transplantata kakor
tudi oslabele strukture, ki so posledica bodisi odvzema hamstringov, patelarnega
ligamenta oz. kvadricepsa, ki reflektirajo v zmanjšani moči bodisi flektornega
bodisi ekstenzornega aparata kolenskega sklepa. Pomembna faktorja sta tudi
bolečinska simptomatika v predelu odvzemnega mesta, kakor tudi izguba oziroma
zmanjšanje propriocepcije v samem kolenskem sklepu. Posamezni poskusi kako
izboljšati operativno tehniko in s tem posledično tudi rezultate zdravljenja v zadnji
letih, kot so uporaba tehnike tako imenovanega dvojnega snopa (double bundle
technique) kakor tudi sistematično uvajanje anteromedialnega portala s spremembo
fiksacijske točke na lateralnem femoralnem kondilu, niso pripeljale do bistveno
boljših rezultatov, tako da se je tako imenovana double bunde technique v dobršni
meri skoraj povsem opustila. Rezultati pa kažejo tudi, da uporaba anteromedialnega
portala oziroma premik fiksacijske točke na lateralnem femoralnem kondilu vodijo v
bistveno povišanje rizika reruptur po samem operativnem posegu. Prav zaradi zgoraj
navedenih dejstev se kirurgi ves čas sprašujemo ali je mogoče operativno tehniko in
rezultate zdravljenja izboljšati na kakršen koli način. Iz tega razloga se v zadnjih letih
pojavljajo predlogi ponovnega poskusa primarne reparacije poškodovane sprednje
križne vezi, seveda z bistveno izboljšano operativno tehniko – artroskopska tehnika
in uvajanjem podpornega zdravljenaja z bioaktivnimi substancami.
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INTERNAL BRACE LIGAMENT AUGMENTATION (IBLA)
Internal brace ligament augmentation vključuje uporabo 2,5 mm širokega polietilenskega
traku, ki premosti anatomski narastišči sprednje križne vezi tako na femoralnem
kakor tudi na tibialnem delu. Ob tem pa se uporabi tehnika mikrofrakturiranja v
femoralnem predelu s ciljem stimulacije primarnega biološkega odgovora – celjenja.
Pri tej operativni tehniki je pomembna tudi primerna fiksacija tako na femoralni kakor
tudi na tibialni strani, ter tudi primerna tenzija samega traku – notranje opornice. Prve
študije so pokazale relativno visoko uspešnost tovrstnega operativnega zdravljenja,
tako da obstaja tendenca izboljšav opisane operativne tehnike ob vse bolj razširjenih
indikacijah za klinično uporabo, tako pri populaciji aktivnih športnikov kakor tudi v
pediatrični populaciji ter tudi pri rekonstrukciji medialne kolateralne vezi.

Slika 3: Internal Brace Ligament Augmentation

DYNAMIC INTRALIGAMENTARY STABILISATION (DIS)
Operativna tehnika je bila razvita v Bernu v Švici, prav tako s ciljem zagotoviti stabilno
protektivno mehanično okolje, ki bi zagotavljajo ustrezno celjenje sprednje križne vezi
po rupturi. Stabilnost sistema zagotavlja posebej modificirana kovinska vzmet, ki je
fiksirana v tibiji ter zagotavlja ustrezen položaj in stabilnost 1,8 mm polietilenskemu
traku, ki prehaja skozi celoten kolenski sklep in je fiksiran na femoralni strani. Tudi pri
tej operativni tehniki je dodaten korak proces mikrofrakturiranja na tako imenovanem
femoralnem foot- printu. Biomehanične študije so pokazale, da omenjena operativna
tehnika - DIS omogoča polno gibljivost kolenskega sklepa po operativnem posegu ob
zadostni varnosti – stabilnosti. Študije, ki so jih opravili v zadnjih letih (2015 – 2018)
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kažejo relativno dobre zgodnje rezultate z uporabo DIS tehnike, vendar je prisoten
relativno velik odstotek reruptur oziroma potreb po dodatnem operativnem posegu,
ki je še posebej izražen pri pacientih, kjer je šlo za rupturo sprednje križne vezi v
srednji tretjini, prav tako pa pri mladih visoko aktivnih športnikih, zato bo tehniko
najverjetneje potrebno dodatno izpopolniti in zožiti indikacije.

Slika 4: Dynamic Intraligamentary Stabilisation

BIO-SCAFFOLDS (BIOLOŠKA OGRODJA)
Z uporabo tako imenovanih hidrogelov so pred približno dvema desetletjema v
eksperimentalni kirurgiji poskušali nadomestiti nosilce rastnih faktorjev. Strukturalno
so bili hidrogeli zelo podobni ekstracelularnemu matriksu vezivnega tkiva. Na
animalnih modelih je bil preizkušen hyaluronan in sicer pri rekonstrukciji sprednje
križne vezi na modelih kuncev. Histološke preiskave so pokazale povečano tvorbo
kolagena 3, povečano angiogenezo in zmanjšano vnetno dogajanje ter posledično
izboljšano celjenje. V zadnjih letih so bili opravljeni tudi številni poskusi s tkivnim
inženiringom pri tvorbi kolagenskega ogrodja kot platforme za celjenje pri rupturirani
sprednji križni vezi. Tudi ti poskusi zaenkrat potekajo na animalnih modelih, vzbujajo
pa upanje za izboljšanje biomehanskih lastnosti oziroma rezultatov po rekonstrukciji
sprednje križne vezi.

PRP (PLAZMA BOGATA S TROMBOCITI)
PRP je bil v zadnjih 15 letih v velikem obsegu predmet raziskav na področju
zdravljenja različnih patoloških sprememb lokomotornega sistema, predvsem v
mišičnih poškodbah in ligamentarnih poškodbah ter tudi pri zdravljenju kostne
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patologije. Kot je znano PRP vsebuje številne rastne faktorje (PDGF, TGF, VEGF…).
Raziskave pri rekonstrukciji ACL so pokazale, da PRP zvišuje celično aktivnost in
proliferacijo, ekspresijo genov ter produkcijo kolagena, pa vendar injekcije PRP niso
izboljšale biomehaničnih lastnosti po rekonstrukciji sprednje križne vezi. Dodatne
raziskave pa so pokazale, da PRP v kombinaciji s kolagenskim ogrodjem pripomore
k izboljšanju biomehaničnih lastnost pri animalnih modelih, tako da se zdi, da je
kolagensko ogrodje nujna dodatna sestavina, ki je potrebna pri delovanju PRP po
rekonstrukciji sprednje križne vezi.

Slika 5: shematski prikaz aplikacije PRP po rekonstrukcuji sprednje križne vezi

MEZENHIMSKE MATIČNE CELICA (MSCS)
Sprednja križna vez kolenskega sklepa dejansko sama vsebuje mezenhimske matične
celice, te so locirane tesno ob žilnih strukturah ter znotraj kolagenskih struktur v
samem tkivu. Imajo podobne lastnosti kot mezenhimske matične celice v kostnem
mozgu in lahko pomembno vplivajo na proliferacijo fibroblastov, kar je pomembno
pri regenerativnih procesih po rekonstrukciji sprednje križne vezi. Poskusi, ki so bili
opravljeni na animalnih modelih so pokazali, da dodatek mezenhimskih matičnih celic
pozitivno vplivajo na biomehanične lastnosti po rekonstrukciji sprednje križne vezi.
Prav tako so bile opravljene študije, ki so pokazale sinergistični učinek mezenhinskih
matičnih celic s PRP pri primarni intraartikularni reparaciji ACL na animalnih modelih.
Tako v primeru PRP kakor tudi v primeru MSC predklinične študije še ne omogočajo
natančne opredelitve vloge obeh bioaktivnih substanc, prav tako ne njihove vloge v
klinični praksi pri rekonstrukciji sprednje križne vezi.
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ZAKLJUČEK
Rekonstrukcija sprednje križne vezi, bodisi z BTB transplantatom, tetivami hamstringov
ali s tetivo kvadricepsa, predstavlja tako imenovani zlati standard pri zdravljenju
rupturirane sprednje križne vezi. Rezultati so dobri, vendar ne idealni, zato se v
zadnjih letih ponovno vzpostavljajo operativne tehnike, ki imajo za cilj primarno
reparacijo rupturiranega ligamenta. V ospredju so tehnike, ki poskušajo sklep po
poškodbi ustrezno dodatno stabilizirati, bodisi z internal bracingom ali z DIS. Ob
tem pa je vse bolj jasno, da so izredno pomembne tudi biološko aktivne substance
kot je PRP ter mezenhimske matične celice ob dodatku bioloških – kolagenskih
ogrodij, ki zagotavljajo stabilno delovanje bioaktivnih substanc v primernem okolju.
Vsekakor so rezultati študij na animalnih modelih obetavni, vendar še ne zadostni
za rutinsko uporabo v klinični praksi.

LITERATURA
1.

Achtnich A, Herbst E, Forkel P, et al. Acute proximal anterior cruciate ligament tears:
outcomes after arthroscopic suture anchor repair versus anatomic single-bundle
reconstruction. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg. 2016;32:2562–2569. doi: 10.1016/j.
arthro.2016.04.031

2.

Berry SM, Green MH. Hyaluronan: a potential carrier for growth factors for the healing of
ligamentous tissues. Wound Repair Regen. 1997;5(1):33–38

3.

Figueroa D, Espinosa M, Calvo R, Scheu M, Vaisman A, Gallegos M, Conget P. Anterior cruciate
ligament regeneration using mesenchymal stem cells and collagen type I scaffold in a rabbit
model. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22(5):1196–1202.

4.

Häberli J, Henle P, Acklin YP et al (2016) Knee joint kinematics with dynamic augmentation
of primary anterior cruciate ligament repair -a biomechanical study. J Exp Orthop. 10.1186/
s40634-016-0064-2

5.

Soon MY, Hassan A, Hui JH, Goh JC, Lee EH. An analysis of soft tissue allograft anterior
cruciate ligament reconstruction in a rabbit model: a short-term study of the use of
mesenchymal stem cells to enhance tendon osteointegration. Am J Sports Med. 2007;35

6.

van Eck CF, Limpisvasti O, ElAttrache NS et al (2017) Is there a role for internal bracing
and repair of the anterior cruciate ligament? A systematic literature review. Am J Sports
Med:036354651771795.

7.

Yoshida R, Murray M. Peripheral Blood Mononuclear Cells Enhance the Anabolic Effects of
Platelet-Rich Plasma on Anterior Cruciate Ligament Fibroblasts. J Orthop Res. 2013;31:29–
34.

78

XVI. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

KOSTNOHRUSTANČNE POŠKODBE NOVOSTI ZDRAVLJENJA
Matevž Kuhta

IZVLEČEK
Hrustanec je tkivo z izjemno omejenimi sposobnostmi celjenja po poškodbi. Zdravljenje
hrustančnih poškodb je odvisno od debeline in površine poškodovanega hrustanca.
Poleg tega je zdravljenje odvisno tudi od morebitno pridružene osne deformacije
okončine, ligamentarnih poškodb oz. nestabilnega sklepa, poškodb meniskusov in
splošne obrabe sklepa. Kadar konservativno zdravljenje ne da želenih učinkov oz.
smo mnenja, da je potrebno kirurško zdravljenje, imamo na voljo različne operacije:
debridement z lavažo sklepa, mikrofrakture/nanofrakture, abrazijsko artroplastiko,
presadke autolognih osteohondralnih čepov (mozaikplastika) in implantacijo
autolognih hondrocitov. V zadnjih letih so v porastu operacije z implantacijo posebnih
biomaterialov, ki omogočajo “in situ” regeneracijo tako hrustančnega tkiva kot
subhondralne kostnine. Bolniki se vse več odločajo tudi o injekcijah mezenhimskih
matičnih celic ali rastnih faktorjev v kolenski sklep. V primerih, ko gre predvsem za
prizadetost subhondralne kostnine, kar s skupnim imenom poimenujemo edem
kostnega mozga oz. lezija kostnega mozga (bone marrow lesion, BML) lahko le to
zdravimo s posegom, imenovanim subhondroplastika.
Ključne besede: Mikrofrakture, nanofrakture, mozaikplastika, preaditev autolognih
hondrocitov – ACI, mezenhimske matične celice, umetne membrane, subhondroplastika.

UVOD
Po podatkih urgentnih centrov po svetu predstavljajo poškodbe kolena 7-8% vseh
poškodb in so večinoma posledica športnih udejstvovanj. V študiji, kjer so opravili
1000 artroskopij, so v 61% ugotovili prisotnost hrustančnih poškodb. Danes je
znano, da tudi lažje, površinske, vendar nezdravljene poškodbe hrustanca v roku
dveh let napredujejo v globje poškodbe. Poškodbe hrustanca, predvsem tiste, ki
zajamejo celotno debelino tkiva ali pa prizadenejo ob tem še subhondralno plast
(osteohondralne poškodbe), so pogosto simptomatske. Bolniki tožijo o bolečini na
mestu poškodbe, sklep lahko oteka.
Žal je hrustanec tkivo, ki ima izredno omejene možnosti celjenja. Že leta 1743 je
William Hunter objavil prvi prispevek o zdravljenju hrustančnih poškodb z naslovom
“On the structure and diseases of articular cartilage (O zgradbi in boleznih sklepnega
hrustanca)”. Napisal je, da “kirurški zapisi od Hipokrata do današnje ga dne (1743)
družno ugotavljajo, da je poškodba (ulceracija) hrustanca težavno obolenje, katero je
težje pozdraviti kot kariozno kost; in kadar je (hrustanec) uničen, se ne obnovi več”. Žal
Hunterjeve, v takratnem času precej napredne besede, veljajo še danes.
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ZDRAVLJENJE HRUSTANČNIH POŠKODB
Zdravljenje hrustančnih poškodb je odvisno od debeline in površine poškodbe
hrustanca. Outerbridge klasifikacija lezij obsega štiri stopnje: zmehčanje hrustanca,
fibrilacija, delna poškodba hrustanca in popolna odsotnost hrustanca – izpostavljenost
subhondralne kostnine. Poleg tega je zdravljenje odvisno tudi od morebitno pridružene
osne deformacije okončine, ligamentarnih poškodb oz. nestabilnega sklepa, poškodb
meniskusov in generalne obrabe sklepa.
Kadar konservativno zdravljenje ne da želenih učinkov oz. smo mnenja, da je potrebno
kirurško zdravljenje, imamo na voljo različne operacije: debridement z lavažo
sklepa, mikrofrakture/nanofrakture, abrazijsko artroplastiko, presadke autolognih
osteohondralnih čepov (mozaikplastika) in implantacijo autolognih hondrocitov. V
zadnjih letih so v porastu operacije z implantacijo posebnih biomaterialov, ki omogočajo
“in situ” regeneracijo tako hrustančnega tkiva kot subhondralne kostnine. V primerih,
ko gre predvsem za prizadetost subhondralne kostnine, kar s skupnim imenom
poimenujemo edem kostnega mozga oz. lezija kostnega mozga (bone marrow lesion,
BML) lahko le to zdravimo s posegom, imenovanim subhondroplastika.
Artroskopski debridement z lavažo sklepa
Z artroskopskim debridmentom odstranimi nestabilne dele hrustančnega tkiva
(hondroplastika), ki se v poteku napredovanja obrabe lahko sprostijo in povzročajo
draženje sklepa z sinovitisom in izlivom. Kadar se odlepi večji hrustančni del, lahko
povzroča mehanično zatikanje sklepa. Lavaža oz. izpiranje sklepa odstrani vnetne
mediatorje in manjše koščke hrustančnega tkiva, kar pravtako zmanjša sinovitis
ter otekanje (slika 1).
Posebnih omejitev po posegu ni, bolniki okončino lahko obremenjujejo, gibanje je
dovoljeno do meje bolečine, vrnitev k športnim dejavnostim pa najkasneje po šestih
tednih.
Mikrofrakture / nanofrakture
Kadar gre za manjši, omejen hrustančni defekt 4. stopnje, katerega obdaja še relativno
debel in ohranjen hialini hrustanec, lahko napravimo mikrofrakture. Na mestu, kjer
je izpostavljena subhondralna kost, s posebnim instrumentom naredimo luknjice v
kost (sliki 2 in 3), ki morajo biti dovolj globoke. Namen luknjic je, da skoznje priteče
kostni mozeg z matičnimi celicami, ki na mestu defekta formirajo strdek, kateri se
sčasoma preobrazi v fibrozno hrustančno tkivo (slika 4).
Novejša, izpopolnjena metoda se imenuje nanofrakture, kjer s posebnim instrumentom
napravimo več manjših, vendar globjih luknjic v kost. Prednost te metode naj bi bila
večji obseg komunikacije subhondralne kostnine s kostnim mozgom v primerjavi z
mikrofrakturami, pri katerih so impakcijski kanali deloma zaprti. Po nanofrakturah
poročajo o boljšem pronicanju kostnega mozga skozi luknjice, kar naj bi omogočalo
boljši potencial za celjenje v primerjavi z mikrofrakturami.
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Po posegu je potrebno razbremenjevanje, bolniki okončine ne smejo obremenit vsaj
6-8 tednov; priporočljiva je hoja z berglami.

Slika 1: Debridement; z
Slika 2: Mikrofrakture; skozi
Slika 3: Teoretične razlike
instrumentom, imenovanim
impakcijska mesta se lepo vidi
med nanofrakturami in
“brivnik/shawer) odstranimo
pronicanje kostnega mozga.
mikrofrakturami; impakcijski
proste fragmente hrustanca, ki bi
kanal je ožji, daljši, komunikacija s
se sicer lahko sprostili in povročili
kostnim mozgom je boljša.
zatikanje ali sinovitis.

Slika 4: Mikrofrakture; na mestu hrustančnega defekta s šilom (chondropick-om) impaktiramo
subhondralno kost, da skoznjo priteče kostni mozeg in na mestu defekta oblikuje strdek, kateri se
preobrazi v fibrozni hrustanec.

Abrazijska artroplastika
Pri abrazijski artroplastiki subhondralno kostnino s posebnim instrumentom
“zbrusimo”, da zakrvavi. Princip delovanja je v bistvu enak kot pri mikrofrakturah;
želimo, da mesto defekta zakrvavi in nastane strdek, ki se kasneje preobrazi v
fibrozno hrustančno tkivo.
V času pisanja prispevka abrazijske artroplastike kot samostojnega posega ne izvajamo.
Mozaikoplastiaka
Pri mozaikplastiki mesto defekta hurustanca zapolnimo z osteohrustančnim čepom,
ki ga bolniku odvzamemo iz sklepa na neobremenilni površini (slike 5-7). V kolenu
so mesta odvzema neobremenilna površina lateralnega stegneničnega kondila in
interkondilarni predel. Mozaikplastika je primerna predvsem za manjše defekte
premera do 2 cm. Poseg je doživel razcvet predvsem v 90. letih, v zadnjem času je
redkeje uporabljen.
Po posegu bolniki okončine ne smejo obremenjevati 6-8 tednov. Vrnitev k športnim
aktivnostim se priporoča po 6. mesecih.
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V času pisanja prispevka, mozaikoplastike na našem oddelku ne izvajamo več.

Slika 5: Odvzemno mesto
osteohondralnega čepa iz
lateralnega kondila stegneice.

Slika 6: Osteohondralni čep;
lepo se vidi hrustančno tkivo in
subhondralna kost.

Slika 7: Vstavljena
osteohondralna čepa v
stegnenični kondil.

ACI/MACI - Implantacija autolognih hondrocitov
Pri tem postopku (autologous chondrocyte implantation – ACI) bolniku implantiramo
njegove lastne hondrocite. Poseg je bil prvič opravljen leta 1987 (Mats Brittber in
Lars Peterson).
Gre za dvostopenjski poseg. Sprva je potrebna diagnostična artroskopija, kjer se oceni
defekt, predvsem pa se med posegom odvzame vzorec hrustančnega tkiva, kateri
vsebuje celice – hondrocite. Temu sledi 6 tednov kultivacije hondrocitov v laboratoriju.
Pri drugem kirurškem posegu je potrebna artrotomija, med katero odvzamemo
periost, ga prešijemo preko hrustančnega defekta, pod njega pa injiciramo kultivirane
hondrocite (slika 8). ACI priporočajo predvsem mlajšim, aktivnim bolnikom, z defekti
velikosti do 4cm2 in pri katerih subhondralna kost ni bistveno prizadeta.
Šivanje periosta (ACI-P) na okolni hrustanec je zahtevno, prišit periost mora biti
praktično “vodotesen”, da lahko pod seboj zadrži injicirane hondrocite. Zaradi potrebe
po odvzemu periosta iz tibije je bila artrotomija precejšnja, po posegu je pogogosto
prišlo do hipertrofije grafta, tudi delaminacije in kalcifikacije. Kljub načeloma ugodnem
vplivu periosta na hondrocite je v postopku ACI-C II. generacije periost zamenjala
membrana iz kolagena; vendar je kljub temu tehnika šivanja ostala zahtevna.
Tehnične težave postopka ACI-P in ACI-C so vodile v razvoj tehnike MACI - matrixinduced ACI. Pri tem načinu se hrustančni defekt v celoti izpolni z umetno membrano
iz kolagena, v katero se že v laboratoriju implantirajo hondrociti, kar zagotavlja visoko
koncentracijo in relativno enakomerno porazdelitev hondrocitov po celotni površini
in globini hrustančnega defekta. Sam poseg je tudi nekoliko enostavnejši, saj se
membrana na mesto defekta pričvrsti s fibrinskim lepilom.
Nemške ortopedske in travmatološke smernice iz leta 2016 priporočajo uporabo
omenjene tehnike bolnikom s hrustančno poškodbo locirano femoralno, tibialno ali
patelarno stopnje 3-4 in bolnikom z disekantnim osteohondritisom 3-4. stopnje,
velikosti vsaj 2,5 cm2. Poseg priporočajo predvsem pri mlajših od 55 let, čeprav
starost ni kontraindikacija za omenjen poseg. Kontraindikacije so delno reseciran
meniskus prizadetega kompartmenta sklepa, napredovala artroza, osne deformacije,
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revmatoidni artritis in ostala stanja, ki povzročajo sinovitis; tudi artropatija zaradi
hemofolije.
V času pisanja prispevka ACI/MACI posegov na našem oddelku ne izvajamo.

Slika 8: Med prvim (običajno artroskopskim) posegom se odvzame hrustančno tkivo iz
neobremenilne površine. Tkivo se prenese v laboratorij, kjer hondrocite vzgojijo. Sledi drugi, odprti,
operativni poseg, pri katerem se hondrociti implantirajo pod periost (I. generacija/ACI-P), pod
umetno membrano (II. generacija/ACI-C) ali pa so nanešeni na umetno membrano (III. generacija),
ki se jo implantira na mesto hrustančnega defekta.

Implantacija matičnih celic na umetnih membranah
Čeprav je MACI klinično učinkovita operativna tehnika, njeno širšo uporabo omejuje
precej dejavnikov. Glavni izmed teh je, da je potrebna povezava ustanove, kjer tovrstne
posege opravljajo, z ustreznim laboratorijem, kjer kutivirajo hondrocite. Postopek je
drag in zahteva dva operativna posega znotraj dveh mesecev.
Zaradi omenjenih pomanjkljivosti ACI/MACI in zaradi naraščajočega zavedanja o
pomenu restavracije normalne subhondralne kostnine, so se pričele razvijati tehnike,
kjer lahko hrustančni defekt oskrbimo v sklopu enega samega operativnega posega.
Le-to dosežemo z implantacijo umetne membrane (scaffold-a), ki zapolni vrzel v
subhondralni kostnini in hrustančnem tkivu (slika 9).
Membrane so zasnovane dvoplastno; globlji del je strukturno sličen subhondralni
kostnini in zato stimulira osteogenezo za restavracijo subhondralne kostnine, povrhnji
del je strukturno sličen hrustančnemu matriksu in stimulira hondrogenezo. Ker je za
implantacijo takšne membrane potrebno pripraviti ležišče v subhondralni kosti (sliki
10 in 11), skozi ležišče pronica kostni mozeg, vključno z mezenhimskimi matičnimi
celicami (MMC). Slednje se ujamejo v membrano in glede na okolico oz. strukturo
membrane pričnejo z preobrazbo v hondrogeno ali osteogeno vrsto. Membrano v
ležišče pritrdimo s fibrinskim lepilom (slika 12). V želji po večji koncentraciji MMC v
membrani in s tem potencialno kvalitetnejši obnovi hrustančnega in subhondralnega
tkiva lahko le-te dodatno pridobimo s punkcijo kostnega mozga in izolacijo MMC v
sklopu istega posega (slika 12).
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V času pisanja prispevka je MaioRegen® (Maioregen; Fin-Ceramica S.p.A., Faenza,
Italy) edina membrana, ki ima dovoljenje za uporabo v Evropi in je na voljo tudi v naši
ustanovi. Povrhnja plast je stavljena iz kolagena in predstavlja hrustančno okolje,
globoka plast pa iz Mg-hidroksiapatita in simulira subhondralno tkivo. Kliničnemu
izboljšanju navkljub raziskave kažejo (Brix et al., 2016), da je hrustančno tkivo
inferiorno v primerjavi s hialinim hrustancem.
Za implantacijo membrane MaioRegen® je potrebna artrotomija, zaradi česar so lahko
hrustančni defekti za implantacijo membrane v nekaterih sklepih težje dostopni (npr.
gleženj - potrebna je osteotomija maleola). Zaradi tega lahko v določenih primerih
uporabimo tekoče nosilce, ki jih artroskopsko injiciramo na mesto defekta. Ko se
nosilec strdi, vanj injiciramo pred tem odvzete in pripravljene MMC.

Slika 9: Postopek implantacije umetne membrane: prvi dve sliki z leve prikazujete pripravo
hrustančnega defekta in ležišča štirikotne oblike; sredinski dve sliki prikazujete pripravo
membrane, da ustreza velikosti ležišča; zadnji dve sliki na desni prikazujete prepojitev membrane s
celicami kostnega mozga, med katerimi so tudi mezenhimske matične celice, ki na mestu defekta
tvorijo (fibrozno)hrustančno tkivo.

Slika 10: Pripravljanje ležišča za implantacijo
umetne membrane
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Slika 11: Implantirana membrana MaioRegen®,
prepojena z izoliranimi MMC in prekrita s
fibrinskim lepilom.
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Presadki alograftov
Presadki alograftov se uporabljajo za nadomestitev velikih področij poškodovanega
hrustanca (>4cm2). Poseg je potrebno načrtovati vnaprej; opravi se med 14-28 dnem
po odvzemu s kadavra. Na našem oddelku zaenkrat teh posegov ne oopravljamo.
Injekcije MMC
Mezenhimske matične celice (MMC) so pluripotentne celice, ki se nahajajo v številnih
tkivih, med drugim tudi v kostnem mozgu in maščobnem tkivu. Mezenhimske matične
celice so primitivne celice, ki so sposobne samo-razmnoževanja, diferenciacije v
številna tkiva (hrustanec, kost, mišice, tetive), protivnetnega, imunomodulatornega
delovanja in antimikrobnega delovanja. Po poškodbi se MMC vključijo v proces
celjenja, kjer aktivno sodelujejo. Po poškodbi pride do vnetnega odgovora tkiva, kar
sicer omogoča celjenje, vendar prekomerni vnetni odgovor onemogoči regeneracijo
tkiva. Namesto regeneracije pride do razvoja fibroze in s tem nefunkcionalnega dela
tkiva. MMC preko imunomodulatornega delovanja vnetja ne zavrejo, temveč ga
modulirajo, s čemer omogočijo pogoje za regeneracijo tkiva. Z izločanjem signalnih
molekul spodbujajo okolne celice k regeneraciji, hkrati pa so se tudi same sposobne
preobraziti v različne tipe celic, kar je seved odvisno od okolja, v katerem se nahajajo.
Raziskave so pokazale, da je uporaba MMC popolnoma varna in ne predstavlja
povečanega tveganja za pojav zločestih tvorb.
MMC lahko pridobimo iz kostnega mozga (slika 12) ali iz maščobnega tkiva (slika
13). Raziskave so pokazale, da so MMC iz obeh virov slične tako morfološko kot po
ekspresiji specifičnih označevalcev, vendar kljub vsemu med njimi obstajajo določene
razlike. Celice, pridobljene iz kostnega mozga imajo nekoliko večjo sposobnost
diferenciacije v hondrogeno oziroma osteogeno smer, medtem ko imajo celice,
pridobljene iz maščobnega tkiva, več protivnetnega potenciala.
Raziskave poročajo o ugodnem učinku aplikacije MMC pri zdravljenju zgodnje obrabe
patelo-femoralnega in kolenskega sklepa v celoti, pri zdravljenju delnih poškodb
rotatorne manšete ramenskega sklepa, pri zdravljenju epikondilitisa komolca (teniški
komolec) in pri zdravljenju patelarnega ter Ahilovega tendinitisa. Opisani so tudi
ugodni učinki MMC na regeneracijo kit po operativnem zdravljenju poškodb rotatorne
manšete ramena in po delni odstranitvi meniskusa v kolenu.
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Slika 12: Aspiracija kostnega mozga iz
medenice

Slika 13: Injiciranje MMC, pridobljenih iz
maščobnega tkiva na trebuhu, v kolenski sklep.

Subhondroplastika
Z magnetnoresonančnim slikanjem klinično bolečega sklapa, pogosto ne odkrijemo
evidentne znotrajsklepne patologije, temveč območje zmanjšanega signala na T1 in
povečanega na T2 sekvenci, ki je bil poimenovan “edem kostnega mozga”.
Histopatološke raziskave so pokazale, da ne gre za »edematozne« spremembe kot
take, temveč za nespecifične spremembe, ki vključujejo fibrozo, slabo mineralizacijo
kosti in mikrofrakture trabekularne kosti. Le-to najverjetneje potrjuje hipotezo, da gre
pri »edemu« kosti za povečano remodelacijo kosti, vendar brez možnosti nastanka
normalne kostnine.
Edem kostnega mozga predstavlja tveganje za hitrejše napredovanje obrabnih
sprememb sklepa. Raziskave so pokazale, da obstaja devetkrat večje tveganje
za napredovanje bolezni in kasnejšo artroplastiko znotraj treh let. Hkrati novejše
raziskave pri bolnikih, pri katerih je obraba sklepa sicer že izražena, vendar je edem
kostnega mozga zdravljen s subhondroplastiko, kažejo, da je artroplastika po dveh
letih potrebna le v tretjini primerov.
SCP (subchondroplasty) - subhondroplastika je sistem implantacije kostnega
nadomestka (AccuFill BSM) za zdravljenje kostnih defektov in subhondralnega edema.
Je mini-invazivna tehnika, kjer se s pomočjo fluoroskopa/rentgena in preko za-to
prirejene kanile pripravljena substanca kostnega nadomestka AccuFill BSM injicira v
prizadeto kost. Je kompozit minerala kalcijevega fosfata (CaPh) z osteokonduktivnim
delovanjem, ki se v procesu zdravljenja remodelira oz. preraste v novo kost, s čimer
se izboljša klinično stanje oz. zmanjšajo bolečine.
Med posegom napravimo torej artroskopijo, med katero pod vodstvom diaskopa
na želeno mesto injiciramo kostni nadomestek. Po posegu je nekaj dni priporočljiva
hoja z berglami.
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Slika 14: MRI posnetek edema kostnega
mozga medialnega kondila stegnenice, ki je
na T-2 posnetkih bele barve (obkroženo). S
puščico je označena črna linija, kar predstavlja
subhondralno poko.

Slika 15: Subhondroplastika; med klasičnim
artroskopskim posegom s pomočjo RTG
diaskopije na željeno mesto injiciramo kalcijev
fosfat; na sliki medialni plato golenice.

ZAKLJUČEK
Rezultati najnovejših metod zdravljenja hrustančnih poškodb dajejo zelo obetavne
rezultate v laboratorijskih pogojih, žal pa klinični rezultati pri ljudeh nekoliko zaostajajo.
Z nenehnim razvojem na področju umetnih membran in izolacije ter ekspanzijie
hondrocitov ali mezenhimskih matičnih celic lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo
tudi izboljšanje klinične slike pri ljudeh. Z naraščajočim zavedanjem o pomenu
zdrave subhondralne kostnine in z razvojem zdravljenja le-te je v prihodnosti morda
pričakovati tudi zaviranje napredovanja obrabnih sprememb. Kot kaže zaenkrat, je
znanost na pravi poti, vendar bo potrebno prehoditi še dolgo pot.
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NESTABILNA POGAČICA
Igor Novak

UVOD
Nestabilnost pogačice je kompleksen patoanatomski fenomen, ki se pogosteje
pojavlja pri mlajši populaciji. Patelarna bolečina in nestabilnost lahko onemogočita
vsakodnevne aktivnosti.
Nestabilnost pogačice klasificiramo kot akutno travmatsko, ki se pojavi pri športni
aktivnosti in zajema 61% - 72% vseh patelarnih luksacij, kronično (ponavljajoče
subluksacije) in habitualno, ki se pojavi pri vsaki fleksiji kolenskega sklepa.
Nestabilnost pogačice je pogosta klinična entiteta. Incidenca je od 7 do 49 primerov
na 100 000 prebivalcev.

BIOMEHANIKA IN ANATOMIJA
Stabilnost pogačice je odvisna od anatomije in biomehanike patelofemoralnega sklepa.
Pogačica je največja sezamoidna kost v človeškem telesu. Je triangularne oblike
in ima tri sklepne površine. Največja je lateralna sklepna površina, ki zajema 50%
celotne sklepne površine.
Trohlea je sklepna površina, ki se nahaja na distalnem delu femurja in artikulira s
patelo. Trohlea je sestavljena iz dveh artikularnih površin, medialne in lateralne.
Pri polni ekstenziji kolenskega sklepa patela ni v kontaktu s trohleo. Ko se fleksija v
kolenskem sklepu postopoma veča, pride do stika različnih delov sklepne površine
patele.
Za stabilnost patelofemoralnega sklepa je pomemben tako kostni stik med pogačico
in trohleo kot tudi mehkotkivne strukture (slika 1).

a)
b)
Slika 1: a) Prikazuje štiriglavo mišico, ki je pomembna za stabilnost pogačice, b) dislocirana pogačica.
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Nestabilnost patelofemoralnega sklepa lahko nastane zaradi anatomskih sprememb
med kostmi, ki so posledica patele alte, displazije trohleje, prekomernega naklona
pogačice in hipoplazije lateralnega femoralnega kondila.
Mehkotkivne strukture, ki so odgovorne za stabilnost patelofemoralnega sklepa,
so iliotibialni trak, ki je odgovoren, da je pot pogačice bolj lateralna, mišici vastus
medialis obliqus (VMO) in vastus lateralis, ki s svojo silo vlečeta pogačico medialno
in lateralno in medialni patelofemoralni ligament (MPFL), ki preprečuje lateralizacijo
pogačice pri fleksiji kolenskega sklepa od 0° do 30°.
Osebe, ki imajo valgus deformacijo kolena, femoralno anteverzo, zunanjo torzijo tibije,
plitko trohlejo, visoko postavljeno pogačico, hipoplazijo lateralnega femoralnega
kondila, hipermobilne sklepe (Ehlers-Danlos syndrom), imajo večje tveganje za
nastanek nestabilnosti pogačice.
Quadriceps (Q) kot je kot med črto, ki povezuje spino iliako anterior superior s
centrom pogačice in črto, ki povezuje center pogačice s tibialnim tuberklom. Q kot
se spreminja glede na pokrčenost kolena. Q kot je največji v ekstenziji, ko je tibija v
zunanji rotaciji. Femoralna anteverza in zunanja torzija tibije povečujeta Q kot in s
tem obstaja večja možnost za nestabilnost pogačice. Pri moški populaciji je Q kot
11,2°, pri ženski populaciji pa je srednja vrednost kota 15,8° (slika 2).

a)
b)
Slika 2: a) Q-kot pri moškem in b) Q-kot pri ženski
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KLINIČNA SLIKA
Do akutne dislokacije pogačice običajno pride ob direktnem udarcu v koleno ali ob
zvinu kolena. Ob poškodbi poškodovanec sliši preskok pogačice. Pojavi se bolečina
v sprednjem delu kolena in oteklina. Bolniki lahko obremenijo ali pa tudi ne morejo
obremeniti poškodovane okončine in imajo močno okrnjeno gibljivost v kolenskem
sklepu.
Do ponavljajoče se dislokacije pogačice pride predvsem pri vstajanju iz sedečega
položaja.
Ob pregledu kolenskega sklepa je vidna oteklina. Če po poškodbi ni prišlo do spontane
repozicije pogačice, reponiramo pogačico (jo medializiramo) in nato izmerimo obseg
gibljivosti kolenskega sklepa. S kliničnimi testi preverimo stabilnost kolenskega sklepa
in ocenimo prizadetost ligamentarnega aparata. Podobno klinično sliko lahko ima
poškodba sprednje križne vezi.
S pomočjo palpacije ocenimo občutljivost v poteku MPFL-a. V primeru poškodbe
MPFL-a se pojavi palpatorna bolečnost v predelu medialnega kondila femurja, kjer
se pripenja MPFL.
S pomočjo premika pogačice preiskusimo mobilnost pogačice, ko je koleno v polni
ekstenziji. V kolikor uspemo pogačico manualno lateralizirati tako, da medialna stran
pogačice pride v trohlearni sulkus, je to znak za hipermobilnost pogačice.
Patelarni “apprehension” test izvedemo tako, da manualno lateraliziramo pogačico,
ko je koleno v 20° do 30° fleksiji. Test je pozitiven, če pacient začuti bolečino.
Patelarni “tilt” test izvedemo tako, da držimo pogačico s pomočjo palca in kazalca in
poskušamo pogačico rotirati tako, da lateralni rob dvignemo, ko je koleno flektirano v
20°. Normalen nagib pogačice je od 0° do 30°. Kadar je nagib manjši od nevtralnega,
je to znak za tesnost lateralnega retinakuluma.
“J” test je pozitiven, če pogačica deviira lateralno v polni ekstenziji, kadar bolnik
pokrčeno koleno popolnoma iztegne.
Razdalja med trohlearnim sulkusom in tibialno grčo (TT-TG) klinično izmerimo tako,
da palpiramo trohlearni sulkus in tibialno grčo. Razdalja, ki je večja kot 20 mm, je
patološka.

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA
Najprej naredimo rentgenogram v stoječem položaju, posteroanteriorne, lateralne
in “merchant” posnetke. S pomočjo “merchant” posnetka lahko izmerimo kot
trohlearnega žleba, lateralni patelofemoralni kot in kot skladnosti (slika 3).
Računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca (MRI) sta dodatni slikovno
diagnostični metodi, s pomočjo katerih bolje ocenimo kostno-mehkotkivne strukture
patelofemoralnega sklepa. S pomočjo CT-ja lahko ocenimo anteverzijo femurja,
zunanjo rotacijo tibije, nagib pogačice in morfologijo trohleje.
S pomočjo MR-a lahko vidimo ostehondralne zlome, prosta telesa ter poškodbe
VMO, medialnega retinakuluma in MPFL-a.
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a) kot trohlearnega žleba,

b) kot skladnosti,
Slika 3

c) lateralni patelofemuralni

NEOPERATIVNO ZDRAVLJENJE
Konzervativno zdravljenje pričnemo z imobilizacijo okončine v ekstenziji do 6 tednov.
Ko bolečina in oteklina splahnita, lahko bolnik prične z razgibavanjem.
Kasneje bolnik prične s fizikalno terapijo. S pomočjo izometričnih vaj krepi VMO.
Zmanjšanje telesne teže razbremeni patelofemoralni sklep in s tem zmanjša bolečino
v sprednjem delu kolena.

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE
Do sedaj je opisanih več kot 100 metod zdravljenja nestabilnosti pogačice. Operativno
zdravljenje je indicirano v primeru osteohondralnega zloma zaradi akutne luksacije
pogačice in pri ponavljajočih se luksacijah pogačice. Operacija lahko zajema različne
operativne tehnike na mehkih tkivih ali na kosti.
Operativne tehnike so: rekonstrukcija MPFL-a, transpozicija tibialne grče medialno
(Elmslie – Trillat poseg), ki se danes opušča in anteromedialna transpozicija (Fulkerson
poseg), s katero zmanjšamo Q kot oz. TT – TG razdaljo.
V primeru trohlearne displazije lahko naredimo trohleoplastiko. Gre za več možnih
operativnih tehnik, pri katerih s pomočjo osteotomije eleviramo lateralno sklepno
površino trohleje, poglobimo trohlearni žleb ali ga podaljšamo.
Pri bolnikih, ki imajo povečano anteverzo femurja in zunanjo torzijo tibije, ob tem
pa tudi nestabilnot pogačice, lahko naredimo derotacijsko osteotomijo tibije oz.
stegnenice.
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a) Medialni patelofemoralni ligament na kadavru,
Slika 4

b) prikaz potekarekonstruiranega MPFL-a.

ZAKLJUČEK
Bolnike z nestabilnostjo pogačice je potrebno obravnavati kompleksno. Bolezen je
pogostejša pri mlajših, večinoma gre za akutno, travmatsko nastalo nestabilnost kot
posledico poškodbe. Ob kliničnem pregledu si pomagamo z različnimi testi, osnovna
diagnostična metoda je rentgenogram kolenskega sklepa v stoječem položaju.
Zdravljenje je lahko konzervativno s fizikalno terapijo ali operativno, odvisno od
vrste poškodbe in prizadetosti kostnih oziroma mehkih struktur.
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OSTEOARTROZA KOLENA: EPIDEMIOLOGIJA,
ETIOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA
Mateja Sirše, Zmago Krajnc

1.

OPREDELITEV

Osteoartroza (OA) je raznolika in večvzročna kronična degenerativna bolezen sinovialnih
sklepov. Najpogosteje so prizadeti kolčni in kolenski sklep ter mali sklepi prstov rok.
Dolgo so jo šteli predvsem kot degenerativno bolezen, toda vse več raziskav kaže, da
je njena etiologija kompleksnejša, njen nastanek in razvoj pa označuje konglomerat
genetskih, mehanskih in vnetnih dejavnikov, kjer ima pomembno vlogo tudi staranje
samo. Mednarodno združenje za artrozo (Osteoartritis International Society - OARSI)
opredeljuje OA kot „motnjo, ki prizadene gibljive sklepe, za katero je značilen celični
stres in degradacija ekstracelularnega matriksa, ki se je pričela z mikro in makro
poškodbami, ki aktivirajo neadekvatne popravne mehanizme, vključno s provnetnimi
potmi prirojene imunosti“.1 Motnja se sprva manifestira kot nenormalni metabolizem
tkiva, čemur sledijo anatomske in fiziološke spremembe. Klinično se to lahko pokaže
kot degradacija hrustanca, preoblikovanje in skleroza subhondralne kostnine, v
mnogih primerih z nastajanjem cist in osteofitov. Sledijo sekundarne spremembe
ostalih sklepnih in obsklepnih struktur - sinovialne membrane in fibrozne ovojnice,
subhondralne kosti in mehkih obsklepnih struktur - kit in mišic.
Ločimo primarno ali idiopatsko obliko in sekundarno obliko. Pri prvi igrajo pomembno
vlogo dedni dejavniki, spol, starost, hormonsko stanje, debelost, podnebne razmere
in prehrana. Sekundarna oblika bolezni se razvije zaradi prirojenih ali razvojnih
anomalij (prirojena deformacija sklepa ali ohlapnost ligamentov), po poškodbah
in vnetjih sklepov, varus/valgus položaj kolena, pri endokrinoloških (akromegalija,
hiperparatiroidizem, hiperurikemija) in presnovnih boleznih (hemokromatoza,
hondrokalcinoza), avaskularni nekrozi sklepa in čezmernih mehaničnih obremenitvah.
Prognostično ugodnejša je primarna oblika.

1

OARSI. Definition of osteoarthritis. 2015 (citirano 10. oktober 2018). http://
oarsi.org/research/standardization-osteoarthritis-definitions
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Klinična in radiološka diagnostična merila za osteoartrozo po American College
of Rheumatology *
1. Bolečina v kolenu večino dni preteklega meseca
2. Prisotnost osteofitov na RTG slikah
3. Prisotnost sinovialne tekočine, značilne za OA (laboratorij)
4. Starost ≥ 40 let
5. Prisotnost krepitacij pri aktivnem gibanju sklepa
6. Prisotnost jutranje okorelosti ≤30 min
* Osteoartroza kolena (klinična in radiološka diagnoza), če je prisotna kombinacija:
1, 2 ali 1, 3, 5, 6 ali 1, 4, 5, 6.

2.

PREVALENCA OA

OA je eden najpogostejših vzrokov invalidnosti pri odraslih. Razširjenost se povečuje
s starostjo, pri čemer je prizadetih 13,9% prebivalcev starejših od 25 let in 33,6%
prebivalcev starejših od 65 let.
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. Tako
ima po nekaterih podatkih metaanaliz okrog 13% žensk in 10% moških starejših
od 60 let simptomatsko OA kolena, od katerih je ena četrtina močno prizadetih.
Podatki se med različnimi analizami nekoliko razlikujejo, prav tako nimamo točnih
epidemioloških podatkov o prevalenci primarne OA za Slovenijo. Glede na stopnjo
naraščanja starostne populacije in zviševanja prevalence bolezni ter v končni fazi
bolezni neizogiben drag kirurški poseg je razvidno, da predstavlja OA pomemben
javnozdravstveni problem.

3.

TRADICIONALNI PRISTOP K OA KOLENA

OA se tradicionalno šteje za starostno degeneracijo sklepnega hrustanca, v nasprotju
z vnetnim uničenjem sklepa pri revmatoidnem artritisu in z malo upoštevanja drugih
dejavnikov, ki povzročajo predispozicijo. Rezultat tovrstne obravnave je odkritje OA v
pozni fazi z zoženo sklepno špranjo na rentgenskih slikah in v končni fazi zdravljenje
z zamenjavo sklepa, ki je bila edina in končna rešitev. V zadnjem času je prišlo do
premika v razmišljanju, da ne gre le za en sam proces, ki vpliva na sklepni hrustanec,
ampak kompleksni mehanizem z množico predisponirajočih dejavnikov tveganja,
ki delujejo preko različnih patoloških mehanizmov, vključno z vnetjem. Pri tem so
prizadeta vsa tkiva znotraj sklepa, vendar najbolj značilna ostaja izguba sklepnega
hrustanca in sprememba subhondralne kostnine. V skladu s tem je poudarek na
zgodnjem odkrivanju z MRI in biokemičnimi markerji, kar omogoča zgodnejšo in
morda tudi preventivno delovanje.
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4.

PATOFIZIOLOGIJA OA

V zdravem hrustancu se hondrociti odzivajo na mikrookolje, da ohranijo občutljivo
ravnovesje med nastajanjem in razgradnjo ekstracelularnega matriksa (ECM),
katerega glavne sestavine so kolagen tipa II in agrekani. Ko se normalni fiziološki
mehanizmi, ki ohranjajo ravnotežje matriksa, porušijo, se komponente ECM izgubljajo,
ustvarja se oksidativno stranje, hondrociti pa kot odgovor na to sprva proliferirajo,
kasneje pa prihaja do njihove apoptoze. Hrustanec z izgubljenimi hondrociti in
glikozaminoglikani je mehkejši in ima zmanjšano odpornost na tlačne sile, kar vodi
v njegovo razgradnjo: sprva se pojavijo fibrilacije na površini, čemur sledijo globoke
razpoke in popolna izguba hrustanca.
Neuspeh uravnoteženja matriksa je posledica povečane ekspresije encimov
razgradnje matriksa, zaviranja sinteze komponent matriksa in prekomerne produkcije
provnetnih mediatorjev, vključno s citokini, kemokini in produkti razgradnje matriksa.
Z napredovanjem OA začnejo prevladovati katabolni mehanizmi, ki jo sprožijo
provnetni citokini, vključno z IL-1β, IL-6, IL-17 in TNF-α.
Vnetje pri OA je sorazmerno nizke stopnje v primerjavi z revmatoidnim artritisom,
vidna pa je prisotnost sinovitisa skupaj z infiltracijo vnetnih celic in čezmerno ekspresijo
vnetnih mediatorjev že v začetnih fazah OA, pred radiološko vidnimi znaki OA.

Slika 1: Kompleksni, med seboj prepleteni mehanizmi v procesu OA med hondrociti, spodaj ležečo
kostnino in sinovialno membrano.
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4.1. DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK PRIMARNE KOLENSKE OA
4.1.1. Staranje
Hrustanec je izmed vseh telesnih tkiv najtesneje povezan s staranjem. S starostjo
namreč pojema hondrocitna sposobnost zaznavanja sprememb v okolici, zmanjšuje
se njihova sintetska sposobnost in odgovor na rastne faktorje. Sledi zmanjšanje
sposobnosti remodeliranja, spremeni se sestava matriksa, hrustanec se stanjša.
Več študij je pokazalo širok spekter sprememb v mitohondrijih in mitohondrijski
DNA, povezanih s staranjem, vključno s povečano neorganizacijo mitohondrijske
strukture, zmanjšano funkcijo mitohondrijske oksidativne fosforilacije, kopičenjem
mutacij mitohondrijske DNA, povečano mitohondrijsko proizvodnjo reaktivnih kisikovih
spojin in povečanim obsegom oksidativne škode na DNA, beljakovinah in lipidih, ki
prizadene tudi hrustančne celice.
4.1.2. Indeks telesne mase > 30 kg/m 2
V študiji, ki je vključevala 315 495 Norvežanov je bil povečan ITM neposredno povezan
s povečanim tveganjem za endoprotetiko kolena. Moški z ITM > 27 so imeli šestkrat
večjo tveganje za zamenjavo kolena v primerjavi z moškimi z ITM < 23. Ženske z
ITM > 26 so imele 11-krat večje tveganje za zamenjavo kolena kot ženske z ITM <
21. Kombinacija težjega fizičnega dela s povišanim ITM je bilo še posebej nevarno,
pri čemer se je tveganje za zamenjavo kolena povečalo na 12-krat pri moških in
16-krat pri ženskah.
Povezanost med debelostjo ter metabolnimi in vnetnimi dejavniki je med raziskovalci
vzbudilo ponovno zanimanje za povezanost omenjenih dejavnikov s procesom OA.
Razmerje med debelostjo in razvojem kolenske OA namreč ni nujno proporcionalna
glede na stopnjo debelosti. Zdi se, da je razvoj OA močno povezan s soobstojem motenj
metabolizma glukoze in lipidov. Citokini, ki jih izloča maščobno tkivo, vključno z leptinom,
adiponektinom in resistinom, lahko vplivajo na OA z razgradnjo hrustanca in vplivom na
vnetni proces. Presnovni dejavniki tveganja, vključno z debelostjo, arterijsko hipertenzijo,
dislipidemijo in slabšo toleranco za glukozo (skupaj poznani kot „metabolni sindrom“),
ne povzročajo le tveganja za nastanek OA, temveč tudi njegovo napredovanje.
4.1.3. Ženski spol
Kolenska OA je značilno pogostejša pri ženskah (0,55%) kot pri moških (0,28%), prav
tako debelost močneje prizadene ženske kot moške. Klinični simptomi OA nastopijo
pri ženskah najpogosteje v menopavzi oz. po 55. letu. Nekaj hipotez: pri ženskah
poteka degradacija hrustanca hitreje, ženski hondrociti delujejo bolje v prisotnosti
estrogena, moški hondrociti so bolj odzivni na metabolite vitamina D kot ženske,
ekspresija receptorjev za vitamin D in mRNA za provnetne citokine je različna glede
na spol. Ena izmed študij kaže, da je nizek vnos vitamina D pri ženskah možni dejavnik
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tveganja za razvoj OA.
4.1.4. Slaba mišična moč in nadzor
Mišična šibkost, spremenjeni vzorci aktivacije mišic in deficiti v propriocepciji so
pogosto v povezavi s kolensko OA. Izboljšanje mišične moči (zlasti kvadricepsov) je
ključni sestavni del konzervativnega zdravljenja kolenske OA in je učinkovito tako pri
zmanjšanju bolečine, ohranjanju funkcije sklepa, kakovosti življenja kot tudi zmanjšanem
tveganju za razvoj OA. Osnovni mehanizem v celoti ni razumljen, najverjetneje pa gre
za boljšo absorbcijo šokov in stabilizacijo kolena med obremenitvijo, kot posledico
večje moči ekstenzorjev kolena.
4.1.5. Pretekla poškodba kolena
Čeprav se OA pojavlja v poškodovanih sklepih zaradi nenormalnih biomehanskih
sil, ki delujejo v destabiliziranem kolenu, študije kažejo na alternativni ali dodatni
mehanizem. Študije na kolenih z rupturo sprednje križne vezi ali meniska so pokazale,
da se po poškodbah v sklep sproščajo proteaze in vnetni citokini, ki lahko neposredno
poslabšajo kvaliteto hrustanca. Na študiji na mišjem modelu po zlomu platoja tibie
je intraartikularna aplikacija inhibitorja IL-1 znatno zmanjšala poslabšanje hrustanca
in sinovitisa.
4.1.6. Težje fizično delo
Vibracije, ponavljajoči se gibi, dolgotrajno klečanje, čepenje in stanje na mestu so
v številnih študijah bili ugotovljeni kot dejavniki tveganja za razvoj kolenske OA, še
posebej v povezavi z višjim indeksom telesne teže. Zanimivo, skakanje ali hoja po
stopnicah ni bila statistično povezana s simptomatsko OA.
4.1.7. Visoka športna aktivnost
Študija na 2439 udeležencih z OA je pokazala, da izpostavljenost netekmovalnemu
teku ni povezana s povečano stopnjo OA. Tovrstna vadba je lahko hondroprotektivna,
v kolikor ne pride do poškodb in gre za krajše do srednje dolge razdalje. V primeru
daljših razdalj ali teka z bosimi stopali so si rezultati nasprotujoči. Predvsem tek na
daljše razdalje je v večih študijah povezan s kasnejšim razvojem kolenske in kolčne OA.
4.1.8. Genetska nagnjenost, rasa
OA prizadene vse rase, variira le vzorec bolezni. OA kolka je na primer zelo redka pri
Kitajcih in Aziatih v nasprotju z zahodnjaško populacijo. Ta pojav razlagajo z različno
prisotnostjo prirojenih in zgodnjih razvojnih nepravilnosti ter različno ekspresijo
genov. Študije kažejo, da se genski polimorfizmi, ki so bili predispozicijski za OA
kolena, razlikujejo od tistih, ki so bili za OA kolka. Nekaj študij je odkrilo vlogo pri
OA za gene, ki kodirajo elemente ekstracelularnega matriksa in prostaglandinov.
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5.

ZAKLJUČKI

S staranjem prebivalstva na svetovni ravni je OA vedno večja težava z vse večjim
bremenom za zdravje prebivalstva in gospodarstva narodov po vsem svetu. Prihodnje
zdravstvene strategije se bodo zato morale osredotočiti na zgodnejšo diagnozo in
preventivno posredovanje, kar je možno le z nadaljevanjem študij o patofiziologiji
OA. Kljub temu, da je OA prizadela že predjamskega človeka, komaj sedaj pričenjamo
razumevati zapletene procese, ki povzročajo destrukcijo sklepa. Pričakuje se nadaljnji
napredek v MRI diagnostiki ter nadaljnje odkrivanje biomarkerjev, ki bi bili ključni za
zgodnje odkrivanje OA in oceno učinkovitosti zdravljenja. Vse več študij je usmerjenih
tudi v odkrivanje podskupin bolnikov, ki bi se lahko bolje odzivali na določene vrste
zdravljenja. Predvidevajo, da bi že v naslednjih petih letih lahko prišli do izsledkov,
ki bi pokazali, ali je za zdravljenje OA smiselna personalizirana terapija.
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KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE ARTROZE
KOLENSKEGA SKLEPA
Josipa Kljajić, Gregor Rečnik

UVOD
Artroza kolenskega sklepa je v ortopedski kirurški stroki pogosto le predmet izbire
primernega načina vgraditve kolenske endoproteze z namenom zagotavljanja
biomehansko optimalne obremenitve spodnje okončine. Alternativno so v tem
prispevku osvetljeni konzervativni načini zdravljenja, ki so občasno prezrti, nenazadnje
tudi zaradi pomanjkanja dokazov o njihovi učinkovitosti. A dejstvo ostaja, da lahko
farmakološko zdravljenje v kombinaciji z nefarmakološkimi ukrepi, občutno izboljša
kvaliteto življenja pri bolnikih z artrozo kolena, ki niso podvrženi operativnemu
zdravljenju.

NEFARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE
Izobraževanje bolnikov in sprememba osebnih navad
Splošno znano in utemeljeno dejstvo je, da sta pri bolnikih s kronično boleznijo
ustrezno informiranje in izobraževanje nepogrešljiva elementa pri zagotavljanju
zadostne skrbi za lastno zdravje. Bolniki morajo prejeti celovito informacijo o naravi
in poteku bolezni, njenih vzrokih, prognozi in možnih ukrepih za odpravo težav,
predvsem pa o pomenu ohranjanja in stopnjevanja aktivnosti (1). 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 (2). Bolnika je
potrebno spodbujati, da pri skrbi za svoje zdravje zavzame aktivno vlogo predvsem
s spremembo škodljivih osebnih navad. Kadar bolniku priporočamo spremembo
življenjskega sloga, moramo program zastaviti individualno in vanj vključiti kratkoročne
in dolgoročne cilje ter načrte, kako posamezen cilj doseči (1).
Po priporočilih Ameriške akademije ortopedskih kirurgov (angl. American Academy
of Orthopaedic Surgeons, AAOS) se pri osebah s simptomatsko artrozo kolenskega
sklepa in ITM ≥25 priporoča izguba telesne teže (3). Osebe z ITM 30-35 imajo štiri
krat večje tveganje za nastanek artroze kolenskega sklepa v primerjavi z osebami z
ITM <25 (2). Na splošno velja, da k izgubi telesne teže pripomorejo zdrava prehrana
z veliko sadja in zelenjave, omejen vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli, najmanj
pet obrokov dnevno, telesna aktivnost najmanj 30 minut na dan, spremljanje telesne
teže ter jasni cilji in motivacijski pogovori (1).
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Vadba in kinezioterapija
Številne visoko kakovostne raziskave so pokazale, da pri bolnikih z artrozo kolenskega
sklepa različne vrste vadbenih programov (individualna, skupinska, v domačem
okolju) učinkovito zmanjšajo bolečino in izboljšajo telesno funkcijo. Vaje morajo
obsegati vaje za moč mišic spodnjih udov, vključno z vajami za mišico kvadriceps
in medenične mišice, aerobne vaje visoke ali nizke intenzitete, vaje za ohranjanje
obsega gibljivosti ter vaje za raztezanje (4, 5). Klinične izkušnje kažejo, da vadba v
vodi za bolnike z artrozo kolenskega sklepa lahko predstavlja nekatere prednosti
(6), vendar se v raziskavah o učinkovitosti različnih tipov vaj noben tip ni izkazal za
učinkovitejšega. Glede na trenutna priporočila Ameriškega kolidža za revmatologijo
(angl. American College of Rheumatology, ACR) se močno priporoča vključitev vseh
bolnikov s simptomatsko artrozo kolenskega sklepa v vadbeni program, bodisi na
suhem ali v vodi, ki je v okviru njihovih sposobnosti in telesne zmogljivosti (7). Pri
artrozi kolena s porušeno osjo kolenskega sklepa ali ohlapnostjo vezi je potrebna
pozornost, saj lahko pretirana in neustrezna vadba pospeši potek bolezni (2).
Ortoze in obutev
Mnenja strokovnjakov glede uporabe ortoz pri artrozi kolenskega sklepa so deljena.
Tudi subjektivne navedbe o učinkovitosti ortoz presegajo število objektivnih dokazov.
Uporabljajo se predvsem pri bolnikih z varusno deformacijo kolenskega sklepa in
predvsem pri tistih, pri katerih operativno zdravljenje iz kakršnega koli vzroka ni
možno. Glavni namen uporabe je zmanjšati bolečino (2). Duivenvoorden s sod. (8)
je naredil sistematični pregled študij o vplivu različnih ortoz in vložkov za čevlje na
artrozo kolenskega sklepa, objavljenih do marca 2014, kjer je zaključil, da so dokazi
o učinkovitosti nezadostni. Glede na priporočila Evropske lige proti revmatizmu
(angl. European League Against Rheumatism, EULAR) za zmanjšanje bolečine ali
izboljšanje funkcije uporaba lateralnih klinov pri bolnikih z medialno artrozo kolenskega
sklepa ni učinkovita, nekatere študije pa so pokazale tudi porast stranskih učinkov
(bolečina v križu, podplatu in pogačici) (1, 8). Priporočena je uporaba udobne obutve.
Čevlji morajo imeti nizko peto in debel podplat, podpirati morajo stopalne loke in
biti dovolj veliki (1).
Terapevtski ultrazvok
Terapevtski ultrazvok je ena izmed pogosteje uporabljenih fizikalnih metod zdravljenja.
Temelji na toplotnem (kontinuirana oblika) in mehaničnem učinku (pulzirajoča
oblika) na tkiva. Večja verjetnost terapevtskega učinka je v tkivih z višjo vsebnostjo
kolagena, npr. v sklepni ovojnici, ki vsebuje več kolagena kot kost in hrustanec
(9). Rutjes s sod. (10) je naredil sistematični pregled študij o vplivu terapevtskega
ultrazvoka na bolečino in izboljšanje funkcije pri bolnikih z artrozo kolenskega sklepa.
Za razliko od predhodnih objav so rezultati pokazali, da lahko terapevtski ultrazvok
tovrstnim bolnikom koristi, vendar je kakovost obstoječih dokazov nizka (11). Znano
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je, da aplikacija ultrazvoka na kožo izboljša njeno prepustnost in izboljša dostavo
številnih substanc v in skozi kožo (tj. fonoforeza). Izkazalo se je, da je fonoforeza s
topičnimi kortikosteroidi in mazili z dodanimi nesteroidnimi antirevmatiki učinkovita
pri zmanjševanju bolečine pri številnih boleznih mišično-skeletnega sistema in tudi
pri artrozi kolena (12).
Protibolečinska električna stimulacija (TENS)
Sistematični pregled literature objavljen v Cochranovi knjižnici leta 2009 ni potrdil
učinka TENS terapije na zmanjšanje bolečine pri artrozi kolena (13). Glede na AAOS
priporočila so dokazi o učinkovitosti TENS terapije pri bolnikih z artrozo kolenskega
sklepa nezadostni (3). V literaturi primanjkuje raziskav o učinkovitosti diadinamskih
in interferenčnih tokov, objavljenih v angleškem jeziku.
Magnetoterapija
Magnetoterapija je ena izmed pogosto predpisanih fizikalnih terapij pri obravnavi
bolnika z artrozo kolenskega sklepa. In vitro raziskave so pokazale, da nizkofrekvenčna
pulzirajoča elektromagnetna polja stimulativno vplivajo na številne procese na
molekularni ravni, saj pospešijo metabolizem fibroblastov, hondrocitov in osteoblastov.
Avtorji so v sistematičnem pregledu randomiziranih in placebo kontroliranih raziskav,
ki so preučevale učinek štiri- ali več-tedenske magnetoterapije pri bolnikih z artrozo,
ugotovili pozitiven učinek na zmanjšanje bolečine in izboljšanje funkcije (14).
Tudi v randomizirani, dvojno slepi in placebo kontrolirani raziskavi o učinkovitosti
nizkofrekvenčne pulzne magnetoterapije pri bolnikih z artrozo kolena, ki je bila
izpeljana na IFRM UKC Maribor, se je magnetoterapija izkazala kot učinkovitejša
(15). Glede na izsledke dosedanjih raziskav se zdi, da je terapija z elektromagnetnimi
polji pri bolnikih z artrozo kolena zmerno učinkovita pri zmanjšanju bolečine, vendar
so dokazi o učinkovitosti nezadostni (3). Optimalni parametri in trajanje terapije so
nedorečeni. Tudi v mednarodnih priporočilih za zdravljenje artroze kolenskega sklepa
zdravljenja z magnetoterapijo ni zaslediti (1, 7, 11).
Termoterapija
Površinska toplotna terapija se uporablja v subakutni in kronični fazi z namenom
zmanjšanja bolečine in vnetja, facilitacije celjenja tkiv in zmanjšanja mišičnega
spazma. S povečanjem krvnega pretoka na lokalni ravni pospeši odstranjevanje
metabolitov in ostalih produktov, ki sodelujejo pri vnetnem odgovoru. Pri artrozi
kolena se uporablja tudi krioterapija, predvsem za zmanjšanje otekline ob akutnih
zagonih, saj glede na raziskave nima bistvenega vpliva na zmanjšanje bolečine.
Uporaba termoterapije pri zdravljenju artroze kolenskega sklepa je priporočljiva v
kombinaciji z drugimi metodami zdravljenja (9).
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Terapija z laserjem (LLLT in HILT)
LLLT (angl. Low Level Laser Therapy) je novejši mednarodni izraz za biostimulacijo z
nizkoenergijskimi laserji. Številne raziskave in vitro in in vivo so pokazale stimulativen
učinek LLLT na metabolizem kolagena, proliferacijo celic in modulacijo vnetnega
procesa v tarčnih tkivih. Uporablja se predvsem z namenom zmanjševanja bolečine
in vnetja ter pospeševanja celjenja ran in zlomov. Natančen mehanizem delovanja
še ni znan (12). Učinkovitost LLLT pri zdravljenju artroze kolenskega sklepa še ni
potrjena, ugotovitve raziskav pa si nasprotujejo. Različni rezultati so lahko posledica
različnih načinov aplikacije, saj so optimalni parametri nedorečeni. Meta-analiza
randomiziranih kontroliranih raziskav glede učinka LLLT, objavljena leta 2015, ni
pokazala niti zgodnjega niti poznega učinka na zmanjšanje bolečine in izboljšanje
funkcije pri bolnikih z artrozo kolena (16). Novi generaciji visokoenergijskih laserjev
(angl. High Intensity Laser Therapy, HILT) se pripisuje prodor terapevtskih laserskih
žarkov v globlje strukture, ki jih LLLT ne dosega. Kheshie s sod. (17) je v randomizirani
kontrolirani raziskavi primerjal učinek LLLT in HILT pri bolnikih z artrozo kolenskega
sklepa in ugotovil, da je kinezioterapija v kombinaciji s HILT učinkovitejša kot v
kombinaciji z LLLT.
Zeliščni pripravki
Glede na sistematični pregled literature o učinkovitosti zeliščnih pripravkov na simptome
artroze se zdi, da sta gela z izvlečkom arnike in gabeza učinkovita pri zmanjševanju
bolečine pri artrozi (18). Obstajajo zmerni dokazi, ki potrjujejo kratkoročni učinek
na zmanjšanje simptomov artroze ob uživanju kapsul z oljem avokada in soje ter
izvlečka bosvelije (Boswellia Serrata) (19). V prihodnosti je potrebno izpeljati večje
število kakovostnih raziskav, ki bi potrdile do sedaj ugotovljene učinke.

FARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE
Peroralna zdravila
Leta 2012 je Ameriški kolidž za revmatologijo izdal priporočila za nefarmakološko in
farmakološko zdravljenje bolnikov z artrozo malih sklepov roke, kolka in kolena (7).
Zaradi možnih stranskih učinkov paracetamola in NSAR so mnenja strokovnjakov o
zdravilu prvega izbora deljena. V kolikor svetujemo uporabo paracetamola v polnem
odmerku (4000 mg/dan), je potrebno bolniku odsvetovati uporabo vseh drugih
zdravil, ki vsebujejo paracetamol (zdravila proti prehladu in kombinacije z opioidnimi
analgetiki). Previdnost je potrebna pri bolnikih z boleznijo jeter. Če zdravljenje s
polnim odmerkom paracetamola ne prinese želenega učinka, priporočajo uporabo
topičnih ali peroralnih NSAR ali intraartikularno aplikacijo kortikosteroidov. Posebna
previdnost je potrebna pri bolnikih starejših od 65 let, pri predhodni krvavitvi iz
zgornjega prebavnega trakta, pri razjedah želodca in dvanajstnika, pri boleznih
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prebavil in okvari ledvic, pri bolnikih z dejavniki tveganja za srčno-žilne dogodke in
tistih, ki sočasno prejemajo zdravila, ki povečajo tveganje za razjedo ali krvavitev
(peroralni kortikosteroidi, antikoagulanti in antiagregacijska zdravila). Pri bolnikih,
ki so starejši od 75 let se priporoča uporaba topičnih NSAR namesto peroralnih
oblik. Raziskave kažejo, da so pri lajšanju zmerne do hude bolečine zaradi artroze
kolenskega sklepa NSAR učinkovitejši od paracetamola (20).
Pri bolnikih s simptomatsko artrozo kolena, ki se ne odziva na druge farmakološke
in nefarmakološke ukrepe in ki niso ali nočejo biti kandidati za umetno zamenjavo
sklepa, priporočajo uporabo opioidnih analgetikov in pogojno uporabo duloksetina
(7). Tramadol se pri artrozi kolenskega sklepa pogosto uporablja, saj za razliko od
NSAR, nima škodljivih učinkov na prebavni trakt, ledvično funkcijo in sklepni hrustanec.
Raziskave so pokazale,da tramadol sam ali v kombinaciji s paracetamolom zmanjša
bolečino, vendar zaradi stranskih učinkov bolniki pogosto prenehajo z uporabo (21).
Predpisujejo se najnižji še učinkoviti odmerki.
Počasi delujoča zdravila za osteoartrozo (SADO)
Nekatere učinkovine vplivajo na razvoj bolezni šele dolgoročno in te je Mednarodna
organizacija za raziskovanje osteoartritisa (angl. Osteoarthritis Research Society
International, OARSI) poimenovala kot počasi delujoča zdravila za osteoartrozo
(angl. Slow Acting Drugs in Osteoarthritis, SADO). Ta se delijo v dve skupini:
simptomatsko učinkovita zdravila in zdravila, ki zavirajo napredovanje bolezni.
Med SADO uvrščamo med drugim glukozamin, hondroitin-sulfat in diacerein (22).
Glukozamin (C6H13NO5) je naravni aminomonosaharid, ki se nahaja skoraj v vseh
tkivih v telesu, največ pa ga je v vezivnem tkivu in hrustancu. V telesu nastaja
iz glukoze in je substrat za biosintezo glikozaminoglikanov in proteoglikanov,
ki sestavljajo sklepni hrustanec. Z ozirom na to obstaja predpostavka, da lahko
povečana koncentracija glukozamina vpliva na sintezo molekul hrustančnega
matriksa. Izpeljane so bile številne raziskave o vplivu glukozamina na simptome
in znake artroze, vendar so dale nasprotujoče si rezultate. Towheed s sod. (23) je
naredil sistematični pregled randomiziranih kontroliranih raziskav, ki so preučevale
učinek in toksičnost glukozamina pri bolnikih z artrozo. V ocenjevanju vpliva na
bolečino, okorelost in funkcijsko stanje po WOMAC indeksu (angl. Western Ontario
and Mc Master University Osteoarthritis index) se glukozamin ni izkazal za
učinkovitejšega od placeba. Glukozamin pridobivajo iz hitina, predvsem morskih
nevretenčarjev in tudi iz gliv, zato je pomembno poudariti pomen čistosti izdelkov
in možnost preobčutljivostne reakcije pri ljudeh, ki so alergični na lupinarje (22).
Hondroitin-sulfat je glikozaminoglikan in predstavlja pomembno sestavino
celičnega matriksa v sklepnem hrustancu, saj mu daje elastičnost in odpornost na
kompresijo. Kot prehransko dopolnilo pri zdravljenju artroze je pogosto uporabljen v
kombinaciji z glukozaminom. Domneva se, da deluje protivnetno, stimulira sintezo
preoteoglikanov in hialuronske kisline ter zavira katabolno aktivnost hondrocitov
preko zaviranja sinteze proteolitičnih encimov, dušikovega oksida in drugih produktov,
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ki povzročajo razpad integritete hrustančnega matriksa ter propad hondrocitov (24).
Zaradi razmaha uporabe pripravkov hondroitina in glukozamina so bile narejene
številne raziskave, ki so primerjale njihov vpliv na bolečino in zaviranje napredovanja
artroze v primerjavi s placebom ali drugimi zdravili. Rezultati med njimi se zelo
razlikujejo. V sistematičnem pregledu raziskav o koristnih in škodljivih učinkih
hondroitina objavljenih do novembra 2013, so ugotovili, da je hondroitin sam ali
v kombinaciji z glukozaminom kratkoročno izboljšal bolečinsko simptomatiko v
primerjavi s placebom (25).
Hondroitin-sulfat in glukozamin veljata za izredno varni učinkovini z zelo malo
stranskimi učinki. Glede na trenutna priporočila ACR se pri zdravljenju artroze
kolenskega sklepa odsvetuje uporaba hondroitina in pogojno odsvetuje uporaba
glukozamina, medtem ko je AAOS odsvetoval uporabo obeh. Tudi glede na
posodobljena priporočila OARSI je učinkovitost obeh za simptomatsko zdravljenje
artroze kolenskega sklepa negotova in za zaviranje napredovanja bolezni neprimerna
(3, 7, 11). Odsvetovanje uporabe glukozamina in hondroitin-sulfata temelji na
izsledkih več različnih študij, ki klinično pomembnih učinkov teh zdravil niso pokazale.
Diacerein spada v skupino počasi delujočih zdravil za zdravljenje osteoartroze.
Predpostavlja se, da vpliva na simptome in morda tudi na sam potek bolezni. V
sistematičnem pregledu literature o njegovi učinkovitosti pri osteoartrozi so avtorji
ugotovili minimalno zmanjšanje bolečine ob njegovi uporabi (26).

INTRA-ARTIKLARNE INJEKCIJE
Kortikosteroidi
Intraartikularne injekcije kortikosteroidov imajo močno protivnetno delovanje. Številne
raziskave, ki so preučevale njihov učinek in varnost pri zdravljenju artroze kolenskega
sklepa, so potrdile klinično pomembno kratkoročno zmanjšanje bolečine. Bolniki
lahko prejmejo tri do štiri aplikacije na leto zaradi tveganja poškodbe hrustanca
ali septične nekroze kosti (2). Glede na to, da je učinek po aplikaciji kratkotrajen, je
potrebno za obvladovanje dolgotrajne bolečine uporabiti druge metode zdravljenja.
Glede na priporočila OARSI in ACR je uporaba intraartikularnih injekcij kortikosteroidov
pri zdravljenju artroze kolenskega sklepa priporočljiva (7, 11).
Hialuronska kislina (viskosuplementacija)
Izsledki raziskav glede učinkovitosti intraartikularnih aplikacij hialuronske kisline
pri artrozi kolena so si nasprotujoči. Začetne raziskave in meta-analize so obetale
veliko, predvsem pri bolnikih z napredovalo artrozo (27). Bellamy s sod. (28) je
v sistematičnem pregledu literature glede učinkovitosti viskosuplementacije pri
artrozi kolena ugotovil ugoden učinek, predvsem pet do trinajst tednov po aplikaciji.
Rezultati meta-analize iz leta 2012 so pokazali, da po aplikaciji viskosuplementacije
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pri bolnikih z artrozo kolena ni bilo klinično pomembnega izboljšanja v primerjavi z
aplikacijo fiziološke raztopine ali placeba (29).
Trenutna priporočila ACR pogojno priporočajo uporabo hialuronske kisline pri artrozi
kolenskega sklepa pri tistih bolnikih, pri katerih so bile ostale konzervativne metode
zdravljenja neuspešne (7). AAOS ne priporoča uporabe hialuronske kisline pri artrozi
kolenskega sklepa, saj so dokazi o učinkovitosti nezadostni (3).
Zdravljenje s trombocitno plazmo (PRP)
Trombociti, katerih glavna naloga je uravnavanje primarne homeostaze, predstavljajo
bogat vir rastnih faktorjev in s tem pomembno vlogo pri številnih regenerativnih
procesih v telesu. V zadnjih letih se z namenom doseganja hitrejšega tkivnega
celjenja pojavlja zdravljenje z avtologno trombocitno plazmo. Po odvzemu vzorca
venske krvi se s centrifugiranjem krvne celice ločijo od krvnega seruma z visoko
koncentracijo trombocitov (angl. Platelet-Rich Plasma, PRP). V številnih raziskavah
avtorji ugotavljajo ugoden učinek na celjenje kostnine, brazgotin in mišičnih tetiv.
Potencialna uporaba PRP se kaže tudi pri zdravljenju osteoartroze, saj naj bi
intraartikularna aplikacija zviševala koncentracijo endogene hialuronske kisline (30).
Dai s sod. (31) je v meta-analizi ugotovil, da ima PRP pri bolnikih s simptomatsko
artrozo kolenskega sklepa eno leto po aplikaciji večji učinek na zmanjšanje bolečine
in izboljšanje funkcije v primerjavi s hialuronsko kislino in fiziološko raztopino.
Zdravljenje s PRP v mednarodnih priporočilih o zdravljenju artroze kolenskega
sklepa zaenkrat ni zajeto.

ZAKLJUČEK
Izobraževanje bolnikov z artrozo kolena, redna usmerjena vadba, skrb za primerno
telesno težo, občasno zdravljenje s terapevtskim ultrazvokom z ali brez fonofereze,
termoterapija, visoko-energetska laserska terapija in intra-artikularne aplikacije
kortikosteroidov dokazano zmanjšujejo bolečine pri artrozi kolena in izboljšujejo
kvaliteto življenja pacientov. Iskanje še bolj učinkovitih farmakoloških ukrepov je
vodilo v odkritje novih zdravilnih učinkovin z različnimi načini aplikacije (glukozamin,
hondroitin sulfat, viskosuplementi, diacerein, trombocitna plazma), vendar njihova
učinkovitost žal ostaja vprašljiva in je predmet raziskav v teku.
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OPERATIVNO ZDRAVLJENJE ARTROZE KOLENA
Igor Mijatović, Andrej Moličnik

UVOD
Artroza kolena je eno najpogostejših obolenj kolenskega sklepa v ortopediji.
Najpogosteje prizadene starejšo populacijo in v večini primerov zahteva skrbno in
dolgotrajno zdravljenje. Artroza kolena lahko nastane iz neznanega razloga, takrat
govorimo o primarni artrozi, in je pogostejša, lahko pa je vzrok za artrozo znan in
takrat govorimo o sekundarni artrozi. Sekundarna artroza se praviloma pojavlja pri
mlajših bolnikih in je ponavadi posledica številnih obolenj ali poškodb v preteklosti. Pri
večini pacientov z artrozo kolenskega sklepa je potrebno opraviti operativni poseg,
po tem ko smo izčrpali konzervativno terapijo, kamor spadajo zmanjšanje telesne
teže, protibolečinska zdravila (večinoma se odločimo za nesteroidne antirevmatike),
omejitev fizično zahtevnih aktivnosti, fizikalna terapija in druge. Operativno zdravljenje
artroze kolena zahteva dobro predoperativno pripravo in predstavlja velik poseg
v ortopediji. Poznamo več vrst operacij za zdravljenje artroze kolena, največ pa
se uporablja vstavitev kolenske endoproteze, ki je ena najpogostejših operacij v
ortopedski kirurgiji sploh. Osnovna indikacija za operativno zdravljenje artroze
kolena je vztrajajoča zmerna do huda bolečina, ki je posledica močno obrabljenega
kolena, ki jo ponavadi spremlja slabša gibljivost sklepa. Cilj operativnega zdravljenja
artroze je doseči neboleč, stabilen in dobro gibljiv kolenski sklep za normalno hojo
in vsakodnevne aktivnosti ter s tem bolnikom z obrabo kolena izboljšati kvaliteto
življenja. Vstavitev endoproteze kolena predstavlja danes eno najuspešnejših operacij
v ortopediji.

ARTROSKOPIJA KOLENA
V preteklosti so artroskopije kolena veljale za enega izmed uspešnih operativnih
posegov za zdravljenje artroze, vendar novejše študije kažejo, da ni dolgoročno
pomembnega kliničnega izboljšanja pri bolnikih, pri katerih je bila opravljena
artroskopija. (1, 2). Danes velja, da se artropskopije pri izolirani artrozi kolena ne
opravljajo več. Artroskopije imajo vlogo pri artrozi le v primerih, kjer ima bolnik
poleg radiografsko vidne blage do zmerne artroze, raztrgan meniskus, prosto telo v
sklepni špranji ter simptome, kot so bolečina, preskakovanje v kolenu ali pa občutek
zaklenjenega kolena (3).

OSTEOTOMIJA
Pri pacientih, kjer gre za biomehansko neuravnotežen sklep, lahko pride do
preobremenitve enega dela sklepa, pogosteje medialnega dela kolena, kar lahko
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privede do okvare hrustanca na tem mestu in posledično artroze. Pri pacientih, pri
katerih je artroza omejena le na eno stran kolena, se lahko izvede osteotomija. S
tem posegom želimo mehansko cono obremenitve kolena prenesti iz obrabljene
cone na zdrav hrustanec in kost. To dosežemo s spreminjanjem kotov in rotacij na
stegnenici in golenici. Z osteotomijo skušamo razbremeniti najbolj obremenjen in
okvarjen del hrustanca in kosti ter s tem omogočiti čim boljše ujemanje med sklepnimi
površinami in doseči čim bolj optimalno drsenje sklepnih struktur. Pri kolenu, kjer
gre za varus deformacijo, gre ponavadi za artrozo medialnega dela kolena in se
večinoma opravi osteotomija na proksimalnem delu golenice. Primerni kandidati za
takšno vrsto operacije so mlajši pacienti z izolirano artrozo medialnega dela kolena,
ki imajo dobro gibljivost kolena in nimajo nestabilnega sklepa (4).
Pri kolenu, ki je v valgus deformaciji, pa ponavadi naredimo suprakondilarno
osteotomijo distalnega dela stegnenice. Primerni kandidati za to vrsto osteotomije
so bolniki z blago valgus deformacijo, fleksijo kolena vsaj 90° in manj kot 10°
fleksijske kontrakture (5).
Mehanizem izboljšanja simptomov in zmanjšanje bolečine v kolenu pripisujejo
zmanjšanemu pritisku na okvarjen del sklepa. Izboljšanje težav ponavadi ni trajno,
vendar ostajajo v svetu osteotomije kljub temu pomemben poseg za nekajletno
odložitev endoproteze.

ENDOPROTEZA KOLENA
Vstavitev kolenske endoproteze predstavlja eno najpogostejših in najpomembnejših
operacij kolena v ortopediji. Z leti so se pri artroplastiki kolena dogajale številne
spremembe, predvsem razvijanje novih oblik protez, izboljšanje kirurških tehnik,
napredek v poznavanju kolenske biomehanike in uporaba novejših, boljših materialov.
Danes predstavlja endoprotetika kolena tudi eno najuspešnejših operacij v ortopediji.
Osnovna indikacija za vstavitev kolenske proteze je vztrajajoča, močna bolečina, ki
bolnika močno omejuje pri vsakodnevnih aktivnostih in je ponavadi prisotna tudi
ponoči. Poleg bolečine je v večini primerov prisotna še omejena gibljivost sklepa
in nestabilna hoja. Potrebno je spremljati celotno klinično sliko bolnika, vendar
omejena gibljivost, šepanje ali rentgenografske spremembe same po sebi niso
indikacija, ampak je bolečina v sklepu z ali brez omenjenih znakov vodilni simptom
in glavna indikacija za vstavitev proteze. Pacienti, pri katerih je prisotna bolečina,
vendar je na rentgenskih posnetkih sklepna špranja relativno dobro ohranjena,
niso najprimernejši kandidati za vstavitev kolenske proteze, ampak je potrebno pri
takšnih pacientih popolnoma izčrpati konzervativno terapijo, preden se odločimo za
operacijo. Najprimernejši kandidati za vstavitev kolenske proteze so zmerno aktivni
starejši bolniki. Pri mlajših bolnikih se odločimo za vstavitev kolenske proteze pri tistih
s poliartrozami zaradi sistemskih vzrokov, kjer so zaradi hude prizadetosti sklepa
omejene njihove vsakodnevne aktivnosti. Konzervativna terapija kot je zmanjšanje
telesne teže, uporaba analgetikov, predvsem nesteroidnih antirevmatikov, omejitev
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telesnih aktivnosti, fizioterapija in uporaba različnih pripomočkov, kot so bergle in
palice so prvotni ukrep, preden se kirurg odloči za vstavitev endoproteze kolena.
Vstavitev kolenske proteze je velik operativni poseg, zato je potrebno bolnika na to
opozoriti in ustrezno pripraviti. Pred operacijo je potrebno biti pozoren na stanja,
kot so močno povišan krvni tlak, srčne aritmije in druge patologije srca, ledvična
odpoved, neurejena sladkorna bolezen in elektrolitsko neravnovesje, ki predstavljajo
tveganje za veliko operacijo. Takšna stanja je pred operacijo potrebno zdraviti. Edina
absolutna kontraindikacija je aktivna okužba kolenskega sklepa ali okužba katerega
drugega dela telesa. Relativne kontraindikacije so nesodelujoč pacient, močno
povišana telesna teža, hitro napredujoča nevrološka bolezen, nevropatski artritis
in vsak proces, ki hitro uničuje kostnino. Bolniku z vstavitvijo kolenske endoproteze
omogočimo boljšo gibljivost sklepa ob odsotnosti bolečine, kar vpliva na kvaliteto
življenja in izvajanje vsakodnevnih aktivnosti (6, 7).

VRSTE ENDOPROTEZ
Koleno ni enostaven, ampak zelo kompleksen sklep, ki ima gibljivost vzdolž in okrog
vseh treh osi, ki se med gibanjem spreminjajo. Boljše razumevanje biomehanike
sklepa, razvoj boljših materialov in izboljšanje operativnih tehnik je botrovalo k
boljšim rezultatom kolenske endoprotetike.

TOTALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (TEP)
Totalna endoproteza je najpogosteje uporabljen tip proteze. S to vrsto protezo
nadomeščamo okvarjene dele tako stegnenice, kakor tudi golenice in stegnenično
– pogačičnega sklepa. Stegnenični del proteze je oblikovan tako, da gladko drsi
in ima dober stik tako z golenico kakor tudi s pogačico. Golenični del je oblikovan
tako, da ga lahko pritrdimo na prej pripravljen, zdrav del golenice in ima ponavadi
intramedularni podaljšek, s katerim protezo zasidramo v golenico. Med oba dela
proteze, stegnenični in golenični vstavimo polietilenski vložek, ki omogoča normalno
drsenje obeh delov med seboj in s tem normalno gibljivost kolena. Pogačični del
endoproteze, ki se ne uporablja vedno, je okrogel polietilenski vložek, s katerim
nadomestimo odstranjen tanki sklepni del pogačice. Vse dele totalne endoproteze
ponavadi pričvrstimo na zdrav del kosti s posebnim antibiotičnim cementom, ki še
dodatno poveča stabilnost vstavljene endoproteze. Pri pacientih, kjer je kolenska
biomehanika relativno dobro ohranjena in ni znakov destrukcije kosti, se lahko
odločimo za vstavitev brezcementne proteze, ki se v kost zagozdi in kasneje vraste.
Zaradi oblike proteze, ki preprečuje pomik golenice nazaj lahko odstranimo obe križni
vezi, ali pa ohranimo zadnjo križno vez. Katero protezo bomo izbrali, je odvisno od
stopnje deformacije, ohranjenosti mehkih tkiv, zlasti sklepnih vezi, ki omogočajo
stabilnost kolena in preference kirurga. (8).
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Slika 1: Totalna brezcementna endoproteza.

UNIKONDILARNE ENDOPROTEZE
S to protezo zamenjamo le en kondil stegnenice in golenice na bolj prizadeti strani
kolena. Ponavadi se te proteze uporabljajo na medialni polovici sklepa. To je prosto
drseča kolenska proteza, ki ohranja giblivost sklepa v vseh treh oseh. Podobno kot
pri totalni endoprotezi sta tudi tukaj stegnenični in golenični del, ki ju zasidramo
v kost. V večini primerov tudi pri tem tipu proteze uporabimo posebni antibiotični
cement, lahko pa uporabimo brezcementno protezo. Med stegnenični in golenični
del proteze vstavimo še polietilenski vložek. Indikacija za vstavitev takšne proteze
je enostranska (unikompartmentalna) artroza kolena brez večje osne deformacije
in kontrakture (pod 10°) z ohranjenimi ligamenti (9).
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Slika 2: Primer totalne cementne (desno – leva stran slike) in unikondilarne brezcementne (levo –
desna stran slike) endoproteze.

VPETE ENDOPROTEZE
Podvrsta totalnih endoprotez so vpete endoproteze, ki omogočajo gib upogib – izteg
(fleksija – ekstenzija) v kombinaciji z rotacijo. Uporabljajo se za hujše deformacije
kolenskega sklepa, ob valgus ali varus deformaciji preko 30° in v primerih izrazite
nestabilnosti ali večjih kostnih defektov. Primerne so tudi pri revizijskih operacijah
s precejšnjo destrukcijo kosti, kjer zapolnimo kostni defekt z avtolognimi kostnimi
transplantati ali pa se odločimo za modularni tip proteze, s katerim premostimo
kostne defekte z različno velikimi kovinskimi vložki. Te proteze ponavadi pritrdimo
intramedularno v stegneničnem in goleničnem kanalu z ali brez cementa.
Posebna zvrst vpetih protez so tumorske endoproteze. Ta tip proteze se uporablja
redko, predvsem pri velikih kostnih defektih, ki so posledica velikih tumorskih resekcij.
Lahko so modularne, individualno izdelane ali kombinacija obojega.
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Slika 3: Tumorska endoproteza desnega kolena (desno), zaradi metastaze (levo).

PATELOFEMORALNA PROTEZA
Pri bolnikih, kjer obstaja izolirana artroza kolena med pogačico in stegnenico
(patelofemoralni kompartment), lahko vstavimo patelofemoralno protezo. Problem po
vstavitvi takšne vrste proteze predstavlja zgodnje omajanje proteze in napredovanje
artroze preostalih delov sklepa (medialni in lateralni kompartment), kar na koncu
privede do zamenjave takšne proteze s totalno endoprotezo.

ZAPLETI
Tako kot pri vsaki operaciji, so tudi tukaj možni številni zapleti. Specifični zapleti so
tisti, ki so vezani konkretno na artroplastični poseg, nespecifični zapleti pa se pojavljajo
prav tako tudi pri drugih posegih. Časovno jih lahko delimo zgodnje, ki nastanejo med
ali tik po posegu in pozne, ki se pojavijo kasneje. Eden izmed najbolj problematičnih
zapletov pri vstavitvi kolenske endoproteze je vnetje proteze. Zelo pomembno je
čimprej prepoznati vnetje in pričeti z zdravljenjem, ki je lahko zelo dolgotrajno. Poleg
vnetja proteze je pogost vzrok za revizijsko operacijo patelofemoralna komplikacija,
kot so pooperativna nestabilnost pogačice, zlom pogačice, razmajanje ali celo
luksacija patelarnega gumbka in raztrganje ekstenzornega aparata. Potrebno je
omeniti tudi nevrovaskularne poškodbe ob operaciji, kot sta arterijska tromboza in
poškodba peronealnega živca, ki lahko predstavljata zelo hud zaplet. Periprotetični
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zlomi niso pogost zaplet po vstavitvi kolenske endoproteze. Še najpogosteje pride
do suprakondilarnega zloma stegnenice pri bolnikih z osteoporozo. Eden izmed
poznih zapletov je aseptično razmajanje kolenske endoproteze. Vzrok obrabe leži v
polietilenskih mikrodelcih, ki preko celičnih mehanizmov vodijo v resorbcijo kostnine
pod vsadkom, kar v končni fazi vodi v mehansko nestabilnost. Potrebno je omeniti
še artrofibrozo, tj. obsežno tvorbo brazgotinskega tkiva pooperativno s posledično
slabšo gibljivostjo in bolečino v sklepu (10).

Slika 4: Periprotetični zlom pred (levo in sredina) in po operativnem zdravljenju (desno).

POOPERATIVNA REHABILITACIJA IN PROGNOZA
Rehabilitacija po artroplastiki kolenskega sklepa je dolgotrajen in zahteven proces.
Zelo pomembno je, da bolnik pooperativno pridobi čim večjo gibljivost in čim bolj
okrepi obkolensko muskulaturo, še posebej med operacijo prizadeti ekstenzorni
aparat. Dejavniki, ki otežujejo to fazo rehabilitacije so nesodelovanje bolnikov,
prisotnost kontrakture in močnejša pooperativna bolečina. Večina bolnikov doseže
zadovoljivo gibljivost tri mesece po operaciji.
Danes je večina pacientov z artroplastiko zadovoljnih, saj se po operaciji bistveno
zmanjša bolečina v kolenskem sklepu, kar je tudi cilj operacije. Večina bolnikov
dobro rehabilitira koleno in doseže zadovoljivo funkcijo kolena, nekateri se vrnejo k
nezahtevnim, neagresivnim športom, kot so plavanje, tek, smučanje in kolesarjenje (11).
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POOPERATIVNI ZAPLETI (ARTROSKOPIJE,
ARTROPLASTIKA), KAKO UKREPATI?
Milko Milčić

UVOD
Zapleti, ki spremljajo kirurške posege na kolenu zajemajo jatrogene poškodbe
(nevrovaskularne lezije, ligamentarne poškodbe, hondralne lezije ter poškodbe
mehkih tkiv in kosti) in sistemmske reakcije na lokalne motnje homeostaze izzvane z
invazivnim posegom (koagulopatije, globoka venska tromboza, elektrolitski disbalas).
Redkeje so povezani z izvedbo kirurškega posega ali napak v implantiranih materialih.
Najpogosteje gre za površinsko vnetje pooperativne rane ali globoko vnetje kirurške
rane oz. periprotetično vnetje, ki pogosto zahteva tudi revizijski posegi.

ZAPLETI PRI ARTROSKOPSKIH POSEGIH NA KOLENU
Zapleti pri artroskopskih posegih so razmeroma redki (4,7%). Pljučne embolije so
redke (0.11%). Kirurške komplikacije(3.68%) so bolj pogoste od zdravstvenih (0.77%)
ali anestezioloških (0.22%). Najpogostejše posamične komplikacije predstavljajo
vnetja (0.84%). Artroskopski posegi se zato uvrščajo med posege z najmanj
komplikacijami vendar se moramo zavedati da tudi ti posegi niso brez tveganj. Zapleti
pri rekonstrukcijah prednje (9%) in zadnje križne (20.1%) vezi so pogostejši vendar
se prevalenca zapletov pri posameznih študijah izrazito razlikuje1yet little is known
about the associated complications and complication rates.\\nPurpose: To examine
the nature and frequency of complications after the most common arthroscopic knee
procedures, with particular attention to fellowship training, geographic location of
practice, and age and sex of the patient.\\nStudy Design: Cross-sectional study;
Level of evidence, 3.\\nMethods: Data were obtained from the American Board
of Orthopaedic Surgery database for orthopaedic surgeons who sat for the part II
examination from 2003 to 2009. The database was queried to determine the type
and frequency of complications for patients who underwent knee arthroscopy and
for those who underwent sports medicine knee arthroscopy, including arthroscopic
partial meniscectomy, meniscal repair, chondroplasty, microfracture, anterior cruciate
ligament reconstruction, or posterior cruciate ligament reconstruction. Factors
affecting complication rates that were investigated included type of procedure,
fellowship training status, geographic location of practice, and age and sex of the
patient.\\nResults: There were 4305 complications out of 92,565 knee arthroscopic
procedures obtained from the American Board of Orthopaedic Surgery database
for an overall candidate-reported complication rate of 4.7%. The complication rates
were highest for posterior cruciate ligament reconstruction (20.1%.
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ZAPLETI PRI ARTROPLASTIČNIH POSEGIH NA KOLENU
Artroplastični posegi kolenskega sklepa so relativno varen kirurški poseg glede na
obseg invazivnosti. Med aseptičnimi zapeti je najpogostejša disfunkcija ekstenzornega
mehanizma kolenskega sklepa. Okorelost kolenskega sklepa je najpogostejši mehanični
zaplet (5.3%).2 Manj pogosti so zapleti zaradi obrabe materialov, tibiofemoralne
nestabilnosti, periprotetični zlomi, tromboembolični zapleti, motnje celjenja rane in
vnetja3 Pooperativni diskurz je sicer prisoten v 16,5% pri čemer so zajete tudi večje
podplutbe in zatrdelost sklepa. Pri 1,9% bolnikov lahko pride do vnetja pooperativne
rane kar predstavlja drugo najpogostejšo komplikacijo artroplastike kolenskega
sklepa 4. Prevalenca revizijskih operacij zaradi pooperativnih zapletov je v prvih 5
letih 6% in 12% v 10 letih po artroplastiki kolena5.
Periprotetični zlomi v zgodnjem pooperativnem obdobju so lahko posledica neustrezne
kirurške tehnike ob pripravi proteznega ležišča. Pogostejši so pri revizijskih operacijah,
pri mehaničnih barierah (okorelem sklepu) ter bolnikih z osteoporozo.
Zlomi distalnega femurja se pojavljajo 0.3-2.5% po primarni in 1.6-38% pri revizijskih
opracijah. Glede na sklepni register (Mayo Clinic Joint Registry) je incidenca
periprotetičnih zlomov 2% (0.1% distalni femur pri primarnih operacijahin in 0.9% pri
revizijskih operacijah). Intraoperativni zlomi so pogosto spregledani (0.1% prevalenca
intraoperativnih in 0,4% pooperativneih zlomiv tibije)6

Slika1; Suprakondilarni zlomi so najpogostejši periprotetični zlomi
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Tabela1; Klasifikacija tibijalnih periprotetičnih zlomov

OBRAVNAVA ZAPLETOV PO KIRURŠKIH POSEGIH NA KOLENU
Kronološko razlikujemo zgodnje in pozne pooperativne zaplete. Pri zgodnjih je pomembna
hitra prepoznava zapleta in ustrezen odziv da se prepreči nastanek resnejšega zapleta,
ki bi zahteval kompleksno zdravljenje in ogrozil obstanek implantata. Pri zgodnjih
zapletih je potrebno prepoznati znake globokega septičnega dogajanja v razvoju, ki
je najpogosteje povezan z močnimi bolečinami in zatekanjem ter rdečino in sekrecijo
kadar gre za površinsko vnetje. Vselej je potrebno izključiti globoko vensko trombozo
z izvedbo Homanovega testa. Nadaljnja diagnostika obravnave septičnega stanja
je v domeni ortopeda in zajema identifikacijo povzročitelja in kirurško zdravljenje.

OBRAVNAVA KRONIČNE BOLEČINE V KOLENSKEM SKLEPU
Bolečina je vodilni simptom, ki opozarja na pozne pooperativne zaplete. Bolnika z
bolečinami v kolenu je potrebno sistematično obravnavati z namenom izključitve
bolečinskih stanj, ki bi bila lahko povezana z kirurškim posegom. Podatki iz literature
ukazujejo, da ni specifičnih pokazateljev, ki bi omogočali prepoznavo stanj povezanih
z pojavo funkcionalne prizadetosti ali bolečinskega stanja po kolenski artroplastiki
7
. Bolniki, ki imajo močnejše bolečine po kolenski artroplastiki imajo pogosteje
nocioceptivne motnje v preimerjavi bolniki, ki izražajo zmerno pooperativno bolečino8.
V diagnostični obravnavi pooperativne bolečine v kolenu je potrebno prepoznati ne
samo anatomske in biomehanske posebnosti temveč tudi statično vlogo kolenskega
sklepa v sagitalnem ustroju. Kolenski sklep je v statičnem pomenu najnižji člen v
verigi sagitalnega ustroja(pri čemer predstavlja gleženj prenos sile na podlago in nima
funkcije korekcije gravitacijske osi) in ima pomembno vlogo pri ohranjanju ravnotežja
in drže. Spremembe drže, ki nastanejo zaradi degenerativnih ali drugih dejavnikov
se prenašajo na koleno v sklopu kompenzatornih mehanizmov. Posturalna vloga
kolenskega sklepa pri uravnavanju ravnotežja nastopi ob sagitalni dekompenzaciji
aksialnega skeleta. Degenerativne spremembe zaradi posedanja medvretenčnih
ploščic so s stališča sagitalnega ustroj kifogene. Hrbtenica se postopoma ukrivlja
naprej. Pri tem se spremeni morfologija telesa z posledičnim pomikom težiščnice
telesa v ventralni smeri.
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Slika 2; A) Učinek kifogene degenerativne aktivnosti na ustroj hrbtenice ter kompenzatorni mehanizmi
spodnjih okončin. B) Retrogradni zasuk medenice (modro) s prikrajšavo hamstringov (zeleno).

Slika 3; Posturalna aktivnost hamstringov pri uravnavanju globalnega ravnotežja.

Za ohranitev ravnotežja se medenica kompenzatorno nagiba nazaj kar ohranja telo
v globalnem ravnovesju. Korekcijo nagiba medenice omogoča posturalna aktivnost
hamstringov. Narastišča hamstringov so proksimalno na sednici ter distalno na
medialni strani proksimalne goleni- pes anserinus. Hamstringi postajajo vse krajši z
nagibanjem medenice v retroverzo. Zaradi nagiba medenice se povečuje tudi navor
z ročico v kolkih. Sile potrebne za korekcijo drže se stopnjujejo do točke sagitalne
dekompenzacije aksialnega skeleata. S sagitalno dekompenzacijo se poglablja
kontraktura v kolkih in kolenih saj so izčrpane kompenzacijske kapacitete spinopelvičnih posturalnih mehnaizmov. Vzdrževanje ravnotežja se posedično prenese
na spodnje okončine. Aktivnost hamstringov je ključnega pomena pri uravnavanju
sagitalnega ravnovesja zato se lahko zgodaj ob nastanku degenerativne drže pojavijo
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tudi bolečine na notranji strani kolenskega sklepa ob narastišču pes anserinus.
Burzitis pes anserinus je pri starostnikih zelo pogosta bolečinska entiteta, ki se pojavi
še pred klinično manifestno sagitalno dekompenzacijo in je pogosta najdba tudi
pri starostnikih po kirurškem posegu na kolenu. Artoplastični poseg na kolenskem
sklepu interferira z posturalno mehaniko v smislu relativne prikrajšave ali podalšave
hamstringov. Po posegu lahko pričakujemo izboljšanje ali poslabšanje lokalnega
draženja nad narastiščem pes anserinus. Pozni zapleti kirurške obravnave kolenskega
sklepa se tako pogosto prepletajo z predstavljeno degenerativno patofiziologijo
kar lahko vodi v napačno interpretacijo bolečinske entitete ali nepotrebno izčrpno
diagnostično obravnavo (scintigrafija skeleta, MR preiskave….).

DIAGNOSTIČNI POSTOPKI PRI KRONIČNI BOLEČINI PO
KIRURŠKEM POSEGU
V obravnavi poznih kirurških zapletov je zato pomembna ocena drže, mehanične
osi spodnjih okončin in občutljivosti narastišča pes anserinus. V diferancialno
diagnostičnem postopku je smiselna aplikacija simptomatske blokade v predel
narastišča pes anserinus. V primeru pozitivnega odgovora je smiselno iskati vzroke
za nastanek težav v aksialnem skeletu pri čemer se v terapiji inicialno omejimo na
konzervativne ukrepe (vaje za hrbet, uporaba križnega pasu) ter protibolečinsko
fizikalno terapijo za kolenski sklep. Zaradi evidence je smiselno vodenje bolečinskega
dnevnika po blokadi z beleženjem VAS v trajanju 5-7 dni.
Zelo pomemben klinični test pri razmejitvi kroničnih bolečinskih stanj od periprotetičnih
komplikacij (omajanje, vnetje) je test perkusije v nad tuberozitas tibije. Izvede
se ga z ciljanim udarcem prsta (ali preiskovalnega kladivca) v predel tuberozitas
tibije ali nad kostno izpostavljenimi deli stegnenice v predelu femoralnih kondilov.
Žgoč bolečinski dražljaj je značilen za periprotetično patologijo. V tem primeru je
smiselna napotitev na nadaljnje slikovne preiskave kot je scintigrafija skeleta ali CT
diagnostika. Predhodno je potrebno laboratorijsko izključiti morebiten vnetni proces
oz. periprotetično vnetje. Ob sumu na vnetno dogajanje je nujna punkcija kolenske
vsebine za mikrobiološke preiskave (izčrpneje v drugih prispevkih).

BOLEČINA V SPREDNJEM KOLENSKEM KOMPARTMENTU
Bolečina v sprednjem kolenskem kompartmentu pogosto izhaja iz femoropatelarnega
sklepa. Bolečine pri nestabilni pogačici so običajno izzivne nad medialnim retinakulom
pogačice. Bolečine na spodnjem ali zgornjem polu ukazujejo na entezopatije patelarnega
ligamenta ali ligamenta kvadricepsa. Mehanični zapleti povezani z motnjami smeri
drsenja pogačice lahko izhajajo iz osne malpozicije kolenske endoproteze oz.
rotacijskih odklonov tibialne komponente TEP. Zapleti povezani z patelofemoralnim
sklepom zajemajo tudi napake odmika (offset), velikosti komponent TEP, patelo
baja ali aseptično omajanje.9 Pri sumu na tovrstno patologijo je smiselno opraviti
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osni RTG posnetek spodnje okončine, tangencialni posnetek pogačice ter CT po
Bergerju ( z meritvami položaja TEP). Zlomi pogačice po artroplastiki kolena niso
pogosti (1,14%). Lahko so posledica osteonekroze pogačice ali so povezane poškodbo
tetive kvadricepsa. Običajno se pojavijo v drugem pooperativnem letu in pogosto
ne zahtevajo dodatne kirurške intervencije10.
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PATOLOGIJA KOLENA PRI OTROKU
Matjaž Merc

UVOD
V tem prispevku se bomo osredotočili na relativno pogoste patologije v kolenskem
predelu, ki jih srečamo pri otroku. Redke bolezni, ki so v glavnem povezane s
kongenitalnim nepravilnim razvojem goleni in mečnice bomo zgolj omenili, saj gre
za kompleksne motnje v razvoju, ki zahtevajo multidisciplinarni pristop in presegajo
okvirje tega zbornika. Pogosteje se srečujemo z osnimi deformacijami, v smislu varusa
in valgusa kolena, osteohondralnimi lezijami femoralno, diskoidnim meniskusom in
osteohondrozami, kot sta Mb. Osgood-Schlatter in Mb. Sinding-Larsen-Johansson.

NORMALNE RAZVOJ OSI SPODNJE OKONČINE
Pri spremljanju razvoja spodnjih okončin otroka moramo razumeti fiziološki okvir
odstopanj od normalne osi v primerjavi z odraslim. Večina otrok se rodi z varusom
(noge na »O«), ki se tretira kot fiziološki tudi, če doseže angulacijo do 30°. Kmalu
po rojstvu se začneta koleni izravnavati tako, da se os do 2. leta poravna in koleni
preideta v valgus (noge na »X«). Pri 3. letu ugotavljamo najizrazitejši valgus, ki je
fiziološki do 15°. Valgus se nato zmanjšuje do 12. leta, ko bi naj dosegel optimalnih
5° do 7°. V kolikor pri starosti 2,5 let varus še vztraja, gre za izrazito asimetrijo med
obema kolenoma, ali so zgoraj navedene vrednosti presežene, govorimo o patološki
osni deformaciji in je posledično smiselna napotitev k ortopedu (slika 1).
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Slika 1. Grafični prikaz razvoja osi spodnje okončine s fiziološkimi odstopanji od srednje vrednosti.

PATOLOŠKI VARUS
Vzrokov za patološko varusno deformacijo kolen je lahko več. Največkrat je vzrok
Blountova bolezen, sicer pa je lahko v ozadju tudi osteogenesis imperfekta, poškodba
ali kostne displazije. Osredotočili se bomo zgolj na Blountovo bolezen, ki se deli na
infantilno in adolescentno obliko.
Infantilna Blountova bolezen
Infantilno Blountovo bolezen ugotavljamo med rojstvom in 4. letom starosti.
Pogostejša je pri otrocih s preveliko telesno težo in v nasprotju z adolescentno
obliko, največkrat prizadene obe okončini simetrično.
Pri otrocih kjer sumimo na Blountovo bolezen je treba napraviti RTG obeh spodnjih
okončin na dolgem filmu, kjer je mogoče natančno določiti stopnjo deformacije in
se osredotočiti na proksimalno metafizo goleni. Nepravilnost namreč izhaja iz tega
področja, zato lahko na podlagi analize proksimalne rastne cone ocenimo stopnjo
prizadetosti, stadij, prognozo in način zdravljenja. Pri Blountovi bolezni rastna cona
na goleni ni simetrična, pač pa na medialni strani kaže značilno asimetrijo v obliki
kljuna. Za potrebe ocene stopnje deformacije in načina zdravljenja so definirali
Langeskiöldovo klasifikacijo, ki deli bolezen v 6 stadijev (slika 2). Pri merjenju
izraženosti deformacije merimo Drennanov metafizno-diafizni kot, ki se smatra kot
patološki, če preseže 16° (slika 3).
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Slika 2. Langeskiöldova klasifikacija.

Slika 3. Drennanov kot.

Zdravljenje infantilne Blountove bolezni se izvaja glede na starost otroka in stadij,
ki sta sicer tesno povezana.. Pri otrocih, ki jih sledimo že od rojstva in imajo prvi ali
drugi stadij bolezni, se odločimo za poskus konservativne korekcije deformacije s
posebnimi redresijskimi ortozami za koleno, gleženj in stopalo. Takšen pristop je
mogoč do zaključenega 3. leta starosti. Če do takrat nismo uspešni oziroma se je
že pojavil 3. stadij po Langeskiöldu, se osredotočimo na operativno zdravljenje. Os
skušamo poravnati z začasno zaustavitvijo rasti na lateralni strani (hemiepifiziodeza)
ali z osteotomijo goleni. Ključna je namreč dovolj zgodnja poravnava kolena, da se
čimprej razbremeni medialni del proksimalne rastne cone, saj se zgolj tako prepreči
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napredovanje v kasnejše stadije, kjer medialni »kljun« preraste rastno cono in se rast
kosti v tem predelu v celoti ustavi. V zadnjih stadijih bolezni je redko mogoče v celoti
vzpostaviti normalno funkcijo rastne cone, to sicer skušamo doseči z epifiziolizo,
kjer izrežemo kostni most in z večjimi korekcijskimi posegi na goleni.

ADOLESCENTNA BLOUNTOVA BOLEZEN
Adolescentna Blountova bolezen se kaže manj agresivno kot infantilna. V nasprotju
z infantilno obliko na RTG posnetku ne vidimo značilne kljunaste deformacije rastne
cone, pač pa postane epifiza medialno širša, rastni hrustanec ostane poravnan. Ko se
postavi diagnoza adolescentne Blountove bolezni, čimprej začnemo z zdravljenjem,
saj moremo izkoristiti rastni potencial otroka. Dokler je rastna cone še odprta lahko
namreč z hemiepifiziodezo enostavno poravnamo sagitalno os spodnje okončine.
Kot alternativa pri zaprti rastni coni pride v poštev osteotomija goleni.

PATOLOŠKI VALGUS
Valgus manjši od 15°, z intramaleolarno razdaljo manj kot 10cm, se do 6. leta
starosti obravnava kot fiziološki. Če gre za večje deformacije ali otrok pri 12. letih
nima normalne osi (<8° tibio-femoralno), pride v poštev operativno zdravljenje, saj
konservativne metode niso uspešne. Pri otrocih z odprto rastno cono napravimo
hemiepifiziodezo, pri starejših pa osteotomijo goleni ali stegnenice.

PRIROJENA DEFORMACIJA GOLENI
Ločimo 3 oblike razvojnih deformacij goleni, in sicer glede na smer ukrivljenosti;
posteromedialo, anteromedialno in anterolateralno.
Posteromedialna oblika v prvi fazi ne zahteva posebnega zdravljenja in je najverjetneje
posledica neoptimalne lege otroka v nosečnosti. Golen se popolnoma izravna do 5.
leta starosti. Ob rojstvu lahko z namestitvijo mavca za 1 teden, nekoliko zmanjšamo
kalkaneovalgus, ki je največkrat pridružen. Otroka v primeru posteromedialne
deformacije spremljamo do zaključka rasti, saj lahko pričakujemo, da bo prizadeta
golen na koncu krajša za 3 do 4 cm, zato moremo pravočasno napraviti epifiziodezo
na zdravi strani.
Anterolateralna deformacija je povezana z nepravilno razvitostjo goleni, pri čemer je
diafizni del goleni močno oslabljen, kar v zgodnjem otroštvu vodi v patološke zlome
in pseudoartrozo (slika 4). Anteromedialna deformacija je značilna pri hemimeliji
fibule. Fibula je v takem primeru močno displastična ali v celoti odstotna. Zdravljenje
teh deformacij je praviloma kompleksno in spada med najzahtevnejše v ortopediji.
Okončino skušamo ohraniti funkcionalno in poravnano z več operativnimi posegi,
pri katerih z zunanjimi fiksaterjem napravimo imobilizacijo in podaljševanje preko
intramedularnega pina.
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Slika 4. Anteromedialna deformacija goleni (A in B), zdravljenje z zunanjim fiksaterjem (C), notranja
učvrstitev in podaljšava preko pina (D).

OSTEOHONDRITIS DISEKANS
Gre za relativno pogosto intraartikularno lezijo hrustanca in subhondralne kostnine,
ki jo največkrat ugotavljamo pri otrocih med 10. on 15. letom starosti. Predpostavlja
se, da do lezije pride zaradi predhodne poškodbe, ishemije ali motnje v osifikaciji.
Največkrat je prizadet medialni femoralni kondil (slika 5).

Slika 5. Osteohondritis disekans medialnega femoralnega kondila.
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Aktualna klasifikacija na podlagi MRI deli lezije v 4 stadije (prvi in drugi stadij se
smatrata kot stabilna):
1. hrustanec je zadebeljen
2. kostnina pod hrustancem je spremenjena, prisoten je signal z nizko intenziteto
(kaže fibrozacijo in posledično dobro pričvrščenost lezije na podlago)
3. kostnina pod hrustancem je spremenjena, prisoten je signal z visoko intenziteto
(kaže se vdiranje tekočine v subhondralni predel in omajanje fragmenta)
4. prosto telo
Klinična slika je povezana z neznačilno občasno bolečino v kolenu, otekanjem in
lokalno napetostjo. Na podlagi MRI in na podlagi klinične slike se odločimo za način
zdravljenja. V primeru stabilne lezije, v prvi fazi poskusimo s konservativnim pristopom.
Svetujemo nekajtedensko razbremenjevanje. V primeru, da gre za adolescenta s
praktično zaključeno rastjo, ugotavljamo nestabilno lezijo ali pri konservativnem pristopu
nismo bili uspešni, pride v poštev artroskopsko zdravljenje. Na voljo je več tehnik.
Pri stabilnih fragmentih poskusimo s retrogradnim povrtavanjem z namenom, da bi
zvečali potencial za spontano celjenje. Pri večjih prostih fragmentih lahko poskusimo
fragment pričvrstiti z vijakom, sicer ga odstranimo in z mikrofrakturiranjem oziroma
s postopkom, ki skuša obnoviti hrustanec, oskrbimo defekt. Prognoza je relativno
dobra, z izjemo osteohondritisa na pogačici ali lateralnem femoralnem kondilu.

OSTEOHONDROZE (MB. OSGOOD-SCHLATTER IN MB. SINDINGLARSEN-JOHANSSON)
Osteohondroza v kolenskem predelu je sprememba na apofizi tuberositas tibije (Mb.
Osgood-Schlatter) ali na spodnjem robu pogačice ob narastišču patelarnega ligamenta
(Mb. Sinding-Larsen-Johansson), ki nastane zaradi kronične preobremenjenosti
ekstenzornega kolenskega aparata pri otroku (slika 6). Posledično na RTG posnetku
ugotavljamo avaskularno nekrozo apofize, ki se postopoma remodelira, kar lahko
traja tudi do 2. leti. V tem obdobju ima otrok občasne težave v smislu bolečin in
lokalnega otekanja, predvsem po športni aktivnosti. Zdravljenje je simptomatsko,
kar pomeni, da za nekaj dni priporočamo počitek in lokalno hlajenje ter izjemoma
predpišemo analgetik. Na splošno športna aktivnost ni kontraindicirana. V primeru,
da težave vztrajajo še po zaključku rasti, moramo včasih z endoskopsko tehniko
odstraniti morebitni prosti kostni fragment.
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Slika 6. Mb. Osgood-Schlatter (levo) in Mb. Sinding-Larsen-Johansson (desno)

DISKOIDNI MENISKUS
Diskoidni meniskus je posledica nepravilnega oblikovanja lateralnega meniskusa
med razvojem otroka. Posledično je lateralni meniskus zadebeljen ali nima svoje
značilne C oblike, pač pa obliko diska (slika 7). Simptomi so mehanski. Otrok pri hoji
čuti preskoke v kolenu, pride do bolečin in eventualnega natrganja meniskusa. Na
RTG posnetku lahko ugotovimo prekomerno razširjeno lateralno sklepno špranjo
(>11mm) ali kvadratasto deformacijo lateralnega femoralnega kondila. Prisotnost
diskoidnega meniskusa potrdimo na MR posnetku. V simptomatskih primerih
meniskus artroskopsko preoblikujemo v optimalnejšo obliko, ki posnema fiziološko
formo lateralnega meniskusa.
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Slika 7. Diskoidni meniskus.
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REHABILITACIJA PREOBREMENITVENIH
SINDROMOV KOLENA - SKAKALČEVO IN
TEKAŠKO KOLENO
Vida Bojnec, Dragan Lonzarić, Breda Jesenšek Papež

UVOD
Preobremenitveni sindromi so definirani kot poškodbe, ki nastanejo zaradi dlje časa
ponavljajočih se obremenitev. Zanje je tipično, da niso posledica akutne poškodbe
in ne nastanejo nenadno, temveč se težave postopno stopnjujejo ob ponavljajoči
se telesni aktivnosti, posebej če vmes ni dovolj časa za regeneracijo.
Najpogostejši preobremenitveni sindromi kolena pri odraslih so tendinopatija
patelarnega ligamenta ali skakalčevo koleno, sindrom iliotibialnega trakta ali tekaško
koleno in patelofemoralni bolečinski sindrom. V prispevku bo opisana rehabilitacija
tekaškega in skakalčevega kolena.
Sindrom iliotibialnega trakta ali tekaško koleno
Sindrom iliotibialnega trakta (SITT) je najpogostejši razlog za bolečino na lateralni
strani kolena (1). Je pogost preobremenitveni sindrom tekačev, kolesarjev in vojakov,
z incidenco 22 % pri lateralni bolečini v kolenu pri tekačih (2). Iliotibialni trakt (ITT) je
vezivno nadaljevanje mišice tensor fasciae latae in je indirektno povezan z mišico
gluteus medius, gluteus maximus in z lateralno glavo kvadricepsa. Intermuskularni
septum povezuje ITT z lineo aspero stegnenice do malo nad lateralnim kondilom
stegnenice. Tukaj se ITT razširi navzven in se distalno pripne na lateralni rob pogačice,
lateralni patelarni retinakulum in na Gerdyjev tuberkel golenice (slika 1). ITT je
brez kostnega spoja le v delu od nivoja nad lateralnim epikondilom stegnenice do
Gerdyjevega tuberkla. Prosti del ITT med gibanjem kolena drsi preko lateralnega
epikondila stegnenice, pri iztegu je pred, pri upogibu za njim, vseskozi pa ostaja
napet. Kontakt z epikondilom je največji pri kotu 20° - 30° fleksije kolena, kar je pri
tekačih v začetni fazi opore ob dotiku pete s tlemi. To ponavljajoče drsenje preko
epikondila stegnenice naj bi po mnenju nekaterih avtorjev povzročalo težave SITT
(3), drugi pa menijo, da gre za ustesnitev inerviranega maščobnega tkiva med ITT
in lateralnim epikondilom (4, 5).
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Slika 1: Iliotibialni trakt

Dejavniki tveganja za SITT so notranji in zunanji. Med notranje prištevamo razliko v
dolžini spodnjih udov, varus kolena, hiperpronacijo stopala ter šibkost abduktorjev
kolka. Med zunanje dejavnike tveganja pa sodijo napake ali spremembe v treningih,
kot je nenadna sprememba podlage treninga (npr. prehod iz mehke na trdo podlago,
iz ravne na neravno površino ali na teren z naklonom) ter sprememba hitrosti teka,
obutve in frekvence treningov (6).
Bolečina se pojavi med aktivnostjo na zunanji strani kolena, občasno tudi kolka.
Intenzivnejša je pri teku navzdol in se z nadaljevanjem aktivnosti poslabša. Običajno
je locirana približno 2 cm nad lateralno sklepno špranjo kolena, lahko pa seva
proksimalno ali distalno. V mirovanju bolečina običajno izzveni, razen v primerih
dolgotrajnih težav ali druge patologije (poškodba lateralnega meniskusa, poškodba
hrustanca, edem kostnine lateralnega kondila stegnenice…). Pri bolečini v mirovanju
brez predhodne poškodbe ali preobremenitve je potrebno izključiti druge vzroke
zanjo (tumorji in vnetja).
Pri pregledu najdemo palpatorno bolečo točko nad lateralnim kondilom stegnenice
1-2 cm nad lateralno sklepno špranjo. Bolečino lahko izzove aktivna fleksija in
ekstenzija kolena v začetnih 30° ob istočasnem pritisku s palcem nad ITT in lateralni
epikondil stegnenice, ob čemer lahko zatipamo tudi krepitacije. Nekateri bolniki
navajajo bolečo palpacijo tudi ob večjem trohantru kolka. Pri pregledu lahko najdemo
omejeno addukcijo kolka, kar nakazuje na napetost ITT ter šibkost abduktorjev kolka.
S Thomasovim testom ocenjujemo zakrčenost mišic iliopsoas, rectus femoris, tensor
fasciae latae in ITT. Pri diagnozi lahko pomagajo tudi provokativni testi za ITT: Ober,
Noble in Renne test. Pri Oberjevem testu bolnik leži na neboleči strani s pokrčenim
kolkom in kolenom, preiskovalec stabilizira večji trohanter in pasivno abducira in
iztegne kolk, nakar kolk v tem položaju pasivno spušča. Če se zgornja noga ob tem
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ne dotakne preiskovalne mize, gre za napetost oz. prikrajšavo ITT. Pri Noblovem
testu bolnik leži na hrbtu, preiskovalec pa pasivno izteguje koleno od kota 90°
ter ob tem izvaja pritisk nad lateralnim epikondilom. Test je pozitiven, če se pojavi
bolečina pri okrog 30° fleksije kolena. Pri Rennejevem testu bolnik stoji enonožno
na simptomatski nogi, ki jo pokrči v kolenu do 30-40°, preiskovalec ima palec nad
lateralnim kondilom stegnenice. Test je pozitiven, če je ob tem prisotna bolečina (7).

POTEK REHABILITACIJE TEKAŠKEGA KOLENA
Obravnava SITT je, ne glede na vzrok, v prvi meri in v veliki večini primerov konzervativna
in stopenjska. Rehabilitacijsko obravnavo delimo v 4 faze - akutna, subakutna, faza
okrevanja in pridobivanja moči ter vračanje v šport.
Cilj akutne faze je zmanjšati lokalno draženje in bolečino. V vsakem primeru je potrebna
modifikacija aktivnosti. V blažjih primerih se sprva priporoča zmanjšati intenziteto
treninga (skrajšati čas treninga in razdaljo, pri katerih se pojavijo simptomi), ob hujših
težavah pa se je potrebno izogibati vsaki vzročni aktivnosti in preiti na alternativne
oblike treninga (npr. plavanje brez treninga nog) za ohranjanje telesne zmogljivosti.
Priporoča se lokalna krioterapija. Smiselna je uporaba nesteroidnih antirevmatikov
v prvem tednu po nastopu težav (8). Lokalna infiltracija kortikosteroida se uporablja
za umiritev hude bolečine in otekanja kot predstopnja za nadaljnje faze rehabilitacije
in običajno ni dovolj kot samostojna metoda zdravljenja (9).
Subakutna faza rehabilitacije se lahko prične po umiritvi akutne faze in bolečine.
Usmerjena je v
korekcijo biomehanskih nepravilnosti, kjer je to možno, ter v raztezne vaje, predvsem
z raztezanjem ITT (slika 2), mišice rektus femoris in iliopsoas. Priporoča se tudi
fascialna obravnava področja lateralnega kolka in stegna s sproščanjem fascije,
mišičnih kontraktur in obravnava prožilnih točk, pri čemer se uporabljajo manualne
tehnike in valji (slika 3) (10).

Slika 2: Raztezne vaje za ITT desne noge
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Slika 3: »Valjčkanje desnega ITT.

Po Cochrane-ovem sistematskem pregledu ni zadostnih dokazov o učinkovitosti
globoke prečne frikcije. Glede na to, da je trenje pomemben dejavnik pri nastanku
SITT, je smiselno omejiti vsakršno dodatno trenje bolečega področja (11). Od fizikalnih
metod zdravljenja se lahko sočasno z manualnimi in kinezioterapevtskimi tehnikami
uporablja tudi ultrazvok z namenon izboljšanja razteznosti kolagenskih vlaken.
Faza okrevanja in pridobivanja moči se lahko začne po razrešitvi problema zakrčenosti
mišic in sprostitvi fascije. Usmerjena je v krepitev abduktorjev kolka, sprva z izvajanjem
vaj v odprti kinetični verigi leže z dvigovanjem noge, kasneje z vajami v zaprti kinetični
verigi (enonožni ravnotežnostni počep in vaja spuščanja medenice) (slika 4) (12).

Slika 4: Enonožni ravnotežnostni počep in spust medenice.

Izvajajo se lahko tudi zahtevnejše vaje s poudarkom na ekscentrični aktivaciji mišic
in z večravninskim gibanjem (13) (slika 5).
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Slika 5: Vaje s poudarkom na ekscentrični aktivaciji in večravninskem gibanju.

Vračanje v športno aktivnost se lahko prične, ko je vadba v odprti in zaprti kinetični
verigi neboleča, pri večini bolnikov po približno šestih tednih. Priporoča se postopno
stopnjevanje aktivnosti, z začetki lahkotnih sprintov in izogibanje teku po klančinah.
V biomehanskih študijah so dokazali, da je pri hitrem teku pri dotiku pete s tlemi
koleno pokrčeno več kot 30° in je trenja ITT preko lateralnega epikondila stegnenice
manj (14). Postopno stopnjevanje intenzitete treninga (frekvence in razdalje) je
dovoljeno v naslednjih 3-4 tednih.

DRUGE OBLIKE ZDRAVLJENJA SITT
Večina bolnikov ugodno odgovori na konzervativne oblike zdravljenja, operativna
terapije je le redko potrebna. Sprosti se lahko posteriorni del distalnega ITT, naredi
osteotomija lateralnega epikondila stegnenice ali burzektomija.
Od novejših metod zdravljenja je potrebno omeniti terapijo z zunajtelesnimi udarnimi
valovi (ESWT), za katero Liao in sod. v letos objavljeni metaanalizi o učinkovitosti ESWT
pri tendinopatijah kolena trdijo, da ESWT zmanjša bolečino in izboljša funkcionalno
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okrevanje bolnikov z mehkotkivnimi okvarami kolena brez pomembnih stranskih
učinkov, vendar je študij o učinkovitosti ESWT pri SITT malo (15).
Nekatere študije opisujejo obetajoče rezultate tudi po aplikaciji s trombociti bogate
plazme (PRP) (16, 17), terapije z matičnimi celicami (18) in infitracije botulin toksina
(19), a je dokazov z metodološko ustreznimi študijami malo. Potrebne so dodatne
randomizirano kontrolirane študije za potrditev učinkovitosti teh terapij kot glavne
oblike zdravljenja.
Patelarna tendinopatija ali skakalčevo koleno
Leta 1973 je Blazina vpeljal izraz »skakalčevo koleno« za opredelitev sindroma bolečine
v sprednjem kompartmentu kolena v področju kvadricepsove in patelarne tetive oz.
njunih narastišč (20). Danes izraz rabimo predvsem za razbolelost proksimalnega
prirastišča patelarne tetive na apeksu pogačice (kronična insercijska tendinopatija
kot preobremnitveni sindrom).
Patelarna tetiva je na tem mestu, še posebej njen globlji del, izpostavljena velikim
nateznim silam pri aktivnostih s skoki, tekom in z globokimi počepi. Prevalenca
patelarne tendinopatije je visoka pri košarkarjih in odbojkaših, pri katerih se pogosto
ponavljajo eksplozivne ekstenzije kolena in ekscentrične obremenitve ekstenzornega
aparata. Najpogostejša je v starosti 16–40 let (21).
Akutno obdobje po nastopu težav vključuje aktivni vnetni proces po poškodbi, ki
ob ustreznem zdravljenju izzveni v nekaj tednih (3–6 tednov). Histopatološko niso
dokazali vnetnih celic in mediatorjev vnetja, zato ne govorimo o tendinitisu temveč
o tendinozi. Gre za neuspešen proces zacelitve tetive, ki ga zaznamuje mukoidna
degeneracija strukture tetive in posledična kronična tendinoza (6 tednov do nekaj
mesecev) (22). Rezultat je slabša kakovost in dezorganizacija kolagenskih vlaken,
kar zmanjša raztezno moč in elastičnost tetive. Kronifikacija zahteva podaljšano
obdobje celjena (3–6 mesecev).
Etiološki dejavniki so številni. Med intrinzične dejavnike sodijo: moški spol, genetska
predispozicija, neravnovesje moči mišičnih skupin, slaba drža, hiperpronacija stopala,
zmanjšan obseg dorzifleksije gležnja, slaba mišična moč mečnih in glutealnih mišic
ter stabilizacijskih mišic trupa, zmanjšana prožnost kvadricepsa in zadnje lože. Med
ekstrinzičnimi dejavniki naštevajo predvsem povečane in ponavljajoče se obremenitve,
preveliko intenziteto treningov (frekvenca in čas), biomehanske nepravilnosti in slabe
tehnike treniranja, posebej nepravilni skoki in doskoki, vključno s trdimi doskoki z
manj gibljivosti (»amortizacije«) v kolenu in gležnju, kar dokazano poveča tveganje
(23). Dejavnik tveganja je tudi prehitro večanje obremenitev treninga (intenzitete,
trajanja in frekvence za več kot 10 % tedensko).
Pri pregledu najdemo bolečo palpacijo patelarnega ligamenta ob proksimalnem
narastišču, tetiva je lahko zadebeljena. Medialni vastus je lahko oslabljen in hipotrofičen.
Pozitiven je test enonožnega počepa na konusu z nagibom 25º ali na ravni podlagi.
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Blazina je predlagal shemo ocenitve patelarne tendinopatije, ki vključuje štiri stadije:
1.fazo:
bolečina je prisotna le po aktivnosti,
2. faza:	bolečina je prisotna med in po aktivnosti, vendar je športno
udejstvovanje še na zadovoljivem nivoju,
3. faza:	zaznamuje progresivno napredovanje bolečin in nelagodja, ki ovira
športno udejstvovanje in tekmovanja,
4. faza:
popolna prekinitev patelarne tetive (20).
REHABILITACIJSKA OBRAVNAVA SKAKALČEVEGA KOLENA
Rehabilitacijska obravnava je usmerjena v zagotavljanje ravnovesja med obremenitvami
in zmožnostjo tetive za regeneracijo, ne pa toliko v zmanjšanje ventnega procesa.
Običajno traja več kot tri mesece do popolnega okrevanja.

1.FAZA:	ZAČETNA REHABILITACIJA Z ZMANJŠANJEM
BOLEČINE, DELNIM ALI SORAZMERNIM
RAZBREMENJEVANJEM
Zmanjšanje športnih obremenitev je neposredno povezano z zmanjšanjem bolečine.
Potrebno je zmanjšati obseg, količino in frekvenco provokacijskih dejavnosti in
obremenitev (predvsem skokov, teka in globokih počepov) na tetivi znosni nivo.
V tej fazi je izredno pomembna edukacija bolnika glede razbremenitve tetive ob
nadaljevanju vadbe za ohranjanje telesne pripravljenosti (vadba v vodi, sobno kolo).
Pomembno je aktivno ogrevanje (stacionarno kolesarjenje z minimalnim uporom
5–10 minut) in raztezanje mišic spodnjih udov pred in po vadbi, globoka prečna
frikcija patelarne tetive, izvajanje ekscentrične vadbe za kvadriceps, jačanje kolčnih in
kolenskih mišic, uporaba ortoz za pogačico in krioterapija. Slednji dve ter stabilizacija
pogačice s tapingom in protibolečinska elektrostimulacija lahko le delno in začasno
zmanjšajo bolečine, nikakor pa niso učinkovite na daljši rok (21).
Mehkotkivna mobilizacija je koristna za zmanjševanje bolečine in fibroze ter za
usmerjanje poteka kolagenskih vlaken s frikcijsko masažo za 5–10 minut dvakrat
dnevno (21).
Ekscentrične vaje
Visnes in Bahr pravita, da rezultati o učinkovitosti ekscentrične vadbe niso prepričljivi,
saj ne pomaga vsem, le približno polovici športnikov (24), Johnson in Alfredson pa sta
mnenja, da je ekscentrična rahlo/nekoliko boleča vadba učinkovita pri tendinopatijah
(25). Natačnen mehanizem delovanja je nepoznan, vendar najverjetneje stimulira
regeneracijo tetive. Mnenja, da mora biti vadba neboleča, so deljena. Kljub naštetemu
je vključena v rehabilitacijsko obravavno patelarne tendinopatije. Pri izvajanju
ekscentričnega programa vadbe za patelarno tendinopatijo se svetuje popolna
opustitev treningov prvih 8 tednov s postopnim vračanjem v treninge v nadaljnjih 4
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tednih. Dokazali so, da odbojkaši, ki so bili vključeni v ekscentrični trening in so hkrati
nadaljevali s treningi in tekmovanji, niso imeli koristi od ekscentrične vadbe (24).
Rehabilitacijski program se stopnjuje od delne obremenitve brez bolečine do postopne
obremenitve s polno telesno težo (21). Priporoča se izvajanje vaj na konusu z nagibom
25º progredientno, recimo sprva v bazenih z nivojem vode do pasu, nato do višine
kolka, nato na suhem na napravah z razbremenitvijo telesne teže, najprej bilateralno
ekscentrično, nato enonožno ekscentrično do polne obremenitve (slika 6). Tudi hitrost
izvajanja vaj se lahko spreminja. Sayana in sodelavci so ugotovili da ima samo 56
% nešportne populacije koristi od ekscentričnih počepov s polno telesno težo (26),
tako da Rutland in sodelavci menijo, da imajo prednost neboleče obremenitve (21).
Ekscentrične vaje se ne izvajajo pri fleksijah v kolenu večjih od 60º, saj pri fleksiji 70º
in več pride do nezaželjenega povečanja kompresije v patelofemoralnem sklepu (27).
V izogib patelofemoralni bolečini odsvetujejo upogib kolena nad 60º (28).

Slika 6: Ekscentrična vadba v razbremenjenem položaju (slika levo) in s polno obremenitvijo z dodatno
težo (nahrbtnik) (slika desno).
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2. FAZA:	PROGRESIVNA VADBA ZA POVEČANJE
OBREMENITVENE ZMOŽNOSTI
Potrebno je izboljšati moč in vzdržljivost mečnih mišic, kvadricepsa, glutealnih mišic
ter izvajati vaje za stabilizacijske mišice trupa, odstraniti omejitve gibljivosti sklepov
in zakrčenost mišic. Večje obremenitve tetive pri ekscentričnih vajah lahko dosežemo
z uporabo nahrbtnika z dodatno težo (slika 6). V progresivni fazi rehabilitacijske
obravnave se hitrost povečuje vse do balističnega tipa obremenitev s počepi ob
doskokih. Začetna dodatna teža v nahrbtniku naj se začne pri 10 % telesne teže in
naj se povečuje po 5 kg. Zaključek drugega stadija vključuje počasni jogging brez
bolečin na ravni podlagi in kolesarjenje proti uporu ali jogging v vodi (21).

3. FAZA:	ŠPORTNO SPECIFIČNA VADBA IN
POVRATEK V IGRO
Nadaljuje se z vadbo iz 2. faze rehabilitacije s povečevanjem dodatne teže pri
ekscentrični vadbi ter vključevanje skokov iz nižjih in kasneje višjih leg (slika 7),
skoki naprej in nazaj, skoki v stran, preskakovanje kolebnice, tek z obratom in vse
aktivnosti, ki jih športnik v svoji panogi izvaja. Edukacija bolnika v tej fazi poudarja
pomen izvajanja vaj tudi doma in izogibanje treningu na betonskih podlagah (21).

Slika 7: Skoki naprej s treningom »mehkega« pristanka.

DRUGE OBLIKE ZDRAVLJENJA PATELARNE TENDINOPATIJE
Zunajtelesni udarni valovi (ESWT) so se pričeli uporabljati pri kroničnih tendinopatijah
v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja (29). Ni še jasnega dogovora o
protokolih zdravljenja, sicer pa je ESWT varna in obetajoča terapija s pozitivnim
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učinkom na bolečino in funkcijo kolena (30). Liao in sodelavci so leta 2018 objavili
metaanalizo randomizirano kontroliranih raziskav glede ESWT za tendinopatije ob
kolenu, kjer so zaključili, da ima lahko nizkoenergijski fokalni ESWT večji učinek v
primerjavi z visokoenergijskim, dočim za radialne udarne valove velja obratno (15).
ESWT se ni izkazala kot primerna in učinkovita terapija pri blagih tendinopatijih v
zgodnji fazi bolezni (31).
Uporaba nesteroidnih zdravil in kortikosteroidnih injekcij glede na patofiziološki
substrat tendinopatije ni logično utemeljena, saj gre za degenerativno patologijo brez
vnetja in njena dolgoročna učinkovitost ni bila potrjena. Kortikosteroidne injekcije so
kontroverzne zaradi vpliva na kolagensko sintezo in zmanjšanje moči tetive.
Objavljene so študije o uporabi ultrazvočno vodene sklerozacije (32), infiltracije z
rastnimi faktorji in s trombociti bogate plazme, vendar so potrebne dodatne raziskave
glede njihove učinkovitosti.

ZAKLJUČEK
Zdravljenje preobremenitvenih sindromov kolena je v prvi meri konzervativno.
Najprej je potrebno zmanjšati obremenitev, popraviti biomehanske nepravilnosti,
izvajati razteztne vaje in vaje za moč, v poštev pride tudi farmakološko zdravljenje
in modalnosti fizikalne terapije. Vračanje v želene obremenitve mora biti vedno
postopno. V kolikor po več mesecih konzervativna individualizirana obravnava
ne prinese želenih rezultatov, je v določenih primerih potrebno razmisliti tudi o
operativni terapiji.
Pri bolnikih s preobremenitvenimi sindromi kolena se srečujemo s problemom
visoko motiviranih posameznikov za zgodnjo vrnitev v svojo panogo, ki je pripeljala
do preobremenitvenega sindroma. Pri njih je potrebno poudariti dolgoročne
posledice prezgodnjega vračanja v športno in delovno aktivnost. Ob navedenem je
zelo pomemben temeljit pogovor z edukacijo bolnika, ki je sestavni del zdravljenja
bolnikov s preobremenitvenimi sindromi. S tem pridobimo bolnikovo zaupanje in
sodelovanje, verjeti mora v postavljeno diagnozo in zastavljen program zdravljenja
in se zavedati svoje odgovornosti in aktivne vloge v programu rehabilitacije.
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VNETNA OBOLENJA IN SEPTIČNI ARTRITIS
KOLENA
Jakob Naranđa

UVOD
Okužbe sklepov predstavljajo v ortopediji nujno stanje, ki zahteva hitro in učinkovito
zdravljenje. Zaradi prisotnosti patogenih organizmov v sklepu in sproščanja toksinov,
so znotraj sklepna tkiva pri septičnem artritisu, predvsem hrustanec, kmalu po
okužbi izpostavljena nepopravljivi škodi s trajnimi posledicami. Med obolenja
sklepov prištevamo tudi obrabne bolezni ter revmatska obolenja. Med najpogostejše
revmatske bolezni, ki prizadenejo koleno, spadajo: revmatoidni artritis, spondiloartritisi
in s kristali povzročeni artritisi.
Bolezni sklepov lahko delimo na ne-vnetna obolenja, kot je npr. osteoartritis (artroza)
in pomeni degenerativno sklepno obolenje, in vnetna obolenja, kamor prištevamo
revmatoidni artritis, seronegativne artropatije, s kristali povzročene artropatije, idr.

BOLEZNI SKLEPOV
NE - VNETNI ARTRITISI
- OSTEOARTRITIS - ARTROZA (degenerativno sklepno obolenje)
- Druga obolenja: nevropatska artropatija (Charcot), metabolna obolenja
(alkaptonurija, hemokromatoza), idr.
VNETNI ARTRITISI
- SEROPOZITIVNI
revmatoidni artritis (RA), juvenilni (JRA)
- SERONEGATIVNI SPONDILOARTRITISI
- ankilozirajoči spondilitis
- reaktivni artritis (Reiterjev sindrom)
- psoriatična artropatija
- enteropatični artritis
- S KRISTALI POVZROČENI ARTRITISI
- PUTIKA = natrijev urat
- PSEVDO-PUTIKA = CPPD (kalcijev pirofosfat dihidrat)
- Drugo: hondrokalcinoza, kalcijev (hidroksi) apatit, kalcijev oksalat
- INFEKCIJSKI ARTRITISI
- Bakterijski, virusni, glive, Limska bolezen, TBC
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SEPTIČNI ARTRITIS (SA)
SA predstavlja bakterijsko vnetje nativnega sklepa. Gre za obolenje, ki najhitreje
uniči sklep, zato je pomembno hitro prepoznavanje bolezni in pravilno zdravljenje.
Incidenca SA v splošni populaciji znaša 2-10 na 100.000 ljudi letno, povečana je
med skupinami bolnikov z revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo, imunsko
oslabeli bolniki itd.

PATOGENEZA
Glede na mehanizem nastanka ločimo: hematogeno širjenje, širjenje iz metafiznega
oz. epifiznega področja kot posledica zapleta osteomielitisa pri otrocih, in eksogen
vnos med operativnim posegom, travmo ali redkeje med punkcijo sklepa ali lokalno
aplikacijo kortikosteroidov.
Hematogeno pridobljen artritis pomeni okužbo z nekega drugega vnetnega žarišča
v telesu (endokarditis, kateterska okužba). Ker ima sinovialna membrana močno
kapilarno mrežo in je brez bazalne membrane, zlahka prepušča mikroorganizme v
sklepno špranjo. Bakterije v sklepu sprožijo akutni sinovitis, pride do proliferativne
hiperplazije in vdora vnetnih celic, predvsem nevtrofilcev. Sproščanje citokinov in
proteaz vodi do hitre nepovratne okvare sklepnega hrustanca (lahko že v nekaj urah)
in do izgube subhondralne kosti (v nekaj dneh).

POVZROČITELJI
Najpogostejši povzročitelji SA so stafilokoki (Staphylococcus aureus), ki je odgovoren
za 50-80% vseh okužb sklepov, drugi najpogostejši povzročitelji SA pri odraslih
so streptokoki. Koagulaza negativni stafilokoki in anaerobi so v glavnem prisotni
pri implantaciji endoprotez ali po artroskopiji. V 10 - 20 % SA ni možno ugotoviti
povzročitelja niti v sinovialni tekočini niti v hemokulturah. Pred cepljenem je pri
dojenčkih bil pogost tudi povzročitelj H. influenze, pri malčkih (starost 1-4 let) je
možen povzročitelj tudi K. Kingae.
Najpomembnejši dejavniki tveganja za nastanek SA so degenerativna obolenja
sklepov, revmatoidni artritis (RA), sladkorna bolezen in starost nad 80 let. Bolniki z
RA imajo kar 10-krat večje tveganje za nastanek SA.
Pogoste intraartikularne aplikacije kortikosteroidov povečajo tveganje za nastanek SA,
prav tako vsa težja sistemska obolenja, imunska oslabelost in bolezni s tveganjem
za bakteriemijo (intravenska aplikacija drog, endokarditis itd).

KLINIČNA SLIKA
Bakterijsko vnetje sklepa poteka zelo hitro, klinična slika se razvija v roku nekaj ur. Ob
tem so izraženi vsi klasični znaki vnetja: sklep močno oteče in je močno boleč, topel
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oz. vroč in rdeč, koža je napeta, bolečina je zelo huda, posebno ko gre za zbiranje
gnoja v sklepu, sklep je slabo gibljiv. Telesna temperatura je povišana z mrzlico,
v sklepu se nabere eksudat, kasneje je ta gnojen. V večini primerov je prizadet en
sklep - monoartritis (v 90%), redkeje pa je prizadetih več sklepov (oligoartritis v 10%).
Najpogosteje je prizadet kolenski sklep (45-55%). V primeru migracijskega septičnega
artritisa pri mlajših odraslih (prizadetost več sklepov) s pustulami palmarno in
plantarno pomislimo tudi na okužbo z gonorejo.
Gnojno vnetje sklepa lahko delimo v štiri faze: oteklina in rdečina sinovije, sekrecija
fibrina s fibrinskimi oblogami v sklepu, hipertrofija sinovije z vraščanjem panusa
v hrustanec in začetnim propadanjem hrustanca, destrukcija hrustanca in kosti.

DIAGNOZA
Dokončna diagnoza SA temelji na dokazu bakterij v sinovijski tekočini, zato je ob
kliničnem sumu na SA potrebno takoj opraviti punkcijo prizadetega sklepa pred
uvedbo antibiotične terapije in analizirati sinovijsko tekočino. Sinovijsko tekočino
analiziramo biokemično (prisotnost levkocitov, delež segmetiranih levkocitov,
koncentracija glukoze) (tabela 1) ter mikrobiološko. Pri mikrobiološki preiskavi
sinovijske tekočine dokažemo bakterije v kulturi pri 90% bolnikov s SA, v kolikor
niso pred tem prejemali antibiotične terapije. Vsem bolnikom s SA odvzamemo pred
uvedbo antibiotične terapije tudi hemokulture, ki so pozitivne pri 50-70% bolnikov
s SA, ter opravimo laboratorijske preiskave (KKS,CRP,SR). Punktat pregledamo tudi
na prisotnost kristalov.
Slikovne preiskave (RTG sklepa) v začetnih fazah diagnostike SA ne prikažejo skeletnih
sprememb, lahko pa nam pokažejo morebiten drug razlog septičnega izgleda kolena
(malignom!). Pomagamo si lahko tudi z UZ sklepa, ki prikaže prisotnost izliva v sklepu,
zlasti pri sklepih, kjer to klinično težje ocenimo (kolk, rama).
Normalno SA
diagnoza

Vnetno

Hemoragični izliv

Septični artritis RA, JRA, SLE, putika, Hemofilija,
reaktivni, itd.
poškodba

viskoznost

visoka

nizka

različno

različno

izgled

bister

moten

bister-moten

krvav

Levkociti (*109/l) < 0.2
PMNs
<25 %

> 50
> 75%

20-50
50-75 %

0.2 – 2
50-75 %

Konc glukoze

NIZKA

Do 75 % serumske Enaka serumski

Enaka
serumski

* PMNs = polimorfonuklearni (delež segmentiranih levkocitov)
Tabela 1: Biokemična analiza sinovijske tekočine pri različnih obolenjih sklepa
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ZDRAVLJENJE
Zdravljenje je antibiotično in/ali kirurško. Antibiotično zdravljenje je parenteralno, kjer
bolniku najprej predpišemo empirično antibiotično terapijo (izkustveno zdravljenje), ki
jo čez 2-3 dni (ob dokazu bakterij v kulturi in ob znanem antibiogramu) prilagodimo
glede na dokazanega povzročitelja bolezni. Najpogosteje izkustveno predpišemo
antibiotik, ki učinkuje na stafilokoke in streptokoke, pogosto se odločimo za
betalaktamski antibiotik (npr. Flukloksaciklin 2g/6ur). Ob prejemu rezultatov kužnin
terapijo usmerimo glede na povzročitelja. Običajno trajanje antibiotične terapije
je 3 tedne ( 2- 4 tedne). V primeru, da je zdravljenje kirurško, je potrebno hitro
ukrepanje, saj gnoj oz. prisotnost bakterij v sklepu že v nekaj urah pričnejo škodovati
sklepnemu hrustancu. Predvidoma je že predhodno opravljena punkcija sklepa delno
razbremenila sklep, zato lahko ob sočasni punkciji in odvzemu vzorcev punktata za
ustrezne preiskave opravimo tudi spiranje sklepa. V nekaterih primerih je potrebna
tudi drenaža sklepa s pomočjo artroskopske tehnike, kjer istočasno tudi ocenimo
notranjost sklepa in po potrebi opravimo zadostno odstranitev sklepnih struktur, ki
kažejo znake vnetja (notranja sklepna ovojnica).

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Diferencialno diagnostično moramo pomisliti na druga obolenja, ki lahko potekajo
s podobno klinično sliko: reaktivni artritis, revmatoidni artritis in druga revmatska
obolenja sklepov, protin, psevdoprotin, virusni artritis, artritis v sklopu limske borelioze
idr. Pomisliti je potrebno tudi na septični burzitis, ki se prav tako najpogosteje
pojavlja v področju kolena (prepatelarno in pretibialno) in daje podobno klinično sliko
kot SA, prisotna je: rdečina, oteklina, bolečina in subkutana fluktuenca. To je zlasti
pomembno, da ob morebitnem burzitisu ne opravimo punkcije sklepa, saj bi s tem
lahko bakterijo zanesli v sklep.

REVMATOIDNI ARTRITIS
RA je kronična vnetna sistemska bolezen avtoimune narave. Prizadeti so predvsem
sklepi, lahko pa sočasno tudi notranji organski sistemi. Ženske zbolevajo trikrat
pogosteje, večina bolnikov je starih med 30 in 55 let. Klinična slika je z začetka
nespecifična, pojavi se slabo počutje, izguba apetita, utrujenost, lahko subfebrilnost.
Začetek je počasen ali nenaden. Značilno je simetrično sklepno vnetje (artritis), ki
traja 6 tednov ali več, in se pojavi na treh ali več skupinah sklepov, predvsem malih
sklepov prstov rok in stopal. Za RA je značilno simetrično vnetje sklepov zapestja,
MCP in PIP sklepov na rokah ter MTP sklepov na stopalih. Bolezen lahko prizadene
vse periferne sklepe, izjemoma so prizadeti tudi veliki sklepi. Bolečina v sklepih je
stalna, najhujša je zjutraj. Prisotna je jutranja okorelost, ki traja več kot eno uro. V
napredovali fazi se razvijejo deformacije sklepov (ulnarna deviacija in deformacija
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prstov v obliki labodjega vratu ter flekotornih kontraktur). Pri 20-25 % bolnikov se
pojavijo revmatoidni vozliči na mehanično izpostavljenih mestih (komolci, podlahti),
ki napovedujejo težji potek bolezni. Pri 80 % bolnikov z RA ugotavljamo revmatoidne
faktorje (RF), tedaj govorimo o seropozitivni bolezni. Visoke vrednosti RF napovedujejo
napredujočo bolezen. Za RA so zelo značilna tudi protitelesa proti cikličnemu
citruliranemu peptidu (anti-CCP), ki jih najdemo pri 50-70 % bolnikov, pri 15-30 %
bolnikov se pojavljajo celo pred RF in prav tako napovedujejo resnejši potek bolezni.
Kolenski sklepi so v okviru RA prizadeti simetrično, prisotna je bolečina in oteklina,
tudi izliv in varus oz. valgus deformacije.
Sodobno zdravljenje RA je zgodno in intenzivno, cilj je popolna umiritev bolezni
(remisija) ali čim nižja vnetna aktivnost, s čimer preprečimo napredovanje in škodljive
posledice bolezni.

SPONDILOARTROPATIJE
ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS
Ankilozirajoči spondilitis je kronična revmatična bolezen, za katero je značilna
prizadetost sakroilikalnih sklepov in hrbtenice. Prizadene lahko tudi periferne sklepe.
Ankiloza pomeni zatrditev, spondilitis pa vnetje v predelu vretenc. Moški obolevajo
trikrat pogosteje kot ženske. Pri 90-95% bolnikov najdemo pozitiven HLA B-27.
Bolezen se navadno začne v zgodnji odrasli obliki. Prvi znaki bolezni so bolečine v
spodnjem delu hrbtenice in v področju sakroiliakalnih sklepov. Tudi pri ankilozirajočem
spondilitisu je značilna jutranja okorelost. Bolezen se lahko občasno prične tudi s
prizadetostjo perifernih sklepov, prizadet je lahko tudi kolenski sklep. Navadno je
prizadetost sklepov asimetrična. Vnetja perifernih sklepov je prehodnega značaja
in ne pusti dolgotrajnih nepopravljivih sprememb. Lahko se pojavljajo vnetja na
narastiščih kit, mišic na kost – entezitisi, kar je najpogosteje na petah (na nasadišču
Ahilove kite), lahko tudi drugje (okrog kolkov, na medenici). Vnetje določenega dela
očesa ali uveitis je pogost zunaj-sklepni pojav pri ankilozirajočem spondilitisu in se
pojavlja pri 25 do 40 % bolnikov. Bolniki navajajo nenadno nastalo bolečino v očesu,
meglen vid in težko prenašajo močno svetlobo. Gre za resen pojav, pri katerem je
nujno zdravljenje pri specialistu za očesne bolezni.
Ankilozirajoči spondilitis lahko poteka zelo različno, zato je zdravljenje prilagojeno
posameznemu bolniku. Obdobja s hujšimi bolečinami si večina bolnikov uspešno
lajša z nesteroidnimi antirevmatiki in fizikalno terapevtskimi ukrepi. Če ima
bolezen neugoden potek in bolnika zelo ovira, lahko zdravnik predlaga zdravljenje
z imunomodulirajočimi zdravili, glukokortikoidi in biološkimi zdravili, ki pri nekaterih
bolnikih umirijo vnetje in upočasnijo napredovanje bolezni. Pri nekaterih je potrebno
tudi kirurško zdravljenje.
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PSORIATIČNI ARTRITIS
Prizadene približno 5-30% ljudi s psoriazo, moški in ženske so enako prizadeti.
Navadno se pokaže kožna bolezen pred artritisom. Značilno so oboleli DIP sklepi,
v 90 % se pojavijo tudi spremembe na nohtih. Oteče lahko en ali več prstov, gre
za vnetje mehkih tkiv, entezitis in tenosinovitis (daktilitis), v 30 % zasledimo t.i.
klobasaste prste. Značilna je asimetrično obolevnost sklepov. Najbolj destruktivno
obliko imenujemo artritis mutilans. Zaradi obrabe sklepov lahko pride do skrajšanih
prstov in fenomena teleskopa. Na rentgenogramu zasledimo ankilozo malih sklepov,
osteolizo in zašiljeno konico distalnih falang prstov. Veliki sklepi so prizadeti redkeje,
še najpogosteje koleno. Pri bolniku s kroničnim asimetričnim artritisom kolenskega
sklepa je zato potrebno pogledati tudi za morebitnimi znaki luskavice.
REAKTIVNI ARTRITISI (Reiterjev sindrom)
Predstavlja aseptično sklepno vnetje in ga spremlja klasična triada: boleč sklep, pekoč
občutek pri uriniranju in motnja vida (angl.: “Can’t see, pee, or bend the knee”). Navadno
prizadene mlajše moške, prisoten je oligoartikularni artritis, uretritis in konjuktivitis.
Prične se kot nenadno asimetrično otekanje sklepa (koleno, gleženj, kolk), ki lahko
traja 3-5 mesecev. Prisotna je lahko bolečina v peti in daktilitis.
Sklepno vnetje se razvije po okužbi sluznice urogenitalnega trakta, prebavil ali
dihal pri genetsko predisponiranem posamezniku. Okužbi sledi obdobje brez težav
(1-4 tedne). Večinoma so prizadeti veliki sklepi na nogah, pogosti so sklepni izlivi.
Zdravljenje je simptomatsko (NSAID) in kasneje fizikalna terapija.
ENTEROPATIČEN ARTRITIS
Prizadene bolnike v sklopu kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB). Klinična slika
je raznolika, v glavnem gre za nedeformirajoč artritis, prizadeti so periferni sklepi
in hrbtenica. Oba spola sta enako pogosto prizadeta, najpogosteje med 25. in 45.
letom starosti, zboli do 10 % bolnikov z ulceroznim kolitisom in 20 % bolnikov s
Chronovo boleznijo. Vnetje se navadno začne nenadoma, pogosto je prizadet samo
en sklep, to so največkrat veliki sklepi spodnjih udov (koleno, gleženj), redkeje kolki
in zgornje okončine.
S KRISTALI POVZROČENA ARTROPATIJA
Med patologijami, ki so povzročene zaradi akumulacije kristalov ali depozitov ob
sklepu, ločimo: protin (kristali natrijevega urata), psevdoprotin (kristali kalcijevega
pirofosfata – CPPD), poznamo tudi druge redkejše oblike bolezni odlaganja kristalov
(npr.: kalcijev apatit v okviru tumorske kalcinoze, kalcijev oksalat pri bolnikih na
dializi, ipd.).
PROTIN
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Putika, protin ali giht nastane zaradi motnje v metabolizmu purina, kar povzroča
hiperurikemijo. Posledično nastajajo depoziti uratnih kristalov v sklepih in drugih
mehkih tkivih. Vzrok nastanka bolezni je bodisi zvečana tvorba sečne kisline iz
purinov ob zaužiti hrani in/ali posledica premajhnega izločanja preko ledvic. Večina
bolnikov (do 90 %) je moških, starih med 30-50 let, ženske so navadno prizadete
v postmenopavzalnem obdobju. Artritis se večinoma začne nenadoma s hudo
bolečino, sklep je pordel, vroč, močno občutljiv na dotik. Navadno je prizadet le en
sklep (v manj kot 10% je prizadetost poliartikularna), v več kot 50 % je prvi prizadet
nožni palec (1. MTP) sklep, kar imenujemo podagra. Drugi pogosto prizadeti sklepi
so: gleženj, koleno, komolec, zapestje in mali sklepi rok. Če bolezni ne zdravimo,
postanejo napadi vse pogostejši in hujši ter dolgotrajnejši. Sočasno lahko v podkožju
opazimo tofe (mehkotkivne spremembe). Dokončno diagnozo potrdimo z dokazom
igličastih negativno dvolomnih kristalov natrijevega urata v sinovijski tekočini pod
polarizacijskim mikroskopom. Zdravljenje je v času akutne faze simptomatsko z
NSAID, v kronični fazi pa predpišemo alopurinol, in druge konzervativne ukrepe
(redukcija telesne teže, abstinenca, dieta).
PSEVDOPROTIN
Psevdoprotin je sklepno vnetje, ki nastane zaradi odlaganja posebnih kristalov
(kalcijevega pirofosfat dihidrata) v sklepni hrustanec in sklepno tekočino. Razmerje
pogostnosti med protinom in psevdoprotinom je 2 : 1. Oba spola zbolevata enako.
Več kot 80 % bolnikov je starejših od 60 let. Vzroki za nastanek kristalov kalcijevega
pirofosfat dihidrata so v biokemičnem neravnovesju več encimskih sistemov in v
spremembi nekaterih snovi v sklepnem hrustancu, ki sicer zavirajo tvorbo kristalov.
Simptomi in znaki se kažejo različno, po poteku je psevdoprotin precej podoben
protinu. Prizadet je posamezen sklep: koleno, zapestje, komolec, rama ali gleženj.
Vnetje se seli iz sklepa v sklep, lahko se pojavijo sistemski znaki, kot so zvišana telesna
temperatura in zmedenost. Redko je prizadetih več sklepov hkrati. Rentgenska slika
pokaže hrustančne kalcifikacije, najpogosteje v kolenskih meniskusih (hondrokalcinoza).
Dokončno diagnozo omogoča pregled sklepne tekočine pod polarizacijskim
mikroskopom, kjer dokažemo pozitivno dvolomne kristale kalcijevega pirofosfata.
Zdravljenje temelji na lajšanju bolečin in vnetja z nesteroidnimi antirevmatiki. Če je
večji sklep močno otečen, s povečano količino sklepne tekočine, ga izpraznimo in
vbrizgamo vanj glukokortikoid. Pri takojšnjem zdravljenju napad mine v dveh dneh,
redko traja dlje od tedna.
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ZAKLJUČEK
Pri bolnikih z otekanjem enega ali več sklepov moramo pridobiti jasno anamnezo
in opraviti temeljit klinični pregled. Nujno moramo prepoznati septični artritis, ki ga
spremljajo lokalni in tudi sistemski znaki vnetja. Pred uvedbo antibiotične terapije
moramo obvezno odvzeti kužnine (hemokulture in punktat sklepa). Diagnozo pri
večini revmatskih bolezni postavimo klinično. Ob tem so nam v pomoč laboratorijske
preiskave (RF, HLA-B 27, idr.), pri napredovalih revmatskih obolenjih tudi slikovne
preiskave. Kadar sumimo na artritis povzročen s kristali, nam dokončno diagnozo
potrdi pregled sinovijske tekočine pod polarizacijskem mikroskopom.
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NUJNA STANJA KOLENSKEGA SKLEPA IN
KDAJ JE NAPOTITEV K ORTOPEDU NUJNA
Samo K. Fokter

UVOD
Koleno je eden od najbolj kompleksno zgrajenih sklepov z zapleteno biomehaniko, ki
se zaradi velikih sil, ki jih nanj prenašajo dolge ročice, pogosto poškoduje. Ocenjujejo,
da predstavlja bolečina v kolenu drugi najpogostejši razlog, zaradi katerega bolniki
potrebujejo pomoč v skeletno patologijo usmerjenega specialista.1 Funkcionalnost
kolena je v veliki meri odvisna od njegove gibljivosti, le-ta pa je bistveno bolj
pomembna v smeri iztega, kakor v smeri upogiba. Nujno ortopedsko zdravljenje je
zato usmerjeno v preprečevanje sklepnih kontraktur, ki vodijo v propad sklepnega
hrustanca in posledično trajno izgubo funkcije sklepa. V pričujočem prispevku bomo
kratko predstavili najpogostejša bolezenska stanja in poškodbe kolena, ki jih je
potrebno zdraviti čimprej.

GNOJNI ARTRITIS
Na možnost gnojnega (septičnega) artritisa moramo pomisliti vedno, kadar
anamnestično izvemo za poškodbo z možnostjo penetrantne rane v širšem področju
kolenskega sklepa. Ni nujno, da gre za jasno vidno vbodnino, vreznino ali vžaganino,
ki zahtevajo takojšnjo primarno kirurško oskrbo z natančno revizijo globljih struktur,
lahko se je majhna vstopna raninica že zacelila, bolnik oz. bolnica pa je na poškodbo
v vmesnem času pozabila, zato moramo predel kolena vedno natančno pregledati.
Možni so tudi najrazličnejši ugrizi. Avtorji poročajo npr. o hudem septičnem artritisu,
ki se je razvil po ugrizu ribe iglice, odlomljene dele njenih čeljusti pa so pri kirurški
reviziji našli znotraj kolenskega sklepa.2
Prenos okužbe je seveda lahko tudi hematogen. Povzročitelj je v večini primerov
zlatorumeni stafilokok (Staphilococcus aureus). Praviloma ga izoliramo iz punktata
kolena. Punkcija kolenskega sklepa predstavlja temeljni diagnostični postopek pri
sumu na septični artritis. Makroskopsko gnojnega vnetja, ki ga povzročajo bakterije,
ne moremo ločiti od drugih (nebakterijskih) vnetij, npr. akutnega zagona putike, zato
punktat vedno pošljemo tako na biokemične preiskave in štetje celic, kakor tudi na
biogram in antibiogram. Šele po odvzemu vzorca punktata uvedemo (empirično)
antibiotik, ki ga po prejemu mikrobioloških izvidov po potrebi zamenjamo s specifičnim
preparatom. Ob tem je pomembno vedeti, da biokemični izvid punktata prejmemo
najkasneje v eni uri, v tem času pa je lahko na voljo tudi izvid barvanja po Gramu, v
kolikor smo mikrobiologa o naročilu pravočasno obvestili. Urični artritis je mogoče
nedvomno potrditi le z dokazom kristalov urata pod polarizacijskim mikroskopom.
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V zadnjem času vse pogosteje srečujemo maligno potekajoča gnojne artritise,
povzročene s sevi Staphilococcus aureusa, ki izločajo Panton-Valentinov leukocidin
(PLV). Gre za resno okužbo, ki lahko povzroči multiorgansko odpoved in smrt sicer
zdravega mladega bolnika v manj kot 36 urah.3 Potrditev expresije PLV-gena je
mogoča le v nacionalnem referenčnem mikrobiološkem laboratoriju, kar je zamudno,
zato moramo pri fulminantnem poteku S. Aureus septičnega artritisa pomisliti na
to možnost in ga pričeti zdraviti z ustrezno kombinacijo antibiotikov (klindamicin in
linezolid) še pred dokončno tipizacijo.

ZNOTRAJSKLEPNI ZLOMI
V kolenskem sklepu artikulirajo stegnenica, golenica in pogačica. Zlomi distalnega dela
stegnenice, proksimalnega dela golenice in pogačice so torej večinoma intraartikularni
in zahtevajo urgentno kirurško zdravljenje s ciljem idealne repozicije in osteosinteze.
Le tako je namreč mogoče rekonstruirati pravilen položaj sklepnih teles, vspostaviti
normalen funkcionalni status sklepa in preprečiti razvoj popoškodbene artroze.
Osteohondralni zlomi prav tako zahtevajo nujno kirurško zdravljenje in (po možnosti)
osteosintezo prostega fragmenta, da ohranimo funkcijo sklepa in preprečimo sekundarno
artrozo. Te vrste zlome pogostoma srečamo pri mladostnikih na lateralnem kondilu
stegnenice in nastanejo ob akutnem izpahu pogačice.4
Hitro ortopedsko zdravljenje zahtevajo tudi napredovale oblike primarne osteoartroze
in slabo zarasli zlomi diafize stegnenice ali golenice s hujšo stopnjo osne deformacije,
ki lahko nezdravljeni vodijo v hudo izgubo kostnine ali celo v pojav stresnega zloma in
jih moramo nato oskrbeti z revizijskimi tipi endoprotez z daljšimi debli in podložkami
(augmenti), kar bistveno podraži operacijski poseg in podaljša rehabilitacijo.5 Pozorni
bodimo tudi pri bolnikih s prekomerno telesno težo, osteoporozo, artrozo valgusnega
tipa in bolnikih z revmatoidnim artritisom, pri katerih lahko izguba kostnine na platoju
tibije prav tako hitro napreduje.

OKVARA MENISKUSOV
Okvare meniskusov pri mlajših bolnikih nastanejo kot posledica poškodbe, pri
starejših pa so posledica obrabnostnih sprememb. Večinoma ne zahtevajo nujnega
zdravljenja. Izjemo predstavlja vzdolžna raztrganina v obliki ročaja košarice (angl.
bucket-handle tear), pri kateri se raztrgani del meniskusa premakne med sklepna
telesa v center sklepa in povzroči blokado kolena. Posledično končni izteg kolena ni
več mogoč, deficit iztega običajno znaša okoli 30°, kar močno ovira hojo in sčasoma
privede do fiksirane flektorne kontrakture, kar bistveno podaljša rehabilitacijo in s
tem celotno zdravljenje po artroskopski oskrbi. Pri starejših bolnikih je artroskopsko
odstranjevanje degenerativnih raztrganin neutemeljeno, saj nima dokazanih prednosti
pred neoperacijskim zdravljenjem in lahko vodi v hitrejši razvoj sklepne artroze. 6
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SKLEPNE VEZI
Izpah kolenskega sklepa predstavlja težko poškodbo, ki jo je potrebno kirurško zdraviti
takoj. Poleg oskrbe vseh poškodovanih struktur je potrebno ustrezno oskrbeti tudi
pogostoma pridružene poškodbe arterijskega (a. poplitea!) in venskega žilja ter
peronealnega živca.7,8
Raztrganine križnih vezi ne celijo spontano in zahtevajo rekonstrukcijo, ki jo običajno
opravimo v kronični fazi. Izjemo predstavljajo vrhunski športniki, ki se želijo čimprej
vrniti na tekmovalni nivo, in mladostniki, pri katerih pogostoma srečujemo avulzijo
interkonidilarne eminence, ki jo v akutni fazi zdravimo z refiksacijo kostnega narastišča
sprednje križne vezi. Izolirane poškodbe kolateralnih vezi zahtevajo takojšnje
zdravljenje z ortozo ali mavčevo imobilizacijo.

SKLEPNI HRUSTANEC
Hialini hrustanec predstavlja visoko specializirano tkivo, ki omogoča dolgotrajno
funkcijo sklepa. Fokalne okvare, npr. hondralne frakture, ki so posledice poškodb,
zahtevajo takojšnje zdravljenje, po možnosti refiksacijo ali vsaj mikrofrakturiranje oz.
zdravljenje s presajanjem kulture hondrocitov. Fokalne lezije, ki poleg hrustančnega
tkiva obsegajo tudi subhondralno kost, npr. disekantni osteohondritis pri otrocih,
zdravimo z refiksacijo celotnega fragmenta.9 (Slika 1) V obeh primerih želimo na ta
način preprečiti razvoj degenerativnih srememb celotne sklepne površine, ki jo lahko
uspešno zdravimo le z vstavitvijo kolenske endoproteze.

Slika 1. Bolnik z disekantnim osteohondritisom na medialnem kondilu stegnenice. Osteohondralni
fragment je v ležišče pritrjen z dvema priteznima vijakoma.

ZAPLETI PO ARTROPLASTIKI
Vgradnja kolenske endoproteze pomeni končno stopnjo zdravljenja kolena, pri
katerem so vse druge možnosti zdravljenja izčrpane. Gre za zahtevnejši operacijski
poseg, pri katerem v telo blizu površine vgradimo velik tujek z zapleteno kinematiko.
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Posledično so tudi zapleti pogostejši kot po artroplastiki kolka.
Zaradi naraščajočih potreb starajočega se prebivalstva in omejenih zdravstvenih
kapacitet, zdravimo tudi v Sloveniji v zadnjih letih bolnike po principu kratke hospitalizacije
(angl. fast-track surgery), kar zahteva povečano pozornost zdravnika na primarnem
nivoju. Zapleti pri celjenju pooperativne rane, npr. podaljšana sekrecija, lahko kažejo
na zgodnje pooperativno vnetje. V zgodnji fazi rehabilitacije je bistveno, da ne pride
do izgube popolnega iztega (ekstenzije) kolena. V primeru omejene gibljivosti je
potrebno čimprej napraviti manipulacijo kolena v splošni anesteziji. Izpah kolenske
endoproze je redkejši kakor izpah endoproze kolka; vsekakor je potrebno tak izpah
čimprej - zaprto ali odprto - reponirati. Akutno vnetje kolena ob vstavljeni endoprozi
večinoma pomeni, da gre za septični zaplet, čeprav je mogoč tudi zagon uričnega
artritisa, zato naj bo diagnostični algoritem enak.10 Gnojno vnetje vodi v razmajanje
endoproteze, ki ga zdravimo v dveh fazah: v prvi fazi odstranimo endoprotezo in
nadaljujemo z agresivnim ciljanim antibiotičnim zdravljenjem, umiritvi vnetja pa sledi
ponovna vgradja endoproteze v drugi fazi.
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POMEN OSKRBE RANE PO VSTAVITVI KOLENSKE
ENDOPROTEZE
Adela Čolnik, Nataša Čoh

UVOD
Rana je definirana kot stanje, ko so plasti kože ali globljih tkiv poškodovane in/ali
uničene.
Kirurške rane so narejene z vrezom (incizijo) kože in spodaj ležečih tkiv, z minimalno
poškodbo okolnega tkiva. Incizija je izvedena sterilno, njen namen je dostop do
prizadetega tkiva ali organa. Po končanem operativnem posegu in ob dobri hemostazi
se rana zapre s sponkami ali šivi. S tem se omogoči primarno zdravljenje ran. Kirurške
rane imajo ravne robove, ki so blizu skupaj. Pri takšnih ranah je bistvenega pomena,
da preprečimo razvoj sekundarne infekcije z navzkrižno infekcijo(Vilar, 2007 str. 57).
Ne glede na to kakšna je rana po nastanku (operacijska, travmatska, opeklinska ali
bolezenska), je pokrivanje rane pomemben dejavnik pri njenem celjenju. Nepravilni
način prekrivanja in povijanja rane in uporaba nepravilnih materialov in učinkovin
pogosto zapletejo potek celjenja in upočasnitev celjenja.
Razlogi za prekrivanje rane so: hemostaza pri sveži in krvaveči rani, prepreka bakterijski
okužbi rane, vzdrževanje vlažnosti na površini rane, vpijanje tekočine, ki jih izloča
rana, zadrževanje učinkovin na površju rane in termoizolacija.
Kakšne materiale bomo uporabili pri prekrivanju rane, kako pogosto bomo prekrivalo
menjavali, kakšne učinkovine bomo dali na površino rane, je odvisno od vrste rane,
globine rane, izločanja rane, okužbe rane, površine rane in odpornosti bolnika
(Smrkolj, 2006, str. 134).
Razumevanje in poznavanje celjenja rane ter dejavnikov, ki vplivajo na celjenje, so
osnova za pooperativno zdravstveno nego. Medicinska sestra mora poznati pravilno
oskrbo rane, dietne zahteve, pomen bolnikovega gibanja in zagotavljanje njegovega
dobrega počutja ( Ivanuša in Železnik, 2000, str. 127).
Zavedati se moramo, da uspeh kirurškega zdravljenja ni odvisen samo od uspešno
opravljenega posega, ampak je zelo pomemben dejavnik tudi pooperativna zdravstve
nega, katere je ena izmen najpomembnejših aktivnosti prav oskrba kirurške rane.
K temu spada ocena in pravilen način opazovanja kirurške rane, dobro poznavanje
standarda preveza kirurške rane, ki se uporablja na oddelku, kvalitetna izvedba
toalete, preventivno delovanje medicinske sestre pri oskrbi kirurške rane in seveda
tudi sprotno, natančno, jasno in objektivno dokumentiranje.
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ZGODOVINA OSKRBE RANE
S celjenjem ran se človek srečuje že tisočletja. Zgodovina rane sega v 2. tisočletje
pred Kristusom. Že Egipčani so priporočali odstranitev tujkov iz rane, rane so šivali
in čisto pokrivali. Za čiščenje ran so uporabljali antiseptike, oskrbovali pa so jih tudi s
sladkorjem in medom. Manj uspešni so bili v srednjem veku, saj so za zaustavljanje
krvavitev uporabljali vrelo olje in vodo, ki so ju vlivali v rane. Menili so, da so rane
zastrupljene in da jih bodo s tem postopkom razstrupili. V sredini 16. stoletja je
francoski vojaški kirurg Pare negoval amputacijske rane z ogljem. V bitki za dvorec
Villane mu je oglja zmanjkalo in je uporabil aromatična olja in rastlinske smole. Ugotovil
je, da se rane celijo mnogo bolje in z manj komplikacij. Kasneje so za hemostazo
uporabljali razžarjeno železo (Vilar, 2007, str. 59).

CELJENJE RANE
Celjenje je kompleksen biološki proces, katerega cilj in rezultat je ponovna vzpostavitev
integritete tkiv. Fiziološko ga delimo na štiri faze: hemostaza ( odgovor na poškodbo
tkiva - vazokonstrikcija), inflamacija (prvih 48 ur – kemična reakcija s ciljem preventive
infekcije), proliferacija (formiranje granulacij, kolagena, epitelizacija in retrakcija) in
remodelacija, ki predstavlja končano brazgotinjenje inepitelizacijo (Singh, et al., 2017).
Čas

Faza celjenja

Glavni tipi celic Značilni dogodki

URE

KOAGULACIJA: tvorba TROMBOCITI Agregacija tombocitov,
fibrinskega čepa, izločanje
aktivacija faktorjev strjevanja,
rastnih dejavnikov, citokinov
izločanje vnetnih dejavnikov
VNETJE: aktivacija celic, NEVTROFILCI, INTERAKCIJE ADHEZIJSKIH
kemotaksa, avtolitična MONOCITI
MOLEKUL, DIAPEDEZA,
aktivnost
OKSIDATIVNI IZBRUH,
FAGOCITOZA

DNEVI

PROLIFERACIJA: epitelizacija, MAKROFAGI
angiogeneza, fibroplazija, KERATINOCITI,
ENDOTELIJSKE
CELICE,
FIBROBLASTI

TEDNI, REMODELIZACIJA: organizacija MIOFIBROMESECI kolagenskih in elastičnih BLASTI
vlaken, kontrakcija brazgotine,
povečanje natezne trdnosti
Tabela 1: potek celjenja rane
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Prekinitev medceličnih
povezav, migracije celic,
proliferacija in diferenciacija
celic
Sodelovanje rastnih dejavnikov,
citokinov
Fenotipski prehod fibroblastov
v miofibroblaste
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DEJAVNIKI, KI VPLIVAJ O NA CELJENJE RAN:
Celjenje ran je kompleksen in občutljiv proces in nanj v vsaki fazi vpliva veliko dejavnikov.
Obstaja kar nekaj dejavnikov, na katere pa lahko vplivamo in tako omogočimo lepše
in uspešnejše celjenje.
Prehrana
Študije so pokazale, da naše telo za normalno celjenje potrebuje cink, vitamin C,
proteine, minerale, železo, primeren vnos kalorij in stabilno težo. Med posegom ob
krvavitvi prek rdečih krvničk pride do izgube proteinov in železa. Anemija zmanjšuje
preskrbo tkiv s kisikom in lahko upočasni celjenje.
Nizek nivo vitamina C in cinka povzroča zmanjšano tvorbo kolagena, s tem pa tudi
slabše celjenje in separacijo robov rane. Pri pacientih z nizkimi albumini (globularna
beljakovina) in nizko telesno težo lahko opazimo večje število infekcij. Prav zaradi
tega je pred posegom priporočljivo uživati vitaminske preparate z visoko vsebnostjo
vitamina C.
Naloga medicinske sestre je, da pouči bolnika o pomenu uživanja večjih količin
beljakovin in Cvitamina. Obroki hrane naj bodo bogati z beljakovinami; pomembno
je bolnika spodbujati k aktivnostim, ki povečuje željo po hrani. Pomembno pa je
tudi svetovanje in poučevanje bolnika in svojcev o načinu prehranjevanja in diete v
domačem okolju (Ivanuša in Železnik, 2000, str. 150).
Tekočine
Med posegom in po njem pride do izgubite veliko tekočine: s krvavitvijo, z dihanjem
skozi usta, opeklinami (tudi laserski resurfacing), s povišano telesno temperaturo
in iz vlažnih ran.
Po posegu je pomembno, da se zaužije in nadomesti dovolj tekočine, ki ne vsebuje
kofeina in alkohola, da se izognemo dehidraciji in elektrolitskemu neravnovesju.
Starost
Ne glede na morebitne spremljajoče bolezni sposobnost tkiv za celjenje s starostjo
upada. Ljudem, ki so jim v mladosti rane na koži celile z obsežnimi keloidi, na starost
le-ti ne nastajajo več. Dehiscenc ran (razprtje rane, ki se celi) je več, čim starejši so
operiranci. Izrazita upočasnitev celjenja se pojavi pri starejših od 80 le (Smrkolj,
1995, str. 40).
Kajenje
Nikotin v kakršni koli obliki povzroča oženje žil (vazokonstrikcija) in tako onemogoča
preskrbo tkiv s kisikom in z drugimi hranili, s tem pa tudi zavira celjenje.
Poraba vitamina C je pri kadilcih 40-krat hitrejša kot pri nekadilcih. Zato kajenje
najmanj tri tedne pred posegom naj ne bi bilo zaželeno.
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Diabetes
Diabetes je bolezen, pri kateri krvni sladkor ni v meji normale. Študije so pokazale,
da sladkor v krvi onemogoča celjenje. Poleg tega pa lahko fizični stres ob posegu
dodatno povzroči, da krvni sladkor iztiri. V primeru, da ima pacient diabetes je nujen
pazljiv monitoring, ki nadzoruje nivo glukoze v krvi in jo vzdržuje v mejah normale.
Gibanje
Čezmerno gibanje lahko povzroči akumulacijo tekočine in preprečuje navzkrižno
vezavo kolagena in fibrina, ki je nujna, da robovi ran ostanejo povezani skupaj. V
skrajnih primerih sila gibanja robove rane razvleče narazen zato je priporočljiva
omejitev gibanja.
Steroidi
Sistemski steroidi, ki se uporabljajo za zdravljenje astme, vnetja, bolečine in alergij
lahko znatno zavrejo zdravljenje in kožo stanjšajo.
Alkohol
Alkohol vpliva na strjevanje krvi (koagulacija), zavira celjenje ter spodbuja nastajanje
podplutb.
Stres
Novejše študije dokazujejo, da tudi razpoloženje vpliva na zmožnost celjenja ran.
Optimističnim in pozitivno naravnanim osebam se rane zacelijo veliko hitreje kot
pesimističnim in negativističnim. K razpoloženju in potencialu za celjenje dodatno
prispevajo tudi spanec, stres in raven hormonov.
Okužba rane
Okužba rane je najpogostejši vzrok za motnjo v obdobju vnetja ali času celične
prolgeratine faze. Vse rane so kontaminirane z bakterijami in ob neokrnjeni imunski
obrambni sposobnosti poteka celjenje normalno tudi, če je v enem gramu tkiva do
100.000 mikroorganizmov. Večja bakterijska obremenitev tkiva že pomeni okužbo.
Izcedek iz rane je v tem obdobju obilen in običajno gnojen. Potrebno je protimikrobno
zdravljenje (antiseptiki in antibiotiki) (Triller, 2006, str. 24).
Večina okužb v kirurških ranah se pokaže v času med 7. in 10. dnem po operaciji.
Znaki za okužbo so otečeno, rdeče in boleče področje okoli rane. V čistih kirurških
ranah se redko, nekako v 1-5 %, razvije pooperativna okužba. Okužbe ran so še vedno
glavni in najdražji medicinski zaplet, saj vplivajo na končni rezultat operativnega
postopka, na trajanje bivanja v bolnišnici in na končno ceno medicinskega posega
(Gubina, 2006, str. 30, 31).
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SODOBNE OBLOGE ZA CELJENJE KIRURŠKIH RAN
Velika izbira sodobnih oblog za oskrbo ran, ki so na voljo, lahko povzroči zmedo in
težave pri izbiri najidealnejše obveze za določeno vrsto rane. Dobra obloga mora v
rani vzdrževati optimalne razmere za celjenje.
Glede na učinkovito komponento so sodobne obloge naslednje:
Alginati: za oskrbo površinskih in globokih ran z zmernim do močnim izločanjem, za
čiščenje rane, za oskrbo ran s kapilarno krvavitvijo.
Hidrogeli: za hidriranje, mehčanje in odstranjevanje suhih, vlažnih mrtvin in za
pospešeno celjenje kroničnih ran v vlažnem okolju.
Hidrokapilarne obloge: za različne kronične in akutne rane s šibkim do zelo močnim
izločanjem v vseh fazah celjenja.
Hidrokoloidi: za različne rane s šibkim do zmernim izločanjem v vseh fazah celjenja,
tudi za zaščito kože.
Kolageni: za oskrbo ran v vseh fazah celjenja, posebej pri zaostalem in nazadovalem
celjenju.
Nelepljive kontaktne mrežice: primerne so za zaščito dna rane in granulacijskega tkiva.
Obloge z mehkim silikonom: za zelo boleče rane z zelo ranljivo in ogroženo kožo v okolici.
Poliuretanske pene/membrane: za vse vrste ran s šibkim do zmernim izločanjem.
Poliuretanski filmi: za zaščito ogrožene kože in oskrbo površinskih ran brez ali s šibkim
izločanjem, tudi za pooperativno oskrbo ran.
Resorbtivne terapevtske obloge: za oskrbo vseh kroničnih ali akutnih ran, ki težko celijo,
in za krvaveče rane. Vsaka rana je nevarna zaradi krvavitve in možnosti okužbe, zato
je zelo pomembna njena pravilna oskrba.
Obloge z dodatki:
- obloge s klorheksidin acetatom – za oskrbo okuženih ran,
- obloge iz poliestra ali umetne svile z dodanim srebrom – preprečujejo vdor
bakterij v rano,
- obloge in polnila z NaCl – za rane z močnim izločanjem v fazi čiščenja,
- obloge s povidon jodom – za oskrbo ran, ki so obložene z bakterijami,
kolonizirane ali okužene,
- obloge z aktivnim ogljem – za oskrbo kontaminiranih in okuženih ran z
neprijetnim vonjem,
- obloge z aktivnim ogljem in srebrom – za kronične rane, ki so kontaminirane
s patogenimi organizmi, kolonizirane ali okužene in imajo neprijeten vonj,
- obloge in polnila z Ringerjevo raztopino – za rane, ki zahtevajo aktivno čiščenje
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NALOGE MEDICINSKE SESTRE PRI OSKRBI KIRURŠKE RANE
Ocena in opazovanje kirurške rane
Ocena rane je na prvi pogled izjemno subjektivna ocena. Vendar se mnogi poslužujejo
tabel, takoimenovanih »checklist«, ki jim pomagajo pri natančnejši oceni.
Medicinske sestre opazujejo pri kirurških ranah: izgled rane (mehur, granulacije,
fibrinske obloge, epiteljsko tkivo, vlažna nekroza, črna nekroza), velikost rane, lokacijo,
stopnjo celjenja (faza), okolico rane (intaktna koža, rdečina, maceracija, oteklina,
hematom), prisotnost bolečine v rani in njeni okolici, izloček (serozen, krvav, gnojen)
in količino izločka (nič, malo, srednje, veliko), robove rane (epiteliziran, pordel, otekel,
maceriran, izpodjeden - žepi) ter povečevanje rane.
Opazovanje snete obveze
Obveze pregledamo v celoti, če je potrebno, tudi odkrijemo zgornjo plast. Če se
pojavi večja sekrecija, je potrebno takoj obvestiti zdravnika. Kadar kirurg predvideva
nabiranje sekreta v področju operacijske rane, namesti dren v to področje med
operacijo, ker sekrecija zavira celjenje rane. Medicinska sestra mora drene priključiti
tako, kot odredi operater. Količino sekrecije po drenih je potrebno skrbno beležiti in
natančno označevati.
Merjenje kirurške rane
Velikost rane določimo z merjenjem dolžine in širine rane. Merimo od roba do roba
rane. Rezultati merjenja dajejo rani območje (velikost). Optimalni časovni interval
med dvema meritvama iste rane je 7 dni (Hurlow, 2018).
Čiščenje rane
Cilj zdravstvene nege je primarno celjenje rane brez komplikacij in brez funkcionalne
prizadetosti.
Aseptična rana
Potek čiščenja aseptične rane: rana se upošteva kot čisto področje, okolica pa kot
okuženo področje. Šivi rane so najmanj okuženi in jih vedno čistimo najprej. Vsak
naslednji vzporedni potegljaj je vedno bolj oddaljen od šivov. Za vsak poteg uporabimo
drugo sterilno gobico, ki je prepojena s predpisanim razkužilom. Rano sušimo po
enakem vrstnem redu. Pri dreniranih ranah okolico drena čistimo krožno. Z vsako
novo gobico začnemo ob drenu in napravimo vedno večji krog.

162

XVI. MARIBORSKO ORTOPEDSKO SREČANJE

Vrstni red čiščenja aseptične rane:

Vir: (Železnik in Ivanuša, 2008, str. 467).

Septična rana
Potek čiščenja septične rane: sama rana je okužena, okolica rane pa manj okužena.
Po pravilu čistimo od manj okuženega k bolj okuženemu. Torej začnemo s čiščenjem
okolice rane (izmenjaje levo in desno) in se z novim sterilnim tamponom vedno bolj
približujemo sredini rane. Rano sušimo po enakem vrstnem redu.
Vrstni red čiščenja septične rane:

Vir: (po Železnik in Ivanuša, 2008, str. 467)
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Izvajanje negovalne intervencije preveze kirurške rane po vstavitvi kolenske endoproteze
Prva preveza rane po vstavitvi endoproteze kolena v UKC Maribor se vrši predvidoma
prvi ali drugi pooperativni dan ( odvisno ali ima bolnik vstavljene drenažne cevke). Izvaja
ga medicinska sestra po navodilih kirurga ortopeda.
Priprava materiala:
• set za prevezo rane
• dodatne sterilne zložence, vatirance, gobice;
• čiste ali sterilne rokavice
• zaščito za posteljo
• elektrolizirano raztopino za čiščenje;
• odstranjevalec levkoplasta (po potrebi);
• mikropor, obliž ali levkoplast;
• zaščitna sredstva ( maska, kapa)
• ledvičko za rabljeno prijemalko
• koš za odpadke
Zapremo vrata in zagrnemo zaveso. Nadenemo si kapo, masko, če je potrebno,
umijemo in razkužimo si roke. Bolnika namestimo v ustrezni položaj. Odgrnemo
samo predel rane. Koš za odpadke namestimo v bližino. Pod ali ob mestu preveze
namestimo zaščito. Nataknemo si čiste rokavice. Odvijemo povoj in odstranimo
levkoplast. Odstranimo obveze. Zadnjo plast pustimo; če se je prilepila, jo zmočimo s
raztopino, ki imamo pripravljeno. Obveze pregledamo in ocenimo sekrecijo. Obveze in
rokavice zavržemo v koš. Razkužimo si roke, odpremo sterilni set na posteljni mizici.
Gobice polijemo z elektrolizirano raztopino. Nataknemo si čiste rokavice lahko pa
delamo tudi brez. S prijemalko odstranimo zadnjo plast obveze in ocenimo izgled
rane, sekrecijo. Z isto prijemalko čistimo rano. Osušimo po istem postopku. Rano
osušimo in prijemalko odložimo v razkužilo. Osušitev rane prepreči zadrževanje
vlage, ki je lahko gojišče za bakterije. Rano pokrijemo. Na rano namestimo zložence.
Vpojna plast za morebitno sekrecijo. Okrog drena (če je vstavljen) namestimo do
polovice prerezan zloženec. Le-ta zaščiti dren in vpija sekrecijo. Dodamo zloženec
in po potrebi vatiranec čez rano. Plasti zagotavljajo zaščito in vpijanje sekrecije iz rane.
Vse skupaj fiksiramo z povojem ali poliuretansko folijo.
Ko izločka več ni ali je minimalen lahko na rano namestimo obliž iz poliuretanskega
filma z vpojno blazinico. Prednosti tega so, da lahko na rani ostane do enega tedna,
film je neprepusten za vdor bakterij (tudi MRSA), ne povzroča mehurjev, zmanjša
možnost maceracije rane, vodotesen, tako, da se bolnik lahko tušira, odstranitev je
neboleča, prozoren film pa omogoča neprestan nadzor nad rano.
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http:// www.smith-nephew.com

Po vsakem prevezu rane je potrebno intervencijo dokumentirati. Dokumentiramo
izgled rane in količino drenaže, kako bolnik prenaša prevezovanje, vrsto obloge.
Prevez rane potrdimo z časom in podpisom/parafo na temperaturnem listu. V načrt
zdravstvene nege pa še dokumentiramo potrebo po pogostosti prevezovanja. Na
obliž napišemo datum, čas preveze in izvajalca.
Preventiva in zdravstveno vzgojno delo
Pred odpustom bolnika iz bolnišnice medicinska sestra poskrbi, da bolnik odide iz
bolnišnice z vsemi potrebnimi informacijami!
Zdravnik seznani bolnika z navodili, ki jih medicinska sestra skupaj z bolnikom
ponovi. Skupaj preverita ali je podana navodila razumel kako mora skrbeti za pravilno
varovanje področja rane, kdaj mora na kontrolni pregled k svojemu osebnemu
izbranemu zdravniku ter o terminu odvzema šivov. Poučimo ga tudi o znamenjih in
simptomih zapletov, ki se lahko pojavijo. Prav tako ga poučimo o jemanju zdravil in
njihovih stranskih učinkih, o dieti, aktivnostih, telovadbi in omejitvah. Zaradi velikega
števila informacij in večje varnosti je priporočljivo dati vsa navodila še v pisni obliki.

ZAKLJUČEK
Kirurška rana po vstavitvi endoproteze kolena je akutna rana, kot posledica
posledica predvidenega operativnega posega. V večini primerov se ob pravilni
oskrbi in kontroliranju te rane zacelijo brez hujših zapletov. Na žalost ne gre vedno
po pričakovanjih in željah. Vse več je starejših pacientov in bolnikov s spremljajočimi
boleznimi, ki lahko vplivajo na celjenje ran. Poleg tega tudi oskrba bolnika ni povsod
enaka in vedno na zaželeni stopnji, od začetka, kot kasneje do končne zacelitve. Za
celjenje rane so poleg operaterja odgovorni še osebni zdravnik, sestre v operacijski
dvorani, na oddelku, v zdravstvenem domu in sam pacient. Odgovornosti med seboj
ne smemo prelagati, ampak jo moramo deliti
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Učinkovitost
& varnost
& 10 let kliničnih izkušenj1, 2
& 2 novi indikaciji

AF2

AKS2

OP2

GVT2

PE2

KB2

PAB2

Več kot 42 milijonov
bolnikov zdravljenih
po vsem svetu2, 3

AF, preprečevanje možganske kapi in sistemske embolije pri odraslih bolnikih z nevalvularno atrijsko ﬁbrilacijo in
enim ali več dejavniki tveganja;
GVT, zdravljenje globoke venske tromboze in preprečevanje ponovne PE/GVT;
PE, zdravljenje pljučne embolije in preprečevanje ponovne PE/GVT;
OP, preprečevanje venske trombembolije pri odraslih bolnikih po načrtovani zamenjavi kolka ali kolena;
AKS, akutni koronarni sindrom sekundarna preventiva;
KB, preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s koronarno boleznijo;
PAB, preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih s simptomatsko periferno arterijsko boleznijo.

Samo za strokovno javnost.
L.SI.MKT.09.2018.2882
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UNICOMPARTMENTAL
S A M E G R E AT R E S U LT S

KNEE

Excellent clinical results after 10 Y [1,2]
Low learning curve comparing to
other systems [3,4,5,6]
Round on flat articulation allows
natural kinematics [7]
Full interchangeability of Femur and Tibia
Surgical flexibility, reproducible and
accurate instrument options
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balanSys
Because it works!

etorikoksib
filmsko obložene tablete, 60 mg, 90 mg, 120 mg
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KO BOLEČINA
IZGUBI MOČ

Sestava Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg, 90 mg ali 120 mg etorikoksiba. Terapevtske indikacije Zdravilo je pri odraslih in mladostnikih, starih 16 let in več, indicirano za lajšanje simptomov
osteoartroze, revmatoidnega artritisa, ankilozirajočega spondilitisa, bolečine in znakov vnetja, povezanih z akutnim uričnim artritisom, ter za kratkotrajno zdravljenje zmerne bolečine po kirurških posegih na zobeh.
Odločitev, da se predpiše selektivni zaviralec encima ciklooksigenaze 2 (selektivni zaviralec COX-2), mora temeljiti na oceni vseh tveganj pri posameznem bolniku. Odmerjanje in način uporabe Odmerjanje Pri
odmerkih, večjih od priporočenih za posamezno indikacijo, se ni pokazala dodatna učinkovitost ali pa njihove uporabe niso raziskali. Osteoartroza Priporočeni odmerek je 30 mg enkrat na dan, dnevni odmerek pa ne
sme preseči 60 mg. Revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis Priporočeni odmerek je 60 mg enkrat na dan, dnevni odmerek pa ne sme preseči 90 mg. Zdravljenje akutne bolečine Pri akutni bolečini se etorikoksib
lahko uporablja samo v obdobju akutnih simptomov. Akutni urični artritis Priporočeni odmerek je 120 mg enkrat na dan, zdravljenje pa ne sme trajati več kot 8 dni. Bolečina po kirurških posegih na zobeh Priporočeni
odmerek je 90 mg enkrat na dan, največ 3 dni. Nekateri bolniki lahko v tem obdobju potrebujejo dodatno pooperativno analgezijo. Starejši Odmerkov ni treba prilagajati, vendar je treba zdravilo uporabljati previdno.
Bolniki z jetrno okvaro Pri bolnikih z blago motnjo jetrnega delovanja ne glede na indikacijo ne smemo preseči odmerka 60 mg enkrat na dan, pri bolnikih z zmerno motnjo jetrnega delovanja pa ne odmerka 30 mg
enkrat na dan. Bolniki z ledvično okvaro Pri bolnikih s kreatininskim očistkom ≥ 30 ml/min odmerka ni treba prilagajati. Pediatrična populacija Etorikoksib je kontraindiciran pri otrocih in mladostnikih, mlajših od
16 let. Način uporabe Zdravilo se jemlje peroralno, s hrano ali brez nje. Učinek lahko nastopi hitreje, če bolnik zdravilo vzame brez hrane. To moramo upoštevati, kadar je potrebno hitro lajšanje simptomov.
Kontraindikacije Preobčutljivost za učinkovino ali katerokoli pomožno snov v zdravilu. Aktivna želodčna razjeda ali aktivna krvavitev v prebavilih. Bolniki, pri katerih so se po jemanju acetilsalicilne kisline
ali nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil (NSAR), vključno z zaviralci COX-2, pojavili bronhospazem, akutni rinitis, nosni polipi, angioedem, urtikarija ali alergijske reakcije. Nosečnost in dojenje.
Huda motnja jetrnega delovanja (serumski albumin < 25 g/l ali ocena po Child-Pughu ≥ 10). Ocenjeni kreatininski očistek < 30 ml/min. Otroci in mladostniki, mlajši od 16 let. Kronična vnetna črevesna
bolezen. Kongestivno srčno popuščanje (NYHA II–IV). Bolniki z visokim krvnim tlakom, ki je daljše obdobje zvišan nad 140/90 mm Hg in ni dovolj nadzorovan. Potrjena ishemična bolezen srca, bolezen
perifernih arterij in/ali cerebrovaskularna bolezen. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi Učinki na prebavila Pojavili so se zapleti v zgornjih prebavilih (perforacije, razjede ali krvavitve), ki so se pri
nekaterih končali s smrtjo. Previdnost priporočamo pri zdravljenju bolnikov, pri katerih je tveganje za pojav zapletov v prebavilih pri uporabi NSAR največje: starejši bolniki, bolniki, ki sočasno jemljejo katerikoli
drug NSAR ali acetilsalicilno kislino, in bolniki, ki so kdaj imeli bolezni prebavil, kot sta razjeda ali krvavitev v prebavilih. Srčno-žilni učinki Klinične raziskave kažejo, da so selektivni zaviralci COX-2 glede na
placebo in nekatere NSAR lahko povezani s tveganjem za trombotične dogodke (posebno za miokardni infarkt in možgansko kap). Ker se tveganje za srčno-žilne bolezni pri večjih odmerkih etorikoksiba in
daljšem jemanju zdravila lahko poveča, mora biti zdravljenje čim krajše, dnevni odmerek pa najmanjši, ki je še učinkovit. Bolnike s pomembnimi dejavniki tveganja za srčno-žilne dogodke (npr. visok krvni
tlak, hiperlipidemija, sladkorna bolezen, kajenje) lahko z etorikoksibom zdravimo le po skrbnem premisleku. Učinki na ledvice Pri stanjih z zmanjšano prekrvitvijo ledvic se lahko zaradi uporabe etorikoksiba
zmanjša tvorba prostaglandinov, posledično pa tudi pretok krvi skozi ledvice, kar pripelje do okvare ledvičnega delovanja. Največje tveganje za tak odziv je pri bolnikih s pomembno okvaro ledvičnega delovanja,
dekompenziranim srčnim popuščanjem ali cirozo. Zadrževanje tekočine, edemi in hipertenzija Previdnost je potrebna pri bolnikih, ki so kdaj imeli srčno popuščanje, disfunkcijo levega prekata ali visok krvni tlak,
ter pri bolnikih z edemi zaradi kateregakoli vzroka. Etorikoksib je lahko povezan s pogostejšo in hujšo hipertenzijo kot nekateri drugi NSAR in selektivni zaviralci COX-2, še posebej pri uporabi velikih odmerkov.
Učinki na jetra Spremljati je treba vsakega bolnika s simptomi in/ali znaki, ki kažejo na moteno jetrno delovanje, ali z nenormalnimi testi jetrnega delovanja. Splošno Pri dehidriranih bolnikih je treba zdravljenje
z etorikoksibom uvesti previdno. Med spremljanjem zdravil v obdobju trženja so pri NSAR in nekaterih selektivnih zaviralcih COX-2 zelo redko poročali o hudih kožnih reakcijah, tudi s smrtnim izidom,
vključno z eksfoliativnim dermatitisom, Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično epidermalno nekrolizo. Etorikoksib lahko prikrije zvišano telesno temperaturo in druge znake vnetja. Pri sočasni uporabi
z varfarinom ali drugimi peroralnimi antikoagulanti je potrebna previdnost. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij Antitrombotiki za peroralno uporabo Pri bolnikih,
ki jemljejo peroralne antitrombotike, je treba skrbno spremljati protrombinski čas, izražen z INR, še posebej prve dni po začetku zdravljenja in po spremembi odmerka etorikoksiba. Diuretiki, zaviralci
angiotenzinske konvertaze (ACE) in antagonisti angiotenzina II NSAR lahko zmanjšajo učinek diuretikov in drugih antihipertenzivnih zdravil. Pri nekaterih bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delovanjem (npr.
pri dehidriranih in starejših bolnikih) se lahko pri sočasni uporabi zaviralca ACE ali antagonista angiotenzina II ter učinkovin, ki zavirajo ciklooksigenazo, ledvično delovanje dodatno poslabša, možna je tudi
akutna odpoved ledvic, ki pa je običajno reverzibilna. Acetilsalicilna kislina Ne priporočamo sočasnega zdravljenja z acetilsalicilno kislino v odmerkih, večjih od odmerkov za preprečevanje srčno-žilnih
bolezni, in sočasnega zdravljenja z drugimi NSAR. Etorikoksib poveča plazemske koncentracije litija, metotreksata, etinilestradiola in estrogena, kar lahko poveča možnost za neželene učinke. Plodnost,
nosečnost in dojenje Jemanje zdravila med nosečnostjo in dojenjem je kontraindicirano. Neželeni učinki Zelo pogost neželeni učinek so bolečine v trebuhu. Pogosto se pojavijo alveolarni osteitis,
edem, zadrževanje tekočine, omotica, glavobol, palpitacije, aritmija, hipertenzija, bronhospazem, zaprtje, napenjanje, gastritis, zgaga, refluks kisline, driska, dispepsija, neugodje v epigastriju, navzeja,
bruhanje, ezofagitis, razjeda v ustih, povečana vrednost ALT in AST, ekhimoza, astenija, utrujenost in gripi podobna bolezen. Ostali neželeni učinki so občasni, redki ali zelo redki. Imetnik dovoljenja
za promet z zdravili Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija. Način izdajanja zdravila Samo na zdravniški recept. Oprema 28 filmsko obloženih tablet po 60 mg ali
90 mg etorikoksiba. 7 filmsko obloženih tablet po 120 mg etorikoksiba. Datum zadnje revizije besedila 13. 9. 2016.
Samo za strokovno javnost. Pred predpisovanjem zdravila preberite celoten povzetek glavnih značilnosti zdravila.
Objavljen je na www.krka.si.
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www.krka.si

Internal BraceTM

Augment Your Repairs to Enable Successful Ligament
Healing and Optimal Function1

1

Surg Technol Int. 2015 May;26:239-55.
A review of ligament augmentation with the InternalBrace™: the surgical principle is described for
the lateral ankle ligament and ACL repair in particular, and a comprehensive review of other surgical
applications and techniques is presented. Mackay GM, Blyth MJ, Anthony I, Hopper GP, Ribbans WJ
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