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Uvodnik

Spoštovani,

letos že desetič organiziramo Goriške travmatološke dneve, enega od strokovnih srečanj 
slovenskih travmatologov. Tokrat prvič so razmere zelo spremenjene zaradi epidemije 
okužb z virusom SARS cOV2. Tako smo ves čas kot rezervni načrt upoštevali možnost 
izvedbe srečanja v virtualni obliki, kar se je kasneje tudi uresničilo. Tekoča navodila vlade 
in NIJZ smo upoštevali. 

Zbirka letošnjih prispevkov je največja doslej, saj ima zbornik s preko 200 strani. Vsi članki 
v njem so tako grafično opremljeni, kot so jih oddali avtorji, vključno z njihovimi nazivi.

Tudi letos imamo spletno stran www.goriskidnevi.si, kjer so poleg tekočih informacij in 
aktualnega zbornika v PDF formatu na voljo tudi zborniki nekaj prejšnjih srečanj. 

Zahvala gre županu Občine Šempeter Vrtojba, g. Milanu Turku, ki nam je odstopil sejno 
dvorano njihove občinske stavbe, od koder smo vodili letošnje Goriške dneve.  

Hkrati se želim zahvaliti vsem sodelujočim v marketinškem delu našega srečanja.

Osebno sem dolžan zahvalo vsem kolegom na travmatološkem oddelku naše bolnišni-
ce, saj so Goriški dnevi postali naš skupni projekt. Tega si želimo tudi v prihodnje. 

Igor Dolenc
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Že pred razglasitvijo epidemije smo se v SB Nova Gorica pripravili na prihod nove bo-
lezni, saj smo bili preko medijev seznanjeni z dogajanjem pri naših zahodnih sosedih. V 
zadnjem tednu februarja letos smo na ploščadi pred Uc z namenom izolacije postavil 
sivo cono v namenskem šotoru. S tem smo v Uc sume na cOVID-19 že obravnavali 
ločeno od ostalih pacientov (Slika1, Dopis 1).

GORIŠKI TRAVMATOLOŠKI DNEVI 2020  
- NAŠE IZKUŠNJE OB PRVI RAZGLAŠENI 
EPIDEMIJI 2020
saša hlede, v.d. predstojnika Kirurške službe sb Nova Gorica
SB Nova Gorica
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Dopis 1.
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Do takrat je bilo o njem znano le malo dejstev (Slika 2): »Kitajska je 31. 12. 2019 sporoči-
la, da so zaznali povečanje števila primerov pljučnic v mestu Vuhan, pri čemer niso po-
trdili že poznanih povzročiteljev pljučnic. Identificirali so novi koronavirus in ga poime-
novali SARS-coV-2. Primere so povezovali z zadrževanjem na tržnici morskih sadežev 
in drugih živali v Vuhanu. Poleg morske hrane na tržnici prodajajo piščance, netopirje, 
svizce in druge divje živali. Tržnica je bila od 1. 1. 2020 dalje zaprta.

Slika 2.

Nov koronavirus so poimenovali SARS-coV-2. cOVID-19 je novo poimenovanje za bo-
lezen, ki jo virus SARS-coV-2 povzroča.

Slika 1.
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Bolezen se je kazala s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri 
težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, 
da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 
20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti še ni, vendar se ta ocenjuje na 2 
% - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, 
sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno 
s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. 
Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko 
testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, iz-
mečku dihal in še v drugih kužninah.

Podatka o tem, ali smo po preboleli bolezni pred ponovno okužbo zaščiteni, še ni bilo.

Protivirusnega zdravila za novi koronavirus ni. V preskušanju so protivirusna zdravila, 
vendar nobeno ni registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravila, ki učinkujejo npr. 
na virus gripe ali herpes virus, ne učinkujejo na koronaviruse.

Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili se poskušajo olajšati bolnikove težave in nado-
mestiti funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna npr. ob hudi prizadetosti pljuč se bol-
nike mehanično predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, nadomešča tekočine ipd.

cepivo ne obstaja.

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potre-
ben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika manj 1,5 m. Z novim koronavirusom 
se okužimo tudi preko kontaminiranih površin, ker virus preživi na površinah več ur ali 
celo dni. Površine kontaminirajo bolniki s svojimi rokami, ki se kontaminirajo z virusom 
ob kihanju in kašljanju.  

Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku na daljše razdalje z 
manjšimi kapljicami (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih 
posegih v zdravstveni ustanovi, kjer lahko nastane aerosol (npr. ob bronhoskopiji). 
Temu je namenjena tudi visoko filtrirna obrazna maska FFP3 in pogosto zračenje pro-
storov, kjer bi lahko nastalo aerogeno širjenje virusa. 
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Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne 
podatke, pa je ocenjena med 2 in 14 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi 
bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.« (vir: J.Fišer)

Dne 12.3.2020 ob 18. uri je Vlada RS razglasila epidemijo zaradi povečanja števila okužb 
z Koronavirusom (Slika 3). 

Slika3.
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Naslednji dan ob 14. uri je bila sklicana izredna seja Strokovnega sveta zavoda, kjer 
smo sprejeli »Načrt delovanja bolnišnice ob pojavu okužbe z novim koronavirusom 
SARS-cov-2« (Slika 4). 

Ustanovljen je bil Krizni štab za obvladovanje epidemije SB Nova Gorica, ki je dne 
15.3.2020 ob 14. uri sprejel osnovne smernice (Slika 5) za izdelavo t.i. Koronaplana – 
načrt, ki je zajemal logistične, materialne, organizacijske in kadrovske vidike oskrbe pa-
cientov s sumom na cOVID-19 (Slika 6).

Slika 5.
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Slika 6.
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Skladno z »Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-coV-2 (cOVID 19)« MZ prejeto 13.3.2020 ob 7:51 (Slika 7), smo znotraj Kirurške 
službe začeli reorganizacijo ambulantnega dela in z zmanjševanjem izvajanja elektiv-
nih operacij. Skladno z odlokom smo sprejemali nujne, zelo hitre ter nekatere hitre (po 
predhodni triaži napotnic) obravnave, katerih opustitev za več kot dva meseca lahko 
vodi v resno okvaro zdravstvenega stanja.

Slika 7.
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Obravnavali smo večinoma sume na cOVID-19. Pozitivne paciente, ki so potrebovali 
nadaljnjo bolnišnično obravnavo smo napotili v terciarno ustanovo, s cOVID oddel-
kom (UK Golnik, UKc Ljubljana). V času trajana epidemije smo morali desetkrat (8 OP 
slepiča, 1 perforacja želodca, 1 nekrektomija) opraviti nujni kirurško operacijo, še pre-
den je bil pri sumu znan izvid brisa. Ti pacienti so bili obravnavani ločeno znotraj sive 
cone. Posege smo izvedlo v ločeni OP dvorani Uc. Nihče od operiranih sumov kasneje 
ni bil pozitiven (Slika 8).

Slika 8.

Dne 24.3.2020 ob 20:04 smo prejeli nekoliko nejasna Navodila za bolnišnično obrav-
navo ne-nujnih bolnikov s strani mag. Marka Bitenca kot člana Svetovalne skupine za 
zdravstvo Kriznega štaba RS z zahtevo o dnevnem poročanju zasedenosti kirurških po-
stelj (preklic 23.4.2020) in spodbudo za okrepitev elektivnih posegov. V ta namen, naj 
bi namenili 73% vseh kapacitet – kadra, opreme in postelj (Dopis 2).
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Dopis 2.

Skladno z Obveznimi navodili za organizacijo dela izdanimi 17.3.2020 s strani direktorja 
zavoda, je bila, v skladu s potrebami ob zmanjšanem obsegu dela, prisotnost kirurgov 
na delu v času epidemije predej zmanjšana (Slika 9). 

Slika 9.

Posledično je realizacija programa Kirurške službe pomembno upadla. Izjema je bila 
ABO Travmatološkega oddelka, kjer ja bil zaznan 40% upad samo aprila, marca in maja 
pa se število hospitalnih obravnav ni zmanjšalo v primerjavi z istimi meseci leta 2019 
(Tabela 1, Diagrami 1-4). 
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Tabela 1.

Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim Št. prim

Abdominalna  ki rurgi ja  90 95 90 63 99 50 93 121 92 100
PIRK 47 55 59 48 58 18 68 66 41 65
Ži lna  ki rurgi ja  82 75 98 59 105 46 126 126 76 103
Travmatologi ja  108 87 87 84 105 60 86 93 107 89
Urologi ja  51 71 68 58 70 45 79 56 81 63
CIT 2 3 4 2 4 2 7 2 4 4
AKUTNA SKUPAJ 1.272 1.267 1.382 1.044 1.438 799 1.352 1.158 1.267 1.244
AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA SKUPAJ
KIRURGIJA 380 387 406 314 441 221 459 464 401 424
SKUPAJ 1.272 1.267 1.382 1.044 1.438 799 1.352 1.158 1.267 1.244
PROSPEKTIVNI PROGRAMI
5. Operacija na ožiju-arterije in vene3,35 16 26 24 23 23 15 21 30 22 20
6. Operacija na ožil ju-krčne žile0,71 19 16 23 9 24 0 31 37 8 36
9. Operacija kile 0,74 23 32 27 15 26 5 31 37 20 32
10. Operacija žolčnih kamnov1,23 25 22 17 15 30 7 17 32 25 15
11. Endoproteza kolka 4,44 7 5 9 3 6 1 9 5 9 9
15.Artroskopska operacija1,22 8 6 6 2 12 1 9 10 5 3
18.Operacija karpalnega kanala0,25 3 12 7 9 7 1 9 14 7 18
21. Odstranitev ost. materiala0,46 13 8 12 9 12 10 12 14 22 17
13. Ortopedska operacija rame1,57 4 3 6 5 3 3 4 4 6 3
19. Operacija prostate 2,48 1 2 5 5 5 0 4 3 4 3
101 Kirurško zdr. raka 10 16 19 24 23 13 20 13 15 24
KIRURGIJA SKUPAJ PP 135 152 162 123 179 56 177 206 146 184
Kirurška služba
Abdominalna  KRG 183 208 278 141 254 48 294 186 212 219
Anest. amb. 75 109 84 63 84 3 97 88 83 100
Splošna ki rurgi ja 578 564 738 393 680 220 698 615 620 683
Travmatologi ja 570 515 692 359 651 308 622 572 567 559
KRG,TRAVM,ANE- točke 1.406 1.396 1.792 956 1.669 579 1.711 1.461 1.482 1.561
UROLOGIJA- točke 339 348 484 347 450 210 496 380 441 414
UC - ENOTA ZA POŠKODBE- točke 1.216 1.172 1.458 906 1.309 925 1.339 1.203 1.545 1.240

Feb 2019 Mar2019 Apr 2019 Maj 2019Febr 2020 Mar 2020 Apr 2020 Maj 2020 Jun 2019 Jun 2020
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Diagrami 1-4.
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Izkušnje, pridobljene med prvo epidemijo letos so bile neprecenljive v boju z bistveno 
hujšim drugim valom in ponovno razglašeno epidemijo oktobra letos.
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V času objave okužb na Kitajskem s cOVID-19 si pri nas, tako kot verjetno marsikje 
drugje, nihče ni predstavljal, da se bomo s tem problemom srečevali tudi mi. Realnost 
je postal šele z objavo velikega števila okužb v Italiji, uvoženim prvim primerom v drža-
vi, najbolj pa z vrnitvijo ‚‘smučarjev‘‘.  

Podrobneje ne bom opisoval, saj je bilo skoraj vse objavljeno v javnih občilih. Kar na-
enkrat pa smo se začeli srečevati s pomanjkanjem zaščitne opreme, pa ne tiste ‚‘spe-
cialne‘‘; že v operacijskem filtru ni bilo več najti kirurške maske. Tako kot drugje, se je 
v nekaj dneh razvila neke vrste psihoza. Marsikdo (tudi jaz) je shranjeval porabljene 
maske in jih ‚‘sušil‘‘ v neki prašni škatli.

Po prvih zmedenih dneh smo se poskušali organizirati in spoprijeti s problemom. 
Vodstvo bolnišnice je oblikovalo skupino skupaj s predstojniki oddelkov, ki obstaja še 
sedaj in podaja usmeritve ter skuša organizirati delo. Preoblikovali smo oddelek za in-
tenzivno terapijo, po bolnišnici se že od pomladi preurejajo in adaptirajo razni prostori, 
v prej zapuščeni stari porodnišnici se je organizirala siva cona. Razporejanje cOVID po-
zitivnih bolnikov je potekalo centralno, tako da je prvi val minil brez hospitaliziranega  
bolnika s korona virusom, vse pozitivne so transportirali v UKB MB. Travmatologi smo 
sicer izvajali s strani ministrstva predpisane ukrepe, gledali le nujne paciente, ostali smo 
le pri sumih na cOVID, tako da smo jo kar dobro odnesli.

Ob pričakovanem večjem številu bolnikov smo pripravili komandno sobo, podobno kot 
smo se učili na MRMI tečajih masovne nesreče. Bolnišnico smo prezentirali na panojih, iz-

IZKUŠNJE TRAVMATOLOŠKEGA ODSEKA  
SB MS OB EPIDEMIJI COVID -19
sašo stanković, dr.med., spec. krg.
travmatološki odsek SB Murska Sobota
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delali kartice pacientov, ki bi nam pomagale pri spremljanju stanja v bolnišnici. Prednost 
tega je takojšnja kontrola stanja iz enega samega prostora, delo pa ni tako stresno, saj so 
spremembe v primerjavi z masovnimi nesrečami počasne. V to delo smo želeli vključiti 
bolj rizične kolege, ki bi bili v primeru okužbe bolj ogroženi, in jih s tem nekoliko zaščititi. 
Druga prednost je bila, da so sestanki omenjene skupine prav v tem prostoru in so se 
lahko s položajem seznanjali sproti, vsak dan posebej pa smo izdelali poročilo o zasede-
nosti postelj po oddelkih in podatki, ki bi bili lahko v pomoč pri razporejanju pacientov, 
združevanju oddelkov, obravnavo ostale patologije, razporejanju kadra itd.

Seveda smo se srečali tudi s številnimi težavami poleg pomanjkanja opreme, venti-
latorjev, potencialnimi okužbami oziroma izpostavljenostjo. Za potrebe operativnih 
posegov smo rezervirali dve operacijski sobi v pritličju izven operacijskega bloka, ki v 
prvem valu na srečo niso bile v uporabi. Težava in ozko grlo je bila diagnostika. Imamo 
en cT, kar je za take razmere v bistvu premalo. Vsakič, ko je bil pripeljan pacient ‚‘s ceste‘‘ 
ali pa je imel vročino, rezultata brisa pa ni bilo, se je milo rečeno vse skupaj ustavilo. 
Težave smo imeli praktično povsod, od sprejema, transporta, komunikacije, namesti-
tev itd., vse pa smo reševali sproti, kakor smo se pač znašli. Praviloma smo naslednji 
dan poročali na raportu bolj glasno kot ponavadi, težave pa so se preko predstojnikov 
prenesle dalje do Skupine za določitev in izvajanje ukrepov v zvezi s cOVID-19 (uradni 
naziv), ki je skušala najti neko rešitev. Tako smo nekako prebrodili prvi val.

V vmesnem času do drugega vala se je sicer v bolnišnici nekaj preurejalo, adaptirali so pro-
store v stari porodnišnici za sivo in rdečo cono, med zaposlenimi pa je vladalo neko zatišje 
v pričakovanju drugega vala, spet smo se začeli ukvarjati s problemi, ki smo jih imeli že prej.

Potrebno je priznati, da nas je drugi val kljub vsemu ponovno ujel dokaj nepripravljene, 
mišljeno bolj v organizacijskem smislu. Sicer so bili v vmesnem času organizirani tečaji 
oblačenja/slačenja  in uporabe  zaščitne opreme (ne sicer za kirurge), okvirno se je 
določilo mesto obravnave teh pacientov, je bilo pa njihovo število podcenjeno. Osebje 
se nekako bolj mirno obnaša, ne glede, da so prisotne okužbe tudi med kolegi. Ne čuti 
se več psihoze iz prvega vala, bolj neke vrste vdanost, da bomo prej ali slej vsi okuženi. 
V sivi coni imamo razpisanega specializanta kirurgije, ki poleg ostalih nalog triažira, kaj 
je kirurškega in kaj ne. Obiski rdečih in sivih con so postali že kar vsakdanji, pogostejši 
pa so tudi operativni posegi  pozitivnih pacientov.



25

10. Goriški travmatološki dnevi

zAKLjuČEK oz. pREDLOGI zA RAzMIsLEK:

Ena najbolj motečih stvari pri delu v času cOVID-19 je skoraj vsakodnevno spreminja-
nje navodil bodisi glede obravnave bolnikov, zaščitne opreme, režima testiranja, plani-
ranja odsotnosti, bolniških zadev, plačila in še marsičesa. Očitno nam razmere nareku-
jejo, da bo v prihodnosti potrebno razmisliti o uvedbi predmeta katastrofne medicine 
oz. medicine v izrednih razmerah (ne samo izrecno vojne medicine) tako na medicinski 
fakulteti kot v zdravstvenih šolah, ne samo s strokovnega, ampak tudi z organizacijske-
ga vidika. Tudi načrti ukrepanja bolnišnic ob epidemijah, podobno kot ob masovnih 
nesrečah, ne bi bili napačni, saj bi bili bolj koordinirani in bi imeli že vnaprej pripravljena 
vsaj osnovna izhodišča za ukrepanje. Tudi računalniški programi za vodenje in sledenje 
bolnikov, kot jih v tujini že uporabljajo  za ukrepe pri masovnih nesrečah, bi bili še kako 
dobrodošli, saj bi nam nudili tudi možnost analize in uporabe drugačnih ukrepov, če bi 
se kakšni izkazali za izrazito napačne. 
Kolektiv kirurškega oddelka SB MS vam vsem želi: ostanite zdravi!
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V spomladanskih mesecih leta 2020 je bila Slovenija prvič soočena z epidemijo novega 
korona virusa covid-19. Prisotne je bilo precej negotovosti ob prvem srečanju z novo 
boleznijo. Sedaj, globoko v drugem valu pandemije, se lahko ozremo nazaj in primer-
jamo način dela med prvim in drugim valom koronavirusne epidemije, ko bolezen že 
bolj poznamo. Marca letos se je pri nas, tako kot v drugih bolnišnicah v državi in tudi po 
svetu, delo precej spremenilo. Na našem oddelku je vsak zdravnik preučil svoje čakalne 
liste za ambulantne preglede, pregledal izvide prejšnjih pregledov v urgentnem centru 
in travmatološki ambulanti in določil, kateri pacienti  pregled vseeno potrebujejo in 
kateri lahko počakajo. Preglede pacientov s poškodbami meniskusov, kolenskih vezi in 
rotatorne manšete smo odložili, zmanjšali smo tudi število kontrol po poškodbah ske-
leta in operacijah. Travmatološka ambulanta je bila odpovedana, zato smo te preglede 
opravili kar v naši Ambulanti za rane. Elektivni posegi so bili odpovedani. Nujni posegi 
so se seveda opravljali nemoteno naprej.  Izpada osebja v bolnišnici nismo imeli, saj je 
bilo število obolelih precej majhno in v naši bolnišnici ni nihče zbolel. Po koncu prvega 
vala smo pregledali vse odpovedane paciente ob petkih popoldne in sobotah. Zao-
stanke smo nadoknadili že do konca junija. 

Drugi val je prinesel precej sprememb. Trudili smo se ohraniti čimbolj nemoteno delo, 
izvajanje vseh posegov in pregledov. Zavedamo se, da bo vse zaostanke potrebno 
nadoknaditi. Vendar je tudi število obolelih sedaj precej večje. Okužbe so se pojavile 
tako pri osebju, kot pri pacientih. Ponovno smo bili primorani odpovedati elektivne 
preglede in zmanjšati število ambulantnih pregledov, vseeno pa zaenkrat opravimo 
več storitev, kot v prvem valu. Sedaj bomo pričeli še z vključevanjem kirurgov v delo na 
cOVID oddelku, zato bo osebja za delo na našem oddelku še manj. Upamo, da se bo 
stanje čimprej umirilo, da bomo lahko nadaljevali z našim rednim delom. 

IZKUŠNJE TRAVMATOLOŠKEGA ODDELKA 
SB NM V ČASIh KORONAVIRUSNE 
PANDEMIJE
zoran preveden, dr. med., Gregor Tratar, d. med., Živa Gradecki, dr. med. 
Splošna bolnišnica Novo mesto
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V času epidemije smo se v SB SG organizirali tako, da smo imeli covid urgenco v pro-
storih Uc, kjer smo obravnavali paciente, ki so bili sumljivi na okužbo.
Za ne-covid paciente smo imeli ločeno KPP in IPP; KPP v prostorih stare kirurške urgen-
ce, IPP pa na internem oddelku.
Triaža je potekala v kontejnerju pred bolnišnico.
Poškodovance, ki so bili napoteni in so imeli katerega od znakov za okužbo, smo obrav-
navali na covid urgenci. Pri diagnostiki je poleg urgentnega zdravnika sodeloval tudi 
travmatolog. Odvzet je bil bris. Do rezultata brisa so pacienti počakali v sivi coni, ki je 
bila v delu internega oddelka. V primeru negativnega brisa je bil pacient sprejet na 
oddelek.
Sveže sprejeme smo namestili v sobo, kjer smo jih lahko ločili od že ležečih pacientov 
na oddelku. Pri hospitaliziranih pacientih, kjer se je pojavil sum na okužbo, smo sami 
jemali brise. V nobenem primeru okužba ni bila potrjena. 
Imeli smo tudi ločeno operacijsko sobo - covid op. za primer urgentnih operacij in pa 
intenzivno sobo. Na srečo jih nismo rabili.
V času epidemije in tudi do tega poročila na Travmatološko ortopedskem oddelku nis-
mo obravnavali  nobenega covid pozitivnega pacienta.
Glede na to, da smo obravnavali samo urgenco, smo se zdravniki razdelili v dve ekipi, 
da bi bil v primeru okužbe čim manjši izpad in bi lahko zagotovili delovanje oddelka.
Pri zagotavljanju kadra zdravstvene nege v sivi coni in covid urgenci pa so sodelovali 
vsi oddelki bolnišnice.
V prvem valu smo jo dobro odnesli. Kako bo naprej?

DELO V ČASU EPIDEMIJE NA ODDELKU ZA 
TRAVMATOLOGIJO IN ORTOPEDIJO  
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC
Miran sagmeister, spec. splošne kirurgije
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec



28



29

10. Goriški travmatološki dnevi

proste teme
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Ključne besede: koncentrat protrombinskega kompleksa, zlom kolka, antikoagulacij-
ska zdravila, hospitalizacija
Key words: prothrombin complex concentrate, hip fracture, anticoagulants, hospital stay

IzVLEČEK
Izhodišče: Raziskave kažejo, da zgodnja operacija po zlomu kolka skrajšuje hospita-
lizacijo in zmanjšuje pogostost zapletov. Zanimalo nas je, ali z uporabo koncentrata 
protrombinskega kompleksa (KPK) pri poškodovancih z zlomom kolka, ki so pred po-
škodbo jemali antikoagulacijska zdravila, prav tako skrajšamo hospitalizacijo in zmanj-
šamo pogostost zapletov po operaciji.
Metode: V retrospektivno kohortno študijo smo vključili poškodovance z zlomom kol-

KONCENTRAT PROTROMBINSKEGA 
KOMPLEKSA IN DOLŽINA hOSPITALIZACIJE 
PRI OPERIRANIh Z ZLOMOM KOLKA NA 
ANTIKOAGULACIJSKI TERAPIJI

PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE AND 
LENGTH OF HOSPITAL STAY IN PATIENTS ON 
ANTIKOAGULANTS FOR A HIP FRACTURE
Rok Leban, dr. med., prim. Matej Andoljšek, dr. med.,
Kirurška služba - Travmatološki oddelek, Splošna bolnišnica Jesenice
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ka, ki so bili v letih 2014–2016 operirani v Splošni bolnišnici Jesenice in so pred poškod-
bo jemali antikoagulacijska zdravila. Primerjali smo čas od sprejema do operacije, dol-
žino hospitalizacije, pogostost nekaterih zgodnjih pooperativnih zapletov in enoletno 
umrljivost med skupino poškodovancev, ki je predoperativno prejela KPK in kontrolno 
skupino, ki zdravila ni prejela.
Rezultati: Vključitvene kriterije je izpolnjevalo 109 poškodovancev (75 žensk, 34 moš-
kih). Pri poškodovancih v opazovani skupini je mediana časa od sprejema do operacije 
1 dan (interkvartilni razmik (IKR) 0 [1–1]) in časa hospitalizacije 8 dni (IKR 3,5 [7–10,5]). 
Pri poškodovancih v kontrolni skupini je mediana časa od sprejema do operacije 2 dni 
(IKR 2 [1–3]) in časa hospitalizacije 8 dni (IKR 3 [7–10]). Pogostost opazovanih poopera-
tivnih zapletov in  enoletna umrljivost se med skupinama ne razlikuje. 
Zaključki: Z uporabo KPK pri poškodovancih z zlomom kolka, ki so pred poškodbo jemali 
antikoagulacijska zdravila, skrajšamo čas do operacije. V študiji nismo potrdili, da hkrati 
skrajšamo hospitalizacijo in zmanjšamo verjetnost nastanka pooperativnih zapletov.

AbsTRACT
Background: Early surgery after a hip fracture decreases length of hospital stay and 
complication rate. In this study the autors asked whether the length of hospital stay 
and the frequency of early postoperative complications were reduced by use of 
prothrombin complex concentrate (Pcc) in patients with hip fracture on anticoagu-
lants also.
Methods: Patients with hip fracture on anticoagulation therapy, surgically treated in 
General Hospital Jesenice from 2014 to 2016, were studied as a retrospective cohort. 
Time from admission to surgery, length of stay, frequency of some early postoperative 
complications and one-year mortality were compared between the group of patients 
that had received Pcc prior to surgery and the control group that had not.
Results: One hundred and nine patients (75 women, 34 men) met the inclusion criteria. 
In experimental group, the median time from admission to surgey was 1 day (interqu-
artil range (IQR) 0 [1–1]), and length of stay 8 days (IQR 3.5 [7–10.5]). In control group, 
the median time from admission to surgey was 2 days (IQR 2 [1–3]), and length of stay 
8 days (IQR 3 [7–10]). There was no difference in frequency of observed postoperative 
complications and one-year mortality rate between the groups.
conclusions: In patients on anticoagulants operated for a hip fracture delay to surgery 
was reduced using Pcc. However, the reduction of total length of hospital stay and the 
frequency of early postoperative complications was not confirmed.
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uVOD
V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) letno operiramo okrog dvesto poškodovancev z 
zlomom kolka (zlomi stegneničnega vratu in trohanterni zlomi). Poškodovanci so veči-
noma starejši ljudje s številnimi pridruženimi boleznimi. Približno šestina se jih zdravi z 
antikoagulacijskimi zdravili (AKZ); ti zaradi večje nagnjenosti h krvavitvam potrebujejo 
specifično predoperativno pripravo in dalj časa do operacije.
Večina travmatologov se strinja, da je ugoden izid zdravljenja zloma kolka verjetnejši 
po zgodnji operaciji, vendar niso enotni glede dolžine časa do operacije. Po priporoči-
lih za zdravljenje zloma kolka je operacija strokovno utemeljena v prvih 48 urah1,2. Čas 
do operacije, ki je potreben, da uredimo strjevanje krvi oz. da se laboratorijska vrednost 
INR (International Normalized Ratio, mednarodno normalizirano razmerje) normalizira 
(0,8-1,2), lahko preseže to obdobje. S prezgodnjo operacijo, ko strjevanje krvi še ni ure-
jeno in so vrednosti INR višje, tvegamo večjo izgubo krvi pri operaciji in po njej. V obeh 
primerih se poveča verjetnost pojava perioperativnih in zgodnjih pooperativnih zaple-
tov. Vsekakor pa mora imeti optimalna priprava poškodovanca na operacijo prednost 
pred upoštevanjem časovnih priporočil za izvedbo operacije.
Poškodovance z AKZ pripravimo na operacijo s prekinitvijo jemanja oralnih AKZ, z da-
janjem antidotov ali z nadomeščanjem faktorjev strjevanja. Vitamin K je učinkovit proti 
kumarinskim AKZ (varfarin, acenokumarol). Njegovo delovanje se izrazi razmeroma 
počasi, saj se morajo po dolgotrajnem jemanju kumarinov faktorji strjevanja krvi znova 
sintetizirati. Proti novim oralnim antikoagulacijskim zdravilom (NOAK), med katerimi 
so pri nas na voljo dabigatran, rivaroksaban in apiksaban, vitamin K ni učinkovit. Od 
leta 2015 imamo na voljo antidot za dabigatran, idarucizumab. Nova antidota za ne-
posredne zaviralce faktorja Xa andeksanet alfa in ciraparantag sta v procesu kliničnega 
testiranja3. Velika slabost obstoječega in najbrž tudi prihodnjih antidotov za NOAK je 
vsekakor visoka cena. Alternativa antidotom za AKZ je nadomeščanje faktorjev strjeva-
nja. V preteklosti smo uporabljali svežo zmrznjeno plazmo (SZP). V zadnjih letih imamo 
na voljo koncentrat protrombinskega kompleksa (KPK), ki ga sestavljajo koagulacijski 
faktorji II, VII, IX, X, proteina c in S ter heparin. Izničenje učinka varfarina s KPK je hitrejše 
kot s SZP, poleg tega je manj zapletov in potreb po transfuziji eritrocitov4. KPK je ustre-
znejša izbira kot SZP za poškodovance s tveganjem za tekočinsko preobremenitev5,6.
Zanimalo nas je, ali z uporabo KPK pri poškodovancih z zlomom kolka in ki imajo pred-
pisana AKZ omogočimo zgodnejšo operacijo in ali posledično skrajšamo hospitalizaci-
jo ter zmanjšamo pogostost zapletov po operaciji.
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MATERIAL IN METODE
V retrospektivno kohortno študijo smo vključili poškodovance z zlomi proksimal-
nega dela stegnenice (segment 31 - po AO klasifikaciji), ki smo jih v letih 2014 
– 2016 operativno zdravili v SBJ. Izključili smo poškodovance z zlomi osteosintet-
skega materiala in vse s predhodnimi zlomi na istem mestu. Med operiranimi smo 
poiskali tiste, ki so pred poškodbo prejemali AKZ (kumarine in NOAK). Izključili smo 
poškodovance s koagulacijskimi motnjami brez AKZ in poškodovance, ki so preje-
mali heparine in SZP.
Poškodovance, ki so izpolnjevali vključitvene kriterije, smo razdelili v dve skupini. V opa-
zovano skupino smo razvrstili poškodovance, ki so predoperativno prejeli KPK, v kon-
trolno skupino pa tiste, ki KPK niso prejeli. Odločitev o uporabi KPK smo sprejeli glede 
na vrednosti koagulograma in plan operacije. Operirali smo pri vrednosti PČ-INR pod 
1,6 in sledili priporočilu, da se operacija izvede v prvih 48 urah. Če z običajno pripravo 
tega nismo dosegli, smo uporabili KPK.
Za poškodovance obeh skupin smo zbrali podatke o starosti, spolu, strani zloma, kla-
sifikaciji po Ameriškem združenju anesteziologov (ASA), vrsti AKZ, vrsti zloma, vrsti 
operacije, vrsti anestezije, času med sprejemom in operacijo, dolžini hospitalizacije, 
prisotnosti perioperativnih in zgodnjih pooperativnih zapletov ter enoletni umrljivosti. 
Zabeležili smo zaplete v času hospitalizacije na travmatološkem ali negovalnem oddel-
ku SBJ, povezane s krvavitvijo (anemija) in kirurško rano (hematom, serom ali okužba). 
Primere anemij smo upoštevali, kadar je bila potrebna transfuzija (pri upadu vrednosti 
hemoglobina pod 80 g/l oz. pri vrednostih med 80 in 100 g/l glede na klinično stanje).
Za analizo podatkov smo uporabili statistično programsko opremo IBM SPSS Statistics, 
verzija 19. Atributivne spremenljivke smo analizirali s Fisherjevim testom, kvantitativne 
spremenljivke pa z Mann-Whitneyevim testom U. Izjema je bila starostna porazdelitev 
poškodovancev v obeh skupinah, kjer smo zaradi pričakovane normalne porazdelitve 
uporabili Studentov test t. Statistično značilnost rezultatov smo upoštevali pri stopnji 
tveganja p ˂ 0,05.

REzuLTATI
Vključitvene kriterije je izpolnjevalo 109 poškodovancev (75 žensk, 34 moških) s pov-
prečno starostjo 84,4 (standardna deviacija 6,3) let. V opazovani skupini je bilo 25 
poškodovancev, v kontrolni 84. Med testiranimi demografskimi spremenljivkami in 
frekvencami poškodovancev z različnimi vrstami AKZ, zlomov, operacij in anestezije 
ni bilo statistično značilnih razlik. Deset poškodovancev je pred poškodbo prejemalo 
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NOAK. Njihov vpliv smo preverili z izključitvijo in izračunom vrednosti iz okrnjenih po-
datkov. Statistično značilnih odstopanj ni bilo.
Poškodovanci so bili v veliki večini sprejeti na dan poškodbe (88,1 %). Dvanajst poško-
dovancev je utrpelo poškodbo dan pred sprejemom, eden tri dni pred sprejemom. 
Vpliv teh 13 poškodovancev smo preverili z njihovo izključitvijo in izračunom vrednosti 
iz okrnjenih podatkov. Statistično značilnih odstopanj ni bilo. Mediana časa od spreje-
ma do operacije je v opazovani skupini 1 dan (IKR 0 [1–1]), v kontrolni skupini pa 2 dni 
(IKR 2 [1–3]) (p = 0,0003). Mediana trajanja hospitalizacije je v obeh skupinah 8 dni (IKR 
3,5 [7–10,5] za opazovano in 3 [7–10] za kontrolno skupino) (p = 0,2801) (Grafikon 1). 
Poškodovanci, ki so prejeli KPK, so bili torej operirani prej, vendar so bili po operaciji z 
oddelka odpuščeni kasneje. Trije izmed poškodovancev v kontrolni skupini so že pred 
operacijo zboleli z okužbo spodnjih dihal oz. sečil; to je podaljšalo čas od sprejema do 
operacije v tej skupini, vendar ni imelo vpliva na statistično značilnost rezultata. 

Grafikon 1: Dolžina hospitalizacije.

Anemijo smo zdravili pri 42 poškodovancih. Tako delež poškodovancev z anemijo, kot 
količina KE, ki so jo prejeli, sta bila med skupinama podobna. Štirje poškodovanci so 
utrpeli zaplet, povezan s kirurško rano. V opazovani skupini je prišlo do ene okužbe 
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rane, v kontrolni pa do dveh okužb in enega hematoma. Po operaciji je v bolnišnici 
skupno umrlo šest poškodovancev (hospitalna umrljivost 5,5 %), v prvem letu pa enajst 
poškodovancev (enoletna umrljivost 10,1 %). Pogostost zapletov in umrljivost se med 
skupinama nista razlikovala (Tabela 1).

Tabela 1: Demografske in klinične značilnosti, časovni intervali med sprejemom, ope-
racijo in odpustom ter zgodnji zapleti pri obeh skupinah. Podatki v odstotkih predsta-
vljajo delež v skupini (n. z. – ni značilno, SD – standardna deviacija).

Opazovana skupina

(n = 25)

Kontrolna skupina

(n = 84)

Vrednost 
p

Starost – povprečje 
[leta]

84,4 (SD 6,4) 84,5 (SD 6,3) n. z.

Spol 13 žensk, 12 moških 62 žensk, 22 moških n. z.

Stran zloma 12 desno, 13 levo 28 desno, 56 levo n. z.

Klasifikacija ASA ASA 2: 4,

ASA 3: 21,

ASA 4: 0

ASA 2: 15,

ASA 3: 66,

ASA 4: 3

n. z.

Vrsta AKZ kumarini: 24, NOAK: 1 kumarini: 75, NOAK: 9 n. z.

Vrsta zloma stegnenični vrat: 6, 
trohanterni stabilni: 10, 
trohanterni nestabilni: 9

stegnenični vrat: 42, 
trohanterni stabilni: 22, 
trohanterni nestabilni: 20

n. z.

Vrsta operacije endoproteza: 6, 
osteosinteza: 19

endoproteza: 33, 
osteosinteza: 51

n. z.

Vrsta anestezije splošna: 24,

spinalni blok: 1

splošna: 70,

spinalni blok: 14

n. z.

Čas med 
sprejemom 
in operacijo – 
mediana [dnevi]

1 (IKR 0 [1–1]) 2 (IKR 2 [1–3]) 0,0003
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Skupno trajanje 
hospitalizacije – 
mediana [dnevi]

8 (IKR 3,5 [7–10,5]) 8 (IKR 3 [7–10]) n. z.

Anemija 13 (52,0 %) 29 (34,5 %) n. z.

Transfuzija [št. 
porabljenih 
enot KE na 
poškodovanca z 
anemijo]

2,3 1,8 n. z.

Zapleti kirurške 
rane

1 (4,0 %) 3 (3,6 %) n. z.

Hospitalna 
umrljivost

0 6 (7,1 %) n. z.

Enoletna umrljivost 
po operaciji

4 (16,0 %) 7 (8,33 %) n. z.

RAzpRAVLjANjE
S KPK učinkovito odpravimo motnje koagulacije in tako v kratkem času pripravimo 
poškodovanca s predpisanimi AKZ na operacijo. V tej retrospektivni raziskavi smo ugo-
tovili, da smo z uporabo KPK skrajšali čas do operacije, vendar nismo skrajšali hospitali-
zacije ali zmanjšali pogostosti zapletov.
Domnevamo, da je na rezultat analize vplivala razlika v sestavi skupin po spolu. V opa-
zovani skupini je delež moških večji kot v kontrolni skupini. Moški spol je dejavnik tve-
ganja za pooperativne zaplete in večjo umrljivost pri zlomu kolka7. S tem je lahko po-
vezana tudi daljša hospitalizacija po operaciji pri opazovani skupini.
Drug možen vpliv je večja komorbidnost poškodovancev v opazovani skupini. V razi-
skavi smo za primerjavo kliničnega stanja poškodovancev uporabili razvrstitev po kla-
sifikaciji ASA; glede na to razvrstitev ni bilo razlik niti med skupinama, niti med moškimi 
in ženskami iz obeh skupin. Ker pa gre pri razvrščanju v kategorije ASA za dokaj gro-
bo oceno zdravstvenega stanja, ki ne upošteva individualnih razlik v teži pridruženih 
bolezni, vpliva predhodnega zdravstvenega stanja na rezultate ne moremo povsem 
izključiti. Če domnevamo, da so bili poškodovanci v opazovani skupini v slabšem zdra-
vstvenem stanju kot v kontrolni skupini, smo z uporabo KPK morda pripomogli k ize-
načenju dolžine hospitalizacije.
Med ostalimi kliničnimi spremenljivkami izstopa manjši delež zlomov stegneničnega 
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vratu in večji delež trohanternih zlomov v opazovani skupini, v primerjavi s kontrolno, 
kar korelira z deležem moških v tej skupini. Razlika sicer ni statistično značilna.
Pomembna omejitev raziskave je majhno število primerov, posebno v opazovani skupini. 
Razlog za to je med drugim dejstvo, da KPK v naši ustanovi uporabljamo relativno kratek čas.
Primerljivih študij v literaturi nismo našli. Vse več je dokazov, da z zgodnjo operacijo 
zloma kolka skrajšamo hospitalizacijo in zmanjšamo pogostost zapletov1,8-11. Novack s 
sodelavci je ugotovil, da po preteku 48 ur vsakih naslednjih 8 ur odlašanja z operacijo 
pomeni dodatnih 24 ur hospitalizacije po operaciji12. Na časovni potek zdravljenja ima-
jo vpliv številni dejavniki. Pomemben vpliv na odlog operacije imajo sprejemni dan v 
tednu, kategorija ASA in potreba po predoperativnih preiskavah srca13. Vpliv na dolžino 
hospitalizacije imajo čas od poškodbe do operacije, vrsta anestezije, izbira vsadka14, 
spremljajoče bolezni (možganska žilna bolezen, kronična ledvična bolezen), kategorija 
ASA, starost15, nastanitev poškodovanca pred zlomom (lasten dom ali dom starejših 
občanov), izbor za rehabilitacijo, kam poškodovanca odpuščamo in specifični zapleti16.
Skrajševanje hospitalizacije ob zlomu kolka ima lahko tudi negativne učinke. No-
rdström s sodelavci je ugotovil, da je pri poškodovancih z zlomom kolka, starejših od 
50 let, ki so bili hospitalizirani manj kot 11 dni, vsak dan manj v bolnišnici pomenil za 
8–16 % večje tveganje za smrt v naslednjih 30 dneh17.
Poleg strokovnega je zanimiv tudi stroškovni pogled na pripravo poškodovancev z 
AKZ na operacijo. V finski stroškovni analizi se je izkazalo, da je najcenejši način izniče-
nja učinka varfarina med pripravo na operacijo kolka dajanje vitamina K, sledita KPK in 
SZP, najdražji način pa je samo začasna prekinitev jemanja varfarina. Pri dajanju vitami-
na K in prekinitvi jemanja varfarina glavnino stroška predstavlja bolnišnična oskrba, pri 
dajanju KPK pa cena zdravila18. Stroškovni vidik ne sme biti glavno vodilo pri določanju 
načina zdravljenja, vendar je pomemben pri izbiranju med možnostmi.
Poškodovanci z AKZ predstavljajo poseben izziv v kirurški obravnavi skeletnih in drugih 
poškodb. Vse več ljudi ima predpisana AKZ, o čemer priča tudi podatek, da se je število 
pregledov v antitrombotični ambulanti SBJ v zadnjih desetih letih več kot podvojilo. 
Leta 2005 je bil delež poškodovancev z AKZ med operiranimi po zlomu kolka v SBJ 
2,0 %, leta 2010 je bilo takih poškodovancev 13,6 %, leta 2015 pa že 19,3 %. Večina 
poškodovancev je imela predpisane kumarine, (ne)redki imajo predpisane že NOAK. 
Kljub temu pa nam je uspelo med poškodovanci z zlomom kolka delež operiranih v 
manj kot 48 urah povečati s 60,9 % leta 2013 na 85,3 % leta 2015. Pomembno vlogo pri 
tem ima KPK, s katerim hitro in učinkovito izničimo učinek AKZ in omogočimo zgodnjo 
operacijo. Kako bo ob širši uporabi NOAK, lahko le ugibamo.
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zAKLjuČKI
V retrospektivni raziskavi nismo potrdili, da uporaba KPK pri operativno zdravljenih 
poškodovancih z zlomom kolka, ki jemljejo AKZ, skrajšuje hospitalizacijo in zmanjšuje 
verjetnost nastanka zapletov po operaciji. Ugotovili smo, da so bili poškodovanci, ki so 
prejeli KPK, sicer operirani prej, vendar so bili po operaciji hospitalizirani dalj časa. 
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uVOD
Kritje defektov mehkih tkiv v področju kolenskega sklepa je s primernim načrtovanjem 
in izkušnjami ponavadi uspešen poseg, ki se izvaja multidisciplinarno. Glede na vrsto, 
lokacijo in velikost defekta se rekonstruktivni plastični kirurg odloča med različnimi 
možnostmi rekonstrukcije. Po zadostni resekciji imamo po rekonstrukcijski lestvici na 
voljo kritje s kožnimi transplantati, lokalnimi in prostimi režnji. V prispevku opisujemo 
pogosteje uporabljene možnosti za rekonstrukcijo mehkih tkiv v področju kolenskega 
sklepa, med katerimi je opisan tudi plod sodelovanja slovenskega plastičnega kirurga 
dr. Marka Godine, vodje mikrokirurškega tima UKc Ljubljana. 

ANATOMsKA DEFINICIjA
Koleno je tečajasti, enoosni sklep, pri katerem sta v kontaktu femur in tibia, fibula pa 
je iz tega sklepa izključena (1). Gre za največji sklep v človeškem telesu. Ortopedska 
klasifikacija opredeljuje, da je koleno anatomska struktura, ki ima svojo kostno zgradbo, 
zunaj-sklepno in znotraj-sklepno zgradbo (2). Plastična rekonstruktivna kirurgija pod 
terminom koleno opredeljuje kolensko regijo kot sestavni del goleni - preostali deli so 
še osrednji in distalni del goleni ter stopalo.
Za mehkotkivno rekonstrukcijo je pomembno razumevanje zunajsklepne zgradbe in 

KRITJE DEFEKTOV MEhKIh TKIV OB 
KOLENSKEM SKLEPU 
stritar A1, Lovšin K2, Šimnic L3,
1) asist. dr. Albin Stritar, dr. med., Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko 
kirurgijo in opekline, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 
1000 Ljubljana
2) Klemen Lovšin, dr. med., Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in 
opekline, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
3) prim. Ladislav Šimnic, dr. med., Ortopedska klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana
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vaskularizacije. Deli omenjene zgradbe so sklepna ovojnica, kolateralne vezi, iliotibialni 
trakt in posamezne mišice ter kite, ki vzdržujejo položaj sklepa. Od mehkotkivnih struk-
tur je potrebno omeniti tudi burze, ki so nekatere v komunikaciji s sklepno kapsulo, 
druge pa omenjene komunikacije nimajo (1).
Natančno poznavanje ožiljenosti kolenske regije je zelo pomembno in kirurško uporab-
no, saj žilje napaja določene vezane režnje, ki jih s pridom izkoristimo pri rekonstruk-
ciji. Pomembne so genikularne veje poplitealne, femoralne in sprednje tibialne arterije. 
Glede angiosomske distribucije ožiljenosti ločimo patelarno in poplitealno regijo. Pri 
prostem prenosu režnja so pomembne anatomske danosti distalnega dela femoralnega 
trikotnika (Hunterjevega kanala), ki je najpogostejše mesto za anastomozo (2).

NAČRTOVANjE pOsEGA
Defekti, ki nastanejo v predelu kolena, imajo različno etiologijo: travma, kompleksni 
vnetni procesi ob endoprotezah, tumorska resekcija in opekline. Ob oceni defekta 
mora biti koleno v maksimalni fleksiji. Načrt zdravljenja temelji na dimenzijah in ge-
ometriji rane, prisotnosti kontaminacije ali infekcije ter eventualni eksponaciji kosti, 
tetive ali vsadka (3).
Temelj vsake uspešne rekonstrukcije ostaja zadostna resekcija oziroma odstranitev av-
italnih delov tkiv, okuženega tkiva, infeciranih vsadkov ali tumorskega tkiva. Šele nato 
nam rekonstrukcijska lestvica narekuje, da poskušamo kolensko regijo sprva rekonstru-
irati s transplantatom delne debeline kože, nato z vezanim režnjem in v primeru, ko je 
to nemogoče, uporabimo prosti reženj (4). Statistika v literaturi dokazuje, da so vezani 
režnji v predelu kolena pogosteje uporabljeni in vodijo v razmerju 80 % : 20 % glede 
na proste režnje.
Sedanji protokol pri kritju travmatoloških defektov mehkih tkiv narekuje uporabo sis-
tema za zdravljenje ran z negativnim tlakom (VAc drenaža). Z njim zmanjšamo količi-
no eksudata v rani, nadziramo mikrobiološko breme in pospešimo formacijo zdravega 
granulacijskega tkiva, kar olajša celjenje (5). Uporabljamo lahko tudi specialne obloge, 
ki pospešijo celjenje, sicer pa se pri večjih defektih najpogosteje uporabi vezani reženj.
Tudi v ortopedskih primerih eksponirane kolenske proteze in supuracije se slednja 
mora zaustaviti, nato pa se praviloma uporabi vezani reženj. Prav tako se vezani reženj 
uporabi v primeru rekonstrukcije po tumorskih resekcijah v področju kolena. 
Prosti režnji v predelu kolena so indicirani v primerih, ko nimamo na voljo vezanega re-
žnja zaradi uničenega vaskularnega peclja in v primeru večjih onko-kirurških resektatov.
Pri tumorskih resekcijah je lahko načrtovanje težavno, saj se lahko načrt perioperativno 
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spremeni zaradi spremenjene velikosti defekta, torej potrebujemo alternativni načrt že 
pred začetkom operativnega posega za planiranje režnja.
Glede načrtovanja vezanih režnjev, kjer povezave z žiljem na odvzemnem mestu ne 
prekinemo, moramo imeti v mislih omejene zmožnosti transporta režnja zaradi peclja 
ali zaradi dodatne insuficience ožiljenosti, do katere pride pri transportu. Prav tako mo-
ramo premisliti, če je velikost režnja primerna za kritje defekta in hkrati ne smemo po-
zabiti na dodatne zaplete, ki se lahko pojavijo na odvzemnem mestu (6). 
Pri načrtovanju prostih režnjev smo v teh ozirih bolj svobodni, seveda pa je potrebno 
znanje mikrokirurške tehnike, ki zajema dvigovanje mehkotkivnega režnja in tudi celo-
vito poznavanje mikrokirurškega spajanja anastomoz (7). Za njih se odločamo ob kom-
pleksnih defektih, ko ne želimo dodatno povzročati vzporedne travme na že poškodo-
vanem udu. Ključni izziv predstavlja pravilna izbira sprejemne žile (8).

OpCIjE KRITjA DEFEKTOV
Vezani režnji
Vezani mišični in mišično-kožni režnji so najbolj razširjeni v uporabi za rekonstrukcijo 
mehkih tkiv v področju kolena. S pomočjo mišičnega tkiva pridobimo potrebno boga-
to žilno prehrano področja za uspešen hematogeni transport antibiotičnih učinkovin 
do tkivnega defekta (9).
Najbolj pogosto uporabljen vezani reženj je gastrocnemius reženj, ki je bil prvič pred-
stavljen leta 1978 (10). Dvigovanje režnja je kontrolirano ob pričakovani vaskularizaciji. 
Mišični reženj se nato pokriva s kožnim presadkom. Pogosteje uporabimo medialno 
glavo mišice, saj je večja, ima daljši žilni pecelj in se lažje rotira (11). Indikacijo za upo-
rabo medialne ali lateralne glave postavimo glede na pozicijo defekta, v ekstremnih 
primerih velikosti defekta lahko uporabimo tudi obe glavi hkrati. Ob uporabi lateralne 
glave je potrebno biti pozoren na n. peroneus, saj se ob dvigu lateralnega dela režnja 
lahko poškoduje. V literaturi so opisane tudi številne modifikacije, kot mišično-kožni 
reženj ali reženj z distalnim pecljem ali z obema glavama na enem peclju (12).
Redkeje uporabljen je safenski reženj, ki je nevrovaskularni reženj in ga prav tako upo-
rabljamo za kritje kolenske regije in zgornje tretjine spodnje ekstremitete. Leta 1981 
sta ga prvič opisala asist. dr. Marko Godina in gostujoči profesor Robert Ackland v Lju-
bljani (Ackland-Godina reženj). Nahaja se na medialni strani distalne polovice stegna, 
na medialni strani kolena in v proksimalni tretjini goleni. Prehranjuje ga a. saphena, 
veja descendentne genikularne arterije. Oživčen je s strani medialnega femoralnega 
kožnega živca nad kolenom in s strani n. saphenusa pod kolenom. Gre za tanek reženj, 
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saj okoli kolena ni veliko podkožnega maščevja. Žilni pecelj je lahko dolg do 15 cm 
in se ga lahko uporabi kot vezani ali prosti reženj. Težava tega režnja je, da je potreb-
no odvzemno mesto pokriti s transplantatom delne debeline kože. Brazgotinjenje na 
odvzemnem mestu na medialni strani kolena lahko okvari funkcijo sklepa in povzroči 
periferni limfedem. Žal je žilna anatomija režnja lahko precej raznolika (6, 12).

slika 1: kadaverska disekcija safenskega režnja. Avtor: M. Godina.

V zadnjem času se uporabljata tudi medialni in lateralni suralni arterijski prebodnični 
reženj, ki bazirata na medialnih in lateralnih suralnih arterijah, ki oskrbujejo zadajšnjo 
kožo goleni (13, 14). Vsekakor je pri dobrem planiranju režnja zelo uporaben, seveda pa 
ne smejo biti poškodovane omenjene žile prebodnice (15).
Bolj redko uporabljen je lateralno-distalni stegenski reženj. V tem primeru gre za kožni 
prebodnični reženj, ki bazira na kožni veji kolateralne arterije popliteae. Ta prihaja v 
podkožje med mišicama vastus lateralis in biceps femoris (10). 
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slika 2: rekonstrukcija z vezanim gastrocnemius režnjem po resekciji tumorja kolena.

prosti režnji
Pomemben faktor mikrokirurške rekonstrukcije predstavlja sprejemno žilje, ki je skrito 
globoko proti sklepu in sicer v področju Hunterjevega kanala, ki je najnižja točka femo-
ralnega trikotnika stegna. Žilna anastomoza se napravi po pravilih mikrokirurške tehni-
ke, nato je potreben tudi pooperativni nadzor samega režnja (7). Zanesljiva sprejemna 
žila je poplitealna arterija, a predstavlja nekoliko večje tveganje za defekte v sprednjem 
delu kolenskega sklepa zaradi možnosti kompresije žilja (16). Z njo je potrebno napra-
viti anastomozo konec-s-stranjo (angl. end-to-side), da ohranimo prekrvljenost distal-
nih tkiv (6). Kadar je poplitealno žilje poškodovano, lahko redkeje uporabimo suralne 
arterije, saj jih dobro varuje mišica gastrocnemius. Z njimi lahko naredimo anastomozo 
konec-s-koncem (angl. end-to-end). Prav tako redkeje izkoristimo genikularne arterije, 
kjer pa je že opazno neujemanje med lumnoma.
Najpogostejši prosti mišični reženj za kritje defektov v področju kolena je latissimus 
dorsi reženj, katerega je potrebno pokriti s kožnim presadkom (6, 17). 
Sledita mu režnja mišice rectus abdominis in fascie late (18, 19).
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Prosti perforatorski reženj je kožni reženj brez pridružene mišice. Najpogosteje upora-
bljeni so anterolateralni stegenski (ALT) reženj, torakodorzalni reženj in reženj superfi-
cialnega iliakalnega cirkumfleksnega perforatorja (20). Imajo dolge peclje, so zanesljivi 
in na odvzemnem mestu ne povzročajo večjih funkcionalnih izpadov, saj ne žrtvujemo 
mišice. Po potrebi pa lahko uporabimo tudi ALT mišično-kožni reženj ob eksponaciji 
sklepnih površin kolena (21).

DIsKusIjA, REzuLTATI IN IzKuŠNjE
Na Kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline v 
UKc Ljubljana se največkrat odločamo za kritje defektov v predelu kolenske regije z 
vezanimi režnji. Prej našteti etiološki vzroki defektov v tem področju so enakomerno 
porazdeljeni. Delo rekonstrukcije poteka multidisciplinarno v dogovoru z ortopedom 
ali splošnim kirurgom ali travmatologom ali onkokirurgom.
Povprečno je v UKc Ljubljana 10 – 12 primerov letno, kjer je potrebno mehkotkivno 
kritje defektov v področju kolena. Od tega so večinoma uporabljeni vezani režnji, med-
tem ko je uporaba prostega režnja redka. Pomemben del uspešne rekonstrukcije je, da 
indikacijo za reženj postavi plastični kirurg.
Ob načrtovanju posega se moramo zavedati splošnega in lokalnega statusa pacienta. 
Po pravilih nikakor ne smemo preskakovati rekonstrukcijske lestvice. Novejša entiteta v 
omenjeni lestvici je uporaba acelularnega matriksa in tankega kožnega presadka s po-
močjo VAc drenaže pri zahtevnejših defektih, kar daje ob natančni mehkotkivni tehniki 
dobre rezultate.
Vsekakor je smiselno pred vsako mehkotkivno rekonstrukcijo na spodnji ekstremiteti 
narediti angiografijo, zaradi sprejemnega mesta prostemu režnju in vaskularizacije v 
primeru vezanega režnja. Zaradi anatomskih variacij žilja in možne kompresije ob pre-
mikanju sklepnih površi je največji izziv določitev primerne sprejemne žile ob prostih 
prenosih režnja. Pri prenosu režnjev se moramo pri zapletih spoprijeti z revizijo režnja 
in ostalimi mikrokirurškimi komplikacijami (9).
Ves čas moramo upoštevati principe mehkotkivne kirurgije. Iz izkušenj vemo, da je pot-
rebno nameniti posebno pozornost na možen zažemek peclja pri vezanemu režnju, 
eventualno spazem, ali pretirano krvavitev zaradi reperfuzijskega sindroma. Izkušnje 
nas tudi učijo, da se izogibamo tuneliranju, saj mehka tkiva lahko kasneje, ob posto-
perativnem edemu, stisnejo pecelj. Ves čas moramo skrbeti za natančno hemostazo, 
hkrati pa mora biti vzpostavljena dobra drenaža.
Pooperativno je indicirana imobilizacija in uporaba zrahljanega povoja. Pri veznih rež-
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njih moramo pričakovati tudi dodatne operacije in kasneje popravke. 

zAKLjuČEK
Mehkotkivna rekonstrukcija v kolenski regiji predstavlja izziv za plastičnega kirurga. 
Kljub simplifikaciji tehnik vezanega režnja, moramo imeti veliko izkušenj in kirurške an-
ticipacije za dosego dobrega rezultata. Mikrokirurška rekonstrukcija kolenske regije je 
zahteven timski operativni poseg zaradi obsežnosti operacije, ki zajemata tako dajalsko 
kot tudi sprejemno mesto.
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Vsebina je bila predstavljena na spletnem seminarju.

KRITJE DEFEKTA NA GOLENI  
S PROSTIM REŽNJEM  
(PRIKAZ KLINIČNEGA PRIMERA)
jure jug, saša hlede, Oleg Gruden stanič
SB Šempeter
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Osnovni cilj rekonstrukcije spodnje okončine je čim boljši funkcionalni rezultat. Z razvo-
jem novih tehnik so se pomembno razširile možnosti in mogoč obseg rekonstrukcije. V 
prispevku bomo ob naših kliničnih primerih predstavili nekatere možnosti rekonstruk-
cije spodnje okončine po poškodbah in zapletih po elektivnih kirurških posegih.

Lokalni kožni režnji imajo precej omejene indikacije za rekonstrukcijo defektov kože 
in podkožja ob svežih poškodbah. Do takšnih rekonstrukcij smo zadržani predvsem 
zaradi slabše prekrvavitve kože ob pridruženi poškodbi mikrocirkulacije in/ali večjih žil. 
Uporabni pa so za rekonstrukcijo po zapletih elektivnih posegov ob ustrezni prekrvavi-
tvi. Rekonstrukcija z enakimi tkivi namreč daje najboljši funkcionalni in estetski rezultat. 
Zanesljivost prekrvavitve je boljša pri fasciokutanih režnjih, še zanesljivejša pa je pri 
fasciokutanih režnjih na žilah prebodnicah (angl. perforator). Za takšno rekonstrukcijo 
je potrebno natančno predoperativno planiranje z lociranjem žil prebodnic in mikro-
kirurška tehnika. Poleg zanesljivejše prekrvavitve so režnji tudi širše uporabni, saj jih 
je mogoče poljubno premikati na žilnem peclju. Rezultati novejših serij rekonstrukcij 
defektov mehkih tkiv na kolenu potrjujejo omenjene prednosti.  

Režnje na žilah prebodnicah lahko na žilnem peclju tudi prekinemo in jih uporabimo 
kot proste režnje. Na spodnji okončini so prosti režnji posebno uporabni za kritje de-
fektov na spodnji tretjini goleni in stopalu, kjer je malo razpoložljivih mehkih tkiv za 
rekonstrukcijo. Pogoj za uspešno rekonstrukcijo je primerno tarčno žilje izven območja 
poškodbe. Navadno naredimo arterijske mikroanastomoze konec s stranjo. Eden upo-

REKONSTRUKCIJSKI POSEGI NA KOŽI IN 
PODKOŽJU KOLENA IN GOLENI
jure jug1, Mitja Oblak1, saša hlede1, Oleg stanič Gruden1

1 Oddelek za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo, Splošna bolnišnica Nova Gorica
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rabnejših in pogosto uporabljenih prostih režnjev v tem področju je sprednjestegenski 
(angl. Anterolateral tight – ALT) reženj. Prekrvavljen je preko žil prebodnic, ki potekajo 
skozi septum med mišicama vastus lateralis in rectus femoris in so veje descendentne 
lateralne cirkumferentne femoralne arterije. Podkožno tkivo režnja je mogoče precej 
stanjšati. Lahko ohranimo tudi senzibiliteto režnja preko vej lateralnega stegenskega 
kožnega živca. Odvzemno mesto je v večini primerov mogoče primarno zašiti. Tudi v 
primeru, da reženj odvzamemo kot mišično-kožni, je na odvzemnem mestu le manjši 
izpad funkcije. Pred posegom je potrebno natančno načrtovanje, natančna ocena žil 
na prejemnem mestu in ocena žil prebodnic. V manjšini primerov so lahko le-te ne-
zadostne. Rezultati rekonstrukcij defektov z omenjenim režnjem na goleni kažejo na 
uspešnost v več kot 90 odstotkih.

Problematične brazgotine na kolenu niso moteče le estetsko, temveč mnogokrat pov-
zročijo tudi funkcionalne motnje zaradi omejevanja gibljivosti in bolečin. Natančen 
izrez brazgotine, sprememba njene orientacije in sprememba razmerij okolnih tkiv 
pomembno izboljšajo motnje že zaradi mehanskih učinkov. Lipofilling je popularna in 
učinkovita tehnika, mnogokrat je uporabljena v estetske namene. Manj znana, vendar 
učinkovita, pa je uporaba tehnike za sproščanje bolečih brazgotin. Presajanje maščob-
nega tkiva ima več pozitivnih učinkov. Poleg polnjenja atrofičnih defektov lahko izbolj-
šuje tudi kakovost kože in podkožnih tkiv. Brazgotine in aponevroze namreč precej 
ovirajo vraščanje tkiva. S sproščanjem brazgotin, kar lahko velikokrat opravimo tudi 
perkutano, in vbrizgavanjem vitalnega maščobnega tkiva, ustvarimo tridimenzionalno 
tkivno mrežo, v katero lahko vraščajo nove žile in živci in v kateri se lahko razmnožujejo 
in diferencirajo avtologne zarodne celice maščevja. Natančni mehanizmi regeneracije 
še niso v celoti poznani. Uspeh je v veliki meri odvisen od operativne tehnike, kjer so 
pomembne podrobnosti v vseh korakih od odvzema do implantacije ter pooperativ-
nega vodenja. Posege največkrat opravimo v več stopnjah. Rezultati objavljenih serij 
kažejo na pomembno zmanjšanje bolečin in vleka brazgotine, pomembno izboljšanje 
zadovoljstva pacientov in estetskega rezultata.
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Ključne besede: Ahilova kita, raztrganina, zdravljenje, zapleti.
Key words: Achilles tendon, rupture, treatment, complications

uVOD
Ahilova kita je najmočnejša kita človeškega telesa, katere raztrganine so pogoste pred-
vsem pri rekreativnih športnikih srednjih let. Incidenca raztrganin Ahilove kite raste 
in je 6 do 18 na 100.000 letno. Mnenja o tem, katera metoda zdravljenja raztrganine 
Ahilove kite je najboljša, so precej deljena. Na eni strani zagovorniki odprtega ope-
rativnega zdravljenja poudarjajo pomen direktne obnovitve kontinuitete in napetosti 
kite, nižjo incidenco re-ruptur ter možnost zgodnejšega funkcionalnega zdravljenja v 
primerjavi s konzervativnim zdravljenjem. Po drugi strani je odprto zdravljenje dražje in 
obremenjeno z zapleti, kot so vnetje pooperativne rane, nekroza kože, tveganja splo-
šne/spinalne anestezije, zato nekateri avtorji zagovarjajo konzervativno zdravljenje.
Leta 1977 sta Ma in Griffith predstavila perkutano tehniko šivanja, za katero se zdi, 
da združuje prednosti obeh drugih metod. Kljub temu ima tudi ta tehnika kar nekaj 
pomanjkljivosti – večja je verjetnost poškodbe suralnega živca, zagotovi le okoli 50% 

RAZTRGANINA AhILOVE KITE 
– zapleti pri zdravljenju

RUPTURE OF THE ACHILLES TENDON 
– complications
urška petač, Matej Andoljšek
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Oddelek za travmatologijo.              
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začetne moči tetive, več je tudi re-ruptur kot pri odprti metodi. V Splošni bolnišnici 
Jesenice tehniko perkutanega šivanja Ahilove kite uporabljamo od leta 1994.
V retrospektivni študiji pacientov z raztrganino Ahilove kite smo analizirali zaplete pri 
pacientih, zdravljenih v Splošni bolnišnici Jesenice. 

pACIENTI IN METODE
Med letoma 2007 in 2016 smo v SB Jesenice obravnavali 306 pacientov z raztrganino 
Ahilove kite. Od tega je bilo 13 pacientov (4,2%) ponovno hospitaliziranih in operiranih 
zaradi zapletov.

Med pacienti je bilo 262 moških (M: 85.6 %) in 44 žensk (Ž: 14.4 %); razmerje M : Ž = 6 : 
1. Povprečna starost poškodovancev je bila 48 let, starostni razpon 21 - 89 let. Starostna 
razdelitev je na Sliki 1.

Dve tretjini pacientov (201) se je poškodovalo pri športu (Sl. 2); pri nogometu 44 – 
(14,4 %), košarki 33 – (10,8 %), odbojki 26 (- 8,5 %), tenisu 12 (- 3,9 %), badmintonu 10 
(- 3,3 %), teku 8 (- 2,6 %), smučanju 7 – (2,3 %) in rokometu 5 (- 1,6 %), pri zvinu jih je 
raztrganino utrpelo 36 (- 11,8 %), pri drugih aktivnostih (padec, spontano, rekreacija, ni 
podatka) pa 112 (- 36,4 %).

 Slika 1. Pacienti z raztrganino Ahilove kite (SBJ 2007-2016).
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Slika 2. Mehanizem poškodbe. 

159 pacientov je imelo raztrganino v srednji tretjini Ahilove kite (51.9 %), 64 v proksi-
malnem delu – tetivno-mišični prehod (20.9 %), 32 v distalnem delu (10.5 %); pri 51 
pacientih podatek o mestu raztrganine v dokumentaciji manjka (16.7 %). Svežo raztr-
ganino je utrpelo 260 poškodovancev (85 %), »staro rupturo« (≥1 teden) pa 46 (15 %). 
Ultrazvočno preiskavo (UZ) smo naredili pri 109 pacientih (35.6 %), pri enem od njih 
dodatno tudi  MRI preiskavo.

Skupno je bilo narejenih 320 posegov (pri nekaterih pacientih več različnih posegov 
zaradi zapletov). Od tega je bilo največ perkutanih šivov kite (219 - 68,4 %), sledi kon-
zervativno zdravljenje (56 - 17.5 %), odprte metode rekonstrukcije kite (44 ali 13.8 %) in 
t.i. »mini-open« šiv Ahilove kite pri enem pacientu (0,3 %). Pri odprti metodi (44 pacien-
tov) je bilo največ šivov s tendoplastiko (65,9 %; Lynn, Lindholm), sledi direktni šiv (22,7 
%) ter sidrni šiv (11,4 %). (Slika 3)

Primarno konzervativno zdravljenje je bilo predpisano 56 pacientom – zaradi poškod-
be v tetivno-mišičnem predelu 32 pacientom (-57,1 %), delne raztrganine 21 (-37,5 %), 
dva pacienta sta operacijo odklonila (-3,6 %), en pacient je bil zdravljen konzervativno 
zaradi re-rupture (-1,8 %). V primeru re-rupture gre za gospoda, ki je imel l. 2006 na-
rejen odprt šiv ter tendoplastiko in je nato l. 2007 utrpel re-rupturo; ker leto 2006 ni 
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Slika 3. Zdravljenje raztrganin Ahilove kite. (SBJ 2006-2016)

Slika 4. Indikacije za konzervativno in operativno zdravljenje.
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vključeno v študijo, smo ga obravnavali kot »svežega« poškodovanca s konzervativnim 
zdravljenjem.

Za odprto tehniko oskrbe smo se odločili zaradi »stare poškodbe« (≥1 teden) v 16 pri-
merih (36.4 %), re-rupture v 13 (29.5 %), preference operaterja v 8 (18.2 %) ter pri raztr-
ganinah na samem narastišču kite v 7 primerih (15.9 %). (Slika 4)

zApLETI

Od 306 pacientov je bilo 253 pacientov brez zapletov (82,7 %). Zaplete smo beležili 
pri 53 pacientih (17,3 %), od tega pri treh pacientih dva ali več. Vseh zapletov je bilo 
sicer 57,  53 po perkutanem šivu (24,2 %) in 4 pri odprti metodi (9,1 %).

Od tega je bilo 21 re-ruptur; vse so bile po primarnem perkutanem šivu. Konzerva-
tivno smo zdravili 8 re-ruptur (38.1 %), operativno 13 (61.9 %) – od tega 12 odprto 
s tendoplastiko, 1 pa ponovno perkutano. Zapletov po reoperacijah zaradi re-ruptur 
nismo opažali.
 
21 pacientov  je imelo parestezije v področju nervus suralisa in vse so bile pos-
ledica primarnega perkutanega šiva. 15 pacientov s poškodbo suralisa (71,4 %) smo 
zdravili konzervativno, 6 operativno – nevroliza (28.6 %). 

10 je bilo pooperativnih vnetij (3,2 %). Trije pacienti so imeli hujšo obliko vnetja (glo-
boko vnetje) in so potrebovali hospitalizacijo in operativno zdravljenje (vsi po odprtem 
šivu in z rizičnimi dejavniki;  dva zaradi »stare rupture«, ena zaradi avulzije degenerativ-
no spremenjene kite); 7 pacientov blago vnetje po perkutanem šivu (površno vnetje), 
od teh so štirje (57.1 %) potrebovali drenažno incizijo ambulantno, trije (42.9 %) pa so 
bili zdravljeni konzervativno.
 
Pri enem pacientu je prišlo do izpuljenja perkutanega šiva iz proksimalnega krna, 
zato smo takoj napravili odprti šiv; zabeležili smo eno GVT poplitealno, eno cisto v 
področju rupture, ki smo jo punktirali ter eno okvaro n. peroneusa po odstranitvi 
mavca  – vsi ti zapleti so bili po perkutanem šivu. V enem primeru (po odprtem zdra-
vljenju) je problem predstavljala vztrajajoča bolečina; pacientka je bila kasneje operi-
rana zaradi Haglundove eksostoze.
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Po konzervativnem zdravljenju zapletov nismo opažali, vendar smo primarno konzer-
vativno zdravili samo raztrganine na tetivno-mišičnem stiku ter delne raztrganine Ahi-
love kite.

po perkutanem šivu Ahilove kite (219 pacientov) smo zabeležili zaplete pri 53 poško-
dovancih (24.2 %). Parestezije v področju n. suralisa je navajalo 21 poškodovancev (9,6 
%); pri šestih (2,7 %) je bilo potrebno napraviti nevrolizo. Do re-rupture je prišlo pri 21 
poškodovancih (9,6 %), od tega jih je 13 (5,9 %) potrebovalo reoperacijo. Do vnetja v 
področju kožnih incizij je prišlo v sedmih primerih (3,2 %). Pri enem poškodovancu (0,5 
%)  smo opažali takojšnje izpuljenje perkutanega šiva proksimalno in zato napravili 
odprti šiv, pri enem globoko vensko trombozo - GVT, pri enem cisto v področju braz-
gotine in pri enem okvaro peronealnega živca po odstranitvi mavca.
pri odprti metodi zdravljenja (44  pacientov) pa smo zabeležili zaplete pri 4 poško-
dovancih (9.1 %). Poškodb n. suralisa in re-ruptur pri teh poškodovancih ni bilo, prišlo 
pa je do treh (6.8 %) hudih vnetij pooperativne rane in kite (globoko vnetje), en pacient 
(2.3 %)je imel hujše vztrajajoče bolečine. (Tabela 1)

V preteklosti smo v SB Jesenice analizirali zaplete pri zdravljenju raztrganin Ahilove kite 
pri pacientih, zdravljenih v letih 1997–2006;  v tem 10-letnem obdobju smo s perkuta-
nim šivom oskrbeli 115 pacientov (84.6 %), po odprti metodi smo zdravili 18 pacientov 
(13.2 %), le tri paciente (2.2 %) pa smo zdravili konzervativno.
Po perkutanem šivu je v obdobju 1997-2006 imelo zaplete 36 pacientov (31 %); skupno 
je bilo zapletov sicer 41 (pri štirih pacientih smo beležili po dva zapleta). 19 pacientov je 
navajalo parestezije v področju n. suralisa (16.5 %); pri 8 od teh je bilo potrebno opraviti 
nevrolizo (7 %). Do re-rupture je prišlo pri 8 (7 %) poškodovancih, do vnetja v podro-
čju kožnih incizij pa pri 7 (6.1 %). V začetnih letih smo pri perkutanem šivanju Ahilove 
kite uporabljali neresorbilni šiv (Prolene), kar je povzročalo težave v smislu zategovanja 
in bolečin v področju tetive;  pri štirih poškodovancih smo morali šiv odstraniti (3.5 
%). Kronični bolečinski sindrom (KRBS) se je razvil pri dveh poškodovancih (1.7 %), en 
poškodovanec (0.9 %) je imel globoko vensko trombozo (GVT). 
Primerjalna analiza zapletov po perkutanem šivu raztrganine Ahilove kite v obdobjih 
1997-2006 in 2007-2016 sicer kaže na zmanjšanje deleža iatrogenih poškodb suralne-
ga živca in zmanjšanje deleža površnih vnetij. (Slika 5) 
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Tabela 1. Zapleti
Table 1.  complications
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Slika 5. Zapleti po perkutanem šivu Ahilove kite (SBJ)

Zapleti po perkutanem šivu Ahilove kite (v %)
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pRIMERI zA RAzMIsLEK:

A. »Re-ruptura«
Pacient 1: 64-letna gospa, padec z višine 1/2m, uz- ne, srednja tretjina - defekt 
3 cm 
Perkutani šiv Ahilove tetive v lokalni anesteziji, longeta v plantarni fleksiji. Ponoven padec, 
zlom longete. Tipen defekt, pozitiven Thompson test. ReOP:  izpuljen šiv proksimalno, re-
konstrukcija kite s plantarisom (Lynn), longeta. Po reoperaciji brez zapletov - dober funkci-
onalni rezultat. 

Pacient 1: 3dni po perkutanem šivu Ahilove kite, ponovna poškodba
Pacient 1: reOP – šiv Ahilove kite & rekonstrukcija s kito plantarisa (Lynn)
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b. poškodba n. suralisa
Pacient 2 : 38-letni igralec nogometa; uz – ne, srednja tretjina
Perkutani šiv v lokalni anesteziji, longeta v plantarni fleksiji. Kontrolni pregled: tipen defekt, 
pozitiven Thompsonov test , brez občutka v področju suralisa, UZ – defekt ; reOP: sprostitev 
n. suralisa, šiv tetive & ojačitev s kito plantarisa (Lynn); po reoperaciji brez zapletov – dober 
funkcionalni rezultat.

Pacient 2: reOP – sprostitev v šivu »ujetega« n. suralisa; šiv Ahilove kite & ojačitev s kito 
plantarisa (Lynn)

C. Infekt po rekonstrukciji Ahilove kite 
Pacient 3:  49-letni gospod, poškodovan pri rekreaciji; rekonstrukcija Ahilove 
kite po neuspešnem zdravljenju s perkutanim šivom; globok infekt po rekon-
strukciji; 6 operacij & 22 ambulantnih pregledov/obravnav. 
Perkutani šiv v lokalni anesteziji. Po štirih mesecih deficit plantarne fleksije & UZ – defekt Ahi-
love kite; konzervativno zdravljenje. 10 mesecev po poškodbi reOP: Z-plastika & skrajšava 
& Ortocord šiv. Pozni, globoki infekt >>>> 4 reoperacije (incizija, delna odstranitev šiva, 
popolna odstranitev & Septopal, Septopal ex). Okrnjena funkcija.
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Pacient 3: reOP – Z-plastika & skrajšava & 
Ortocord šiv

Incizija & nekrektomija & odstranitev šiva
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zaključki
Namen prispevka je predstaviti glavne zaplete pri zdravljenju raztrganin Ahilove kite, 
predvsem primerjati incidenco zapletov po perkutanem šivu in po odprti metodi 
zdravljenja. Tudi ta študija potrjuje, da je po perkutanem šivu več re-ruptur in več iatro-
genih poškodb n. suralisa, po odprti metodi pa več hudih globokih vnetij. Po primar-
nem perkutanem šivu je delež ponovnih operacij le nekaj višji.
Ko pri rupturi Ahilove kite izbiramo metodo zdravljenja, odločitev ni vedno lahka. Od-
ločamo se individualno; pri tem upoštevamo vrsto dejavnikov med katerimi so mesto 
rupture (mišično-tetivni stik, kita, narastišče), splošno stanje pacienta (pridružene bo-
lezni), starost poškodbe (interval poškodba-oskrba), predhodna poškodba (re-ruptura), 
obseg rupture (delna/popolna), izvid funkcionalnega UZ in nenazadnje tudi potrebe/
želje pacienta.
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ANATOMIjA

Kolenski sklep je sestavljen iz dveh sklepov: femorotibialnega in oz. patelotrohlearnega 
sklepa. Patela je največja sezamoidna koščica v človeškem telesu in je kot taka vpeta v 
ekstenzorni aparat kolena (tetiva m. kvadriceps femoris).

Femorotibialni sklep: Glavnina giba v kolenskem sklepu se izvrši v femorotibialnem 
sklepu, kjer artikulirata kondila stegnenice s kondiloma golenice. Največji obseg giba 
koleno v femorotibialnem sklepu je v smeri ekstenzije/fleksije v sagitalni ravnini (1) (pri 
moškem znaša gib normalno od 1,6° ± 2,7° do 142,5° ± 5,4° (2)), možni pa sta tudi in-
terna/eksterna rotacija v transverzalni ravnini ter valgus/varus stresno odpiranje sklepa 
v frontalni ravnini (1).

Distalni femur: Za distalni femur je značilna asimetrija. Medialni in lateralni kondil (ko-
stni prominenci, ki artikulirata s tibijo) ločuje interkondilarna zareza. Spredaj se kondila 
stekata v trohlearni žleb (artikulacijska površina za patelo). Zgodovinsko je bila prisotna 
debata o obliki femoralnih kondilov. Leta 1836 sta brata Weber objavila študijo, kjer sta 
zagovarjala okroglo obliko kondilov. Leta 1911 je Fick v svoji študiji zagovarjal idejo o 
polžasti obliki kondilov. Slednja teorija je bila dolgo prevladujoča, vendar v zadnjem 
času na podlagi biomehanskih študij spet pridobiva prva, po kateri naj bi šlo za krožna 
femoralna kondila, vendar z različnima radijema (medialno večji kot lateralno). To raz-
merje povzroči, da os rotacije femoralnih kondilov ne poteka povsem pravokotno na 

FUNKCIONALNA ANATOMIJA KOLENA IN 
OPERATIVNI PRISTOPI
Klemen Aleš pilih, specializant splošne kirurgije
Matej jezernik, specialist splošne kirurgije
SB Slovenj Gradec
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sagitalno ravnino. Os, ki povezuje centra kondilov (os rotacije), ni ista kot os, kot os, ki 
povezuje epikondila, kot bi lahko zmotno intuitivno sklepali. Na osi rotacije, kjer le ta 
potuje skozi interkondilarno zarezo se nahaja tudi narastišče križnih vezi. Na epikondi-
larni osi se nahaja femoralno narastišče kolateralnih ligamentov. Potrebno je poudariti, 
da povsem anteriorni del femoralnih kondilov ne ohrani cirkularne oblike (del, ki arti-
kulira s tibio v zadnjih 10° ekstenzije). (celotni odstavek povzet po (3))

slika 1: epikondilarna os (zgoraj) in os rotacije (spodaj) (3)

patelofemoralni sklep: Patela ob svojem gibanju predvsem drsi v trohlearnem žle-
bu proksimalno/distalno. Za funkcijo patele sta pomembni oblika in orientacija žleba. 
Žleb leži lateralno od središčne ravnine distalnega femurja, med njegovo anatomsko 
in mehanično osjo. Čeprav se povprečni odmiki od referenčnih točk med etničnimi 
skupinami razlikujejo, ostaja princip umestitve žleba med obe osi stegnenice skupen 
pri vseh zdravih človeških kolenih. (3)
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slika 2: a – položaj trohlee v odnosu do središčnice distalnega femurja; b – usmeritev 
trohlee v odnosu do femoralnih osi (3)

proksimalna tibija: Podobno kot distalni femur je tudi proksimalna tibija asimetrična. 
Gradita jo medialni in lateralni kondil (kostni prominenci za artikulacijo s femurjem) ter 
med njiju umeščena interkondilarna eminenca. Medialni kondil je konkavne (3) oblike 
oz. bi lahko trdili, da ima dve sklepni površini: fleksijsko faseto v posteriornem delu, 
kjer artikulira s femurjem od 30° do polne fleksije ter anteriorno faseto, ki je ploščata in 
z naklonom ter na kateri artikulira femurjem od polne ekstenzije do 30° (4). Lateralni 
tibialni kondil je ploščate (4) do konveksne (3) oblike. Pri sami kinematiki giba skele-
tna anatomija tibialnih kondilov narekuje drugačen gib v medialnem kot v lateralnem 
kompartmentu femorotibialnega sklepa. V medialnem kompartmentu konkavnost 
tibialnega kondila skupaj z relativno imobilnostjo medialnega meniskusa narekuje fi-
ksno točko rotacije medialnega femoralnega kondila po tibiji od 30° do 110° fleksije; 
izven tega intervala je prisotne nekaj translacije, ki pa jo v veliki meri zadrži medialni 
meniskus, ki se uklešči med oba kondila. V lateralnem kompartmentu že sama kostna 
anatomija dovoljuje večjo mero pomika femoralnega kondila po tibialnem platoju, in 
sicer ob fleksiji navzad. Lateralni meniskus, ki je na sklepno kapsulo močno vpet le v 
sprednjem ter zadnjem delu (rog), lahko tako spremlja femur in dopušča bistveno več-
jo mero pomika le-tega po tibialnem platoju. Ta pomik femurja ob fleksiji po platoju 
navzad povzroči, da je fleksija kolena (femorotibialnega sklepa) sklopljena z notranjo 
rotacijo tibije. Opisani mehanizem giba še dodatno podpira oblika interkondilarne 
eminence, ki je na medialni strani konkavna s krivino, ki v se v frontalni ravnini dobro 
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sklada s krivino prilegajočega dela medialnega femoralnega kondila. Lateralna inter-
kondilarna eminenca je po drugi strani konveksna, kot inkompletni stožec, da se lahko 
prilagodi potujočemu lateralnemu delu sklepa (4).

postavitev kolena v odnosu do celotne spodnje okončine: Paley (5) je leta 2002 
objavil poglavje v knjigi Principles of Deformity correction, kjer natančno definira od-
nose v katerih bi naj bili različni skeletni elementi spodnje okončine. Za lažjo predstavo 
anatomskih razmerij prilagamo njegove grafike.

slika 3: Koti spodnje okončine po Paley-u; a – glede na mehansko os spodnjega uda, 
b – glede na anatomsko os spodnjega uda, c – glede na sagitalno os spodnjega uda; 
LPFA – lateralni proksimalni femoralni kot, mLDFA – mehanski lateralni distalni femo-
ralni kot, aLDFA anatomski lateralni distalni femoralni kot, JLcA – kot konvergence skle-
pne špranje (»joint line convergence angle«), MPTA – medialni proksimalni tibialni kot, 
LDTA – lateralni distalni tibialni kot, MNSA – modificiran kot med vratom in diafizo 
(»modified neck-shaft angle«), MPFA – medialni proksimalni femoralni kot, PPFA – pos-
teriorni proksimalni femoralni kot, ANSA – anteriorni kot med vratom in diafizo (»an-
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terior neck-shaft angle«), PDFA – posteriorni distalni femoralni kot, PPTA – posteriorni 
proksimalni tibialni kot, ADTA – anteriorni distalni tibialni kot.

sklepna kapsula in ligamentarni aparat: Veliki kolenski ligamenti so štirje. Medialni 
kolateralni ligament (McL), lateralni kolateralni ligament (LcL), sprednji križni ligament 
(AcL) ter zadnji križni ligament (PcL). Klinično pomembnih ligamentarnih struktur je še 
več, npr. medialni patelofemoralni ligament (MPFL) in  anterolateralni ligament (ALL). 
Zaradi posebno pomembne funkcije t.i. posterolateralnega kota, mu je namenjen po-
sebni odstavek.

Medialni kolateralni ligament: McL je sestavljen iz globokega in povrhnjega dela. 
Globoki del izvira iz medialnega femoralnega epikondila in se narašča na medialni me-
niskus ter povsem proksimalno na medialni tibialni kondil, kjer se spaja s koronarnim 
ligamentom in tako medialni meniskus učvrsti na tibijo. Povrhnji del McL ravno tako 
izvira iz medialnega femoralnega epikondila, vendar se narašča na medialno tibijo bolj 
distalno in nima neposrednih povezav z meniskusom. Vlakna McL potujejo od proksi-
malno-posteriorno ter nato distalno-anteriorno. (4)

Lateralni kolateralni ligament: LcL izvira na lateralnemu femoralnemu epikondilu 
ter se narašča na glavico fibule. Ima nasprotno orientacijo od McL, in sicer proksimal-
no-anteriorno ter distalno-posteriorno (4). LcL nima povezav z lateralnim meniskusom.

Anteriorni križni ligament: AcL izvira iz lateralne stene interkondilarne zareze distal-
nega femurja ter poteka distalno anteromedialno in se prirašča na sprednji del proksi-
malne tibije na sprednjem robu interkondilarne eminence. (4)

posteriorni križni ligament: PcL izvira iz medialne stene interkondilarne zareze dis-
talnega femurja ter poteka distalno posterolateralno in se prirašča na posteriorno tibijo 
v mediani ravnini uda za tibialnim platojem.
Izvor (origo) obeh križnih ligamentov na stegnenici se nahaja na »osi rotacije« oz. osi, ki 
povezuje centra obeh femoralnih kondilov, medtem ko se izvor kolateralnih ligamentov 
nahaja na »epikondilarni osi«, ki, kot pove ime, povezuje oba femoralna epikondila. (4)

Medialni patelofemoralni ligament: MPFL je tanek fascialni trak, ki poteka od pre-
dela adduktornega tuberkla femurja do proksimalnega medialnega predela patele. 
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Točnega konsenza glede femoralnega narastišča zaenkrat še ni, saj nekatere študije 
navajajo možno anatomsko mesto tudi posteriorno od medialnega femoralnega epi-
kondila, nekatere pa anteriorno (6). Verjetno gre za širše anatomsko mesto insercije 
in ne le točkovno pripenjališče (7). Študije navajajo, da je poleg skeletne anatomije 
patelofemoralnega sklepa MPFL verjetno pomemben pasivni zaviralec prekomerne 
lateralne translacije patele (6).

slika 4: Anatomsko mesto MPFL.
MPFL – medialni patelofemoralni 
              ligament,
VML – vastus medialis longus,
AM – adductor magnus,
VMO – vastus medialis oblikvus,
PcM – posteromedialna kapsula,
sMcL – superficialni del McL.(6)

Anterolateralni ligament: Že leta 1879 je Segond opažal pojav avulzijske fraktu-
re proksimalne tibije ob forsirani notranji rotaciji na značilnem, izrazito konstantnem 
mestu. Opisal je tudi vezivno zadebelitev oz. trak na anterolateralni strani kolena, ki 
se je ob notranji rotaciji izrazito napela. Anatomska struktura je imela različna imena 
in dolgo ni bila deležna posebne pozornosti, dokler niso t.i. Segondovega fragmenta 
avtorji pričeli povezovati z rupturo AcL. Trenutno velja prepričanje, da je prisotnost 
avulzijskega fragmenta anterolateralnega roba proksimalne tibije patognomoničen 
znak za rupturo AcL. Terminologija se je v zadnjih letih poenotilo in fibrozni trak poi-
menovala anterolateralni ligament. ALL izvira iz lateralnega femoralnega epikondila, 
nekoliko pred izvorom LcL in poteka distalno navzpred in se narašča na lateralni tibi-
alni kondil, približno na polovico poti med Gerdijevim tuberklom in glavico fibule. (8) 
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Iz biomehanskega vidika literatura nakazuje, da ima ALL najpomembnejšo funkcijo pri 
omejevanju notranje rotacije tibije, nekoliko tudi pri zagotavljanju anteroposteriorne 
stabilnosti, vendar obstaja tudi nasprotujoča literatura, kjer se sprašujejo ali je struktura 
sploh klinično pomembna. Konsenza zaenkrat še ni. (9)

slika 5: Anterolateralni ligament v ekstenziji in fleksiji.
ALL – anterolateralni ligament,
LcL – lateralni kolateralni ligament,
LFE – lateralni femoralni epikondil,
PT – tetiva m. popliteus,
PFL – popliteofibularni ligament,
GT – Gerdijev tuberkel. (8)
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Meniskusa: Meniskusa (medialni (MM) in lateralni (LM)) sta semilunarna klinasta hru-
stanca umeščena med femoralna in tibialna kondila na periferiji sklepa. Na sklepno 
kapsulo se priraščata po obodu ter v predelu sprednjega in zadnjega roga, kjer pre-
hajata v insercijske ligamente ter končno v enteze (mesto prirastišča na kost). Zgornja 
površina meniskusov je konkavna, spodnja pa relativno ravna. Tako se oba prilegata 
konturam femoralnih in tibialnih kondilov in bistveno povečujeta stično površino in s 
tem razbremenjujeta sklepni hrustanec. Medialno se 50% sile prerazporedi preko me-
niskusa, lateralno kar 70%. To pojasnjuje zakaj se ob izgubi funkcije meniskusa bistveno 
pospeši artrotični proces. Za funkcijo so čvrsta insercijska mesta meniskusov izredno 
pomembna, sej bi se ob izgubi le-teh klinasto oblikovani meniskus »iztisnil« iz sklepa, 
pri zdravem meniskusu pa se aksialna sila pretvori v tenzijo samega meniskusa preko 
njegovih insercij in cirkumferenčnih vlaken. (10)

Medialni meniskus: Anteriorni insercijski ligament MM se pripenja na tibialni plato v 
anteriorni interkondilarni fossi, 6-7 mm anteriorno od narastišča AcL. Del vlaken se po-
vezuje s transverzalnim ligamentom, ki povezuje sprednja roga MM in LM. Posteriorni 
insercijski ligament MM se narašča v posteriorno interkondilarno fosso med entezo LM 
in PcL. (10)

Lateralni meniskus: Anteriorni insercijski ligament LM se pripenja v posteriorni del 
anteriorne interkondilarne fosse, pred lateralno interkondilarno eminenco in tik za tibi-
alnim narastiščem AcL. Posteriorni insercijski ligament LM se pripenja na proksimalno 
tibijo posteriorno od lateralne interkondilarne eminence ter anteriorno od posteriorne 
enteze medialnega meniskusa. Pogosto posteriorni insercijski ligament LM oddaja vla-
kna tudi proti medialnemu femoralnemu kondilu, delno anteriorno, kjer se priraščajo 
anteriorno od femoralnega narastišča PcL ter tvorijo t.i. anteriorni meniscofemoralni 
ligament (Humphry lig.), delno posteriorno, kjer se priraščajo posteriorno od femo-
ralnega narastišča PcL in tvorijo t.i. posteriorni meniscofemoralni ligament (Wrisberg 
lig.) (10). V predelu, kjer preko oboda lateralnega meniskusa potuje tetiva m. popliteus, 
le-ta ni pripet na sklepno kapsulo. Odsotnost obodnih povezav s kapsulo in pa sama 
anatomija obeh insercij LM omogoča njegovo večjo mobilnost (fenomen že opisan v 
odstavku »Proksimalna tibija«).
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slika 6: Medialni (levo) in lateralni (desno) meniskus. TL – transverzalni ligament, 1 – 
anteriorni insercijski ligament MM, 2 – posteriorni insercijski ligament MM, 3 – anterio-
rni insercijski ligament LM, 4 – posteriorni insercijski ligament LM. (10)

posterolateralni kot: Posterolateralni kot je kompleks mišično-tetivnih in ligamentarnih 
struktur, ki zagotavljajo posterolateralno stabilnost kolena in stabilnost pri zunanji rotaciji 
tibije. Pomembne strukture v kompleksu so LcL, tetiva mišice popliteus, tetiva mišice bi-
ceps femoris, popliteofibularni ligament in narastišče lateralne glave gastroknemiusa. (11)

OpERATIVNI pRIsTOpI

1. Anteromedialni parapatelarni pristop (12)
Indikacije: eksploracija kolenskega sklepa, totalna kolenska artroplastika, drenaža pri 
septičnemu artritisu, sinovektomija.
Izpostavljene strukture: infrapatelarna veja n. safenusa, patelarni ligament.

Pristop se prične v mediani ravnini uda približno 6 cm nad bazo pogačice in poteka 
naravnost navzdol do tuberositas tibiae. Po preparaciji skozi burzo in podkožje sledi 
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artrotomija ravno tako v mediani ravnini uda skozi tetivo vastus medialisa, nato distalno 
do baze pogačice in dalje po njenem medialnem robu do prehoda med proksimalnima 
2/3 in distalno 1/3. Nato artrotomija sledi medialnemu robu patelarnega ligamenta do 
tuberositas tibiae.

2. pristop pod vastusom (»sub-vastus«) (12)
Indikacije: kot pri 1.

Na meji med proksimalno in distalno polovico pogačice se ob njenem medialnem 
robu napravi incizija. Distalno poteka kot pri anteromedialnem parapatelarnem pristo-
pu. Proksimalno se topo razmakne vlakna vastus medialisa od medialnega parapate-
larnega ratinakla.
Prednost posega naj bi bila manjša izguba krvi in hitrejša pooperativna rehabilitacija 
kot pri parapatelarnem pristopu, vendar je vidljivost sklepa slabša, hkrati pa ni možna 
everzija pogačice.

3. pristop skozi vastus (»mid-vastus«) (12)
Indikacije: kot pri 1.

Pristop podoben kot pri 2., le da se pri tem pristopu topo razmakne vlakna samega 
vastus medialisa.

4. Anterolateralni parapatelarni pristop (12)
Indikacije: totalna kolenska artroplastika pri valgus deformaciji kolena, eksploracija 
kolenskega sklepa.
Izpostavljene strukture: superiorna lateralna genikulatna arterija, patelarni ligament.

Pričetek kot pri 1. Artrotomija se nato prične proksimalno od baze pogačice ob lateral-
nem robu kvadricepsove tetive, nato proksimalno, da se izkoristi kožni rez, ter distalno 
po lateralnem robu pogačice in nato ob patelarnem ligamentu do tuberositas tibiae.

5. Omejeni medialni pristop (za meniskus) (12)
Indikacije: odprta poprava oz. resekcija meniskusa
Izpostavljene strukture: medialni meniskus, medialni kolateralni ligament, infrapatelar-
na veja n. safenusa.
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Incizija se prične v srednji višini patele ob njenem medialnem robu ter poteka prečno 
navzdol približno 1 cm pod višino tibialnega platoja. Po preparaciji skozi podkožje se 
vlakna sklepne kapsule/retinakla razmakne v smeri njihovega poteka. Po resekciji sino-
vije se lahko incizija po potrebi podaljša proksimalno in distalno pod kontrolo očesa v 
izogib poškodbe intraartikularnih struktur (hrustanec, meniskus …).
V primeru, da je potreben dodaten pristop do posteriornega roga meniskusa se lahko s 
prijemalko iz artikularne strani otipa posteriorni rob McL. Sledi incizija ob posteriornem 
robu McL ter direktni pristop do sklepa s posteromedialne strani.

6. Medialni pristop (12)
Indikacije: odprta poprava ali rekonstrukcija McL, pristop do medialnega meniskusa.
Izpostavljene strukture: infrapatelarna veja n. safenusa, medialni meniskus, vena safe-
na magna.

Noga se postavi v t.i. položaj štirice (»figure 4«). Kožna incizija se proksimalno prične tik 
nad in pred adduktornim tuberklom medialnega femoralnega kondila ter poteka v kri-
vini anteroinferiorno do proksimalne tibije. Sledi preparacija skozi podkožje do fascije 
ob čemer se žrtvuje manjše infrapatelarne veje n. safenusa v spodnjem delu incizije, 
medtem ko se sam živec skupaj z v. safeno magno ohrani. V distalnem delu nad fascijo 
se identificira tetivo m. sartoriusa in se ji sledi proksimalno. Po anteriornem robu tetive 
m. sartoriusa se napravi incizija v fascijo, prikaže se tetivi m. semitendinosusa in m. 
gracilisa. Koleno se flektira in vse tetive odmakne navzad, s čimer se izpostavi tibialno 
narastišče McL. Femoralno narastišče se prikaže ob ekstenziji kolena ter odmiku vastus 
medialisa in incidirane fascije navzpred.
Artrotomijo se nato lahko opravi bodisi anteriorno od McL skozi medialni parapa-
telarni retinakel bodisi posteriorno od McL, kjer je možno s sprostitvijo medialnega 
gastroknemiusa z njegovega narastišča doseči ekspozicijo posteriorno skoraj do me-
diane ravnine uda.

7. Omejeni lateralni pristop (za meniskus) (12)
Indikacije: odprta poprava oz. resekcija meniskusa
Izpostavljene strukture: lateralna inferiorna genikulatna arterija, lateralni meniskus, la-
teralni kolateralni ligament.
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Kožna incizija se pričenja v srednji višini pogačice ob njenem lateralnem robu in po-
teka distalno lateralno. Pri tem ne prečka poteka lateralnega kolateralnega ligamenta. 
Sledi artrotomija skozi lateralni parapatelarni retinakel. Pričetek artrotomije je nekoliko 
nad sklepom, nato sledi neposredni pristop do sklepa pod kontrolo očesa, da se izog-
ne poškodbi intraartikularnih struktur.
Pristop do posteriornega dela lateralnega kompartmenta je omejen. Včasih ga je mo-
goče izboljšati s poudarjeno fleksijo (>90°), oz. da se poizkusi z varus-silo v ekstenziji 
sklep lateralno razpreti.

8. Lateralni pristop (12)
Indikacije: pristop do LcL in posterolateralnega kota, pristop do anteriornih in posteri-
ornih intraartikularnih struktur.
Izpostavljene strukture: lateralna superiorna in inferiorna genikulatna arterija, skupni 
peronealni živec, lateralni kolateralni ligament, tetiva m. popliteusa, lateralni meniskus.

Kožna incizija poteka po lateralni strani kolena proksimalno po osi femurja ter nato v 
krivini preko kolena tako, da se poravna z osjo tibije. Sklep prečka približno v predelu 
Gerdijevega tuberkla. Podkožje s kožo je anteriorno preparirano do patele in posterior-
no sredine tetive m. biceps femoris. Za tetivo m. biceps femoris teče skupni peronealni 
živec. Skozi globoko fascijo se pristopi med tetivama m. biceps femoris in tractus ilioti-
bialis. Ob razmiku obeh tetiv se prikaže LcL.
Do posteriornega dela sklepa se lahko pristopi med LcL in lateralno glavo gastrokne-
miusa. Tudi tukaj se svetuje sklepno kapsulo incidirati nad nivojem sklepa, da se izog-
ne neželeni poškodbi intraartikularnih struktur (lateralni meniskus, tetiva popliteusa). 
Lateralna inferiorna genikulatna arterija poteka med lateralno glavo gastroknemiusa 
in sklepno kapsulo v višini tibialnega platoja. Možna je njena poškodba v primeru po-
daljšanja pristopa inferiorno. V primeru poškodbe se svetuje ligatura.
Artrotomija do anteriornega dela sklepa poteka skozi isto kožno incizijo ter vzporedno 
ob lateralnem robu patelarnega ligamenta.

9. posteriorni pristop (12)
Indikacije: eksploracija poplitealne fosse in nevrovaskularnih struktur, popravilo avulzij-
ske frakture PcL, ekscizija poplitealnih cist.
Izpostavljene strukture: poplitealna arterija in vene, v. safena magna in parva, suralni 
živec, skupni peronealni živec, tibialni živec, medialna in lateralna genikulatna arterija.
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Kožna incizija poteka v rahli krivulji od proksimalnega lateralnega predela nad tetivo 
biceps femoris ter nato distalno medialno prečno preko poplitealne fosse. Inferiorno 
teče nad medialno glavo gastroknemiusa in se konča nad posteriorno mišično skupino 
goleni. Ob preparaciji skozi podkožje je potrebno biti pozoren na n. safenus brevis, ki 
prehaja skozi globoko fascijo blizu mediane ravnine uda nekoliko distalno od poplite-
alne fosse, ob njem leži v. safena parva, ob njej lateralno pa še medialni kutani suralni 
živec, katerega bi se naj ohranilo.
Skozi globoko fascijo se pristopi lateralno od v. safene parve ter nato nadaljuje pristop 
proksimalno v mediani ravnini uda. Distalno se identificira medialni suralni živec, ki leži 
ob v. safeni parvi med obema glavama gastroknemiusa, in se mu sledi proksimalno 
ter se ga odmakne. Pod fascijo se prikaže suralni živec, kateremu se sledi do tibialnega 
živca. Oba se sprosti in označi. V apeksu incizije, ki ga tvorita m. semimembranosus in 
m. biceps femoris, se skupni peronealni živec loči od tibialnega živca. Peronealni živec 
se sprosti in označi.
Poplitealna arterija in vena ležita medialno od tibialnega živca. Arterija oddaja geniku-
latne veje. Za prikaz sklepne kapsule se mobilizira mišice, ki tvorijo okno incizije (biceps 
femoris, semimembranosus ter obe glavi gastroknemiusa). Z odmikanjem medialne-
ga gastroknemiusa lateralno ter lateralnega gastroknemiusa medialno se dodatno iz-
postavi ustrezni del sklepne kapsule, hkrati pa se odmakne in zaščiti nevrovaskularne 
strukture poplitealne fosse.

10. Lateralni pristop do distalnega femurja (»over the top«) (12)
Indikacije: odprta rekonstrukcija AcL, kot dopolnilni pristop pri medialni artrotomiji.
Izpostavljene strukture: Lateralna superiorna genikulatna arterija, poplitealna arterija.

Kožna incizija poteka po sprednjem robu iliotibialnega trakta, kateremu sledi vse do 
prekinitve globoke fascije. Sledi preparacija med vastus lateralisom in lateralnim inter-
muskularnim septumom, ob čemer se veje superiorne lateralne genikulatne arterije 
sproti ligirajo/koagulirajo. Po pristopu do femurja se periost prekine in v režnju odmak-
ne posteriorno s topim odmikanjem. Postopoma se tako pristopi do posteriornega 
dela interkondilarne zareze. Med preparacijo je pomembno, da je koleno pokrčeno, s 
čimer se nevrovaskularne poplitealne strukture sprostijo navzad.

11. Artroskopski portali (12)
Indikacije: dostop do medialnih, lateralnih in posteriornih intraartikularnih struktur.
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Izpostavljene strukture: meniskusa, sklepni hrustanec, AcL.

Anterolateralni – Pod prehodom patele v patelarni ligament tik ob ligamentu lateral-
no. Običajno prvi in napravljen slepo.
Anteromedialni – Medialno od patelarnega ligamenta in nad medialnim menisku-
som. Običajno se mesto pod kontrolo artroskopa najprej označi z iglo in šele nato 
napravi s skalpelom.
superolateralni – Nad bazo pogačice lateralno ob tetivi kvadricepsa. Običajno upora-
bljen kot drenažni portal oz. portal za izpiranje.
posteromedialni – Pod kontrolo igle se napravi incizija posteriorno od postero-supe-
riornega roba medialnega femoralnega kondila.

12. Anterolateralni pristop do proksimalne tibije (13)
Indikacije: klasični pristop do lateralnega tibialnega platoja

Kožna incizija se prične 2-3 cm proksimalno od sklepne špranje femorotibialnega skle-
pa ter poteka preko iliotibialnega (IT) trakta in Gerdijevega tuberkla ter se jo lahko 
distalno podaljša kolikor je potrebno. Sledi incizija IT trakta vzdolž njegovih vlaken, 
ta incizija pa se preko Gerdijevega tuberkla podaljša v ravni liniji lahko do lateralne 
meje tuberositas tibiae, pri tem pa se incidira anteriorni kompartment goleni. IT trakt 
se sprosti z Gerdijevega tuberkla in se mobilizira anteriorno in posteriorno. Topo se 
preparira med IT traktom in sklepno kapsulo, tako da se ustvari med njima prostor, pri 
čemer se poizkuša kapsule ne poškodovati. Distalno se incidira fascija anteriornega 
kompartmenta goleni. V primeru, da direktna izpostavitev sklepa ni načrtovana (sub-
meniskalna artrotomija), lahko incizija proksimalno poteka v obliki hokejske palice 
(»hockey stick incision«), tako da poteka nad sklepno špranjo in potem v predelu Ger-
dijevega tuberkla zavije distalno navzdol.
Origo m. tibialis anterior se delno sprosti z anterolateralne površine tibije, tako da je ta 
dobro vidna. Napravi se submeniskalna artrotomija za neposredno vizualizacijo sklepa, 
pri čemer se pazi, da se ohrani sprednji rog meniskusa. Za boljšo vizualizacijo sklepa se 
lahko uporabi distraktor, ki se ga preko Schanzovih vijakov fiksira v distalni femur 1-2 
cm proksimalno od lateralnega epikondila in v proksimalno tibijo 1-2 cm distalno od 
distalnega konca uporabljene plošče.
Ista incizija se lahko uporabi za dekompresijo anteriornega in lateralnega mišičnega 
kompartmenta goleni, v kolikor se jo ustrezno podaljša distalno.
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13. Medialni pristop do proksimalne tibije (13)
Indikacije: izoliran zlom medialnega tibialnega platoja (predvsem anteriorni del), druga 
incizija pri bikondilarnih frakturah.
Izpostavljene strukture: n. safenus in v. safena magna

Kožna incizija se prične 1-2 cm nad sklepno špranjo v ravnini medialnega epikondila 
ter poteka distalno preko insercije pes anserinusa pri čemer teče tudi preko postero-
medialnega roba proksimalne tibije. Distalno se incizija podaljša kolikor je potrebno 
glede na distalni potek zloma. Potrebno je biti pozoren na safeni živec in veno, ki si-
cer običajno potekata posteriorno od incizije, vendar obstajajo anatomske variante. 
Po preparaciji skozi podkožje se izpostavi fascija m. sartoriusa, ki se jo prekine v smeri 
kožne incizije. Pod njo se identificira tetivi m. semitendinosusa in m. gracilisa. Po prepa-
raciji in mobilizaciji tetiv pes anserinusa se pod njimi prikaže McL. Po potrebi se lahko 
tetive pes anserinusa tudi prekine ter kasneje ponovno fiksira. Zaradi širine McL je ar-
trotomija na tem mestu manj praktična in se direktnega pristopa do sklepa običajno 
ne izvede. Repozicija se izvede indirektno in zadrži preko plošče položene preko McL.
Incizija se po potrebi lahko podaljša distalno za dekompresijo posteriorne mišične lože.

14. posteromedialni pristop do proksimalne tibije (leže na hrbtu) (13)
Indikacije: predvsem pri zelo navpičnih zlomih medialnega tibialnega kondila, kjer se 
predvideva uporaba podporne (»buttress«) plošče.
Izpostavljene strukture: n. safenus in v. safena magna, medialna inferiorna genikulatna 
arterija.

Incizija se prične 3 cm proksimalno od sklepne špranje in sledi posteriornemu robu 
tibije. N. safenus teče tik pred v. safeno magno. Oba je potrebno ohraniti. Ob preparaciji 
se ju lahko odmakne anteriorno ali posteriorno. Fascija m. sartoriusa se incidira v smeri 
poteka kožne incizije. Tetive pes anserinusa se mobilizirajo in odmaknejo bodisi proksi-
malno-anteriorno bodisi distalno-posteriorno; medialna glava gastroknemiusa in m. 
soleus se odmakneta posteriorno. Ob zadnjem robu McL se incidira periost in se ga 
topo odlušči od kosti s čimer se dvigne tudi m. popliteus s proksimalne tibije. Pri tem 
se vizualizira vrh zloma. Sledi lahko indirektna repozicija brez neposredne vizualizacije 
sklepa in podporna plošča. V primeru, da je potrebna artrotomija, je potrebno periost 
dvigniti tudi proksimalno, s čimer se sprosti tudi narastišče m. semimembranosus. Ob 
identifikaciji meniskusa se tudi na tem mestu lahko napravi submeniskalna artrotomija, 
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vendar je vidljivost sklepa precej slabša kot lateralno. Ravno tako so zlomi medialnega 
tibialnega kondila praviloma enostavnejši in je indirektna repozicija bolj pogosto upo-
rabljena možnost. V primeru, da je potreben intraartikularni pristop za repozicijo skle-
pne površine je lahko v ta namen medialna parapatelarna artrotomija boljša možnost.
Tudi ta incizija se lahko distalno podaljša v namen fasciotomije posteriornega mišične-
ga kompartmenta.

15. posteromedialni pristop do proksimalne tibije (leže na trebuhu) (13)
Indikacije: izolirani zlomi medialnega tibialnega platoja, predvsem v koronarni ravnini.

Kožna incizija poteka še nekoliko posteriorneje in lateralneje od incizije pri položaju na 
hrbtu. Prične se tik nad sklepno špranjo in poteka vzdolž medialnega roba medialnega 
gastroknemiusa. Po pristopu do medialne glave gastoknemiusa se le-to odmakne late-
ralno, s tem pa tudi nevrovaskularne strukture, ki ležijo na njenem lateralnem robu. Pro-
ti kosti se pristopi po intervalu med medialnim gastroknemiusom in m. semimembra-
nosus. Subperiostalna disekcija ostaja enaka kot pri položaju na hrbtu z elevacijo m. 
popliteusa v smeri z distalne proti proksimalni.
V primeru, da gre za hujšo (kominutivno) poškodbo posteriornega oz. posteromedial-
nega dela tibialnega platoja oz. ko gre za pridruženo poškodbo PcL, se lahko pristop 
prilagodi, da poteka proksimalno bolj lateralno in potem zavije distalno preko medi-
alnega gastroknemiusa navzdol kot opisano zgoraj. Ob tem se lahko delno sprosti na-
rastišče medialnega gastroknemiusa za boljšo vizualizacijo sklepa s posteriorne strani.

16. posterolateralni pristop do proksimalne tibije (13)
Indikacije: koronarna fraktura lateralnega tibialnega kondila s posteriorno dislokacijo.
Izpostavljene strukture: peronealni živec, anteriorna tibialna arterija, lateralna inferiorna 
genikulatna arterija. Nevarnost fleksijske kontrakture.

Obstajata dve izvedbi; z ali brez fibularne osteotomije.

Kožna incizija poteka v dolžini cca. 10 cm po medialnem robu m. biceps femoris proksi-
malno proti posteromedialnemu robu proksimalne fibule distalno. Incizija se nadalju-
je skozi podkožje in poplitealno fascijo. Palpira se interval med m. biceps femoris in 
lateralni gastroknemiusom. V proksimalnem delu tega intervala se nahaja maščobno 
telesce v katerem leži skupni peronealni živec. Na tem mestu skupni peronealni živec 
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oddaja lateralni suralni kutani živec. Tako skupni peronealni kot lateralni suralni živec 
se mobilizirata in odmakneta prvi medialno skupaj z lateralnim gastroknemiusom in 
drugi lateralno skupaj z m. biceps femorisom. Lateralni gastroknemius omejuje vidlji-
vost proti medialni strani in se po potrebi lahko delno oz. kompletno sprosti in kasneje 
popravi. Pod gastroknemiusom leži soleus, ki ga je potrebno za direktno vizualizacijo ti-
bialne površine ravno tako sprostiti. Potrebno je biti pozoren na anteriorno tibialno ar-
terijo, ki v tem predelu (5-7 cm pod sklepno špranjo) prebada intermuskularni septum 
iz posteriorne strani anteriorno. Iz tega razloga se lahko soleus distalno sprosti le 4-5 
cm od sklepne špranje. Pozorno je potrebno sproščati tudi soleus s fibularnega vratu 
zaradi bližnjega poteka skupnega peronealnega živca. Pred dvigovanjem narastišča 
popliteusa je potrebno identificirati in po potrebi ligirati pod njim potekajočo lateralno 
inferiorno genikulatno arterijo, ki anteriorno teče pod LcL. Ob pristopu na kapsulo se 
ta incidira v smeri medialno proti lateralno.
V primeru sočasne poškodbe anteriornega in posteriornega dela lateralnega tibialne-
ga platoja je možno napraviti le eno kožno incizijo natančno med incizijo za anterola-
teralni in posterolateralni pristop. Globoka incizija nato poteka kot zgoraj navedeno za 
oba pristopa. Pri tem načinu poteka skupni peronealni živec med obema globokima 
pristopoma, zato je potrebna izredna skrb, da se izogne iatrogeni poškodbi živca.
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pOVzETEK
Klinični pregled predstavlja temeljni korak na poti k postavitvi diagnoze pri okvarah 
kolenskega sklepa. Pri osnovnem kliničnem pregledu kolena uporabljamo specifične 
teste, s katerimi testiramo ekstenzorni mehanizem kolena, poškodbe sklepnega hru-
stanca in meniskusov ter nestabilnost kolena.

AbsTRACT
clinical examination is a crucial step when addressing diagnosis in knee pathology. 
Special tests are used to evaluate extensor mechanism, meniscal and chondral lesions 
and knee instability of the knee.

uVOD
Osnovni klinični pregled kolena vključuje inspekcijo, palpacijo, oceno gibljivosti sklepa 
in specifični testi. 

Z inspekcijo ocenjujemo oteklino, rdečino, priležno muskulaturo in opazimo prisotno 
deformacijo, brazgotine po poškodbah ali predhodnih posegih ter druge kožne spre-
membe. Oteklino izmerimo z mehkim šiviljskim metrom v višini sredine pogačice in 5 
cm ter 10 cm od zgornjega roba pogačice. Obseg nad sredino pogačice korelira z ote-
klino sklepa, obseg 5 cm nad pogačico korelira z oteklino suprapatelarnega recesusa; 
obseg 10 cm nad pogačico korelira z atrofijo stegenskih kolenskih mišic - predvsem 
vastus medialis oz. lateralis m. quadricepsa.

KLINIČNI PREGLED KOLENA

CLINICAL EXAMINATION OF THE KNEE
Matija Šatej, Igor Dolenc
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
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Pri palpaciji kolenskega sklepa ocenjujemo toploto kože, prisotnost krepitacij in tipa-
mo tipične točke po sprednji, medialni in lateralni strani kolena (glej tabela 1). Po zadnji 
strani kolena iztipamo poplitealno kotanjo in pulz poplitealne arterije ter prisotnost 
prožne zatrdline - poplitealne ciste. Prisotnost sklepnega izliva ocenjujemo z ballotte-
ment testom ali s testom izbokline.

Tabela 1.

1. Zgornji pol pogačice Narastišče tetive m. quadriceps femoris

2. Srednji del pogačice Prepatelarna burza

3. Spodnji pol pogačice Narastišče patelarnega ligamenta

4. Patelarni ligament Infrapatelarna burza

5. Tuberositas tibiae Narastišče patelarnega ligamenta

6. Lateralni epikondil Narastišče lateralne kolateralne vezi (LcL)

7. Lateralni del sklepne špranje LcL

8. Gerdy-jev tuberkel Narastišče iliotibialnega trakta na golenico

9. Glavica mečnice Narastišče LcL, tetiva m. biceps femoris

10. Medialni epikondil Narastišče medialne kolateralne vezi (McL), m. 
adductor magnus/longus

11. Medialni del sklepne špranje McL

12. Medialna parapatelarna plika

13. Pes anserinus Narastišče m. sartorius, m. semitendinnosus, 
m. gracilis
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Slika 1. Zunanja anatomija kolena (1.- 12.).

Obseg aktivne in pasivne gibljivosti kolenskega sklepa ocenjujemo z goniometrom 
v smeri ekstenzije in fleksije. Vrtišče goniometra je v višini sklepne špranje, njegova 
kraka pa sta poravnana s stegnenico in golenico. Opisujemo ekstenzorno ali flektorno 
kontrakturo oziroma izpad v smeri ekstenzije ali fleksije. Primeren obseg giba je od 0 
do 120 - 150 stopinj (1, 2). 

Ugotovitve primerjamo s kontralateralnim sklepom. Klinični pregled kolena nadaljuje-
mo s specifičnimi testi, s katerimi ugotavljamo poškodbe ekstenzornega mehanizma 
kolena, poškodbe sklepnega hrustanca in meniskusov ter nestabilnost kolena.

EKsTENzORNI MEhANIzEM KOLENA
Pri ekstenzornem mehanizmu kolena najprej ocenimo položaj pogačice. Opisujemo 
“kot Q” med namišljeno linijo, ki povezuje spino iliaco anterior superior in sredino po-
gačice ter namišljeno linijo, ki povezuje sredino pogačice in tuberositas tibie. Kot, večji 
od 20 stopinj, je povezan z večjo verjetnostjo izpaha pogačice. 
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S previdnostnim testom nestabilnosti pogačice ugotavljamo ohlapnost ligamentov 
oz. mišic, ki pogačico zadržujejo na mestu. Test izvedemo tako, da z eno roko držimo 
preiskovančevo golen in pokrčimo iztegnjeno koleno, z drugo roko pa pritiskamo po-
gačico navzven.

pOŠKODbE sKLEpNEGA hRusTANCA IN MENIsKusOV
Pri poškodbah sklepnega hrustanca in meniskusov izzovemo palpatorno bočenost 
nad delom sklepne špranje zaradi draženja sklepne ovojnice. Testi tovrstnih poškodb 
vključujejo kombinacijo rotacije in kompresije ali fleksije v kolenu.

Najpogosteje uporabljen je McMurray-jev test, pri katerem nenaden preskok in boleči-
na na medialni strani sklepne špranje nakazujeta na poškodbo medialnega meniskusa 
in nasprotno; bolečina na lateralni strani sklepne špranje govori v prid poškodbe late-
ralnega meniskusa. 

Slika 2. McMurray test.
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Pri Apleyevem testu apliciramo kompresijsko silo na peto in izvajamo rotacijske gibe v 
kolenu, ki je pokrčeno za 90 stopinj. Ob tem izzovemo bolečino na strani poškodova-
nega meniskusa.

Thessaly test se izvaja v stoječem položaju - pacient stoji na poškodovani nogi in izvaja 
notranjo in zunanjo rotacijo v kolenu.

Zohlerjev (Bandijev) test je provokacijski test obrabe patelofemoralnega sklepa. Boleči-
na neposredno pod srednjim delom pogačice, fiksirane ob trohleo stegnenice nakazu-
je na hrustančno okvaro patelofemoralnega sklepa.

NEsTAbILNOsT KOLENA
Glavne strukture, ki prispevajo k stabilnosti kolenskega sklepa, so sprednja križna vez 
(AcL), zadnja križna vez (PcL), medialna kolateralna vez (McL), lateralna kolateralna vez 
(LcL), posterolateralni in posteromedialni kot. Stabilnost sklepa lahko testiramo na raz-
lične načine; z nategom (stres test), z drsenjem, z rotacijo in s pivot shift testom.

Z valgus stres testom (abdukcija) testiramo medialno McL, z varus stres testom (ad-
dukcija) pa LcL. Stres testa izvajamo v ekstenziji in pri 30 stopinjah fleksije. Glede na 
odpiranje sklepne špranje poznamo tri stopnje; prva stopnja - odpiranje do 5 mm, dru-
ga stopnja - odpiranje med 5 mm in 10 mm ter tretja stopnja - odpiranje nad 10 mm.

Pri testiranju stabilnosti kolena z drsenjem posnemamo premikanje v smeri anteropos-
teriorne translacije v sklepu. Sprednjo križno vez (AcL) testiramo z Lachman testom, 
pri katerem z eno roko stabiliziramo stegnenico, z drugo pa apliciramo silo v anterio-
rni smeri na golenico. Pri sprednjem predalčnim testom stabiliziramo spodnji del uda 
tako, da se usedemo na stopalo in z obema rokama apliciramo silo v anteriorni smeri 
na golenico. Z zadnjim predalčnim testom testiramo PcL, ki preprečuje posteriorno 
dislokacijo golenice. Zadnji predalčni test se od sprednjega razlikuje le v tem, da silo na 
golenico apliciramo v posteriorni smeri. Primeren premik je do 3 mm s čvrsto končno 
točko. Daljši premik ali mehka končna točka pomeni poškodbo testirane vezi. Teste 
vrednotimo s semikvantitativno lestvico; neg / + / ++ / +++.

Z zunanjo rotacijo v kolenu (Dial test) testiramo posterolateralni kot, katerega nestabil-
nost je izražena pri poškodbah PcL. Ob sočasni hiperekstenziji (recurvatum) in poskusu 
zunanje rotacije v kolenu pride pri poškodbah PcL do večje hiperekstenzije.
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S pivot shift testom ugotavljamo rotacijsko nestabilnost pri poškodbah AcL. Z eno 
roko primemo preiskovančev gleženj, z drugo pa pokrčeno koleno po zunanji strani. 
Apliciramo valgus silo na koleno in notranjo rotacijo ter koleno počasi iztegujemo. Zdrs 
oziroma subluksacija lateralnega platoja tibije pomeni pozitiven test.

Slika 3. Pivot shift test.
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KRATKA zGODOVINA RAzVOjA EbM

Do 70. let prejšnjega stoletja se je uspešnost kirurških posegov ocenjevala po statusu 
in seniornosti kirurga operaterja ter manj po rezultatih zdravljenja. V takšno stanje je 
dregnil Ernest Amory codman - pionir z dokazi podprte medicine (Evidence Based 
Medicine – EBM, - povzeto po 1). Razvil je koncept spremljanja rezultatov zdravljenja, 
znanega kot »končni rezultat« (End Result). Za vsakega pacienta je sestavil kartonček za 
beleženje stanja. Po letu dni je preko teh kartončkov primerjal stanje pacientov in tako 
ocenil, ali je bilo zdravljenje uspešno. V primeru neuspešnih rezultatov zdravljenja naj 
bi se zdravnik vprašal, kaj je bilo temu vzrok. Takšna metoda je omogočala primerjavo 
različnih zdravljenj oziroma oceno njihove učinkovitosti in uspešnosti. Zaradi codma-
novega dela so bili ustvarjeni registri za beleženje rezultatov raziskav ter vzpostavitev 
pomembnih standardov in storjen je bil pomemben korak k razvoju EBM.
V sodobnem času sta k razvoju EBM veliko prispevala Archie cochrane in David Sackett. 
Prvi je ob razvoju randomiziranih (naključnih) nadzorovanih preskušanj (Randomized 
controlled Trials - RcT) razširil njihovo uporabnost z medsebojno primerjavo teh študij in 
njihovim nadaljnjim vrednotenjem. Tako je ustvaril bazo sistematičnih pregledov v medi-
cini z namenom nadaljnje uporabe v klinični praksi. Oblikoval je združenje cochrane co-
llaboration. Ta neprofitna organizacija ima še danes za cilj zagotoviti ažurne in dostopne 
informacije o sodobnih načinih zdravljenja in njihovi uspešnosti po vsem svetu.
Druga ključna osebnost sodobnega časa, David Sackett, je opredelil uporabnost EBM 
v klinični praksi. Predlagal je, da se EBM uporabi kot dopolnitev odločanja poleg kon-

ZANESLJIVOST TESTOV KLINIČNEGA 
PREGLEDA KOLENA Z NAČELI EVIDENCE 
BASED MEDICINE
Igor Dolenc, Matija Šatej
Splošna bolnišnica Nova Gorica, 5290 Šempeter pri Gorici
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vencionalnih načel o načinih zdravljenja - pri upoštevanju stanja in hotenj pacienta ter 
načel klinične prakse (clinical Expertize - empiričnih spoznanj, tradicionalnih načinov 
ukrepanja, intuicije, ugibanj, osebnih izkušenj in mnenj avtoritet). 
Pomen EBM se je izpostavil leta 1985 v študiji Barnett-a (2) ter pokazal omejenost do-
sega takratnega kliničnega znanja (1). Glede na klinične izkušnje z obvodi zamašenih 
koronarnih žil je bilo po analogiji kliničnih izkušenj predvidevati, da bi z zgodnjimi 
obvodnimi operacijami na obliteriranih notranjih karotidnih žilah preprečili prihodnje 
cerebralne ishemične dogodke tako, da bi napravili bypass operaciji ekstrakranialnih in 
intrakranialnih arterij. Randomiziran nadzorovan preskus (RcT) je v študiji Barnett-a s 
sodelavci (2) pokazal dejansko bistveno slabše rezultate v operirani skupini pacientov v 
primerjavi z nekirurško skupino. Ta primer lepo ponazarja prednosti medicine, ki teme-
lji na dokazih (EBM) ter ob poudarku, da se strokovno znanje (klinična praksa) in EBM 
medsebojno ne izključujeta.  

Načela EBM zahtevajo seštevanje in zbiranje širokega nabora dokazov iz številnih raz-
ličnih virov in tako lahko EBM veljavne sklepe oblikuje z razumno stopnjo zaupanja. 
Medicinska spoznanja se širijo z eksponencialno hitrostjo. Posamezen zdravnik ali zdra-
vstveni delavec ne more biti na tekočem z dnevnim tokom novih študij in odkritij. 
EBM zagotavlja orodja in hierarhijo dokazov, ki lahko olajšajo učenje in posodabljajo 
izobrazbo brez pretiranega žrtvovanja časa in denarja. 
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EbM DANEs

Strokovna načela današnje medicine torej še vedno sestavljajo mnenja avtoritet, kli-
nične empirične izkušnje in na dokazih utemeljena spoznanja (3). Razmerje med temi 
temelji se z razvojem znanosti v čedalje večji meri premika proti paradigmi »na doka-
zih podprtih spoznanj in zaključkov (Evidence Based Medicine - EBM)«. Spoznanja in 
postavke EBM temeljijo na integraciji trdnih dosegljivih raziskovalnih dokazov. Takšne 
dokaze lahko potem medicinska stroka kombinira s kliničnimi izkušnjami v obravnavi 
bolnikov. 
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Piramida ravni pomembnosti dokazov EBM. Pomen strokovnih postavk v današnji me-
dicini  predstavljamo s piramido, kjer  vsaka raven od dna proti vrhu odraža količino in 
kakovost strokovnih postavk v objavljeni literaturi. Na primer; sistematični pregledi so 
višje kakovosti, vendar pot do njihovih zaključkov zahteva intenzivnejši napor in je tako 
objavljena količina le-teh manjša (4).

Osnove analize rezultatov za kirurge (Povzeto po 5)
EBM narekuje stalno preverjanje, kako dobri so klinični testi in ukrepi ter kako se lahko 
njihovi rezultati razlikujejo med bolniki.
Diagnostični miselni proces zdravnika preiskovalca vključuje pridobitev anamneze, 
oblikovanje delovne hipoteze - »sum na diagnozo« - o bolnikovem zdravstvenem sta-
nju ter izbor in izvedbo določenih preizkusov ali ukrepov za potrditev ali izključitev 
delovne hipoteze. 
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V skladu s tem mora zdravnik oceniti predtestno verjetnost (predoceno) ali ima bol-
nik določeno motnjo. Na podlagi te ocene zdravnik izbere ustrezne teste in ukrepe 
za potrditev bolezni. Po opravljenih testih preiskovalec dobi izpolnjeno predstavo o 
verjetnosti, ali ima pacient določeno obolenje (potestna verjetnost delovne hipoteze). 
Na osnovi le-te se zdravnik lahko odloči za način zdravljenja oziroma terapevtskega 
ukrepanja (terapevtski prag).   
Nabor različnih kliničnih testov in ukrepov se stalno povečuje, zato je za vsakega od 
njih potrebna ocena, kakšna je njihova zanesljivost v prepoznavanju bolezni oziroma 
zdravstvenih motenj. Slednje dosežemo tako, da rezultate uporabe testa primerjamo 
s tehtnimi dokazi, ki so najbližje resnici o obstoju določene motnje zdravja (referenčni 
standard). Takšne so npr. radiografske preiskave ali rezultat neposrednega morfološke-
ga opazovanja (npr. artroskopija itd.). Pri takšni primerjavi testov uporabljamo statistič-
ne metode.

zanesljivost je stopnja skladnosti, s katero instrument ali ocenjevalec meri določen 
atribut (6). Ko raziskujemo zanesljivost meritve, ugotavljamo, v kolikšni meri je ta meri-
tev skladna z realnim stanjem (resnico). Delež meritve, ki ni skladen z realnim stanjem, 
imenujemo napaka meritve (7). Pri obravnavi zanesljivosti kliničnega pregleda go-
vorimo o dveh vrstah zanesljivosti: o zanesljivosti testa pri enem samem preiskovalcu 
(intraexaminer) in o zanesljivosti med različnimi preiskovalci (interexaminer).  KAp-
pA koeficient Қ je merilo potencialne skladnosti meritve ali testa z realnim stanjem 
(6). Ta koeficient se najpogosteje uporablja za kategorične podatke (pozitiven ali 
negativen). Korelacijski koeficient, ki se običajno uporablja za določitev zanesljivosti 
podatkov, ki so po naravi kontinuirani (npr. podatki o razponu gibanja), je korelacijski 
koeficient znotraj razreda (ICC – Intraclass Correlation Coefficient) (8). 
Najpogosteje za interpretacijo kriterijev skladnosti uporabljamo Shroutove kriterije (9):  
- vrednosti, manjše od 0,10, ne kažejo zanesljivosti, 
- vrednosti med 0,11 in 0,40 kažejo rahlo zanesljivost, 
- vrednosti med 0,41 in 0,60 kažejo zmerno zanesljivost, 
- vrednosti med 0,61 in 0,80 kažejo zmerno zanesljivost in 
- vrednosti, večje od 0,81, kažejo znatno zanesljivost. 



94

Interpretacija zanesljivosti (Reliability Interpretation Key):

IIC ali koeficient Қ Interpretacija

0,81 – 1,0 Znatna skladnost

0,61 – 0,80 Zmerna skladnost

0,41 – 0,6 Dokajšnja skladnost

0,21 – 0,4 Minimalna skladnost

0 – 0,20 Skladnosti ni

O tem, katera stopnja zanesljivosti je sprejemljiva, mora odločiti preiskovalec - zdrav-
nik - glede na to, kateri test ali ukrep bo uporabil in glede na bolnika, na katerem bo 
uporabljen (10). Na primer; 5% napaka merjenja je lahko zelo sprejemljiva pri merjenju 
razpona gibljivosti sklepov, ni pa sprejemljiva v pediatriji, pri merjenju temperature je-
dra telesa otroka.

Diagnostična natančnost. Klinični testi in ukrepi nikoli ne morejo popolnoma po-
trditi ali izključiti prisotnosti določenega fizikalnega stanja (11). Z njimi ocenjujemo 
verjetnost, ali ima bolnik določeno bolezensko stanje (npr. kostno-mišično obolenje). 
Točnost preskusa se določi s soglasjem med kliničnim preskusom in referenčnim stan-
dardom (resničnim stanjem) (12). Referenčni standard je merilo, kako zanesljiva je in-
formacija o prisotnosti motnje (13). S primerjavo med referenčnim standardom (npr. 
morfološka prisotnost okvare, ugotovljene npr. z artroskopijo) in rezultati, dobljenimi z 
uporabo testa (kliničnega preskusa), se določi odstotek ljudi, ki so pravilno diagnostici-
rani (t.j. diagnostična natančnost) (11). 
Diagnostično natančnost izražamo s pojmi pozitivne in negativne prognostične vred-
nosti (PPVs oz. NPVs), občutljivosti (sensitivity) in specifičnosti testa ter razmerij verje-
tnosti (LRs – Likelihood Ratios) (14). 

2x2 kontingenčna tabela
Ko želimo določiti klinično uporabnost preskusa ali ukrepa, primerjamo rezultate pre-
iskovanega testa neposredno z rezultati referenčnega standarda v 2x2 tabeli kontin-
genčnih dogodkov (15). 
Preglednica kontingenčnih dogodkov (kontingenčna tabela 2x2) je razdeljena na štiri 
celice (a, b, c, d) za določanje uporabnosti testa. Pravilno prepoznana stanja so zabe-
ležena v celici A, pravilno izključena pa v celici D. celica B predstavlja lažno pozitivne 
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ugotovitve (false positive - v katerih je bilo ugotovljeno, da je diagnostični test poziti-
ven, vendar je bil referenčni standard negativen). celica c predstavlja lažno negativne 
ugotovitve, v katerih je bil diagnostični test negativen, referenčni standard pa je bil 
pozitiven (false negative).

2x2 kontingenčna preglednica (rezultati ob nepredvidljivih dogodkih)

Referenčni standard 
pozitiven

Referenčni standard 
negativen

Klinični test pozitiven Resnično pozitivni rezultat

a

Lažno pozitivni rezultat

b

Klinični test negativen Lažno negativni rezultat

c

Resnično negativni 
rezultat

d
Klinično uporabnost testa je po uvrstitvi rezultatov primerjave z referenčnim standar-
dom v 2x2 kontingenčni preglednici možno oceniti z izračunom splošne natančnosti, 
PPVS in NPVS, občutljivosti in specifičnosti ter LRs. 

Referenčni 
standard pozitiven

Referenčni 
standard negativen

Klinični test 
pozitiven

Resnično pozitivni 
rezultat

a

Lažno pozitivni 
rezultat

b

PPV = a/(a+b)

Klinični test 
negativen

Lažno negativni 
rezultat

c

Resnično negativni 
rezultat

d

NPV = d/(c+d)

Klinični test 
negativen

Občutljivost 

 = a/(a+c)

Specifičnost 

= d/(b+d)

skupna točnost
Skupna točnost diagnostičnega testa se določi tako, da se pravilni odzivi delijo (resnič-
ni pozitivni in resnični negativni) s skupnim številom bolnikov. Z uporabo kontingenč-
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ne preglednice 2x2 skupno točnost v odstotkih določimo z naslednjo enačbo:
Skupna točnost = (a + d)/(a +b + c + d) x 100 % 
Popoln test bi pokazal splošno natančnost 100%. V realnem svetu noben klinični test ni 
popoln in pokaže določeno stopnjo nezanesljivosti.
Skupne točnosti diagnostičnega testa tako ne smemo uporabiti za določitev klinične 
uporabnosti testa, ker je lahko vsaj delno zavajajoča. Na točnost preskusa lahko bistve-
no vpliva razširjenost bolezni ali skupno število primerov bolezni v populaciji bolnikov, 
v določenem času.

pozitivne in negativne napovedne vrednosti
PPVS (pozitivna napovedna vrednost) ocenjuje verjetnost, da ima bolnik s pozitivnim 
testom dejansko to bolezen. PPV izračunamo vodoravno v tabeli kontingence 2x2, z 
navedbo razmerja (v odstotkih) med bolniki, ki imajo potrjeno motnjo (resnično pozi-
tivno), deljeno z vsemi pozitivnimi rezultati preiskovanega preskusa. Visok PPVS kaže, 
da je test močan pokazatelj, da ima bolnik določeno bolezensko motnjo (14). 
Formula za PPV je: a / (a + b) x 100%
NPVS (negativna napovedna vrednost) ocenjuje verjetnost, da bolnik z negativnim te-
stom nima bolezenske motnje (6). Izračuna se vodoravno v tabeli kontingenčnosti 2x2; 
odstotek bolnikov, za katere je bilo natančno ugotovljeno, da nimajo motnje, se deli s 
seštevkom vseh dobljenih negativnih rezultatov v odstotkih. 
Formula za NPV je: d / (c + d) x 100%
Razširjenost določene bolezni v populaciji pomembno vpliva na napovedne vrednosti (12).

Občutljivost
Občutljivost diagnostičnega testa se kaže kot njegova sposobnost za odkrivanje tistih 
bolnikov, ki imajo določeno motnjo (referenčni standard) (12), kar imenujemo tudi Tru-
ePositiveRate (Razmerje resnično pozitivnih) (13).
Testi z visoko občutljivostjo so dobri za izključitev določene motnje. Kratica SnNOut 
(Sensitive Negative ruling Out) pomeni, da je test z visoko senzitivnostjo in negativnim 
izidom zanesljiv za izključitev določene motnje. Test z visoko občutljivostjo bo zaznal 
morfološko spremembo (referenčni standard) pri simptomatskih pacientih in tistih s 
simptomi brez iskane motnje (lažno pozitivne). Z veliko gotovostjo pa bo izključil tiste 
brez iskane morfološke spremembe (referenčnega standarda). 
Občutljivost preskusa se lahko izračuna tudi iz kontingenčne tabele 2x2. 
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Formula za izračun občutljivosti preskusa je naslednja:
Občutljivost = a / (a + c) x 100 %

specifičnost
Specifičnost diagnostičnega testa kaže na njegovo sposobnost za odkrivanje tistih bol-
nikov, ki dejansko nimajo iskane motnje. To se izraža kot stopnja resnično negativnih 
TrueNegativeRate (Razmerje resnično negativnih). Testi z visoko specifičnostjo so dobri 
za potrjevanje prisotnosti iskane motnje (13). Analogno se kratica SpPIn uporablja za 
oznako, da je test z visoko specifičnostjo. Pozitivni rezultat kaže, da je test dober za po-
trditev (iskane) bolezni (16). Zelo specifičen test bo opredelil bolnike, ki nimajo simpto-
mov in dejansko nimajo iskane motnje, kot tudi tiste, ki dejansko iskano motnjo/bole-
zen imajo, nimajo pa simptomov (false negative). Torej zelo specifičen test s pozitivnim 
razmerjem kaže, da je motnja prisotna (13).
Občutljivost preskusa se lahko izračuna tudi iz tabele kontingence 2x2. 
Formula za izračun občutljivosti preskusa je naslednja:
Specifičnost =  d / (b + d) x 100 %

Izračuna občutljivosti in specifičnosti določenega testa glede na referenčni standard 
imata svoje omejitve (12).  Zdravniku preiskovalcu lahko pomagata določeno obolenje 
izključiti ali upoštevati možnost njegovega obstoja, ne omogočata pa ocene verjetno-
sti za obstoj določenega obolenja (referenčnega standarda) (16). Slednje pa omogoča 
izračun LRs (Likelihod Ratios) testa. 

Razmerja verjetnosti
Le redki testi imajo istočasno visoki občutljivost in specifičnost.
Danes uporabljamo razmerja verjetnosti za oceno zanesljivosti diagnostičnega testa 
v Evidence Based Medicine (17). Z občutljivostjo in specifičnostjo testa lahko ugoto-
vimo, ali rezultat določenega testa kaže večjo verjetnost, da obstaja bolezensko stanje 
ali iskana motnja ali pa ne (18). 
Obstajata dve različici izračuna razmerja verjetnosti: pozitivna (LR+) - pozitivno raz-
merje verjetnosti, razmerje verjetnosti za pozitivne rezultate in negativna (LR-) negativno 
razmerje verjetnosti, razmerje verjetnosti za negativne rezultate.
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Pozitivno razmerje verjetnosti (LR +) izračunamo po formuli:

LR+ = 
   občutljivost
1 - specifičnost

Negativno razmerje verjetnosti (LR -) izračunamo po formuli:

LR- = 
1 - občutljivost
   specifičnost

Magnituda odklona razmerja verjetnosti od vrednosti nič (0) (bodisi v pozitivno smer 
- LRs+ ali v negativno - LRs-) kaže na uporabnost kliničnega testa oziroma na njegovo 
zanesljivost.   Razmerje verjetnosti (izračunan količnik) –  večje od 10, pomeni, da je re-
zultat testa povezan s pravilnostjo trditve (iskana motnja je prisotna) pri pozitivnem 
razmerju verjetnosti (LR+) in obratno; rezultat manjši od 0,5 potrjuje negativni trditvi 
(iskane motnje ni). Preizkusi, pri katerih je razmerje verjetnosti blizu 1, nimajo velikega 
praktičnega pomena, saj se verjetnost (verjetnost) po preizkusu malo razlikuje od ver-
jetnosti pred preizkusom. 

Interpretacija razmerij verjetnosti (14)

Pozitivno razmerje 
verjetnosti

Negativno razmerje 
verjetnosti

Interpretacija

nad 10 manj kot 0,1 znaten in pogosto 
dokončen premik 
verjetnosti 

med 5 in 10 med 0,1 in 0,2 zmeren premik verjetnosti

med 2 in 5 med 0,2 in 0,5 mali, vendar včasih 
pomemben premik 
verjetnosti

med 1 in 2 med 0,5 in 1 premik verjetnosti mali in 
redko pomemben

Izračunane vrednosti razmerij verjetnosti LRs vnesemo v Fagan-ov nomogram (19) ali 
v matematično enačbo (20). Tako nam LRs vrednosti spremenijo (premaknejo) verje-
tnost zanesljivosti preiskovanega testa proti večji oziroma proti manjši zanesljivosti.
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Intervali zaupanja
Izračuni občutljivosti, specifičnosti in razmerij verjetnosti predstavljajo matematične 
točke ocene intervala vrednosti v populaciji. Praviloma so pridobljeni iz raziskav na 
manjšem delu populacije (omejeno število preiskovanih pacientov) in ocene njihove 
vrednosti na celotni populaciji bolnikov niso popolnoma zanesljive. Tako se je pojavi-
la potreba po oceni intervala, na kolikšnem delu populacije zgoraj omenjeni izračuni 
zagotovo veljajo (interval zaupanja (CI Confidence intervals) (21). Običajno se navaja 
vrednost (Interval zaupanja – cI), ki je še skladen s 95 % ocenjevane populacije. Takšen 
je tudi standard analiz in poročanja večine študij.

Verjetnost pred izvedbo testa in po njegovi izvedbi
Pretestna verjetnost je preiskovalčeva ocena verjetnosti pred opravljenim kliničnim 
pregledom, da bolnik ima iskano motnjo. V klinični praksi takšna verjetnost temelji na 
prevalenci iskane motnje v populaciji. Kadar pa to ni znano, oblikujemo takšno verje-
tnost s kombinacijo rezultatov bolnikovih prejšnjih obravnav, na anamnezi, rezultatih 
prejšnjih testov in na kliničnih izkušnjah zdravnika preiskovalca (22). Izrazi se lahko v 
odstotkih (npr. 75 %, 80 %) ali kot kvalitativna navedba (npr. možno, dokaj verjetno, zelo 
verjetno) (22). Na osnovi takšne ocene se zdravnik preiskovalec odloči, kam bo usmeril 
fizikalni pregled in katere klinične teste bo pri tem uporabil.
Po uporabi izbranih testov med kliničnim pregledom pa zdravnik preiskovalec oceni 
potestno verjetnost glede prisotnosti iskane motnje pri pacientu. 

Izračun potestne verjetnosti
Kot je bilo  že  omenjeno, lahko razmerja verjetnosti (LRs) pomagajo pri ugotovitvi 
premika verjetnosti (od pretestne do potestne) pri rezultatu uporabe določenega testa 
ali kliničnega preizkusa. Najhitrejši takšen izračun premika verjetnosti je uporaba Faga-
novega nomograma (5).  
Na takšnem nomogramu vnesemo pretestno verjetnost na levo skalo in razmerja ver-
jetnosti (bodisi pozitivno ali negativno) na skalo v sredini. Ko skozi obe tako določeni 
točki potegnemo linijo skozi skalo na desni, lahko tam razberemo potestno verjetnost. 
Zdravnik preiskovalec mora oceniti, kdaj je tako dobljena potestna verjetnost dovolj 
bodisi nizka, da izključi prisotnost določene bolezni (referenčnega standarda) bodisi 
dovolj visoka, da potrjuje prisotnost motnje. 
Po tej oceni nastopi točka odločitve o vrsti zdravljenja (treatment treshold - prag  
zdravljenja) v njegovem miselnem procesu zdravnika preiskovalca (22).
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Če povzamemo, verjetnost pred testom (pretestna ocena verjetnosti prisotnosti iskane 
motnje) se nanaša na preiskovalčevo oceno, da ima posameznik motnjo ali stanje pred 
uporabo diagnostičnega testa. Takšna predklinična ocena verjetnosti preiskovalcu 
omogoča boljšo interpretacijo rezultatov diagnostičnega testa in pomaga napovedati 
verjetnost resničnega pozitivnega (T +) rezultata (23). 

Opazovanja kažejo, da zdravniki te izračune redko izvajajo v praksi, vendar (13) kadar 
to storijo, pogosto naredijo napake (14). V randomiziranem kontroliranem preseku (kjer 
so primerjali, kako dobro so zdravniki razlagali diagnostične teste, ki so bili predstavlje-
ni s parametri: občutljivost in specifičnost, razmerje verjetnosti ali nenatančna grafika 
razmerja verjetnosti) ni bilo mogoče ugotoviti razlike med tremi načini pri razlagi re-
zultatov testov (24).

primeri EbM evaluacije nekaterih testov kliničnega pregleda kolena (povzeto po 
(5) Cleland JA, Koppenhaver S, Suj. Netter´s Orthopedic Clinical Examination: An Evidence 
Based Approach: 3rd ed. (2016) Elsevier. Philadelphia: 338-391.)

bolečina  in palpacija

Anamneza in kakovost študije Populacija
Interexaminer 
Reliability

Klik: „Ali čutite občutek klikanja ali slišite šum klikanja, ko 
premaknete koleno?“ 

30 bolnikih 
z  raztrganino  

meniskusa

k = .80 (.58, 1.0)

Catching: „Ali se vam zdi, da se včasih nekaj ujame v koleno, ki 
trenutno preprečuje gibanje?“ 

k = .65 (.37, .93)

Podajanje poti »Giving Way«: „Ali včasih čutite, da bo vaše koleno 
poda in ne podpira vaše teže?“ 

k= .80 (.58, 1.0)

Lokalizirana bolečina: „Ali je bolečina v kolenu centrinjena na eno 
mesto na kolenu, na kar lahko kažete s prstom?“ 

k = .84 (.63, 1.0)
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Anamneza in kakovost študije Populacija
Referenčni 
standard

Sens Spec +LR -LR

Clicking: „Ali čutiš občutek klikanja 
ali slišiš šum klikanja, ko premikaš 
koleno?“ 

300 pacientov 
z bolečino v 
kolenu

Zdravnikov 
vtis, podprt z 
ugotovitvijo 
Magnetno 
Resonančne 
preiskave (MRI)

0,65 
(0,56, 
0,73)

0,50, 
(0,43, 
0,58)

1,3 7

Catching: „Se vam zdi, da se včasih 
nekaj zatakne v kolenu in trenutno 
preprečuje gibanje?“ 

0,59 
(0,50, 
0,67)

0,75 
(0,68, 
0,80)

2,4 5,5

Giving way: „Ali včasih čutiš, da 
ti bo koleno odpovedalo in ne bo 
podpiralo tvoje teže?“ 

0, 69 
(0,60, 
0,77)

0,53, 
(0,45, 
0,60)

1,5 5,9

Localized pain: „Je bolečina v kolenu 
osredotočena na eno mesto na 
kolenu, na kar lahko kažeš s prstom?“

0,74 
(0,65, 
0,81)

0,49 
(0,31, 
0,56)

1,5 5,3
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Meritve gibljivosti

Meritve in 
kakovost študije

Merilni 
instrument

Populacija Zanesljivost

Aktivna fleksija sede

Standardni 
goniometer

30 pacientov, 3 dni po totalni 
kolenski artroplastiki

Interexaminer ICC = .86 (.64, .94)
Pasivna fleksija sede Interexaminer ICC = .88 (.69, .95)
Aktivna fleksija stoje Interexaminer ICC = .89 (.78, .95)
Pasivna fleksija stoje Interexaminer ICC = .88 (.77, .94)
Aktivna ekstenzija Interexaminer ICC = .64 (.38, .81)
Pasivna ekstenzija Interexaminer ICC = .62 (.28, .80)

Pasivna fleksija
Standardni 
goniometer

53 pacientov z bolečinami v 
kolenu

Intraexaminer ICC = .82   
Interexaminer ICC = .68

Pasivna fleksija            
Pasivna ekstenzija

Standardni 
goniometer

25 pacientov z OA kolena
Interexaminer ICC = .87 (.73, .94)
Interexaminer ICC = .69 (.41, .85)

Pasivna fleksija            
Pasivna ekstenzija

Trije standardni 
goniometri (metalni, 
veliki plastičen in 
mali plastičen

24 pacientov napotenih na 
fizikalno terapijo

Intraexaminer ICC
 Fleksija Ekstenzija
Kovinski .97 .96
Veliki .99 .91
Mali .99 .97

Pasivna fleksija
Standardni 
goniometer

30 asimptomatskih subjektov Interexaminer ICC = .99

Pasivna fleksija            
Pasivna ekstenzija

Standardni 
goniometer

43 bolnikov, napotenih na 
fizikalno terapijo, pri kateri bi 
pregled običajno vključeval 
pasivne meritve razpona 
gibanja kolena

Intraexaminer ICC Interexaminer ICC

Fleksija .99 Fleksija .91

Ekstenzija .98 Ekstenzija .3

Pasivna fleksija            
Pasivna ekstenzija

Vizualna ocena
Interexaminer ICC = .83   
Interexaminer ICC = .82

Aktivna fleksija Standardni 
goniometer

20 asimptomatskih subjektov Intraexaminer ICC = .95
Aktivna ekstenzija Interexaminer ICC = .85
Aktivna fleksija Univerzalni 

goniometer
60 zdravih univ. študentov Intraexaminer ICC = .86 do .97

 Interexaminer ICC = .62 do 1.0
Pasivna fleksija Univerzalni 

goniometer
79 pacientov z OA kolena Intraexaminer ICC = .95 do .96

Pasivna ekstenzija Interexaminer ICC = .71 do .86
Pasivna fleksija

Standardni 
goniometer

152 pacientov z enostranskimi 
težavami v kolenu

Interexaminer ICC
Pasivna ekstenzija Prizadeto koleno Zdravo koleno

Fleksija .97 Fleksija .80
Ekstenzija .94 Ekstenzija .72
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Lachman test 

Meritve in 
kakovost študije

Merilni 
instrument

Referenčni 
standard

Populacija Zanesljivost

Lachman test 
Preiskovalec 
opravljao Lachmanov 
test, kot bi v praksi

Rezultati so 
razvrščani kot 
»pozitivni« ali 
»negativni«. 
Preiskovalci tudi 
ocenijo prednji 
tibialni prevod 
kot 0,1 +, 2+ali 
3+. Ocena 0 ne 
predstavlja razlike v 
tibialnem prevodu 
med prizadetimi in 
neprizadetimi koleni

35 bolnikov, 
napotenih na 
klinike za fizikalno 
zdravljenje za 
rehabilitacijo 
kolenskih sklepov

Za pozitivne ali 
negativne ugotovitve

Intraexaminer 

Ϗ = 0.51 

lnterexaminer

Ϗ = 0.19

Zarazvrščanje  
tibialnega prevajanja

Intraexaminer

Ϗ = 0.44 to  0.60

Interexaminer

Interexaminer

Lachman test ni znano ni znano
152 pacientiv z OA 
kolena

Interexaminer 
Ϗ = -.08 (-.12, .04)

prednji predalčni fenomen  

Kakovost preskusa in 
študija

Opis in pozitivna 
ugotovitev

Populacija
Interexaminer 
zanesljivost

Preskus prednjega 
predalčnega fenomena

Ni določeno
53 bolnikov z bolečinami 
v kolenu

 Ϗ = .34
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Diagnostična uporabnost prednjega predala test pri ugotavljanju lezije 
sprednjih križnih vezi 

Kakovost 
preskusa in 
študije

Opis in pozitivne ugotovitve Populacija
Referenčni 
standard

Sens Spec +LR -LR

Zadnji predalčni 
fenomen (brez 
anestezije)  
Metaanaliza 
2013

Odvisno od študije, vendar na splošno: 
S kolenom bolnika upognjena med 60 
in 90 stopinj preiskovalec pritiska s svojo 
nogo na pregledno mizo in izzove gibanje 
glave tibie naprej. Pozitivno, če obstaja 
prednja subluksacija več kot 5 mm

Ocenjeno od 
934 bolnikov 
iz 13 študij*

ACL lezija, 
ugotovljena 
z 
artroskopijo, 
artrotomijo 
ali MRI

.38 .81 2 .77

Sprednji 
predalčni test 
(brez anestezije) 

Metaanaliza 
2013

Ocenjeno od 
826 bolnikov 
iz 10 študij*

.63 .91 7 .41

Sprednji 
predalčni test  
(brez anestezije)  
Metaanaliza 
2006

Ocenjeno 
od 1809 
bolnikov iz 
20 študij*

.55 
(.52, 
.58)

.92 
(.90, 
.94)

7.0 
(3.5, 
15.2)

.50 
(.40, 
.60)

Sprednji 
predalčni test  
(v  anesteziji)  
Metaanaliza  
2006 

Ocenjeno 
do 1306 
bolnikov iz 
15 študij*

.77 
(.82, 
.91)

.87
(.82,
 .91)

9.05
(.90,
 38.2)

.40
(.20,
 .80)

Sprednji 
predalčni test 
(brez anestezije)

Bolnik v položaju leže na hrbtu s kolkom 
v fleksiji 45 stopinj in s kolenom v fleksiji 
90 stopinj. S stopalom, stabiliziranim 
na pregledni mizi in sproščenimi 
pacientovimi mišicami se na proksimalno 
tibijo nanese ročne anteroposteriorne 
sile, izmerjen pa je tudi anteroposteriorni 
premik tibie v upognjenem kolenu. 
Stopnja premika v primerjavi z normalno 
stranjo. Pozitivno, če je premik več kot 
6 mm v primerjavi z nasprotno stranjo 
v končni točki brez bolečnosti in s 
sproščenimi pac. mišicami

428 bolnikov 
z sumom na 
ACL

ACL lezija, 
ugotovljena 
z 
artroskopijo

.94
Not 
tested

Not 
tested

Not 
tested

Sprednji 
predalčni test
(v anesteziji)

.96
Not 
tested

Not 
tested

Not 
tested
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pivot shift Test 

Kakovost 
preskusa in 
študije

Opis in pozitivne 
ugotovitve

Populacija
Referenčni 
standard

Sens Spec +LR -LR

Pivot shift 
test (brez 
anestezije) 2013 
Metaanaliza Odvisno od študije, 

vendar na splošno: 
Bolnikovo koleno  v 
10 do 20 stopinj 
fleksije, tibia se zavrti 
notranje, medtem ko 
preiskovalec uporabi 
valgus silo. Pozitivno, 
če se tibialni plato 
subluksira naprej

Pool 1192 
pacientov iz 
12 študij

ACL lezija, 
ugotovljena 
preko 
artroskopije, 
artrotomije ali 
MRI

.28 .81 4.02 .89

Pivot shift test (z 
anestezijo) 2013 
Metaanaliza

Pool 1094 
pacientov iz 
10 študij

.73 .98 36.5 .28

Pivot shift 
test (brez 
anestezije) 2006 
Metaanaliza

Pool 1431 
pacientov iz 
15 študij

.24 
(.21, 
.27)

.98 
(.96, 
.99)

8.05 
(4.7, 
15.5)

.90 
(.80, 
1.0)

Pivot shift test (z 
anestezijo) 2006 
Metaanaliza

Pool 1077 
pacientov iz 
13 študij

.74 
(.71, 
.77)

.99 
(.96,
1.0)

2.09 
(2.8, 
156.2)

.30 
(.10,
.70)

 
Varus and Valgus stress Test 

Kakovost preskusa in študije 
Opis in pozitivne 
ugotovitve

Populacija 
Interexaminer 
Zanesljivost

Varus test

Ni določeno

53 pacientov 
z bolečino v 
kolenu 

(Laxity) k = .24 (Pain) 
k = .18

Valgus test
(Laxity) k = .48 (Pain) 
k = .37

Varus test 

152 pacientov z 
OA kolena

k = 0 (-.18, .18)

Valgus test k = .05 (-.13, 2.3)
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Kakovost 
preskusa in 
študije

Opis in 
pozitivne 
ugotovitve

Populacija ReferenceStandard Sens Spec +LR -LR

Bolečina v valgus 
stress V 30 stopinj 
fleksije kolena Ni določeno 

oziroma 
opisano

134 pacientov 
s težavami 
v kolenu po 
poškodbi

MCL lezija potrjeno 
z MRI

.78 
(.64, 
.92)

.67 
(.57, 
.76)

2.03 
(1.7, 
.33)

.30 
(.20, 
.60)

Ohlapnost v valgus 
stress V 30 stopinj 
fleksije kolena 

.91 
(.81, 
1.0)

.49 
(.39, 
.59)

1.08 
(1.4, 
2.2)

.20 
(.10, 
.60)

McMurray Test 

Kakovost 
preskusa in 
študije

Opis in 
pozitivne 
ugotovitve

Populacija ReferenceStandard Sens Spec +LR -LR

McMurray test 2010 
Metaanaliza

Odvisno 
od študije, 
vendar na 
splošno enako 
kot zgoraj

Zbrane ocene iz 
13 študij

Artroskopija, 
artrotomija ali MRI

.51 
(.48, 
.53)

.78 
(.77, 
.80)

2.03 
(2.1, 
2.6)

.63 
(.59, 
.68)

McMurray test 2008 
Metaanaliza

Zbrane 
kakovosti 
prilagojenih 
ocen iz osmih 
študij

Artroskopijo ali 
artrotomijo

.55 
(.50, 
.60)

.77 
(.62, 
.87)

4.02 .58

McMurray test  
Metaanaliza

Zbrane ocene iz 
14 študij

Artroskopija, 
artrotomija ali MRI

.71 
(.67, 
.73)

.71 
(.69, 
.73)

2.5 .41

McMurray test Enako kot 
zgoraj

109 bolnikov 
z anamnezo 
ali simptomi, 
ki kažejo na 
poškodbo 
meniskusa

Raztrganina 
meniskusa, 
ugotovljena z 
artroskopijo

Medialni meniscus

.50 
(.38, 
.62)

.77 
(.57, 
.90)

2.17
.30 
(.20, 
.60)

Lateralni meniscus

.21 
(.09, 
.43)

.94 
(.85, 
.98)

3.5
.30 
(.20, 
.60)
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Apley Test 

Test in študija 
dvojnost

Opis in pozitivne 
ugotovitve

Populacija
Referenčni 
standard

Sens Spec +LR -LR

Apley test 2010  
Metaanaliza

Odvisno od študije, 
vendar  v splošnem: 
Bolnik leži na 
trebuhu s kolenom 
v fleksiji 90 stopinj. 
Preiskovalec pritiska 
vzdolž goleni 
upognjenega 
kolena in vrti 
tibijo navznotraj in 
navzven

Zajete  ocene iz 
sedmih študij

Arthroskopija
.38 
(.36, 
.41)

.84 
(.82, 
.86)

2.4 
(2.0, 
3.0)

.73 
(.68, 
.78)

Apley test 2008 
Metaanaliza

Zajete 
kakovostno 
prilagojene 
ocene iz treh 
študij

Artroskopijo ali 
artrotomijo

.22 
(.17, 
.28)

.88 
(.72,
.96)

1.8 .89

Apley test 2007 
Metaanaliza

Zajete ocene iz 
sedmih študij

Artroskopija, 
artrotomija ali 
MRI

.61 
(.56, 
.66)

.70 
(.68, 
.72)

2.0 .56
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IzVLEČEK
Koleno je največji sklep v telesu. Najpogostejšo patologijo v njem predstavljajo obraba 
in poškodbe. Oceno obrabe omogoča že nativni rentgenogram. Za natančnejšo oce-
no zlomov je ustrezna slikovna metoda računalniška tomografija. Magnetna resonanca 
omogoča poleg natančne ocene zlomov, tudi subtilnih, tudi oceno intraartikularnih 
in periartikularnih mehkotkivnih struktur ter hrustanca. Z ultrazvočno preiskavo lah-
ko ocenimo zunajsklepne mehkotkivne strukture ter delno meniskusa. V prispevku so 
obravnavane slikovne metode ter njihova smiselna uporaba za prikaz najpogostejše 
patologije.

AbsTRACT
Knee is the largest joint in the body. The commonest pathology is degeneration and 
trauma. Plain film is the diagnostic tool for evaluation of osteoarthritis. Fractures can be 
imaged precisely with computed tomography. Magnetic resonance, however, allows 
imaging of soft tissues, internal derangements, subtle fractures and abnormalities of 
the cartilage. Ultrasound enables the evaluation of extraarticular soft tissues and parts 
of menisci. In the article the commonest pathology and the reasonable use of different 
imaging methods are described.

uVOD
Koleno je največji in najkompleksnejši sklep v telesu. V njem so trije funkcionalni pro-
stori: medialni in lateralni femorotibialni prostor ter patelofemoralni prostor. Gre za 
enega najpogosteje poškodovanih sklepov. Slikovne metode, predvsem magnetna 
resonanca, omogočajo natančen prikaz intraartikularnih poškodb, ki je potreben za 
načrtovanje minimalno invazivnega zdravljenja. 

SLIKOVNA DIAGNOSTIKA KOLENSKEGA 
SKLEPA
Doc. dr. Mitja Rupreht, dr. med., specialist radiolog
Oddelek za radiologijo, UKC Maribor



111

10. Goriški travmatološki dnevi

sLIKOVNE METODE

Na prvem mestu tradicionalno omenjamo nativni rentgenogram (RTG) kot lahko 
dostopno metodo, ki je navadno prva pri iskanju in opredelitvi skeletnih poškodb ter 
obrabe.

Pri kompleksnejših poškodbah skeleta pa je ustrezna metoda računalniška tomogra-
fija (CT). Večrezinski cT aparati omogočajo hitre preiskave, ki so opravljene v nekaj 
sekundah, obenem pa s submilimetersko natančnostjo omogočajo rekonstrukcije pre-
rezov v katerikoli ravnini. Na ta način preiskava omogoča natančno oceno zlomov, tudi 
subtilnih, ter dislokacij in prostih kostnih fragmentov. Dvojnoenergijski cT aparati z 
različno absorpcijo RTG žarkov pri različnih energijah omogočajo prepoznavanje neka-
terih subtilnih sprememb, kot je npr. edem kostnega mozga (1).

ultrazvok (uz)  je široko dostopna, hitra, neinvazivna in poceni preiskava. Uporab-
na je pri iskanju in oceni stopnje poškodb tetiv in mišic ter burzitisu. UZ preiskava je 
uporabna pri iskanju izliva v sklepu. Poleg tega UZ omogoča tudi oceno kolateralnih 
ligamentov ter delno oceno meniskusov.

Magnetna resonanca (MR) kolena je postala ena izmed najpogostejših preiskav v ra-
diologiji. Je neinvazivna preiskava, ki omogoča večravninski prikaz z odlično prostorsko 
in kontrastno ločljivostjo. Z različnimi pulznimi sekvencami lahko prikažemo tako spre-
membe v skeletu, mišicah, hrustancu in intraartikularnih strukturah. Podatki o točnosti 
MR preiskave variirajo od 85 do 95%, pri tem pa veliko preiskovalcev meni, da je celo 
natančnejša kot artroskopija. Zelo malo kirurgov danes še pristopi k posegu v koleno 
brez MR preiskave kot vodila. Obstajajo tudi študije, ki kažejo velike finančne prihranke 
(da ne omenjamo manjše obolevnosti), kadar je MR preiskava opravljena pri bolnikih, 
ki so kandidati za artroskopijo. Za veliko od slednjih se izkaže, da je sploh ne potrebu-
jejo (2). MR preiskava kolena ima visoko negativno napovedno vrednost, zato je zelo 
zanesljiva za izključevanje bolezenskih sprememb v sklepu (3,4). Največjo diagnostično 
točnost lahko dosežemo s kvalitetnimi slikami (dober MR tomograf, ustrezen protokol 
preiskave), poznavanjem MR znakov notranjih okvar sklepa ter pasti. Protokol preiskave 
se s časom spreminja, prizadevamo pa si za čimboljšo prostorsko in kontrastno ločlji-
vost, občutljivost za tekočino ter izničenje maščevja, ekonomski razlogi pa nas silijo v 
čimkrajši čas preiskave.
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NOTRANjE OKVARE V KOLENsKEM sKLEpu

Meniskusa

Normalni meniskus je vezivnohrustančna struktura, ki ima  pri MR preiskavi v vseh 
sekvencah hipointenziven signal, razen pri otrocih, ko je nekaj signala posledica nor-
malne prekrvljenosti v tem obdobju. Visok signal v meniskusu, ki prekinja njegovo po-
vršino, je znak za njegovo raztrganino. Meniskus se lahko raztrga na različne načine. 
Najpogostejša je raztrganina, ki prekinja spodnjo površino zadnjega roga medialnega 
meniskusa (slika 1).

 

Pogosta je tudi ročajasta raztrganina (»bucket handle tear«), kjer se meniskus raztrga 
v centralnem delu, pri tem pa pride do dislokacije fragmenta medialno proti križnima 
ligamentoma (slika 2). 

 

Slika 1. V sekvenci protonske gostote z izničenjem signala maščevja je v sagitalni ravni-
ni vidna popolna raztrganina zadnjega roga medialnega meniskusa. 
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Tretji tip predstavlja radialna ruptura centralnega dela. 
Past pri diagnozi lahko predstavlja meniskofemoralni ligament, ki sega od medialne-
ga femoralnega kondila proti zadnjem rogu lateralnega meniskusa. Tega narastišča ne 
smemo zamenjati za raztrganino meniskusa. Če ligament poteka pred zadnjo križno 
vezjo, se imenuje Humphryjev, če pa za njo, pa Wrisbergov. Poznavanje obeh ana-
tomskih struktur nam prihrani zadrego, ki bi jo povzročila njuna zamenjava za prost 
fragment. Drugo past pa lahko predstavlja tranzverzni ligament, ki povezuje sprednja 
roga obeh meniskusov in ga ne smemo zamenjati za raztrganino meniskusov.
Diskoidni meniskus je anatomska varianta širšega centralnega dela navadno lateral-
nega meniskusa, ki je prisotna v 3 % populacije. Diskoidni meniskus se raztrga prej kot 
normalni, lahko pa povzroča težave tudi brez rupture. 
Meniscealno cisto najdemo v 5 % primerov. Meniskus je povečan in izpolnjen z gosto 
tekočino, ki se lahko izprazni v mehka tkiva ob njem kot parameniscealna cista. Ker 
je način zdravljenja odvisen od morebitne spremljajoče rupture, je pravilna diagnoza 
le-te pomembna. 
Občutljivost MR za raztrganino meniskusa znaša za radiologa okrog 90 % (5). Skoraj 

Slika 2. ročajasta raztrganina (BHT) medialnega meniskusa. Njegov centralni del je 
dislociran medialno in leži pred zadnjo križno vezjo.
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podobno pa dosegajo metode globokega učenja (6), ki pa zaenkrat ne opredeljujejo 
podrobneje razlik med delno in popolno rupturo kot tudi različnih tipov raztrganin.
Bolj periferna kot je raztrganina, večja je možnost zaceljenja in pogosteje se kirurgi od-
ločajo 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 posegom. 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 kateri kon-
trast izpolni fisuro. Žal pa novejše študije kažejo, da sta tudi ti dve preiskavi relativno 
slabo občutljivi; izgleda, da znotrajsklepni kontrast pri 40 % primerov ne izpolni ponov-
ne raztrganine (7).

Križna ligamenta

Pretrganja AcL so ena izmed najpogostejših posledic poškodbe kolena. Mehanizem 
poškodbe je največkrat indirekten z deceleracijo, hiperekstenzijo ali delovanjem striž-
nih sil. Najpogosteje je ligament poškodovan v srednjem delu (8).
 

Slika 3. popolna raztrganina sprednje križne vezi. V sagitalni ravnini vez ni vidna (slika 
3D gradientnega odmeva).
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Včasih se vez odtrga skupaj s kostnim narastiščem (femoralnim ali tibialnim), kar pa je 
redko (9). 
MR preiskava je za oceno križnih ligamentov še točnejša kot za oceno meniskusov 
(10,11). Tudi tukaj omogoča uporaba globokega učenja podobno točnost diagno-
ze kot analiza radiologa (12), prav tako brez podrobnejše opredelitve tipa poškodbe 
(snop, delna ali popolna raztrganina). Diagnoza raztrgane sprednje križne vezi (AcL) 
ni težka: ligament največkrat enostavno ni viden (slika 3). Past lahko predstavlja edino 
cista sprednjega križnega ligamenta z videzom tolkala oz. palice. Gre za tekočino med 
nitmi sprednje križne vezi, ki pa ni raztrgana – koleno je stabilno. Tudi diagnoza raztr-
gane zadnje križne vezi (PcL) ni težka. 
Najpogostejši metodi rekonstrukcije AcL sta s tetivami hamstringov ter ligamenta pa-
tele (BPTB – bone patellar tendon bone). V primeru sveže proksimalne raztrganine AcL 
z ohranjeno večino vlaken se kirurgi čedalje pogosteje odločajo za primarno popravo 
(13). Možni zapleti po rekonstrukciji hamstringov so ruptura, izpuljenje, ohlapnost ali 
utesnitev presadka, fokalna ali difuzna artrofibroza ali osteoliza. Pri metodi BPTB so po-
gostejši zapleti na odvzemnem mestu. Zapleti rekonstrukcije PcL so podobni.

Kolateralna ligamenta

Medialni kolateralni ligament (McL) poteka od medialnega femoralnega kondila in se 
pripenja na tibijo. Je v tesnem stiku z medialnim delom sklepne ovojnice ter z medial-
nim meniskusom. Normalen McL je v vseh sekvencah hipointenziven. 
Poškodba McL navadno nastane ob valgusnem stresu kot posledica udarca v zunanjo 
stran kolena. Rupturo McL lahko prepoznamo z UZ, še lažje pa z MR preiskavo na T2 
ali drugi, za tekočino občutljivi sekvenci. Meniskokapsularna separacija je pretrganje 
tesnega stika med medialnim meniskusom in sklepno ovojnico. Na MR jo prepoznamo 
kot tekočino, ki leži med obema strukturama. Medialni kolateralni ligamentarni kom-
pleks pomembno prispeva tudi k anteriorni stabilnosti.
Lateralni kolateralni ligament (LcL) je sestavljen iz treh delov: najbolj anteriorni je ilio-
tibialni trak, ki narašča anteriorno na kapsulo in lateralni patelarni retinakulum. Srednji 
del je fibularni oz. t.i. pravi lateralni kolateralni ligament, ki poteka od lateralnega femo-
ralnega kondila na glavico fibule. Najbolj posteriorna struktura LcL je bicepsova tetiva, 
ki prav tako narašča na glavico fibule. 
Ob mehanizmu hiperekstenzije lahko poleg poškodbe LcL ter tkiv ob njem pride tudi 
do poškodbe vsaj ene od križnih vezi (8). Če poškodbo križnih vezi spremlja še po-
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škodba kateregakoli dela LcL ali tetive popliteusa, govorimo o posterolateralni nesta-
bilnosti, ki potrebuje hitro zdravljenje, saj lateralni kolateralni ligamentarni kompleks 
pomembno prispeva tudi k anteriorni stabilnosti. 

Pogačica 

Hondromalacija patele predstavlja postopno degeneracijo hialinega hrustanca z izrazi-
to klinično simptomatiko. Njen začetek prepoznamo na MR kot točke zvišanega ali pa 
znižanega signala v neenakomerno zadebeljenem hrustancu, nato pa se debelina tega 
postopoma manjša, dokler ni izpostavljena subhondralna kost.
Nestabilnost pogačice ostane po prvem izpahu približno v polovici primerov. 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 displazije trohlee.
Medialna patelarna plika je tanek fibrozni trak, ki poteka od medialne sklepne ovojni-
ce proti oz. včasih na medialno površino patele. Prisotna je pri polovici populacije ter 
predstavlja ostanek embrionalnega razvoja. Če je plika zadebeljena, se klinično kaže 
enako kot raztrgan meniskus, zato je njena prepoznava z MR pomembna (14).

pOŠKODbE sKELETA

Za oceno zlomov sta ustrezni slikovni metodi nativni rentgenogram in računalniška to-
mografija (cT). Najpogostejša poškodba kosti, ki jo najdemo z MR preiskavo, je udarni-
na, ki predstavlja travmatske mikrofrakture. Prepoznamo jo kot področje zvišane inten-
zitete signala na za tekočino občutljivih sekvencah (STIR, T2, slika 4). Njena prepoznava 
je pomembna, saj lahko nezdravljena vodi v osteohondritis disekans. MR preiskava 
lahko natančno pokaže mesto in stopnjo poškodbe hrustanca.
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pOŠKODbE hRusTANCA

Najnatančnejšo oceno sklepnega hrustanca omogoča MR ali MR artrografija, ob kon-
traindikaciji za MR pa cT artrografija. Naprednejše MR metode, kot sta T2 mapiranje in 
dGEMRIc (pozno obarvanje po aplikaciji hrustanca), so za oceno hrustanca še obču-
tljivejše, 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. 2003 (15), ki je modificirana 
Outerbridgeova klasifikacija iz l. 1961. 
Med rekonstruktivnimi posegi hrustančnih defektov je še vedno najpogosteje upora-
bljeno mikrofrakturiranje, mozaikoplastika (OAT, transplantacija avtografta ali alograf-
ta), avtologna implantacija hondrocitov (AcI) ter avtologna hondrogeneza na matriksu 
(AMIc) so še vedno redkejši.

Slika 4. obsežna udarnina medialnega femoralnega kondila (sekvenca protonske go-
stote z izničenjem signala maščevja).
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zAKLjuČEK

Število posegov v kolenskem sklepu narašča. Novejše metode, omogočajo posege 
na meniskusih, križnih ligamentih, kolateralnih ligamentarnih kompleksih, kapsuli, te-
tivah 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, zlas-
ti 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.
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IzVLEČEK
Osemdeset odstotkov smrti pri hudih poškodbah je posledica fatalne krvavitve. Evrop-
ske smernice za kirurško ukrepanje ob masivni travmatski krvavitvi priporočajo, da naj 
na izbor kirurške taktike v začetni obravnavi hudo poškodovanega bolnika vplivajo fizi-
ološki parametri hemodinamske nestabilnosti, anatomski poškodbeni vzorec, začetni 
odgovor poškodovanca na inicialno nadomeščanje izgubljenega volumna in more-
bitni visokoenergetski mehanizem poškodovanja. Visoko energetska poškodba, znaki 
hemoragičnega šoka, sočasna poškodba dveh ali več organskih sistemov in nekon-
trolirana krvavitev napotujejo kirurga, da pri hipotenzivnem tahikardnem in tahipno-
ičnem bolniku z znižano saturacijo periferne krvi s kisikom prilagodi obseg primarne 
kirurške obravnave obsegu izgubljene bolnikove krvi. Iz vojne kirurgije se je v civilno 
travmatologijo prenesel princip kirurgije omejevanja škode »damage control surge-
ry« (DcS) in za področje skeletnih poškodb »damage control orthopaedics« (DcO). Pri 
hemodinamsko nestabilnih politravmatizirancih in pri poškodovancih z mejnimi para-
metri hemodinamske nestabilnosti velja princip DcS: le začasna hemostaza in zausta-
vitev kontaminacije pri perforaciji votlih organov v trebuhu ter zunanja fiksacija zlomov 
dolgih cevastih kosti in nestabilnih zlomov medenice (1). Avtorji so v delovni skupini, ki 
je pod okriljem Evropskega združenja za travmatologijo in urgentno kirurgijo združila 
širok mednarodni prostor, želeli razmejiti indikacije za potrebne in nepotrebne taktične 
odločitve pri kirurškem zdravljenju hudih poškodb (2).

KONCEPT RACIONALNE OBRAVNAVE hUDE 
POŠKODBE OKONČIN

MUSCULO-SKELETAL TEMPORAL SURGERY – 
MUST PRINCIPLE OF ESTES
Radko Komadina
SB Celje
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Ključne besede: kirurgija omejevanja škode, izolirane poškodbe okončine

AbsTRACT
In 80% of traumatized patients exsanguination is the leading cause of death. High 
energy trauma must warn us to be cautious in the initial treatment. Initial surgical ta-
ctics depends to hemodynamic stability of the patient, anatomical injury pattern and 
initial response of the patient to the volume replacement therapy.
From the military experience the damage control surgery (DcS) and damage control 
orthopedics (DcO) were translated to the civil traumatology where hemostatic pro-
cedures and stop of the contamination are preferable in the first step. For the tempo-
ral stabilization of pelvic and long bones fractures external fixation is the method of 
choice. In isolated extremity trauma temporal external fixation is one of the choices, 
too. Because of some discrepancies in the current literature the task force group of the 
Polytrauma section ESTES decided to make a survey on indications and interventions 
of damage control orthopedic surgery in both large groups of patients.
Key words: damage control surgery, isolated extremity trauma

uVOD
Ob razvoju sodobne travmatologije se je pred desetletji uveljavila taktika zgodnje de-
finitivne oskrbe vseh poškodb in zlomov v eni sami operaciji (early total care, ETc). 
Ker danes razumemo koagulopatijo, ki jo spremljata hipotermija in acidoza, kot ne-
posredni vzrok smrti poškodovanca, smo pred leti princip ETc zamenjali s principom 
damage control surgery oziroma damage control orthopaedics, ki so ga razvili kirurgi 
pri obravnavi množičnih vojnih poškodb.
Oba principa, ETc in DcS/DcO, predstavljata skrajnosti. Vmes se nahaja spekter bolni-
kov z različnimi poškodbenimi vzorci in z različnim fiziološkim odzivom nanje. S tem 
se tudi spreminja sposobnost poškodovanca, da brez dodatne škode prenese večji 
ali manjši obseg primarne kirurške obravnave poškodovanih organskih sistemov. Ob 
spremljanju bolnikovega fiziološkega odgovora na visoko energetsko poškodbo in 
časovne dinamike v bolnikovem fiziološkem odzivu se je v literaturi pojavila množica 
člankov, ki so začeli opredeljevati nekakšno srednjo pot. Različni avtorji jo imenujejo 
early appropriate care ali safe definitive surgery. Oba naziva predstavljata dinamično 
sintezo obeh skrajnih taktik, ETc in DcS/DcO. Možne so različne gradacije; od skrajno 
minimalnih posegov, krajših od ene ure, do daljših posegov, ki poleg zaustavitve krva-
vitve in kontaminacije v telesnih votlinah obsegajo večji ali manjši obseg stabilizacije 
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zlomov medenice, hrbtenice in dolgih cevastih kosti. 
Čim bolj podrobno spremljamo bolnikov odziv na hudo poškodbo in upoštevamo di-
namiko fiziološkega odziva nanjo s ponavljajočim se vzorčenjem krvi za spremljanje 
dinamike krvavitve, acidoze, koagulopatije in hipotermije, več možnih kombinacij ki-
rurških posegov pri istem bolniku v različnih časovnih intervalih je možno izvesti kot 
safe definitive surgery, SDS.
Poleg damage control orthopaedics procedur za začasno fiksacijo zlomov dolgih ce-
vastih kosti in nestabilnih zlomov medenice pri politravmatizirancih se v klinični praksi 
srečujemo tudi z izoliranimi hudimi poškodbami na eni sami okončini s sočasno po-
škodbo mehkih tkiv, živcev, žil, z mišičnimi defekti, defekti kožnega pokrova in z mo-
rebitnimi defekti kosti, ki lahko prav tako vodijo do splošne nestabilnosti bolnika. V 
takšnih primerih se priporoča uporaba principa damage control orthopaedics. Da bi 
princip DcO pri politravmi semantično ločili od principa DcO pri izolirani hudi poškod-
bi okončine, so avtorji evropske delovne skupine pri ESTES-u svetovali uporabo novega 
termina – MUST (musculoskeletal temporal surgery).

MATERIAL IN METODA
Iniciativo za izdelavo smernic je dala ESTES-ova sekcija za politravmo in k sodelovanju 
povabila American Association for the Surgery of Trauma (AAST), Orthopaedic Trauma 
Association (OTA), Société Internationale de chirurgie Orthopédique et de Trauma-
tologie (SIcOT), nemško združenje za travmatologijo (DGU), holandsko združenje za 
travmatologijo (DTS), britansko združenje za travmatologijo (BTS), izraelsko ortopedsko 
združenje (IOA), švicarsko združenje za kirurgijo (SGc) ter krovno evropsko organiza-
cijo za travmatologijo in urgentno kirurgijo (ESTES). V skupini je delalo 20 ekspertov. 
Najprej smo opravili sistematski pregled literature med 1. januarjem 1990 in 1. januar-
jem 2019, objavljene v angleškem jeziku v PubMed-u. Preko ključnih besed (multiple 
trauma, isolated trauma, damage control surgery, damage control orthopaedics, spinal 
injury, pelvic injury, extremity injury, soft tissue injury, indication) smo našli 646 član-
kov, od katerih je bilo 74 vključenih v nadaljnjo analizo. V njih smo našli 12 tipičnih 
kirurških intervencij in 79 indikacij za DcO poškodb hrbtenice, medenice, okončin in 
mehkih tkiv. Sledile so tri panelne diskusije: marca 2019 v Frankfurtu, maja 2019 v Pragi 
in septembra 2019 v Zürichu. Na podlagi pregledane literature smo prišli do spozna-
nja, da je potrebno ločiti procedure damage control orthopaedics pri politravmi od 
musculoskeletal temporal surgery pri izoliranih visoko energetskih hudih poškodbah 
posamične okončine. Pridobljene podatke smo ob treh zaporednih okroglih mizah z 
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12 panelisti, ki se ukvarjajo izključno s travmatološko kirurgijo, razporedili po organskih 
sistemih in po skupnem učinku na organizem. Uporabo posameznih metod smo toč-
kovali s stopnjami od 1 do 5. 

REzuLTATI
Uporaba Halo fiksatorja pri izolirani poškodbi vratne hrbtenice je dobila 2,5 točke, torej 
ni niti močno priporočena niti ni popolnoma odsvetovana. Halo fiksacija je bila ocenje-
na s 4 točkami samo v primeru okcipitocervikalne dislokacije. Pri poškodbah torakolu-
mbalne hrbtenice je uporaba perkutane posteriorne instrumentacije dobila 4 točke. Pri 
poškodbah medenice so kompleksne in odprte frakture s sočasnimi poškodbami orga-
nov v medenici z uporabo zunanjega fiksatorja dobile 4 točke in kot damage control 
intervencija pri izolirani poškodbi. Kot začasna fiksacija nestabilnega zloma medenice 
je dobila 4 točke tudi medenična c prijemalka, medtem ko so ostale metode dobile 
manj kot 2,5 točke (perkutana aplikacija vijakov pri zlomih medeničnega obroča spre-
daj in pri acetabularnih frakturah, le urgentna perkutana fiksacija z vijaki sakroiliakalno 
je bila ocenjena več od 2,5 točke, a manj kot 3). 
Na izoliranih poškodbah okončin je dobila začasna fiksacija zlomov dolgih cevastih 
kosti, kostnih defektov, kominutivnih zlomov, kompleksnih sklepnih zlomov z upora-
bo zunanjega fiksatorja več kot 4 točke. Ostale metode z zunanjimi imobilizacijami 
ali skeletnimi trakcijami so dobile manj kot 2,5 točk, torej so odsvetovane. Pri hudih 
poškodbah mehkih tkiv z defekti in kontaminacijo so več kot 4 točke dobile metode 
obsežnega debridementa mehkih tkiv in zdravljenja mehkotkivne rane z negativnim 
pritiskom. Pri izoliranih hudih poškodbah okončin z zmečkanino (mangled extremity) 
je v kombinaciji z nenadzorovano krvavitvijo, sistemsko krvavitvijo ali arterijsko okvaro 
okončine več kot 4 točke dobila primarna amputacija. 2,5 točk je ekspertna okrogla 
miza prisodila indikaciji za primarno amputacijo ob večjem kostnem defektu ali nevro-
loški okvari okončine. 
Pri politravmi je pri poškodbah hrbtenice svetovana perkutana dorzalna instrumen-
tacija (4 točke), zunanja fiksacija pri nestabilnih zlomih medenice s hemodinamsko 
nestabilnostjo, enako število točk je dobila uporaba c prijemalke pri posteriorni ne-
stabilnosti medeničnega obroča. Perkutane minimalno invazivne fiksacije z vijaki so 
dobile 3 točke pri zlomih križnice in sakroiliakalnih dislokacijah. 4 točke je dobila RE-
BOA (retrogradna uvedba aortnega balonskega katetra pod odcepiščem ledvičnih 
arterij) in/ali uporaba medeničnega packinga pri medeničnih zlomih s hemodinam-
sko instabilnostjo. Pri politravmatizirancih z zlomi dolgih cevastih kosti je uporaba zu-
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nanjega fiksatorja točkovana z več kot 4 točkami, medtem ko so uporabe različnih 
skeletnih trakcij in začasnih zunanjih imobilizacij dobile manj kot 2,5 točke in so torej 
odsvetovane. Poškodbe mehkih tkiv pri politravmi in sočasni defekti mehkih tkiv in 
kostnine so dobili 4 točke za sočasno uporabo zunanje fiksacije in zdravljenje rane z 
negativnim pritiskom. Enako število točk je dobila fasciotomija kot takojšnji ukrep pri 
compartment sindromu in primarna amputacija pri mangled extremity z nevrološkim 
deficitom v primerih ishemije, ki je daljša od 6-8 ur, pri pacientih z nenadzorovano 
kontinuirano krvavitvijo in v primeru avaskularne okončine. Ekspertna okrogla miza ni 
dala jasnega odgovora o uporabnosti primarne amputacije pri segmentnem kostnem 
defektu, daljšem od 20 cm pri politravmi.
Več kot 4 točke je dobil princip stopenjske obravnave pri izoliranih poškodbah okončin 
in pri politravmatiziranih bolnikih. Na stopenjsko obravnavo je vplival obseg poškodb 
mehkih tkiv, prisotnost bakterijske kontaminacije, daljši segmentni kostni defekt in 
kompleksna znotrajsklepna fraktura.

DIsKusIjA
V izogib nejasnosti svetujejo, da se termin damage control orthopaedics uporablja v 
okviru principa damage control surgery pri stopenjski obravnavi politravmatiziranih 
bolnikov, medtem ko naj pri stopenjski obravnavi hudih izoliranih poškodb posamič-
ne okončine z ali brez sistemske prizadetosti z istimi principi poimenujemo metodo 
»musculoskeletal temporal surgery« (MUST surgery). Pri odločanju o »early appropria-
te care« principu naj kirurga usmerjajo v literaturi poenoteni parametri o hipotermiji, 
acidozi in koagulopatiji s telesno temperaturo pod 35°c, pH manjšim od 7,2, s spre-
mljanjem PT in PTČ, ki je 1,5-krat večji od normale, med operacijo vidna odsotnost na-
stajanja krvnih strdkov v poškodovanih žilah, z laktatom, večjim od 5 mmol/l, z baznim 
deficitom večjim od 15 mmol/l, s temperaturo telesnega jedra manjšo od 35°c. Ta ki-
rurška strategija se je preselila s sistemske obravnave politravmatiziranca na obravnavo 
izoliranih hudih muskuloskeletnih poškodb na izolirani poškodovani okončini.
V literaturi primanjkuje randomiziranih dvojnoslepih prospektivnih poskusov na tem 
področju. Po oceni Hildebranda in sodelavcev potrebuje oskrbo po principu damage 
control približno 15 % hudo poškodovanih (3). Literatura tudi ocenjuje, da se nepo-
trebno uporabi damage control strategija po grobi oceni pri 40 % hudo poškodovanih. 
Verjetno je vzrok za to oceno tudi v nomenklaturi in v kvalitativnih ocenah bolnikovega 
stanja, pa tudi izbrane kirurške taktike, kjer poleg različnega obsega poškodbe mehkih 
tkiv k taktični odločitvi prispevajo znaki hemodinamske nestabilnosti, acidobazni sta-
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tus, motnje koagulacije, hipotermija in kirurgove izkušnje. Namen ekspertne skupine 
je bil proučiti možnosti optimizacije tovrstnih kirurških strategij v intervalu med oce-
njenimi potrebnimi 15 % in prekomernimi 40 % po poročilih različnih člankov. Avtorji 
menijo, da je indikacija za strategijo damage control pri ortopedski travmi pogojena s 
fiziološkimi parametri in hemodinamsko stabilnostjo, hkrati pa tudi s težo posamične 
poškodbe, zahtevnostjo poškodbenega vzorca. S študijo in smernicami želijo avtorji 
opozoriti na realne indikacije za damage control intervencije le pri tistih bolnikih, ki 
jim to koristi. 
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Bolečina v sprednjem delu kolena, pod pogačico ali okoli nje, je pogosta težava pa-
cientov v travmatoloških ambulantah. Bolečina lahko izvira iz kosti, mehkih tkiv okoli 
kolena ali pa so prenesene iz kolka ali ledvene hrbtenice. Diagnoze, pod katerimi vodi-
mo paciente z bolečinami pod in okrog pogačice, ki se tipično poslabšajo pri fleksijskih 
obremenitvah, so: spredaj boleče koleno (lat. arthralgia anterior genum), patelofemo-
ralni bolečinski sindrom (lat. syndroma patellofemorale), hondromalacija pogačice in 
hondropatija pogačice. Tovrstne težave imajo pogosteje ženske v adolescenci in po 
petdesetem letu.

Anatomija sprednjega dela kolena:
V sprednjem delu kolena artikulirata pogačica, ki je največja sezamoidna kost v telesu 
in je vpeta v ekstenzorni mehanizem kvadricepsa ter trohleja na femurju, ki predstavlja 
žleb za drsenje pogačice med fleksijo in ekstenzijo. Na zgornji pol pogačice se pahlja-
často pripenja kita kvadricepsa, na njen spodnji pol pa patelarni ligament, ki se narašča 
na tuberositas tibije. Pogačica deluje kot vzvod v ekstenzornem mehanizmu, kar olajša 
iztegovanje kolena. Prav tako pokriva in ščiti globlje dele kolenskega sklepa. V ekstenziji 
pogačica počiva nad trohlejo; kontakt njunih sklepnih površin se prične šele pri 20° 
fleksije, največji stik pa dosežeta pri 90°. Stabilnost med drsenjem zagotavljajo statični 
(oblika patelofemoralnih sklepnih površin, medialne in lateralne pogačične vezi) in di-

PATELOFEMORALNA BOLEČINA 
Gregor Tratar, dr.med., 
blaž Iskra, dr.med, spec. spl. kirurgije, 
Miroslav Kramer, dr.med, spec. spl. kirurgije
SB Novo mesto
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namični stabilizatorji (vlek mišic vastus medialis in lateralis) (Slika 1). Obremenitve na 
patelofemoralni sklep se gibljejo v razponu med tretjino do polovico telesne teže pri 
hoji in sedemkratnikom telesne teže pri poskokih.

Pogačica prične zakostenevati med 3. in 5. letom v več osifikacijskih centrih, ki se hitro 
spojijo. Če pride do upočasnjenega zraščanja jeder, govorimo o osteohondrozi Sindin-
g-Larsen-Johansson (na spodnjem polu) in pateli bipartiti (zgornjem zunanjem polu), 
kar lahko vodi v bolečine na vezivnem spoju. Tudi tuberositas zakosteneva kot samo-
stojna apofiza, ki se pojavi med 7. in 9. letom; dokončna spojitev z golenico nastopi 
med 12. in 15. letom. To obdobje je predvsem pri fantih rizično za pojav juvenilne oste-
ohondroze z imenom Osgood-Schlatterjeva bolezen.

Diferencialno diagnostično ob bolečinah v pogačici pomislimo na: 
nestabilnost pogačice, simptomatsko patelo bipartito, patelo-femoralno artrozo, stre-
sni zlom pogačice, kostni tumor; po poškodbi na: zlom pogačice, rupturo kvadricepsa, 
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rupturo patelarnega ligamenta, poškodbo sklepnega hrustanca; pri otrocih in ado-
lescentih pa pomislimo še na: poškodbe rastnih stik distalnega femurja ali proksimalne 
tibije, osteohondritis dissekans, Osgood-Schlatterjevo bolezen, Sinding-Larsen-Johan-
sson sindrom.

Ob bolečinah v mehkih tkivih na:
vnetje Hoffovega telesa, sindrom iliotibialnega traktusa, sindrom sinovialne plike, ten-
dinopatijo kvadricepsa, tendinopatijo pogačične vezi, vnetje burze pes anserinusa, 
vnetje prepatelarne burze.

Ob bolečinah na drugih mestih na: 
patelofemoralni bolečinski sindrom, preneseno bolečino iz hrbtenice ali kolka, nevritis 
n. safenusa.

Anamneza, klinični pregled in diagnostika:
Bolniki s spredaj bolečim kolenom tipično opisujejo bolečino pod pogačico ali okoli 
nje. Bolečine največkrat nastanejo postopno in so lahko obojestranske. Poslabšajo se 
pri dolgotrajnem sedenju s skrčenimi koleni (t. i. gledališki znak) ter pri obremenitvah 
kolena v fleksiji (tek ali hoja navzdol po klancu ali stopnicah, poskoki). Nekateri bolniki 
poleg bolečin opisujejo še preskoke, izpahe, škripanje in aretacije, kar je potrebno s 
pregledom in slikovno diagnostiko objektivizirati. Povprašamo po občutku nestabil-
nosti ali klecanju. Bolečine v sprednjem delu kolena redko spremlja večji izliv v sklep, 
razen pri akutnih poškodbah. Pri kliničnem pregledu naj bo bolnik bos in v spodnjem 
perilu. Pregled naj vključuje hojo, počep, nato bolnika posedemo preko roba preisko-
valne mize, da izvaja iztegovanje in krčenje kolena. S takšno analizo lahko zaznamo 
pomembne kostne ali ligamentarne deformacije ter ocenimo drsenje pogačice. Z na-
tančno palpacijo skušamo opredeliti najbolj boleče mesto ob kolenu (Slika 1). Sledijo 
testi za nestabilnost in mobilnost pogačice: J-znak, previdnostni test (apprehension 
test), nagibni test, test lateralnega pomika. Preverimo morebitno zakrčenost ali atrofijo 
zadnjih struktur (pokrčevalke kolena), sprednjih struktur (kvadriceps s poudarkom na 
povsem distalnem delu vastus medialisa, ki se imenuje vastus medialis obliquus) ter 
stranskih struktur (iliotibialni traktus, adduktorne mišice). Obvezno pregledamo celo 
koleno zaradi izključitve morebitnih sočasnih poškodb križnih vezi ali meniskusov. Iz-
ključiti je potrebno nujna stanja (tumorji, prosta telesa, izpah). Nadaljujemo s slikovno 
diagnostiko. Začetna preiskava je praviloma rentgensko slikanje obeh kolenskih skle-
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pov v AP, stranski ter aksialni projekciji pri 30-40° fleksije. Poleg izključitve pomembne 
kostne patologije preverjamo tudi anatomska razmerja v patelofemoralnem sklepu 
(višina in nagib pogačice, displazija trohleje). Če se odločamo za operativno zdravlje-
nje ponavljajočih se izpahov pogačice, opravimo cT ali MR po Lyonskem protokolu za 
nestabilnost. Kadar posumimo na poškodbo hrustanca, vezi ali druge mehkotkivne za-
debelitve, odredimo MRI. Teh dveh preiskav ne indiciramo na slepo, ampak na podlagi 
ciljane delovne diagnoze. V nasprotnem primeru je njun izvid lahko zavajajoč.

Zdravljenje:
Začetno zdravljenje bolečin v sprednjem delu kolenskega sklepa je običajno konzerva-
tivno in naj bi ga vodil zdravnik v sodelovanju s pristojnim fizioterapevtom. Po takšnem 
zdravljenju lahko pričakujemo normalizacijo stanja pri 75 - 85 % bolnikov. Prvi ukrep ob 
nastopu bolečine je relativni počitek – zmanjšanje intenzitete ali modifikacija aktivno-
sti do praga bolečine. Popolno mirovanje običajno ni potrebno. V zgodnjem obdobju 
je priporočljivo tudi lokalno hlajenje sklepa, predvsem po aktivnostih. Strukturiran pro-
gram vaj je bistven del celotne rehabilitacije. Enotnega protokola vaj ni, sestavimo ga 
iz širokega nabora možnosti glede na parametre, ugotovljene pri pregledu (drsenje 
pogačice, lokacija bolečin, zakrčenost ali atrofija mišic, kit ali vezi). Določene mišice 
tako potrebujejo raztezno, druge pa krepitveno vadbo z dodatno elektrostimulacijo. Pri 
vnetjih kitnih narastišč v kost (entezopatije) je potrebna ekscentrična vadba (podaljše-
vanje mišice proti uporu). Splošno uravnoteženo delovanje aktivnih stabilizatorjev ko-
lena skušamo doseči s proprioceptivnimi vajami na ravnotežnih deskah ali blazinah. Pri 
sproščanju zakrčenih vezi ali ovojnice se uporabljajo manualne tehnike, kot sta mobili-
zacija pogačice in prečna frikcija. Pomaga lahko tudi namestitev elastičnih trakov preko 
kože (t. i. tapping), ki pomagajo utiriti pogačico in dodatno mehčajo zakrčene struktu-
re. Uporaba ortoz naj bo omejena samo na specifična stanja. Predpis dinamične ortoze 
za pogačico je tako upravičen pri dokazani patelofemoralni nestabilnosti – bodisi v fazi 
rehabilitacije po akutnem prvem izpahu bodisi v kroničnih primerih pri odloženem 
kirurškem zdravljenju. Pri vnetjih pripenjališča vezi na pogačico (skakalno koleno) se 
med izvajanjem športnih aktivnosti preko vezi namesti trak, ki spremeni njen vlek in 
tako razbremeni prizadeti predel. Drugi pomembni del fizikalne terapije so protivnetni 
ukrepi: ultrazvočno obsevanje, laser in elektroterapija. Teh terapij ne smemo izvajati 
neposredno nad rastno cono. Medikamentozno zdravljenje temelji na lokalnih masa-
žah protivnetnih mazil ter na ciklusih nesteroidnih antirevmatikov. V fazi rehabilitacije 
skušamo odpraviti vzroke, ki bi lahko bili povod za nastanek bolečin: nepravilna tehnika 
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pri športu, napačna ali izrabljena obutev, korekcija stopalnih lokov z vložki. 
Za kirurško zdravljenje se odločamo, kadar naletimo na nujna stanja, kot je npr. tumor, 
ali pa gre za mehanični problem – nestabilnost z izpahovanjem pogačice, prosta tele-
sa, poškodbe sklepnih površin, zlom. V ostalih primerih je indicirano od 6 do 12-meseč-
no konzervativno zdravljenje in šele nato iskanje morebitne kirurške rešitve, skladno 
s pregledom in ciljano slikovno diagnostiko. Paleta kirurških posegov je široka – od 
navadne diagnostične artroskopije do obsežne rekonstrukcije displastičnega patelofe-
moralnega sklepa.
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IzVLEČEK
Zdravljenje poškodb meniskusa se je v zadnjih 20. letih precej spremenilo. V preteklosti 
je bila artroskopska parcialna meniscektomija ena najpogostejših ortopedskih opera-
cij. Z novimi spoznanji jo počasi zamenjujejo operativne tehnike, s katerimi poskušamo 
meniskus ohraniti. Pri izboru načina zdravljenja poskušamo ločevati med degenerativ-
nimi in travmatskimi poškodbami meniskusa.

AbsTRACT
The treatment of menisceal injuries has changed considerably over last 20 years. If 
partial meniscectomy was one of the most common orthopedic procedures in the 
past, today it is slowly being replaced by surgical techniques that try to preserve the 
meniscus. When choosing  a method of treatment, we try to distinguish between de-
generative and traumatic lesions.

uVOD
V zadnjih 50. letih se je naše razumevanje vloge meniskusa v kolenu močno spremeni-
lo. V 2. polovici 20. stoletja je prevladovalo mnenje, da gre za strukturo, ki ima v kolenu 
relativno nepomembno vlogo, sedaj pa je vedno več dokazov o njegovih pomembnih 
biomehanskih funkcijah. Te funkcije vključujejo prenos in absorpcijo sile, stabilnost, 
prehrano in propriocepcijo. Poleg tega meniskus povečuje velikost sklepne površine 
in zagotavlja boljšo kongruenco sklepa. V kolikor meniskus odstranimo, koleno vse te 
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funkcije izgubi in obremenitev na sklepni hrustanec se trikratno poveča. Iz slogana »If 
it‘s torn, take it out!« smo tako prešli na »Save the meniscus«.

MENIsKus IN OA
Meniskusa v kolenu opravljata številne pomembne biomehanske funkcije in poe-
nostavljeno bi lahko rekli, da varujeta koleno pred obrabo. Z daljšanjem življenjske 
dobe, se seveda povečuje potreba po ohranitvi nativnega hrustanca sklepa, s čemer 
bi odložili potrebo po artroplastiki. Obstaja sicer več načinov, kako ohraniti hrustanec; 
od korektivnih osteotomij, poprave hrustančnih poškodb, do intraartikularne aplikacije 
celic in rastnih faktorjev, vendar je eden od najpomembnejših načinov ohranitev meni-
skusa. Številne študije so pokazale, da lahko že sama poškodba meniskusa v nekaj letih 
pospeši obrabo hrustanca in v kolikor meniskus še dodatno odstranimo z operacijo, se 
stanje še poslabša. (1-6) Na razvoj osteoartroze pomembno vpliva tudi stran poškodbe 
meniskusa. Medtem ko koleno relativno dobro tolerira izgubo medialnega meniskusa, 
pa se pri izgubi lateralnega meniskusa začnejo dokaj hitro pojavljati osteoartrotične 
spremembe.

pOŠKODbE MENIsKusA
Poškodba meniskusa je najpogostejša poškodba kolenskega sklepa z incidenco 
23,8/100.000, kar je skoraj štirikrat več kot incidenca poškodb AcL in spada med najpo-
gostejše poškodbe mišično skeletnega sistema. Posledično je artroskopska parcialna 
meniscektomija (APM) ena najpogostejših ortopedskih operacij.(7)

Poškodbe meniskusa delimo glede na:
-  lokacijo v AP smeri (sprednja, srednja in zadnja tretjina) ter aksialni smeri (cone 

0, 1, 2, 3)
-  obliko (longitudinalne, radialne, horizontalne, v obliki režnjev, kompleksne…)

V zadnjih letih se vedno bolj uveljavlja še dodatna delitev na travmatske in degene-
rativne poškodbe meniskusov, saj se algoritmi zdravljenja razlikujejo. Travmatske po-
škodbe so tiste, pri katerih je razviden nezgodni dogodek s poškodbo kolena in se 
bolečina pojavi neposredno po poškodbi. Najpogosteje so to vertikalne raztrganine ali 
raztrganine v obliki režnjev. Pri degenerativnih poškodbah pa se lahko težave razvijajo 
postopoma ali pa nastanejo nenadoma, vendar brez evidentnega nezgodnega do-
godka. Tovrstne raztrganine so najpogosteje horizontalne.
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zDRAVLjENjE pOŠKODb MENIsKusA
Na razvoj modernega načina zdravljenja je vplivalo več faktorjev:

-  Bazične raziskave so pojasnile ključno vlogo meniskusa v homeostazi kolena. 
Poleg tega so pokazale, da se nekatere poškodbe lahko zacelijo in jih zato lahko 
popravimo.

-  MRI in artroskopija sta izboljšali naše razumevanje poškodb meniskusa, saj ni 
več dovolj, da ugotovimo, da je meniskus poškodovan, ampak lahko ocenimo 
vrsto, velikost in položaj poškodbe, poleg tega pa še stanje vezi in hrustanca. 

-  Artroskopija ni le diagnostično orodje, ampak predstavlja revolucijo v zdravlje-
nju, saj omogoča razvoj minimalno invazivnih tehnik, zmanjšuje morbiditeto in 
skrajšuje čas hospitalizacije.

-  Izboljšali smo tudi sledenje in ocenjevanje rezultatov zdravljenja, kar nas vodi 
k boljšemu postavljanju indikacij in omogoča, da se izognemo nepotrebnim 
postopkom zdravljenja.

Z novimi spoznanji se je sčasoma razvil koncept »Save the meniscus«. Ohranitev meni-
skusa bi dosegli ali s pomočjo poprave ali prepoznavanjem poškodb, ki jih ni potrebno 
operativno zdraviti.

KONzERVATIVNO zDRAVLjENjE pOŠKODb MENIsKusA
Rentgenološke študije so pokazale, da je prevalenca poškodb meniskusov na MRI, 
opravljeni na sicer asimptomatskih pacientih, približno 30%. (8) Pri tako velikem od-
stotku naključno ugotovljenih poškodb, ki ne povzročajo težav, se pojavita dve vpra-
šanji, in sicer:

-  ali je poškodba meniskusa vedno generator bolečine v kolenu
-  ali je potrebno vse poškodbe meniskusa operativno zdraviti.

V zadnjih 10. letih je bilo opravljenih več študij, ki so primerjale operativno in konzervativ-
no zdravljenje predvsem degenerativnih poškodb meniskusov in z izjemo ene (9) so pre-
ostale pokazale, da ni razlike med operativnim ali konzervativnim zdravljenjem. (10-16)

Po objavi teh študij ja nastal velik razdor v medicinski skupnosti in nasprotujoča si mne-
nja niso bila v pomoč zdravnikom in njihovim odločitvam za konzervativno ali opera-
tivno zdravljenje. V okviru ESSKA se je tako oblikoval European Meniscus consensus 
Project, katerega namen je bil, da poda enotna priporočila za zdravljenje poškodb me-
niskusa.  Leta 2016 so bila tako sprejeta priporočila za zdravljenje degenerativnih, leta 
2019 pa še za zdravljenje travmatskih poškodb meniskusa. (19,21)
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Pri degenerativnih poškodbah meniskusa je potrebno najprej izključiti morebitne dru-
ge vzroke za bolečine v kolenu, v prvi vrsti osteoartritis. Začetno zdravljenje je konzer-
vativno, šele v kolikor po treh mesecih ni izboljšanja, se priporoča operativno zdravlje-
nje. Konzervativno zdravljenje je po zgornjih študijah uspešno v 70 – 100 %. (10-16, 21)
V literaturi lahko zasledimo tudi primere, ko so se po rekonstrukcijah AcL akutne lon-
gitudinalne in delne poškodbe meniskusov spontano zacelile. Najdemo celo poročila 
o celjenju bucket handle poškodb po repoziciji in stabilizaciji kolena. (17) Iz študij sicer 
ni razvidno, v koliko primerih je šlo za stabilne poškodbe in v koliko primerih je bilo 
opravljeno brušenje (rasping) ali trepanacija (needling) meniskusa.

OpERATIVNO zDRAVLjENjE pOŠKODb MENIsKusA
Kljub novim dognanjem je APM še vedno ena najpogostejših operacij. Čeprav naj bi 
bilo po grobih ocenah možno popraviti okrog 30 % poškodb meniskusov, je ta števil-
ka v praksi bistveno nižja. (18) V Franciji je bilo med letoma 2005 in 2017 opravljenih 
1,564,461 meniscektomij in 63,142 poprav meniskusa, kar predstavlja le 4 %. (19)
Obstaja verjetno več razlogov, zakaj APM še vedno močno prevladujejo.

- APM je relativno kratek in tehnično dokaj nezahteven poseg, medtem ko je 
šivanje meniskusa tehnično bolj zahtevno in ima strmo učno krivuljo.

- Po APM pride do zelo hitrega funkcionalnega izboljšanja kolena.
- Možnost, da bo potrebna reoperacija po popravi meniskusa, je po nekaterih 

študijah tudi do 25 %. (20)
- Dolžina rehabilitacije je pri popravi meniskusa precej daljša kot po APM.
- Nenazadnje na odločitev vplivajo tudi ekonomski dejavniki, povezani z zdra-

vstvenim sistemom.

Moderni operativni pristop zagovarja ohranitev meniskusov v čim večji meri. Možnosti 
so poprava meniskusa ali, v kolikor to ni mogoče v celoti, delna poprava z manjšo me-
niscektomijo. Pri rekonstrukcijah AcL lahko manjše raztrganine lateralnega meniskusa 
(<10mm) pustimo tudi »in situ«.
V zadnjih letih se kot možnost uveljavlja delna zamenjava meniskusa z vsadki ali tran-
splantacija meniskusa, vendar ne kot primarna operacija.
Dodajanje PRP ali matičnih celic za pospeševanje celjenja poškodb meniskusa zaenkrat 
še nima znanstvene podlage.
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zAKLjuČEK
Vedno bolj se zavedamo, kako pomembno vlogo igrata meniskusa v kolenu, predvsem 
pri varovanju hrustanca pred obrabo. V zadnjih letih poskušamo APM, ki je še vedno 
ena od najpogostejših ortopedskih operacij, zamenjati z drugimi postopki zdravljenja. 
Pri degenerativnih poškodbah je to konzervativno zdravljenje, ki se je v večini prime-
rov izkazalo kot uspešno. Tudi pri travmatskih poškodbah se je izkazalo, da operativno 
zdravljenje ni vedno potrebno. V kolikor se zanj odločimo, pa poskušamo meniskus 
ohraniti v čim večji meri.
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Število poškodb križnih vezi raste iz leta v leto. Boljša je diagnostična obdelava in za-
jetje poškodovancev tudi na primarni ravni. Ljudje so vse bolj osveščeni, podatke o 
poškodbah in rešitvah iščejo na spletu.

Še pred leti je bilo potrebno počakati na MR preiskavo kolena več mesecev, sedaj pa 
je v veliki meri možno preiskavo opraviti v nekaj dneh ali tednih po poškodbi. Poško-
dovanci dobijo pisne izvide, ki si jih sami in ob pomoči spleta tolmačijo in tudi priča-
kujejo določene operativne načine zdravljenja. Prepričani so, da je možno vse težave 
odpraviti z ustrezno operativno oskrbo. Prav je, da poškodovanci sodelujejo v načrto-
vanju zdravljenja, je pa vse več težav da dojamejo, da se ne zdravijo pisni izvidi, da je 
potrebna individualna obravnava, kritična presoja izvidov in individualna prilagoditev 
zdravljenja. Vsaka poškodba križne vezi verjetno res ne potrebuje operativne oskrbe pri 
vseh poškodovancih.

Začetki operativne oskrbe poškodbe križnih vezi na travmatološkem oddelku v Mari-
boru segajo v osemdeseta leta. Pri mladih in predvsem pri multiligamentarnih poškod-
bah smo pričeli s posameznimi operativnimi posegi. Sprednje križne vezi so se zašile 
z resorbilnimi nitmi, ki so se napeljale skozi lateralni femoralni kondil ali za njim – “over 
the top“. Občasno smo zašito vez ojačali s tetivo upogibalko kolena (augmentacija), 
vendar so bile to bolj sporadične odločitve posameznega operaterja. Koleno  se je 
zamavčilo za 6 tednov in nato je sledila rehabilitacija. 

V devetdesetih smo pričeli z odprtimi rekonstrukcijami sprednje križne vezi s tran-
splantatom odvzetim iz patelarne vezi. Skozi defekt ligamenta patele smo poiskali ana-

OSKRBA KRIŽNIh VEZI NA TRAVMATOLOŠKEM 
ODDELKU V UKC MARIBORU
Andrej Kelc, Ivan Novak
UKC Maribor
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tomsko mesto na femoralnem medialnem kondilu, določili pa tudi mesto tibialnega 
kanala. Transplantat smo učvrstili z nitmi na vijake s podloško na golenici in stegneni-
ci. Kasneje so se uporabili titanijevi interferenčni vijaki. Indikacija za oskrbo poškodbe 
zadnje križne vezi je bila zmeraj zadržana. Veliko vlogo je imelo tudi pomanjkanje izku-
šenj in strah pred neuspehom operativnega posega. Po šivanjih vezi pri kombiniranih 
poškodbah več kolenskih vezi, je sledilo obdobje nadomeščanja  zadnje križne vezi s 
transplantatom patelarne vezi. Po učvrstitvi kostnega bloka v medialni femoralni kon-
dil  se je tibialni del učvrstil skozi posteromedialni pristop na zadnjo steno golenice z 
vijakom ali ploščico. 

Z naraščanjem izkušenj z diagnostičnimi artroskopijami in resekcijami meniskusov 
kolena, smo postopoma prehajali na artroskopske rekonstrukcije sprednje križne vezi, 
kasneje tudi zadnje.  

V UKc Maribor se poškodbe križnih vezi operativno zdravijo na travmatološkem in 
ortopedskem oddelku. Na travmatolškem oddelku se 5 specialistov ob drugem delu 
ukvarja tudi z artroskopijami kolena in oskrbo poškodovanih križnih vezi. Postopoma 
se v zdravljenje vključujejo  specializanti. 

Iz poškodbenih urgentnih, travmatoloških kontrolnih, deloma pa tudi iz splošnih am-
bulant se poškodovanci, ki imajo poškodovano koleno, praviloma usmerjajo v ambu-
lanto za poškodbe sklepov, ki dela 2 uri dnevno. Zdravnik, ki pregleda poškodovanca 
in postavi indikacijo za operativni poseg ga vpiše na čakalno listo, predstojnik pa raz-
pisuje operativne programe. Čakanje na operativni poseg je nujno zlo zaradi velikega 
števila kandidatov in omejenih možnosti operativne oskrbe. Nedolgo tega smo imeli 
velike težave zaradi pomanjkanja anestezistov, sedaj pa je svoj delež dodala še corona.  
Oskrba poškodovanih križnih vezi v prvih dneh in tednih je prej izjema kot pravilo.

Izolirana poškodba sprednje križne vezi je relativno redka, tako, da istočasno oskrbimo 
še poškodbe drugih struktur. Bolj kot v prvih letih se trudimo, da ohranimo  poškodo-
vane meniskuse. 

Razprava o najbolj primernem transplantatu za nadomestek vezi je zmeraj aktualna in 
brez dokončnega odgovora. Na našem oddelku se praviloma odločamo za nadome-
ščanje sprednje križne vezi z  lastnim ligamentom patele in kostnima blokoma, ki ju s 
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titanijevima interferenčnima vijakoma učvrstimo v kostna kanala. Redke so primarne 
rekonstrukcije s tetivami upogibalkami. Indicirajo se, ko je prisotna patelofemoralna 
patologija, oz. po individualnem pogovoru z bolnikom ( ženske, klečeče delo...) Zanje 
se odločamo pri revizijah, ko je za primarno rekonstrukcijo bil uporabljen ligament 
patele. Še redkeje se uporabi tetiva kvadricepsa s kostnim blokom. Uporaba alograf-
tov je redka izjema. Poleg strokovnih razlogov igra pomembno vlogo logistika in cena 
transplantata. V primeru uporabe je potreben individualni zahtevek in dogovor z vod-
stvom klinike. 

Za ugoden izid operativne oskrbe sprednje križne vezi je prav posebej pomemben po-
ložaj femoralnega narastišča transplantata. V zadnjih 20 letih smo bili priča spremem-
bam “pravilnega “ položaja narastišča sprednje križne vezi. Ko smo v koleno pogledali 
skozi defekt, ki je nastal z odvzemom transplantana ligamenta patele, smo poskušali 
doseči anatomsko mesto narastišča vezi. Ko se je uveljavila artroskopska rekonstrukcija, 
se je femoralni kanal vrtal skozi golenico. Položaj tega kanala je pogosto dopuščal le 
vrtanje visoko v interkondilarni noch. Prepričani smo bili, da je tukaj pravilna in zaže-
ljena izometrična točka. Z novimi analizami in raziskavami v svetu je “pravilno mesto“ 
ponovno potovalo distalno in posteriorno na lateralno steno lateralnega femoralnega 
kondila. Sledili smo tem spoznanjem. Transtibialno vrtanje femoralnega kanala je sko-
raj v celoti nadomestilo vrtanje skozi medialni portal, ki bistveno lažje dopušča vrtanje 
posteriorno in distalno v stegnenico. 

Na osnovi poglobljenih anatomskih raziskav skupine strokovnjakov se je pričelo po-
novno povdarjati, da je sprednja križna vez sestavljena iz dveh snopov. Za boljšo rekon-
strukcijo in predvsem rotacijsko stabilnost bi naj bilo potrebno ločeno rekonstruirati 
anteromedialni  in posterolateralni snop. Pri nas je bilo opravljenih le nekaj takih rekon-
strukcij. Evidentnih prednosti v svetu ni bilo dokazanih, zapleti se težje rešujejo in tudi 
pri nas tak način oskrbe ni zaživel. 

Prav tako ni bila izvršena nobena rekonstrukcija anterolateralnega ligamenta, ki je ne-
koliko razburkal in razdelil strokovno javnost, ter ponekod postal nujni dodatek pri izra-
zitem pozitivnem pivotiranju preoperativno. 

Delne poškodbe zadnje križne vezi +/++ zdravimo konzervativno, pri izraziti nestabil-
nosti +++ se dogovarjamo o morebitni operativni oskrbi. Pri odprtih rekonstrukcijah 
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smo pred leti praviloma uporabili kot nadomestek ligament patele in dva kostna bloka, 
s prehodom na artroskopsko rekonstrukcijo pa tetivi upogibalki ali tetivo kvadricepsa 
s kostnim blokom. Pri rekonstrukciji zadnje križne vezi praviloma rekonstruiramo le en 
snop – anterolateralni.

Ne smemo pa pozabiti dodatnih rotacijskih nestabilnosti, ki pogosto spremljajo izrazi-
to nestabilnost po kompleksnih poškodbah vezi. Brez oskrbe poškodovanih postero-
lateralnih in medialnih struktur, ne moremo pričkovati dobrega operativnega izida. Če 
razmere dopuščajo, se akutno oskrbijo poškodovane strukture medialno ali lateralno, 
kasneje pa križne vezi, v kolikor ostaja moteča A-P nestabilnost. 

Iztrgnja eminence v kolenu pri otrocih ob premikih le te refiksiramo artroskopsko 
asistirano, sedaj praviloma refiksiramo s šivi. Pred končano rastjo smo pri rekonstruk-
cijah zelo zadržani zaradi morebitne motnje rastne cone in otrokom skoraj nikoli ne 
rekonstruiramo poškodovane križne vezi pred končano rastjo.  Poškodb križnih vezi pri 
otrocih je zmeraj več in v svetu se krepi prepričanje, da je tudi tukaj potrebna oskrba 
zaradi preventive kasnejših poškodb meniskusov in hrustanca. Z ustreznimi tehnikami 
se lahko izognemo rastnim conam. Verjetno je tudi pri nas nastopil čas, da podrobneje 
preučimo te poškodbe in se natančneje opredelimo k temu trendu.

Le redko so se opravile sočasne korektivne osteotomije zaradi pridruženih osnih na-
pak ali večje prizadetosti enega od sklepnih prostorov. V zadnjih letih smo te posege 
opustili. Verjetno bi se morali ponovno posvetiti preučevanju teh posegov, indikacij 
in na tak način ugotoviti, ali tukaj zaostajamo, ali  je potrebno ponovno razširiti naš 
operativni program. 

Pogoj za naš napredek bo predvsem naša zagnanost in želja po izboljšanju oskrbe na-
ših poškodovancev. Verjamem, da bo s povečanjem anestezijske, travmatološke ekipe, 
premaganjem covida, nastopilo obdobje pospešenega razvoja.
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Vsebina je bila predstavljena na spletnem seminarju.
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Vsebina je bila predstavljena na spletnem seminarju.
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AbsTRACT:
Zlomi distalnega dela stegnenice so v veliki večini primerov zelo zahtevni za zdravl-
jenje, saj  gre običajno za večfragmentne prelome, ki pogosto segajo v kolenski sklep. 
Kot taki zahtevajo anatomsko postavitev ter stabilno učvrstitev  sklepnih odlomkov, 
da se doseže dobra funkcija kolenskega sklepa. Če tega ne dosežemo, bo praviloma 
okrevanje poškodovanca podaljšano, z določeno mero invalidnosti, slabše pokretnosti, 
pri starejših ljudeh pa lahko odločilno vpliva na poslabšanje splošnega stanja, hudo 
funkcionalno prizadetost, tudi z najhujšimi posledicami.

Na srečo spadajo zlomi končnega dela stegnenice med redkejše zlome. V literaturi se 
večinoma navaja ocena okoli 0.4 do 0.5 % vseh zlomov, oziroma nekje od 3 do 6 % 
med vsemi zlomi stegnenice (1, 2, 3). Kažejo tudi značilno bimodalno porazdelitev. 
Prvi vrh pogostosti zlomov najdemo med mlajšimi moškimi, starosti okoli 30 let, kjer 
gre večinoma za visokoenergijske poškodbe. Drugi značilni vrh pa predstavljajo stare-
jše ženske po 70. letu, kjer gre večinoma za nizkoenergijske osteoporotične zlome. 
Ostali vzroki so še maligne bolezni, čeprav patološke lezije pogosteje najdemo bolj 
v proksimalnih delih stegnenice, druge sistemske in strukturne bolezni kosti, otroške 
epifiziolize distalnega femurja, zlomi distalnega femurja po podkolenski amputaciji, 
čedalje bolj pogosti pa postajajo periprotetični zlomi.

Klinična slika izolirane poškodbe distalnega femurja je lahko zelo očitna z izraženo 
oteklino, deformacijo v bližini kolena, nezmožnostjo gibanja v kolenu in dviga noge, 

ZLOMI DISTALNEGA DELA STEGNENICE
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izlivom krvi v kolenski sklep, kontuzijskimi in hematomskimi spremembami ter ranami 
na koži, morebitnimi pridruženimi nevrovaskularnimi motnjami. Bolečina je ponavadi 
huda, mladi ljudje jo običajno natančno lokalizirajo, starejši ljudje večinoma navajajo 
hudo bolečino v celi nogi, od kolka navzdol. V primeru številnih pridruženih poškodb 
in politravme pa je treba tako poškodbo iskati, saj je prizadetost poškodovanca hujša 
in sodelovanje slabše.
Za potrditev diagnoze sta ponavadi dovolj  standardna rtg posnetka v AP in strans-
ki projekciji, za načrtovanje zdravljenja pa potrebujemo cT preiskavo, priporočljiva je 
tudi 3D rekonstrukcija, saj gre v več kot polovici primerov za intrartikularne prelome in 
kominucijo. cT preiskava se lahko kombinira tudi s cT angio preiskavo, če sumimo na 
vaskularno poškodbo. Poudariti  je treba dejstvo, da se ta lahko skriva tudi, če so pulzi 
distalno od poškodbe tipni. collor dopller UZ nas prav tako lahko opozori na poškodbo 
žil, je pa običajno težje izvedljiva zaradi bolečine pacienta ter pridružene imobilizacije.
Opozoriti je treba še na drugo skupino poškodb, ki ponavadi v prvi fazi ostanejo skrite, 
pogosto tudi po učvrstitvi zlomov, so pa podobno kot pri zlomih proksimalne tibie 
vendarle prisotne. Gre za pridružene poškodbe križnih in kolateralnih vezi, hrustančne 
lezije v kolenu, redkeje poškodbe meniskusov. Na te poškodbe je potrebno biti po-
zoren predvsem pri mladih poškodovancih; lahko pridejo do polnega izraza pozneje, 
ko se je zlom že zacelil.

Zdravljenje takšnih zlomov je zahtevno in je pogosto povezano z zapleti. Pri mlajših 
poškodovancih so poleg zdravljenja samega zloma še težave zaradi splošnega stan-
ja, pridruženih poškodb, pogosto v sklopu politravme ter delovanja visoke energije 
na mehka tkiva v okolici zloma, medtem ko pri starejših osebah prevladujejo številne 
pridružene bolezni, obrabe sklepov ter slaba kvaliteta kostnine v sklopu osteoporoze, 
pogosto nas omejujejo še protetični vsadki sklepov.

Značilnosti in karakter zlomov določajo zgoraj našteti dejavniki, poleg tega pa tudi 
mesto in tip zloma (klasifikacija AO 33). Deformacijske sile so odvisne od lokacije zloma 
glede na adduktorni tuberkel.  Na splošno na položaj zloma delujejo naslednje mišice:

- hamstringi in extenzorni mehanizem skrajšajo zlom
- adduktorne mišice povzročijo varus
- obe glavi gastroknemiusa povzročijo posteriorno angulacijo, pri interkodilarnem 

zlomu pa ločijo oba distalna fragmenta in ju rotirajo. ( glej sliki)



145

10. Goriški travmatološki dnevi



146

KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE
Konzervativno zdravljenje je indicirano za primere, ko operativni poseg ni izvedljiv zaradi 
slabega splošnega stanja bolnika oz. kjer je poseg visoko rizičen s strani anestezije ali 
pa se bolnik ne želi operirati. V določenih primerih, kjer gre za ekstraartikularni, impakti-
rani, nepremaknjeni ali minimalno dislocirani zlom, se prav tako lahko odločimo za ne-
operativno zdravljenje, vendar pa moramo računati na morebitne zaplete, kot so venski 
trombembolizmi, PE, preležanine, izguba funkcije in gibljivosti kolena ter sekundarno po-
slabšanje položaja kostnih odlomkov. Zdravimo lahko z različnimi oblikami imobilizacije, 
longetami, kolenskimi opornicami, ki omogočajo ohranjanje gibljivosti kolena, skeletno 
trakcijo. Zapleti so pogosti, zato se za tako zdravljenje odločamo redko (8).

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE
Če gre za intraartikularni zlom je najprej potrebno doseči anatomski, če pa ni možno, 
pa kar najboljši možni položaj sklepnih površin, tako da bo kolenski sklep mobilen. Epi-
fizarni del zloma se običajno najlažje reponira v flektiranem položaju kolena. Stabilizaci-
ja v frontalni ravnini običajno ni težavna, medtem ko pa je v sagitalni ravnini in sočasni 
rotaciji kondilov veliko bolj težavna. Sledi še repozicija sklepnega dela na metafizarno 
– diafizni del, kar lažje dosežemo v ekstenziji. Pozorni moramo biti na dolžino zloma oz. 
okončine, rotacijo ter kot med diafizo in epifiznim delom stegnenice (2, 3).  Operiramo  
z ohranjanjem prekrvavitve in spoštovanjem mehkih tkiv. Čas operacije je prav tako 
pomemben, podobno kot pri kolkih. Odlog operacije preko 4 dni, ne glede na vzrok, 
prinaša značilno višjo smrtnost  v obdobju 6 do 12 mesecev po operaciji (4).

Način operativne stabilizacije takih zlomov je odvisen od tipa zloma, splošnega stanja 
poškodovanca, mehkih tkiv ter razpoložljivosti osteosintetskega materiala. Spodaj so 
navedene osnovne značilnosti posameznih tipov učvrstitve.

zunanji fixator:
Običajno je metoda izbora v situaciji politravme ter ob hudi poškodbi okolišnjih meh-
kih tkiv. Sama po sebi ni indicirana za definitivno oskrbo takih zlomov, le za prehodno 
obdobje. Z uporabo fiiksatorja je praktično nemogoče doseči anatomijo in stabilnost 
sklepnih površin, sama transfiksacija kolena pa povzroči okorelost sklepa, pri dolgotra-
jnejši uporabi pa se poveča možnost septičnih zapletov. Postavitev femoralnih pinov 
mora biti stran od mesta zloma ali bližine sklepa, so nam pa pozneje lahko v pomoč pri 
dokončni repoziciji in kontroli rotacije.
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kotno stabilna plošča LcP (LISS, MIPPO, TARPO, dual plating)
V zadnjem času praktično metoda izbora. Indikacije so tako ekstraartikularni, pred-
vsem pa intraartikularni zlomi, kjer je uporaba intramedularne fiksacije lahko vprašljiva 
zaradi dodatne poškodbe intraartikularne površine in razmika sklepnih odlomkov. Z 
upoštevanjem ohranitve prekrvavitve in mehkih tkiv so se razvili različni sistemi manj 
invazivnih tehnik (LISS, MIPPO), tehnike transartikularnega pristopa  redukcije sklep-
nih odlomkov v kombinaciji z manj invazivno učvrstitvijo (TARPO) ter tehnike podpore 
obeh kolumn distalne stegnenice, podobno kot pri humerusu. Čeprav nudijo boljšo 
stabilnost in učvrstitev  kot standardne podporne plošče, imajo namreč slabost, da 
ne nudijo kompresije epifizarnih odlomkov, katere običajno dosežemo s posameznimi 
priteznimi vijaki. Slednji naj nimajo kontakta s ploščo, ki jo je sicer treba postaviti up-
oštevajoč pravila kotno stabilne fiksacije.

retrogradni žebelj
Indikacije so ekstraartikularni zlomi ali preprosti intraartikularni zlomi brez kominucije 
ali večje dislokacije, kjer ni nevarnosti razmika intraartikularnih odlomkov ob vstavitvi 
žeblja, v določenih primerih si lahko pomagamo s predhodno učvrstitvijo the frag-
mentov s priteznimi vijaki.  Dobro vstopno mesto je odločilno. Slabost je transarti-
kularni pristop, ki poveča možnost vnosa infekta, v določenih situacijah pa je prednost 
zaradi sočasnega pristopa za učvrstitev tibie v primerih t.i. plavajočega kolena (ang. 
Floating knee).

anterogradni intramedularni žebelj
Uporaben v določenih primerih ko gre za suprakondilarni zlom, ki se razteza v di-
afizarno regijo in se želimo izogniti transartikularnemu retrogradnemu pristopu. Tudi 
tu lahko uporabimo pred uvajanjem žeblja stabilizacijo s priteznimi vijaki ali Pollerjeve 
vijake, da se izognemo razmiku kostnih odlomkov. Tehnika je težavna, kontraindicira-
na pri kompleksnih kominutivnih intraartikularnih zlomih. Težava je tudi rekurvatum 
distalnega dela femurja, pa še žebelj mora segati čim dlje za stabilno fiksacijo, to pa 
ob slabši učvrstitvi lahko privede do protruzije žeblja v kolenski sklep. Gre za redkeje 
uporabljeno metodo fiksacije tovrstnih zlomov.

femoralna kondilarna podporna plošča
Nekakšni predhodnik LcP plošč, anatomsko oblikovana, vendar s slabšimi biome-
haničnimi lastnostmi kot LcP plošče (5), ker vijaki držijo na podlagi strižnih sil, plošča 
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pa se nasloni na periost. Nudi pa možnost uporabe spongioznih in kortikalnih vijakov 
ter v določenih situacijah omogoča priteg  skozi ploščo. LcP plošče so jo nekako izrinile 
iz uporabe, je pa še metoda izbora kirurgov, ki so je vajeni.

kotna plošča (fixed angle blade plate)
95 stopinjska plošča, katera se je v preteklosti uporabljala tako za distalni kot proksi-
malni femur. Tehnika je zelo težavna, saj je najprej treba doseči repozicijo v vseh treh 
ravninah za optimalno delovanje plošče, ki je v enem kosu. Za rezilo plošče je potrebno 
narediti več lukenj, kar vsaj teoretično omeji uporabo le na ekstraartikularne zlome. Ob 
razpoložljivosti superiornejših osteosintetskih materialov je izrinjena iz uporabe. Vsee-
no pa se še najde kirurg, še posebej če je vešč osteotomij, ki se odloči za tako operacijo, 
predvsem pri t.i.  “negovalnih osteosintezah“ nepokretnih poškodovancev ali iz nostal-
gičnih razlogov (1, 3).

DcS (dynamic condylar screw)
Naslednik kotnih plošč, prav tako s 95 stopinjskim naklonom, vendar v dveh kosih. Rabi 
manj disekcije kot kotna plošča, poleg tega pa je v dveh delih - eden je dinamični vijak, 
ki omogoči kompresijo, vendar pa je potrebno izvrtati precejšen del kosti. Dodatna 
slabost plošče je, da je precej masivna (1, 3).

posamezni vijaki, artroskopsko asistirani posegi
V določenih primerih, kjer gre za abrupcijo dela kosti ali kondila, se lahko uporabijo 
perkutane metode učvrstitve s posameznimi, običajno kaniliranimi vijaki, pod kontrolo 
rtg ojačevalca. Kot kontrola artikularne  hrustančne repozicije se lahko uporabijo ar-
troskopske metode.

periprotetični zlomi
Čedalje bolj pogosti zlomi ob staranju prebivalstva z osteoporozo in večjem številu 
opravljenih artroplastik.
Če je kolenska proteza čvrsta, se praviloma odločamo za osteosintezo, kjer smo neko-
liko omejeni s prostorom  za plasiranje vijakov in radiografsko vidljivostjo. Na diafizi se 
srečujemo z deblom kolčnih protez, ki nas prav tako lahko ovira pri postavitvi vijakov.  
Pri nestabilnih oz. razmajanih protezah je indicirana artroplastika kolena s podaljšanim 
deblom, ki sega v diafizo. Pojavlja se tudi dilema ali naj se osteosintetski materiali 
prekrivajo v izogib zlomom med implantanti zaradi stresnih sil, je za to vredno razširiti 



149

10. Goriški travmatološki dnevi

pristop, uporabiti daljše plošče in dodatno poškodovati mehka tkiva, ki jih sicer ne bi.  
Če ne drugo, so travmatološke debate na to temo vedno zanimive.

totalna kolenska protetika
Ortopedska oskrba se lahko uporabi, če gre sočasno za obrabo kolena, ki bi že sicer 
terjala artroplastiko ali pa je nemogoče adekvatno restavrirati sklepno površino in je za 
pričakovati hudo posttravmatsko artrozo, sam tip zloma pa dovoljuje  varno vstavitev 
kolenske endoproteze.  Gre za nekakšno rešitev dveh problemov hkrati.

Pooperativno obdobje
Glede na bimodalno porazdelitev takih poškodb ima vsaka skupina svoje posebnosti, 
seveda pa rehabilitacijo prilagajamo individualno glede na zmožnosti poškodovanca, 
predvsem če gre za politravmo ali pridružene bolezni pri starejših. V osnovi pa pri vseh 
začnemo z razgibanjem kolenskega sklepa, če ne gre aktivno, pa s kinetekom, z vaja-
mi za krepitev muskulature. Kolenske opornice varujejo pred valgus in varus stresom, 
če se namreč zlomi zacelijo v več kot 15 stopinj valgusa ali v katerikoli stopnji varusa 
razvijejo posttravmatski artritis (7). Razbremenitev velja nekje od 6 do 12 tednov po 
osteosintezi, odvisno od tipa osteosinteze, kvalitete kosti, sodelovanja bolnika in for-
macije kalusa.

Zapleti
S hudo kominucijo artikularnega dela pri c zlomih so tesno povezani okorelosti sklepa, 
posttravmatski artritis ter vsi lokalni zapleti po poškodbi mehkih tkiv, kot so vnetje, 
brazgotine itd., ne glede na tip osteosinteze. V zgodnjem pooperativnem obdobju je 
prav tako kot pri ostalih posegih potrebno računati še na GVT, PE, nevrocirkulatorne 
izpade. Pozneje se srečujemo z motnjami celjenja (mal-union, delayed union in non-
union) ter odpovedi implanta. Kot rečeno se lahko pozneje izrazijo še druge poškodbe 
kolenskih struktur, ligamentarna nestabilnost in razlika v dolžini ekstremitet (9).

Naše izkušnje v SB MS
V obdobju od začetka 2015 do časa prispevka smo obravnavali 53 primerov (40 žensk, 
13 moških), od tega le 4 visokoenergetske poškodbe iz prometnih nesreč, 8 padcev, 
povezanih z ortopedskimi pripomočki, transferom na voziček oziroma pri negi, 3 padci 
po stopnicah, 2 padca na kopališču, le en padec z lestve, ostalo so padci s stojne višine. 
V enem primeru je šlo za epifiziolizo distalnega femurja (starost 13 let),  pri odraslih je 
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bil najmlajši bolnik star 41 let, najstarejši 103 leta, le 5 poškodovancev je bilo mlajših od 
60 let. 21 poškodovancev je že imelo vstavljen bodisi TEP kolena, kolka ali osteosintets-
ki material. 7 primerov smo zdravili konzervativno, v 31 primerih z LcP ploščo, štirikrat 
prehodno zunanji fixator, petkrat z retrogradnim intramedularnim žebljem, dvakrat z 
DcS, enkrat s kobro ploščo, trikrat s perkutanimi vijaki, od tega dvakrat artroskopsko 
asisitirano. Le 11 bolnikov ni imelo pridruženih bolezni, 7 poškodovancev je umrlo zno-
traj 5 let od poškodbe. V enem primeru je prišlo do septičnih zapletov,  v dveh primerih 
smo beležili odpoved implanta in reoperirali, natančnega spremljanja ROM kolena in 
scoring sistemov pa v naši bolnišnici ne izvajamo. Dva bolnika sta bila iz tujine, o njih 
nimamo več nobenih podatkov.
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IzVLEČEK
Število ob-proteznih zlomov v predelu kolena z večanjem števila vstavljenih kolenskih 
endoprotez narašča. Najpogosteje je poškodovan spodnji del stegnenice, nato poga-
čica in najmanjkrat golenica. Zlome spodnjega dela stegnenice klasificiramo po Rora-
becku, pogačice po Ortigueri in golenice po Felixu. Glede na tip zloma se odločamo za 
vrsto zdravljenja. Ne-operativno zdravljenje je pri zlomih stegnenice in golenice redko, 
pogosteje se za tako zdravljenje odločamo pri zlomih pogačice. Pri operativnem zdra-
vljenju se ob stabilni protezi odločamo za učvrstitev. Na stegnenici bodisi z zaklepno 
ploščo ali intramedularnim žebljem, na golenici s ploščo ali vijaki in pri pogačici z vijaki 
ali žicami. Ob omajanju proteze se odločamo za menjavo proteze, ob večjih premikih 
zloma ob tem moramo napraviti tudi učvrstitev. 

AbsTRACT
The number of periprosthetic fractures in the knee area increases with increasing num-
ber of knee endoprostheses inserted. The lower part of the femur is most often injured, 
followed by the patella and least often the tibia. Fractures of the distal femur are classi-
fied according to Rorabeck, patella according to Ortiguera and tibia according to Felix. 
Depending on the type of fracture, we decide on the type of treatment. Non-surgical 
treatment is rare for fractures of the femur and tibia, more often we opt for such treat-
ment for fractures of the patella. In the case of surgical treatment, we decide to fix it 
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V PREDELU KOLENA
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when prosthesis is stable. On the femur either with a locking plate or intramedullary 
nail, on the tibia with a plate or screws, and on the patella with screws or wires. When 
the prosthesis is unstable, we decide to change the prosthesis, and when the disloca-
tion of the fragments is larger we have to do additional fixation.

uVOD
Število totalnih endoprotez kolena z leti narašča in z njimi tudi pogostost ob-proteznih 
zlomov. Incidenca periprotetičnih zlomov po TKA je približno 2,5 %. [1] V ZDA zdravijo 
približno 300.000 primerov na leto. [2]
Najbolj pogosto mesto periprotetičnega zloma je suprakondilarni del stegnenice. Po 
primarnih operacijah je teh zlomov  od 0,3 do 2,5 % in 2 do 38 % po revizijskih opera-
cijah. [3, 4]
Periprotetični zlomi pogačice se pojavljajo od 0,2 % do 21 %. Zlomi pogačice praviloma 
ne nastanejo kot posledice poškodbe in so večinoma povezane z vstavljeno patelarno 
komponento proteze, le redko do zloma pogačice pride pri popolnih kolenskih prote-
zah brez patelarne komponente. Večina teh zlomov je odkritih na kontrolnih pregledih 
leto do dve po poškodbi. [1, 4]
Najmanj pogosti so zlomi v predelu golenice po vstavitvi kolenske proteze. Do teh 
poškodb prihaja po primarnih operacijah v 0,4 - 1,7 %, po revizijskih pa so nekoliko 
pogostejši. [5]
V članku se bomo posvetili razdelitvi zlomov in najpogostejšim načinom kirurškega 
zdravljenja.

RAzDELITEV zLOMOV
Iz Vancouverske klasifikacije se je v kombinaciji z AO/OTA klasifikacijo razvila uCs kla-
sifikacija, ki temelji na vrsti in mestu zloma. Ta klasifikacija omogoča opis vseh vrst pe-
riprotetičnih zlomov in nudi direktno povezavo z izbiro pristopa k zdravljenju. Zajema 
šest razredov:
Tip A – zlom apofize ali protuberence kosti, kamor se pripenjajo mehka tkiva
Tip B – zlom sega ob protezo. Glede na stabilnost implantanta se deli na zlom s stabil-
no endoprotezo (tip B1), zlom z nestabilno endoprotezo (tip B2), katere kostno sidrišče 
je slabše kakovosti zaradi osteolize, osteoporoze ali kominucije (tip B3)
Tip c – zlom distalno od implantanta
Tip D – zlom kosti, ki podpira dva različna implantanta (npr. stegnenica z endoprotezo 
kolka in kolena)
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Tip E – zlom dveh kosti, ki podpirata implantant (npr. zlom stegnenice in golenice ob 
endoprotezi kolena)
Tip F – zlomi dela površine sklepa, ki nima vstavljenega umetnega materiala, a artikulira 
z implantantom [6]

Za opis periprotečnih zlomov v spodnjem delu stegnenice se uporablja Rorabeck 
klasifikacija, ki upošteva premik fragmentov zloma in stabilnost proteze. Slabost klasi-
fikacije je, da ne upošteva kvalitete kostnine, ali je bila endoproteza omajana že pred 
zlomom in ali je na isti strani prisotna tudi kolčna endoproteza kolka. [1] Zlome deli na 
tri skupine:
Tip 1 – ne-premaknjen zlom, ki ne vpliva na endoprotezo
Tip 2 – premaknjen zlom, ki ne vpliva na endoprotezo
Tip 3 – premaknjen ali nepremaknjen zlom z omajano ali poškodovano endoprotezo [20]
Najpogostejši zlom spodnjega dela stegnenice je Rorabeck tip II [7]

Periprotetični zlomi tibije se po Felixu delijo na 4 skupine, glede na lokacijo zloma:
Tip I - zlom tibialnega platoja
Tip II - zlom ob deblu proteze
Tip III - zlom pod deblom proteze
Tipu IV -  zlom tibialnega tuberkla. 

Glede na stabilnost endoproteze loči še tri podskupine:
A (stabilna endoproteza)
B (omajana endoproteza)
c (endoproteza se omaje med operacijo). [8]

Najbolj uveljavljena klasifikacija za periprotetične zlome patele je po Ortiguera, ki daje 
algoritem zdravljenja na podlagi stanja ekstenzornega aparata, stanja patelarnega im-
plantanta in kakovosti preostale kostnine: 
Tip I - zlomi s stabilnim implantantom in brez okvare ekstenzornega aparata
Tip II - zlomi s pridruženo okvari ekstenzornega aparata
Tip III – zlomi z nestabilno patelarno komponento. [9] 
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zDRAVLjENjE

spodnji del stegnenice
Zdravljenje periprotetičnih zlomov nad kolensko protezo je v večjem delu operativno. 
Nekateri avtorji sicer navajajo dobre rezultate pri ne-operativnem zdravljenju Tip I po 
Rorabecku  kar v 60 do 85 % , vendar je osnovna težava, da le redki zlomi ostanejo nep-
remaknjeni do zacelitve in da táko zdravljenje zahteva dolgotrajno imobilizacijo. [7]
Pri operativnem zdravljenju se odločamo med notranjo učvrstitvijo ali menjavo prote-
ze. Za menjavo femoralnega dela proteze se največkrat odločamo pri tip III po Rarabec-
ku. Pri tem tipu gre za izjemno nizke zlome stegnenice, kar onemogoča fiksacijo. V teh 
primerih revizijska proteza z dolgim deblom nudi dobro oporo.
Za učvrstitev zlomov uporabljamo bodisi zaklepno ploščo a  (LcP) ali retrogradni intra-
medularni žebelj (IMN). Rezultati zdravljenja z eno ali drugo metodo so primerljivi v 
smislu uspešnega celjenja (80 – 90 %) in tudi zapletov (20 – 30 %). Zapleti se med 
metodama razlikujejo. Pri ploščah je več non-uniona, pri žebljih pa je več mal unionov. 
Razlog za to razliko je, da pri vstavitvi plošče, ki je odprta metoda, vedno vsaj delno 
poškodujemo prekrvitev odlomkov, ki se zato slabše celijo; na drugi strani pa je vstavi-
tev žeblja odvisna od postavitve stegneničnega dela proteze, ki občasno onemogoča 
optimalno vstopno mesto za žebelj, poleg tega pa je v metafiznem delu stegnenice, 
zaradi ne ujemanja premera žeblja in medularnega kanala težko zagotoviti dobro na-
ravnavo do zacelitve. Stopnja okužbe je pri obeh nizka. [7, 10, 11, 12, 13, 14]
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Slika 1a) Periprotetični zlom spodnjega dela stegnenice Rorabeck tip II

Slika 1b) Fiksacija zloma z dvema ploščama
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zgornji del golenice
Pri zlomih pod in v predelu debla proteze se odločamo za učvrstitev s ploščo in vijaki, 
če je proteza stabilna (Felix tip II A in III A).  Ob omajanju proteze v predelu platoja (tip 
I B) in debla (tip II B) je potrebna menjava tibialne komponente, ob večjih premikih je 
potrebno najprej napraviti naravnavo in učvrstitev.  
Pri zlomih tibialnega tuberkla se ob ne-premaknjenih zlomih lahko odločam za ne
-operativno zdravljenje z imobilizacijo. Ob premikih odlomka pa je potrebna učvrstitev 
z vijaki. [8,15,16]

pogačica
Zdravljenje periprotetičnih zlomov pogačice je zaradi pogostih infektov po operativni 
oskrbi (20 %) večinoma ne-operativno, z imobilizacijo. V primeru, da je zaradi zloma 
patele moten ekstenzorni aparat, se odločamo za operacijo, ki je lahko: odprta repozi-
cija z učvrstitvijo, resekcijska artroplastika, pateloplastika in parcialna ali popolna pate-
lektomija. [9,17]  V prvi vrsti je cilj operativnega pristopa rekonstrukcija ekstenzornega 
aparata in stabilizacija zloma. 

zAKLjuČEK
Periprotetični zlomi so zaradi vedno večje razširjenosti in uporabe endoprotez vse bolj 
pomembno področje skeletne kirurgije. Pri pacientih gre v veliki meri za starejšo in 
aktivno populacijo, kar zaradi pridruženih bolezni zahteva še dodatno pazljivost in pre-
mislek pri izbiri pravilnega terapevtskega pristopa.
Periprotetični zlomi v predelu kolenske proteze so zelo heterogeno področje, zato je 
način zdravljenja odvisen od poškodovane kosti (stegnenica, pogačica in golenica) in 
zahtev poškodovanca. Za ustrezno zdravljenje je potrebno poznavanje tako tehnike 
osteosinteze kot tudi revizijske artroplastike.
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uVOD
Avulzijski zlomi interkondilarne eminence golenice so najpogostejše intaartikularne 
poškodbe v kolenu pri otrocih. Gre za ekvivalent poškodbe sprednje križne vezi pri 
odraslih. Pri odraslih so avulzijski zlomi redki, vendar se lahko prav tako pojavljajo. 
Najpogostejši  mehanizem poškodbe je sila, ki koleno potisne v hiperekstenzijo, valgus 
in zunanjo rotacijo. Pri otrocih gre običajno za izolirano poškodbo – avulzijo ne kom-
pletno zakostenele interkondilarne eminence golenice. Pri odraslih je poškodba visoko 
energijska, zato so pogosto pridružene poškodbe meniskov in drugih struktur kolena.
Najpogosteje uporabljeno klasifikacijo poškodb sta uvedla Meyers in McKeever  (slika 
1). Tip 1 so nedislocirani zlomi, pri tipu 2 gre za dvig anteriornega dela fragmenta, med-
tem ko je posteriorni del še pritrjen na golenico, tip 3 predstavlja kompletno dislokacijo 
fragmenta, pri tipu 4 pa je prisotna še kominucija fragmenta.

AVULZIJSKI ZLOMI 
INTERKONDILARNE EMINENCE GOLENICE

AVULSION FRACTURES OF THE 
INTERCONDYLAR TIBIAL EMINENCE
Aleš Fabjan, Matej Andoljšek
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Oddelek za travmatologijo.    
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Slika 1: Klasifikacija avulzijskih zlomov interkondilarne eminence golenice 

zDRAVLjENjE
Konzervativno zdravljenje z imobilizacijo v ekstenziji oz. blagi fleksiji (20 - 30°) je pri-
poročljivo pri tipu 1.  Za vse ostale tipe poškodb je priporočljivo kirurško zdravljenje. V 
zadnjih letih je zlati standard artroskopska tehnika fiksacije zlomov, ki ima v primerjavi 
z odprto tehniko številne prednosti - manj poškodb mehkih tkiv, manj pooperativnih 
bolečin, hitrejša rehabilitacija in krajša hospitalizacija. Hkrati si artroskopsko lažje pri-
kažemo fragment, ga reponiramo, odstranimo manjše proste fragmente in oskrbimo 
morebitne poškodbe meniskov ali drugih struktur v kolenu.

OpIs ARTROsKOpsKE KIRuRŠKE TEhNIKE
Pacient je nameščen v klasični položaj za artroskopijo kolena, nameščena je stegen-
ska zažema. Artroskop uvedemo skozi anterolateralni portal, evakuiramo krvne strdke 
in krvav sklepni izliv. Tipalo oz. artroskopsko kljukico uvedemo skozi anteromedialni 
portal. Prikažemo si fragment in očistimo njegovo ležišče. Pogosto pride do interpozi-
cije intermeniscealnega ligamenta med fragment in golenico, zato ga odmaknemo s 
potiskom navzpred. Fragment reponiramo v njegovo ležišče in ga začasno fiksiramo s 
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Kirschnerjevo iglo. Vzpostavimo zgornji anteromedialni portal, tik ob spodnjem medi-
alnem polu pogačice, skozi katerega uvedemo vodilno iglo za kanulirani vijak. Položaj 
preverimo pod rtg ojačevalcem, povrtamo ter vstavimo 3,0 oz. 4,0 kanuliran vijak s 
podložko. Opcijsko, glede na velikost fragmenta, lahko vstavimo drugi vijak, po naših 
izkušnjah lahko skozi dodatni, zgornji anterolateralni portal, za čvrstejšo in bolj diver-
gentno fiksacijo fragmenta.

Slika 2: Artroskopska kirurška tehnika fiksacije avulzijskega zloma interkondilarne emi-
nence golenice. Vir: 1

Zapleti artroskopske tehnike so poškodba intermeniscealnega ligamenta ali utesnitve-
ni sindrom zaradi podložke in glavice vijaka. Pri kominutivnih zlomih (tip 4) je fiksacija 
z vijakom in običajno podložko lahko nezadostna zaradi zdrsa glavice vijaka med fra-
gmente, v takem primeru lahko uporabimo zobato podložko ali napravimo pull-out šiv 
na anteriorno površino golenice.
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pOOpERATIVNI REhAbILITACIjsKI pROTOKOL
Ob stabilni fiksaciji avulzijskega zloma interkondilarne eminence golenice običajno 
imobilizacija ni potrebna. Zaželjeno je zgodnje kontrolirano razgibavanje kolena in 
obremenjevanje do bolečine, za preprečevanje rigidnosti kolena. Izvajanje izometrič-
nih vaj je nujno potrebno za krepitev oziroma preprečevanje atrofije stegenskih mišic. 
Najpogostejša zapleta v pooperativnem poteku sta izostanek polnega iztega kolena in 
bolečina v sprednjem delu kolena, vendar običajno z ustreznim procesom rehabilita-
cije v nekaj tednih izzvenita. 

NAŠE IzKuŠNjE IN RAzpRAVLjANjE
Avulzijski zlomi interkondilarne eminence golenice so redke poškodbe, pogostejše so 
pri otrocih. V Splošni bolnišnici Jesenice smo od leta 2010 do leta 2020 operativno 
zdravili 19 pacientov, od tega 14 otrok in 5 odraslih. Večinoma smo fiksacijo opravili na 
artroskopski način, v nekaj primerih smo poseg pričeli artroskopsko in ga dokončali z 
artrotomijo. Za fiksacijo fragmenta uporabljamo 3,0 ali 4,0 kanuliran vijak oz. dva vijaka 
z običajno podložko. 
Osebne izkušnje:  Predvsem pri manjših otrocih uporabljam dva manjša – 3,0 vijaka, 
s tem da drugi vijak vstavim skozi dodatni, zgornji anterolateralni portal, tako da sta 
vijaka vstavljena v golenico na divergentni način.  Oba vijaka potekata posteriorno v 
golenico, nobeden od njih ni vzporedno s potekom sprednje križne vezi, zato pripo-
moreta k čvrstejši fiksaciji. Večinoma vijaka vstavim do rastnega stika v golenici, v nekaj 
primerih tudi skozi rastni stik, vendar gre za tanke vijake in je poškodba rastnega stika 
minimalna. Ob kominutivnih zlomih (tip 4) ne uporabljam vijakov in zobatih podložk, 
temveč napravim pull-out šiv baze sprednje križne vezi skupaj s fragmenti eminence 
na anteriorno površino golenice. 
Slabost metode fiksacije zloma z vijaki je potreba po odstranjevanju le-teh. V vseh pri-
merih ob fiksaciji napravim foto-dokumentacijo sklepnega položaja vijakov, saj foto-
grafije močno olajšajo identifikacijo vijakov ob drugem posegu. Odstranjevanje vijakov 
poteka skozi enake artroskopske portale kot ob primarnem posegu. Pri otrocih vijake 
odstranjujem po približno desetih tednih, pri odraslih nekoliko kasneje. V primeru pul-
l-out šiva dodaten poseg ni potreben. Raziskave kažejo, da je pull-out šiv primerljiv ali 
celo čvrstejši od fiksacije z vijaki, zato menim, da lahko to metodo uporabimo vedno, 
kadar se želimo izogniti dodatnemu posegu.
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zAKLjuČEK
Artroskopska tehnika je manj invazivna metoda fiksacije avulzijskih zlomov eminence 
golenice v primerjavi z odprto metodo in predstavlja današnji zlati standard. Antero-
gradna fiksacija s kanuliranimi vijaki je dovolj čvrsta za takojšnje razgibavanje kolena 
in polno obremenjevanje pri hoji. Pri kominutivnih zlomih uporabimo pull-out šiv fra-
gmenta na anteriorno površino golenice, to metodo pa uporabimo tudi kadar se želi-
mo izogniti drugemu posegu, saj je vijake praviloma potrebno odstraniti.
Za razvoj artroskopske metode je pomemben tudi slovenski prispevek; po zaslugi dr. 
Veselka, dr. Senekoviča in dr. Tonina je bila natančno opisana že leta 1996, kasneje pa 
še dopolnjena z analizami in rezultati.
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Ključne besede: proksimalna golenica, zlomi proksimalne golenice, tibia, posteriorni 
pristop

Incidenca zlomov proksimalne golenice znaša približno 18,6 % med vsemi zlomi 
golenice. Pri diagnosticiranju in planiranju nadaljnjega zdravljenja je pri bolnikih po-
membno poznavanje mehanizma poškodbe in energije. Po študijah je pogostejši zlom 
lateralnega dela; kot vzrok je navedena zmanjšana kostna gostota v primerjavi z medi-
alnim delom.  Pri kliničnem pregledu moramo biti pozorni na kompartment sindrom. 
Pomembno diagnostično orodje predstavlja cT, s svojo 3-D rekonstrukcijo pripomore 
pri lažji pripravi plana o nadaljnjem zdravljenju. 

Slika 1 in 2: 3-D cT rekonstrukcija zloma

PRELOMI ZAČETNEGA DELA GOLENICE
Žiga horvat, Anže Koren
Oddelek za travmatologijo UKC Maribor
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Zlome proksimalne goleni razdelimo po treh klasifikacijah, in sicer: po AO klasifikaciji, 
po Schatzker-ju in po „three –column“ klasifikaciji. 

Slika 3: AO klasifikacija

Slika 4: „Three-column“ klasifikacija

Slika 5: Schatzker klasifikacija
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Pri zdravljenju zlomov je naš cilj doseči ustrezno repozicijo sklepne površine, ohraniti 
normalne mehanične osi, doseči stabilnost sklepa in povrniti dobro gibljivost po reha-
bilitaciji. 

Operacijo zloma proksimalne golenice indiciramo pri:
· odprtih zlomih,
· zlomih s pridruženo poškodbo ožilja,
· kompartment sindromu,
· dislociranih zlomih (artikularni ≥2mm),
· condylar widening >5 mm,
· artikularnih depresijah („lateral tilting“ platoja>5°, povzročajo nestabilnost sklepa),
· politravmi.
· 
Pri določenih stanjih moramo razmisliti o odloženem dokončnem zdravljenju. Za od-
loženo zdravljenje se odločimo pri odprtih zlomih, akutnih žilnih poškodbah, hudih 
poškodbah mehkih tkiv in pri politravmi. Na operativni poseg se moramo ustrezno 
pripraviti. Pred posegom je potrebno razmisliti o operativnem pristopu, položaju bol-
nika in o izbiri OS materiala. 

Pri izbiri operativnih pristopov izbiramo med anterolateralnim, posteromedialnim, pos-
teriornim in MIPO (Minimal Invasive Plate Osteosynthesis). Najpogosteje je uporabljen 
anterolateralni pristop, ki omogoča tudi lateralno artrotomijo. S pomočjo posterome-
dialnega pristopa dostopamo do zlomov medialnega stolpca  in do zlomov medialne-
ga dela posteriornega stolpca. Pri tem dostopu je potrebno paziti na posteromedialni 
kompleks, ki je pomemben stabilizator kolena. Posterolateralni pristop se izvaja na 
boku in omogoča repozicijo in fiksacijo posterolateralnega dela platoja golenice.  Pri 
uporabi slednjega pristopa lahko pride do poškodbe n. Peroneus communis. Posterio-
rni ali „L-shaped“ pristop se uporablja pri zlomu posteriornega stolpca ali v kombinaciji 
z medialnim stolpcem. Poznavanje anatomije in pristopa je ključno za preprečitev po-
škodbe n. Suralis in vene saphene ter bifurkacij poplitealnih arterij.

Svetujemo, da pacient po opravljenem posegu čimprej prične z isometričnimi vajami 
za kvadriceps. Izogibati se je potrebno popolni obremenitvi poškodovane okončine 
za vsaj 6 - 8 tednov. V študijah zlomov proksimalne golenice so prišli do odličnih rezul-
tatov pri nizkoenergijskih zlomih pri mladih, ki so bili operirani. Slabši rezultati so bili 
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ugotovljeni pri starejših z osteoporozo. Prav tako se je več okužb in nezaraščanj pojavi-
lo pri pacientih po posegu po ORIF po visokoenergijski poškodbi bikondilarnih zlomov.
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Sklepni in obsklepni zlomi kolena so redke poškodbe otrok in mladostnikov, ki pa posta-
jajo pogostejše zaradi udeležbe otrok in mladostnikov v športu in visoko-energijskih obli-
kah rekreacije. Večinoma je rezultat zdravljenja zlomov kolena pri otrocih in mladostnikih 
dober, le ukrepati moramo pravilno in pravočasno. Če je pri zlomu kolena poškodovan 
tudi kateri od rastnih hrustancev, pa je nevarnost razvoja deformacij (poškodba dela ra-
stne plošče) ali zastoja rasti (poškodba celotne rastne plošče) dokaj velika.

ANATOMIjA
Epifizni center distalne stegnenice je razvit že pri novorojenčku. Rastni hrustanec di-
stalne stegnenice je največji in najaktivnejši rastni hrustanec telesa, ki prispeva 70% 
dolžine stegnenice, 37% dolžine spodnje okončine in približno 1 cm letne rasti  posa-
meznika. Pri dekletih se epifiza stegnenice zraste z metafizo v starosti 14 do 16 let, pri 
fantih v starosti 16 do 18 let. Epifiza distalne stegnenice je narastišče gastroknemiusa.  
Osifikacijski center proksimalne golenice se pojavi med prvim in tretjim mesecem 
starosti otroka, osifikacijski proces doseže interkondilarno eminenco šele v poznem 
otroštvu oz. adolescenci. Rastni hrustanec proksimalne epifize golenice se zapira asi-
metrično od zadaj navzpred. Rastni hrustanec proksimalne golenice prispeva 55 % k 

ZLOMI KOLENA PRI OTROCIh  
IN MLADOSTNIKIh

FRACTURES ABOUT THE KNEE IN CHILDREN  
AND YOUTH
Matej Andoljšek
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Oddelek za travmatologijo.             
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njeni dolžini, približno 25 % dolžine spodnje okončine in približno 0,6 cm letne rasti 
posameznika.
Površina epifiz distalne stegnenice in proksimalne golenice sta valoviti z izrastki in gre-
beni, ki segajo nekaj milimetrov v metafizo.
Sekundarni osifikacijski center (apophysis) tuberositas tibije se razvije nekako v osmem 
letu starosti in se zraste z osifikacijskim centrom proksimalne golenice v starosti 17 let. 
Pri dekletih se rastni hrustanec tuberositas tibije zapre med 13 in 15, pri fantih med 15 
in 19 letom.  Apofiza tuberositas tibije ne prispeva k vzdolžni rasti golenice.
Medialni in lateralni kolateralni ligament kolena se proksimalno naraščata na epifizo 
stegnenice, globoki del medialnega kolateralnega ligamenta na proksimalno epifizo 
golenice, površni del pa se pod pes anserinus narašča na proksimalni del metafize go-
lenice. Proksimalna epifiza golenice je brez narastišč mišic oz. tetiv.
Živci in žilje (a. poplitea z vejami) so v višini kolena neposredno ob zadnjem delu ko-
lenskega sklepa. Večji premiki kostnih fragmentov zato kaj hitro ogrozijo prekrvavitev 
goleni in stopala.

DIAGNOsTIKA
Anamneza z natančnim opisom mehanizma poškodbe je temelj diagnostike pri po-
škodbah kolena otrok in mladostnikov; klasična rentgenograma v dveh projekcijah 
pa osnova slikovne diagnostike. Specialne rentgenske posnetke naredimo usmerjeno 
glede na pričakovano patologijo (npr. tangencialna slika pogačice, stres slikanje). cT 
slikanje je nujno pri kompleksnih sklepnih in obsklepnih zlomih rastočega skeleta; MRI 
uporabimo, ko ocenjujemo/izključujemo poškodbe meniskov, sklepnega hrustanca 
in/ali vezi.  
 
KLAsIFIKACIjA
Klasifikacija Salter-Harris (1963) je najpogostejše uporabljana klasifikacija za zlome 
rastočega skeleta in epifizne zlome distalne stegnenice razvrščamo po tej klasifikaciji. 
Epifizne zlome proksimalne golenice ne moremo vedno razvrstiti v 5 osnovnih tipov 
po Salter-Harrisu. Za zlome tuberositas tibije in zlome eminence golenice uporabljamo 
posebne klasifikacijske sheme. AO klasifikacija otroških zlomov (Slongo 2007) se pri 
vsakdanjem delu in v literaturi ni uveljavila.
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Sl. 1 Epifizni zlomi distalne stegnenice (Salter-Harris 1963) 

EpIFIzNI zLOMI DIsTALNE sTEGNENICE
Epifizni zlomi distalne stegnenice so precej redke poškodbe (7 % epifiznih zlomov spo-
dnje okončine), ki pa se neredko končajo z motnjo rasti oz. deformacijo spodnje okon-
čine. Najpogostejši vzrok je hiperekstenzijska sila (45 % promet, 25 % šport) in valgusna 
ali varusna obremenitev.
V več kot polovici primerov gre za zlome Salter-Harris tip II. Prognostični faktorji izho-
da zdravljenja so starost poškodovanca, teža poškodbe (visokoenergijske poškodbe), 
stopnja premika fragmentov in uspešnost naravnave, medtem ko je vrsta zloma po 
Salter-Harrisu manj pomembna.

Klinična slika
Otrok/mladostnik praviloma ne more hoditi in obremeniti poškodovane okončine s 
telesno težo. Koleno je upognjeno, močno oteklo in boleče, v njem je izliv. Pri večjem 
premiku fragmentov je stegno deformirano (angulacija v sagitalni ali frontalni ravnini) 
in skrajšano. Preveriti moramo prekrvavitev na goleni in stopalu (pulz dorsalis pedis in 
tibialis posterior, kapilarni povratek), izključiti kompartment sindrom, kot tudi morebi-
tne poškodbe živcev.
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Slikovna diagnostika
Za diagnozo praviloma zadostujeta klasična rentgenograma (ap, stranska slika). Oce-
nimo širino rastnega hrustanca (po potrebi primerjalna slika zdrave strani), morebi-
tno prisotnost zloma v metafiznem delu (Thurston-Holland znak/fragment) pri zlomih 
Salter-Harris II, v sklep segajoč zlom pri zlomih Salter-Harris III, meta-epifizni zlom, ki 
prizadene sklepno površino (Salter-Harris IV).
Pri kompleksnih zlomih si pomagamo z računalniško tomografijo (cT), ki je natančnej-
ša pri oceni premikov med fragmenti in je nepogrešljiva  pri t.i. zlomih prehodnega 
obdobja (»triplane« zlomi). MRI preiskava nam pomaga pri potrditvi/izključitvi nedislo-
ciranih zlomov tipa Salter-Harris I in pri oceni inkarceracije mehkih tkiv v zlomu, kot tudi 
pri oceni poškodbe meniskov in kolenskih vezi. Z MRI ocenjujemo tudi (pre)zgodnje 
zapiranje rastnega hrustanca.

Zdravljenje
Predpogoj za uspešno zdravljenja zlomov distalne stegnenice je anatomska uravnava 
odlomkov oz. anatomski položaj epifize. 
Zlome brez premika zdravimo konzervativno z nadkolenskim mavcem 4 - 6 tednov, 
trajanje imobilizacije je odvisno od starosti otroka in vrste zloma. 
Zlome tipa Salter-Harris I in II s premikom uravnamo v splošni anesteziji. Če so po urav-
navi stabilni, jih lahko zdravimo z mavcem, pri čemer pa je potrebno pogosto sledenje 
z rentgenskim slikanjem, ker so sekundarni premiki fragmentov zelo pogosti (40 – 90 
%); prav zaradi tega praviloma vse zlome po uravnavi učvrstimo s perkutanimi K-iglami 
ali (kanuliranimi) vijaki. Učvrstitev s K-iglami uporabimo pri zlomih Salter-Harris I in II z 
majhnim metafiznim segmentom; K-igle zavrtamo preko rastnega hrustanca tako, da 
se križajo nad zlomom v metafizi (rotacijska stabilnost). Učvrstitev z vijaki (4,0 ali 6,5 
mm vijaki) uporabimo pri zlomih Salter-Harris II z velikim metafiznim segmentom (2  -3 
cm velik Thurston-Holland fragment); privijemo jih vzporedno  z rastnim hrustancem. 
Sledi imobilizacija z nadkolenskim mavcem v fleksiji 5 – 10 st. V kolikor je zaprta urav-
nava neuspešna (inkarceracija mehkih tkiv!) je indicirana odprta uravnava in učvrstitev.
Zlomi Salter-Harris III in IV s premikom zahtevajo odprto uravnavo in notranjo učvrsti-
tev (ORIF). Te zlome učvrstimo z vijaki, privitimi vzporedno z rastnim hrustancem. Vijak 
v epifizi je vedno kompresijski.
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Zapleti
Zgodnji zapleti zaradi poškodbe žil in živcev so pri epifiznih zlomih proksimalne stegne-
nice redki (2%). Vsaka motnja prekrvavitve zahteva natančno spremljanje v bolnišnici 
vsaj 48 ur. V kolikor takoj po zaprti uravnavi ni vzpostavljena nemotena prekrvavitev, je 
indicirana arteriografija in oskrba poškodbe žilja ob takojšnji stabilizaciji zloma. Znaki 
kompartment sindroma zahtevajo sprostitev vseh kostno-mišičnih prostorov goleni 
(fasciotomija); tudi v tem primeru zlome stabiliziramo v isti seji. Znaki poškodbe živcev 
pri zaprtem zlomu niso indikacija za takojšnjo kirurško revizijo, revizija živcev je potreb-
na pri vseh odprtih zlomih.

Sl. 2 Epifizni zlomi proksimalne golenice (Salter-Harris)
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Sekundarne dislokacije so pri konzervativnem zdravljenju tako pogoste (40 – 90 %), da 
se za tovrstno zdravljenje praviloma odločamo le pri stabilnih zlomih brez premika fra-
gmentov; vse zlome s premikom uravnamo in  učvrstimo. Po operativnem zdravljenju 
premikov praktično ni, spremljajo ga drugi zapleti (vnetja mehkih tkiv in kosti, poškod-
be živčevja in žilja, okvare rastnega hrustanca).
Pozni zapleti zaradi poškodbe rastnega hrustanca so po epifiznih zlomih distalne 
stegnenice pogosti. Angulacije se razvijejo v 25 %, zastoj rasti pa v 32 %. Pojavnost 
je v veliki meri povezana s starostjo otroka. Mlajši kot je otrok, večja je verjetnost, da 
pride do motenj rasti (pri mlajših je poškodovanost rastnega hrustanca praviloma težja, 
preostanek rasti je večji); pri otrocih, starih od 2 do 11 let, je motenj rasti do 80 %, pri 
starejših od 12 let do 50 %.
O možnih zapletih, tako zgodnjih kot poznih, morajo biti starši otroka informirani že od 
samega začetka zdravljenja.

EpIFIzNI zLOMI pROKsIMALNE GOLENICE
Epifizni zlomi proksimalne golenice so še redkejši kot zlomi distalne epifize stegnenice 
(razmerje 1/3; 3 % epifiznih zlomov spodnje okončine). Razlog je anatomski; kolateral-
na ligamenta se naraščata na metafizo golenice in s tem delujoča sila ne deluje na epi-
fizo golenice. Mehanizem poškodbe je navadno hiperekstenzija s premikom metafize 
navzad (ogroženo žilje!) ali valgusna oz. varusna sila. Redkeje (?) je razlog fleksijska sila, 
ki ima za posledico zlom tipa Salter-Harris I ali II, ker se rastni hrustanec proksimalne 
epifize golenice zapira asimetrično od zadaj, je pri fleksijskem zlomu lomna ploskev 
spredaj ob rastnem hrustancu, zadaj pa sega do roba rastnega hrustanca ali navzdol 
v metafizo. Ryu in Debenham sta take zlome opisala kot »nenavadni avulzijski zlom 
proksimalne epifize golenice« (Sl. 3).

Največ epifiznih zlomov proksimalne golenice je tipa Salter-Harris II (43 %), 15 % je 
zlomov Salter-Harris I, 22 % Salter-Harris III in 17 % tipa Salter-Harris IV; redki so zlomi 
tipa Salter-Harris V (2 %).
Večinoma gre za zlome nekaj starejših otrok oz. mladostnikov, povprečna starost je 14 
let. Nekateri avtorji so opisali bimodalno porazdelitev epifiznih zlomov proksimalne 
golenice.
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Klinična slika
Močno boleče in oteklo koleno z omejeno gibljivostjo. Občutljivost pri palpaciji nad 
rastnim hrustancem nekoliko pod sklepno špranjo, kar pa včasih zaradi izrazite otekline 
težko vrednotimo. Pomik epifize dorzalno (ekstenzijska poškodba) se izrazi s konkavno 
deformacijo goleni v višini tuberositas golenice, pri fleksijski poškodbi pod kolenom 
tipamo izbočenje nad tuberositas tibiae. 
Pri epifiznih zlomih proksimalne golenice je lahko kaj hitro prizadeta prekrvavitev pod 
kolenom, kajti premik fragmentov v višini rastnega hrustanca ogrozi poplitealno arte-
rijo oz. njene tri veje (trifurkacija). Ne smemo spregledati tudi znakov kompartment 
sindroma.

Slikovna diagnostika
Epifizni zlomi proksimalne golenice brez premika na ap in stranskem radiogramu niso 
vedno razločni, včasih jih vidimo le na polstranskih rentgenogramih. Majhna luska v 
višini rastnega hrustanca je lahko edini znak epifiziolize. Stres rentgenograme danes 
nadomešča računalniška tomografija (cT)  oz. MRI.

Sl. 3 »Nenavadni avulzijski zlom proksimalne epifize golenice« (Ryu, Debenham 1985)
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Zdravljenje
Večino zlomov Salter-Harris I in II proksimalne golenice lahko zdravimo z zaprto urav-
navo in mavčno imobilizacijo. Pri zlomih Salter-Harris II in IV s premikom po uravnavi 
zlom učvrstimo s K-iglami ali pa s perkutanimi (kanuliranimi) vijaki, vzporednimi z ra-
stnim hrustancem. Če je zaprta uravnava neuspešna (pri zlomih Salter-Harris II je razlog 
interpozicija mehkih tkiv - pes anserinus, periost), zlom v isti seji uravnamo odprto in 
učvrstimo na enak način kot po zaprti uravnavi. Odprta uravnava je metoda izbora pri 
zlomih s poškodbo žilja.
Po posegu okončino imobiliziramo z nadkolensko longeto (upogib v kolenu 10 – 20 
st), katero po nekaj dneh nadomestimo z nadkolenskim mavcem ali ustrezno ortozo 
za 6 do 8 tednov.

Zapleti
Pri epifiznih zlomih proksimalne golenice je nevarnost zapletov zaradi motene prekrva-
vitve (5 – 7 %) in poškodbe živcev (5 %) razmeroma visoka. Motnja prekrvavitve ni ved-
no klinično zaznavna; če nanjo sumimo, jo izključujemo z urgentnim arteriogramom. 
Kompartment sindrom je indikacija za hitro ukrepanje (fasciotomija). Poškodovane živ-
ce pri odprtih zlomih kirurško oskrbimo, pri zaprtih kirurška revizija ni indicirana. 
Najpogostejši pozni zaplet pri epifiznih zlomih proksimalne golenice je angularna 
dislokacija (28 %), ki je pogostejša po odprtih zlomih. Tudi zastoj rasti ni redek (19 %). 

Sl. 4 Avulzijski zlomi tuberositas tibie (Watson-Jones 1976)
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Analiza 110 primerov iz literature je odkrila, da ima prikrajšavo, večjo od 25 mm, an-
gularno deformacijo, večjo od 5 st ali rotacijsko napako, večjo od 10 st, več kot 25 % 
poškodovancev.

AVuLzIjsKI zLOMI TubEROsITAs TIbIE
Avulzijski zlom tuberositas tibie (apophysiolysis) je redka poškodba proksimalne epifize 
golenice (15 %). Večina poškodb je pri športu  (90 %), in to pri adolescentih. Povprečna 
starost poškodovancev je 15 let. Mehanizem poškodbe je močna kontrakcija štiriglave 
stegenske mišice pri iztegnjenem kolenu (odriv – skok) ali intenzivna, pasivna fleksija 
kolena ob hkratni kontrakciji štiriglave stegenske mišice (doskok). Na pojavnost tega 
zloma vplivajo strukturne spremembe hrustanca tuberositas tibiae v adolescenci, ko 
fibrozni hrustanec apofize zamenjuje hipertrofični rastni hrustanec, zapiranje rastnega 
hrustanca od zadaj navzpred  in položaj – upogib kolena. Ko je koleno iztegnjeno ali 
upognjeno do 30 st. se izpuli apofiza, ko je koleno upognjeno več kot 30 st. se apofiza 
odlomi skupaj z delom epifize. V več kot polovici primerov zlom sega v sklep, kar lahko 
spremljajo poškodbe meniskov, križnih vezi in hrustanca.

Klasifikacija
Watson -Jones (1976) je opisal tri tipe avulzije tuberositas tibiae (Sl. 4). Tip I je majhna 
avulzija apofize, ki je proksimalizirana in pomaknjena navzpred; tip II je dvig cele apofi-
ze oz. sprednjega dela epifize, ki se zlomi na bazi in je angulirana navzgor; tip III so zlo-
mi, ki obsegajo celoten sprednji del epifize proksimalne golenice in segajo v sklepno 
površino. Analiza rezultatov štirih večjih serij odkrije, da je zlomov tipa I 39 %, tipa II 17 
% in tipa III 43 %.
Ogden s sod. (1980) je dopolnil Watson-Jonesovo klasifikacijo s tem, da je zlome do-
datno razdelil glede na premik fragmenta in kominucijo le tega. Ryu in Debenham 
(1985) sta dodala tip IV, pri katerem zlom sega dorzalno preko celotnega rastnega 
hrustanca ali do zadnje stene metafize proksimalne golenice (zlom Salter-Harris I ali 
pogostje tipa II). McKoy (2003) je dodal še tip V, ki predstavlja zlom tipa IV z dodatnim 
zlomom epifize t.i. »Y zlom« (Sl. 5).
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Sl. 5    Zlom tuberositas tibiae (Watson-Jones 1976, Ogden et al 1980, Ryu et al 1985, McKoy et al)

Klinična slika
Nekateri poškodovanci opišejo nenaden »pok« na sprednji strani kolena, ki nenadoma 
popusti. Koleno je oteklo, boleče in občutljivo pri palpaciji nad tuberositas tibije. Pri 
tipu I poškodovanci še lahko iztegnejo koleno, vendar tega ne zmorejo proti uporu. 
Poškodovanci pri tipu II in III kolena ne iztegnejo. Včasih lahko zatipamo premike fra-
gmenta. Nateg mehkih tkiv nad fragmentom lahko ogrozi kožo. Pri popolnem premiku 
fragmenta je pogačica visoko postavljena (patella alta).
Periost je pod izpuljenim fragmentom tuberositas tibie strgan precej distalneje od 
zloma. Reženj periosta in/ali izpuljeni pes anserinus se včasih uvihata v zlom in tako 
preprečita zaprto uravnavo.
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Avulzijo tuberositas golenice moramo ločiti od Osgood-Schlatterjeve bolezni. Pri tej 
gre za avulzijo površinskega dela tuberositas, kjer se pod izpuljenim delom apofize 
nalaga kost, rastni hrustanec apofize pa ni prizadet.

Slikovna diagnostika
Izpuljeni fragment najbolje vidimo na stranskem rentgenogramu kolena. Če zlom sega 
v sklep, naredimo cT zaradi načrtovanja operativnega posega.

Zdravljenje
cilj zdravljenja je vzpostavitev funkcije ekstenzornega mehanizma kolena in rekon-
strukcija sklepne površine ter oskrba meniskov, če so ti poškodovani.
Zlome tipa I brez premika zdravimo konzervativno z nadkolenskim mavcem/ortozo v 
ekstenziji (6 tednov). Položaj pogačice ocenimo na primerjalni sliki kolen.
Zlomi tipa II in III s premikom zdravimo kirurško – odprta uravnava, notranja učvrstitev 
(ORIF). Zlom učvrstimo z vijaki; usmerimo jih v metafizo. Če zlom sega v sklep, moramo 
sklepno površino rekonstruirati anatomsko, v teh primerih je vijak v epifizi vzporedno s 
sklepno površino. Poškodbo mehkih tkiv ekstenzornega aparata pošijemo, da pospeši-
mo rehabilitacijo. Sledi imobilizacija z nadkolenskim mavcem za 4-6 tednov. Udejstvo-
vanje v športu odložimo za 3-6 mesecev.

Sl. 6a    Algoritem zdravljenja zlomov tuberositas tibie (EFORT 2020)
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Sl. 6b      Algoritem zdravljenja zlomov tuberositas tibie

Zapleti
Najpogostejša zapleta sta draženje nad glavicami vijakov in vnetje burz, čemur se z iz-
biro primernih vijakov lahko izognemo. Ponovni zlomi (6 %) so pogostejši pri tipih IV, V 
in VI. Deformacije v smislu genus recurvatum so še redkejše (4 %), saj gre za poškodbo 
ob koncu rasti.
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zLOMI INTERKONDILARNE EMINENCE
Najpogostejši mehanizem poškodbe je hiperekstenzija kolena, redkeje pride do te po-
škodbe pri udarcu na distalni del stegnenice ob upognjenem kolenu. Zlomov inter-
kondilarne eminence je največ med osmim in 14 letom. Anatomsko gre za izpuljenje 
sprednje križne vezi.
Myers and McKeever (1959) sta razdelila zlome interkondilarne eminence v zlome brez 
premika (Tip I), zlome z dvignjenim sprednjim delom (Tip II) in zlome s premikom (Tip 
III). Zadnji so najpogostejši (45 %), nekaj manj je tipa II (40 %), najredkejši so nedisloci-
rani zlomi (15 %).

Sl. 7     Zlomi interkondilarne eminence (Meyers, McKeever 1959)
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Klinična slika
Boleče koleno z izlivom, zavrta gibljivost, nezmožnost obremenjevanja, ohlapnost pri 
testiranju stabilnosti, pridružene poškodbe kolateralnih vezi.

Diagnostika
Klasična rentgenograma kolena navadno zadoščata za diagnozo. Velikost izpuljenega 
fragmenta natančneje ocenimo s cT oz. MRI, s katerim prikažemo tudi pridružene po-
škodbe vezi in meniskov.

Zdravljenje
Zlome interkondilarne eminence tipa I in II lahko zdravimo konzervativno. Zlom urav-
namo s hiperekstenzijo v kolenu, imobiliziramo pa v fleksiji 10 - 15 st. za 4 do 6 tednov.
Če uravnava ni uspešna, zlome tipa II in III zdravimo operativno. Poseg naredimo skozi 
kratko anteromedialno artrotomijo ali artroskopsko. Izpuljeno narastišče sprednje križ-
ne vezi učvrstimo s transosalnim šivom ali vijakom (antero ali retrogradni vijak).

Zapleti
Kljub anatomski uravnavi in učvrstitvi pogosto (75 %) ostane nekaj elastične nestabil-
nosti, ki pa ne vpliva na funkcijo in ne zahteva nadaljnjega zdravljenja.
Dvignjeni sprednji del eminence (mal-union) lahko omeji izteg kolena in v teh primerih 
je učvrstitev fragmenta na njegovo anatomsko mesto nujna.

zLOMI pOGAČICE 
Zlomi največje sezamoidne kosti so pri otrocih redki. Nastanejo zaradi direktnega udar-
ca ali nenadne močne kontrakcije štiriglave stegenske mišice. Polovica jih je posledica 
prometnih nesreč (53 %), 28 % direktnega udarca ali padca; 17 % je posledica športnih 
aktivnosti.

Klasifikacija
Zlome pogačice klasificiramo na podlagi položaja, vzorca in premikov fragmentov. Po-
sebnost pri rastočem skeletu je t.i. »sleeve zlom«, pri katerem je izpuljen hrustanec 
z delom kosti s spodnjega pola pogačice; poškodovanci so stari od 8 do 12 let. (Sl. 
7) Podobna avulzijska poškodba je opisana tudi na zgornjem polu in obeh robovih 
pogačice. 
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Klinična slika
Oteklo, boleče koleno z izlivom (haemarthros), izteg kolena je otežen, proti uporu ni 
mogoč. Pri palpaciji je pogačica visoko postavljena, včasih se tiplje vrzel ekstenzornega 
aparata.

Slikovna diagnostika
Prečni zlomi se najbolje vidijo na stranskem rentgenogramu. Dislokacija fragmentov 
na rentgenogramu upognjenega kolena (30 st.), vzdolžni zlomi na tangencialni sliki, 
enako avulzija medialnega roba pogačice po izpahu. Avulzijske zlome pogosto dia-

Sl. 7     Zlomi pogačice
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gnosticiramo pozno, najbolje jih prikažemo z rentgenogrami iztegnjenega in pokrče-
nega kolena.

Zdravljenje
Zlome s premikom, manjšim od 2 mm in ob ohranjeni ekstenziji kolena zdravimo kon-
zervativno z mavcem. Vse ostale zdravimo kot zlome pri odraslih. Majhne osteohon-
dralne fragmente odstranimo in rekonstruiramo mehka tkiva, večje osteohondralne 
fragmente učvrstimo z vijaki. Stres zlome imobiliziramo 3 - 4 tedne in spremenimo 
aktivnost otroka/mladostnika.

Zapleti
Atrofija stegenskega mišičja, nepopoln izteg kolena, visoko ležeča pogačica.
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pROLOG
pred leti… Četrtek zvečer, dan pred »dohtarsko tekmo« v smučanju (IATROssKI). 
V »bolnišnico na koncu mesta« pripeljejo takrat 45-letnega kolega - internista. 
Napotna diagnoza – zlom goleni. Mehanizem poškodbe – smučanje. pod levim 
kolenom koža ujeta v zlom. RTG – večkosovni zlom zgornjega dela golenice. 
Dežurna ekipa kliče izkušenega kirurga na posvet oz. v pomoč. Osteosintetski 
material - kotno stabilnega ni. Večerna operacija. po vsaj uri in pol asistent po-
zorno pogleda v operativno polje, nato dvigne pogled in vprašujoče pogleda 
operaterja … in izusti – »Ej ga! Kje, za vraga, pa je tule koleno?«      

uVOD
Zlomi golenice so pogoste poškodbe pri alpskem smučanju. V Splošni bolnišnici Jese-
nice zdravimo številne poškovance z zlomom goleni, ki prihajajo tako z domačih, kot 
tudi tujih smučišč. Opažamo pa, da se je s pojavom zarezne tehnike smučanja močno 
spremenil vzorec poškodb kolena in goleni.
V prispevku na podlagi lastnih primerov in podatkov iz literature analiziramo vpliv za-
rezne tehnike na pojavnost zlomov zgornjega dela golenice.

POŠKODBE ZGORNJEGA DELA GOLENICE  
PRI SMUČANJU. 
Kaj prinaša zarezna tehnika?

FRACTURES OF ThE PROXIMAL TIBIA  
IN SKIING. 
What carving brings?
Luka Emeršič, Aleš Fabjan, Matej Andoljšek
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Oddelek za travmatologijo.        
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zAREzNA TEhNIKA
Pred pojavom zarezne tehnike je smučar za izvedbo zavoja uporabil silo zaviranja, te-
žišče pa se je spreminjalo glede na silo pritiska, ki ga je smučar izvajal na vsako nogo 
posebej. Spodnji del telesa je vedno nagnil v smer zavoja, zgornji del pa v nasprotno 
smer. (1) 
Zarezna tehnika pa je tehnika smučanja, pri kateri robovi smuči zarežejo v sneg, pri 
čemer smuči ne oddrsnejo, ampak potujejo naravnost vzdolž svoje dolžine. Zarezna 
tehnika izkorišča silo pospeška, ki omogoča izvedbo zavoja, težišče pa je vedno v sre-
dini smuči.(1) Robovi smuči so ukrivljeni, kar omogoča, da zarežejo v smučino z lokom, 
sledijo robovom vreza in omogočijo, da oseba napravi zavoj. Večji kot je nagib smu-
čarja, bolj se smuči upognejo, da se robovi usedejo v smučino, kar jim omogoča sama 
oblika smuči (širše na začetku in koncu in ožje v sredini). To smučarju omogoča, da pri 
izvajanju zavojev porabi kar najmanj energije in pridobi na hitrosti. Reakcijska sila sne-
ga je največja zaradi oprijema, ki ga smučka napravi preko robnikov. Velja, da večji kot 
je nagib, ožji bo zavoj. Pri tem ima veliko vlogo tudi sam radius smuči. Da pri zavijanju 
v polnosti izkoristimo stranski lok smuči, moramo noge postaviti nekoliko narazen in 
istočasno uporabimo oba gležnja, obe koleni.(2,3) Pri zavijanju sodelujeta obe nogi, 
pri čemer je praviloma notranja noga malenkost bolj obremenjena, da generira silo 
proti notranjem zavoju ter nasprotuje centrifugalni sili (1), medtem ko je zunanja noga 
skoraj iztegnjena (4). Obe nogi in koleni sta identično naklonjeni. Kolena se morajo v 
zavoju pomakniti dovolj preko smuči, da lahko z robovi zarežeš v sneg. Trup je zravnan, 
ramena v smeri smuči, noge pokrčene, telo je nagnjeno na notranjo stran zavoja. Po-
memben je tudi položaj ramen – ta so se včasih vrtela od smeri smučanja, danes pa 
ramenska os spremlja oziroma sledi smeri smuči. Težišče je zaradi krajših smuči neko-
liko nižje, da smučar lahko obdrži robniku, brez oddrsa. Tudi prehod iz enega zavoja v 
drugega se izvaja s prehajanjem z robnika na robnik. (2,3)
Čeprav zarezna tehnika omogoča hitrejše smučanje, še posebej v drugi polovici zavoja 
(zavoj v hrib), pa je zaradi položaja telesa večja verjetnost padcev.(1) 

KLAsIFIKACIjA zLOMOV zGORNjEGA DELA GOLENICE
Poznamo številne klasifikacije zlomov zgornjega dela golenice (Schatzker, AO/ASIF, 
Hohl in Luck, Moore, kombinacija zadnjih dveh). Najnovejša klasifikacija (Luo et al.) 
upošteva tri stebre proksimalne golenice (zunanji, notranji in zadnji) in temelji na cT 
slikah. (5,6) Schatzker-jeva klasifikacija (Tabela 1), ki smo jo in jo še vedno s pridom 
uporabljamo, temelji na radioloških karakteristikah zlomov (klasični rentgenogrami) in 
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nam pove nekaj tudi o tem, kolikšna energija je bila potrebna za nastanek določenega 
tipa zloma.

Tabela 1. Zlomi bližnjega dela golence (Schatzker)

Tip I dvodelni zlom lateralnega platoja
Tip II depresijski zlom lateralnega platoja
Tip III depresija centralnega dela lateralnega platoja
Tip IV zlom medialnega platoja
Tip V bikondilarni zlom platoja
Tip VI zlom platoja v povezavi z zlomom proksimalnega dela diafize tibie oz. 

metafizialno-diafizialna separacija.

Zlomi tipov I, II, III veljajo za nizko-energijske poškodbe, preostali trije tipi so visoko- 
energijske poškodbe. Pri zadnjih moramo biti pozorni tudi na pridružene poškodbe 
vezi in živčno-žilnih. (5)
Med zlome zgornjega dela golenice lahko štejemo tudi zlome interkondilarne emi-
nence golenice. Zlome interkondilarne eminence razdelimo v tri skupine; tip I - ne-
dislociran zlom, tip II - delno dislociran, tip III - popolnoma dislociran in tip IV - komi-
nutiven zlom. (7)

sTATIsTIKA pOŠKODb GOLENICE
Zlom golenice je včasih predstavljal več kot 20 % vseh smučarskih poškodb.(8) Naj-
pogostejši je bil spiralni zlom diafize (9). Čeprav se je od leta 1970 pa do danes število 
zlomov pod nivojem kolena zmanjšalo za 83% (10), se je s pojavom zarezne tehnike 
povečalo število poškodb kolena, predvsem poškodb sprednje križne vezi (AcL) ter 
zlomov zgornjega dela golenice (1,6,8,10). Okoli leta 1980 so usnjene smučarske čevlje 
v celoti zamenjali plastični, ki so zaščitili gleženj in s tem zmanjšali število poškodb gle-
žnja, istočasno pa povečali število poškodb golenice nad zgornjim delom čevlja. (8,10) 
Obsežna finska študija, ki je bila opravljena med letoma 2006 in 2012 in je vključevala 342 
oseb, ki so bile obravnavane zaradi zloma golenice pri alpskem smučanju, je pokazala, 
da je najpogostejša poškodba spodnje okončine še vedno spiralni zlom diafize golenice, 
temu pa sledijo zlomi proksimalne golenice. Pri primerjavi starostnih skupin so ugotovili, 
da je pri otrocih pogostejši zlom diafize, medtem ko je bilo pri odraslem največ zlomov 
proksimalne golenice tipa B in c po AO klasifikaciji. (11) Enake rezultate zasledimo tudi 
japonska študija, ki je vključevala 276 poškodovanih med letoma 2004 in 2012 (12).
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Pri poškodbah kolena, moram omeniti še avulzije interkondilarne eminence golenice, 
ki je pri otrocih ekvivalent poškodbe sprednje križne vezi (AcL). Glede na starost poško-
dovanca, so avulzije pogostejše pri otrocih kot pri odraslih, saj so kostne strukture pri 
otrocih šibkejše od vezi. (7,13) Avulzije predstavljajo 14% vseh poškodb AcL vezi. (7)

MEhANIzEM pOŠKODbE:
Da bi ugotovili, kaj je vzrok povečanju števila zlomov proksimalnega dela golenice pri 
zarezni tehniki, moramo poznati mehanizem poškodb. Pri zarezni tehniki mora smučar 
preko kolenskih in skočnih sklepov ohranjati trup v ravnotežnem položaju tudi ob zelo 
hitrih spremembah hitrosti smuči med zavoji oz. v delih zavojev, kjer se hitrost spreme-
ni zaradi nenadne spremembe konfiguracije terena. Pri starejšem načinu smučanja je 
smučar to hitrost lahko uravnaval z oddrsanjem, pri zarezni tehniki pa je uravnavanje 
hitrosti odvisno od izdatnejšega zaključevanja zavojev. Če smučar poskuša hitro za-
virati z oddrsavanjem lahko povzroči nenadzorovan odziv smuči, na katerega pa ni 
pripravljen. Prav tako nenadna sprememba konfiguracije terena lahko vpliva na zmanj-
šanje radija gibanja smuči, s čimer pride do povečanja sil, ki jih mora smučar premagati, 
smučka pa lahko zaradi tega nenadoma močno zavije.(14)
Tipičen mehanizem, ki povzroči poškodbo proksimalnega dela golenice naj bi bil ne-
naden odklon smučke navzven/navznoter, ko smučar z eno nogo zapelje v snežni 
odor/v dolino na grbinastem terenu, pri čemer se smučka ukrivi, močno se zmanjša 
polmer stranskega loka, smučka močno zavije, poveča se sila na koleno. (14,15) Če se 
odkloni navzven pride do poškodbe zunanjega platoja, če se navznoter pa notranjega 
platoja golenice (14).
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Sl. 1.    Nenadni odklon smučke navzven zaradi zmanjšanja radia zavoja v dolini grbine. 
(Veselko, Polajnar, Trobec. Zdrav Vestn 2008)

Sl. 2. Nenadni odklon smučke navznoter zaradi zmanjšanja radia zavoja v dolini grbine. 
(Veselko, Polajnar, Trobec. Zdrav Vestn 2008)

Praviloma so pogostejše poškodbe lateralnega platoja, saj je le-ta manjši in šibkejši 
(manj kostne gostote, manj subhondralne kostnine) kot medialni plato goleni. Mediani 
plato je tudi bolj zaščiten proti varusnim silam preko kontralateralne noge. Vseeno pa, 
če pride do poškodbe medialnega dela, so le-te hujše (povezane tudi s poškodbami 
mehkega tkiva).  Veselko in kolegi so ugotovili, da se sila, ki deluje na koleno med za-
reznim zavojem povečuje s kvadratom spremembe hitrosti smučanja in sorazmerno s 
spremembo radija zavoja. Vezi in kostno tkivo kolena, pa se tem silam upirajo glede na 
mehanske lastnosti. Kost se dobro upira nateznim, tlačnim in strižnim obremenitvam. 
Trdnost le-te pa je odvisna od gostote, oblike, smeri sile in hitrosti. Spongiozna kost ima 
sicer le 5-10% trdnosti kompaktne kosti, se pa lahko 5x bolj deformira kot kompaktna 
kost. Tako lahko pri nenadnih povečanih sil pričakujemo zlome z veliko deformacijo in 
kominucijo (15). 
Čeprav je viden upad števila takšnih poškodb, je kljub spremembi tehnike smučanja 
spiralni zlom diafize golenice še vedno najpogostejši zlom spodnje okončine. Naša 
domneva za takšno stanje je, da je veliko število ljudi sicer prešlo iz klasičnih smuči na 
smuči za zarezno tehniko, vendar ohranilo pa klasičen način smučanja.
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K samemu upadu števila zlomov diafize golenice naj bi prispevalo izboljšanje opreme, 
predvsem sistema vezi in obutve. To naj bi bile: zmanjšanje napetosti med čevljem 
in vezmi ter čevljem in smučko, uvedba standardov, ki vključujejo redna testiranja in 
preglede, čevlji so pri gležnju postali trši, omejili so dorzifleksijo. (8) Mehanizem po-
škodbe naj bi bil najpogosteje padec pri katerem se vezi ne odprejo, pri čemer pride 
do upogiba noge nad predelom manšete smučarskega čevlja, kar generira tolikšno silo 
navora v aksialni smeri, da pride do zloma kosti. Takšnemu zlomu tako pravimo tudi 
˝boot top˝ zlom (8,9,13).
V literaturi je pogosto opisan tudi mehanizem poškodbe imenovan ˝phantom foot˝, ki 
pa je praviloma vzrok za poškodbo vezi. Pri tem mehanizmu smučarja, ki izgubi kontro-
lo potegne nazaj in izgubi ravnotežje, ob tem pritisne na repe smuči, s čimer dobi smu-
čka pospešek, smučarja pa potegne še bolj v sedeč položaj. Pospešek smučke potisne 
golenico preko visokega čevlja v položaj sprednje translacije, ki jo še dodatno poslabša 
napetost štiriglave stegenske mišice, s katero se skuša smučar ujeti.(14) 
Do poškodbe interkondilarne eminence pa pride ponavadi, ko smučar pade nazaj pri 
doskoku, pri čemer pride do rotacije in hiperfleksije kolena. (7)

Sl. 3. »Phantom foot« mehanizem poškodbe kolena pri smučanju .
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»sMuČARsKI« zLOMI pROKsIMALNE GOLENICE (sb jEsENICE 2005-2020)
V SB Jesenice smo od januarja 2005 do letošnjega januarja obravnavali 67 poškodo-
vancev, ki so pri alpskem smučanju utrpeli zlom zgornjega dela golenice in so potre-
bovali operativno zdravljenje.
55 poškodovancev (30 moških, 25 žensk; starih 17-76 let) je imelo sklepne zlome 
proksimalne golenice. Trije poškodovanci so imeli zlom zgornjega dela golenice tipa I 
po Schatzker-ju, 15 poškodovancev tip II, 10 poškodovancev tip III, 8 poškodovancev 
tip IV, 9 poškodovancev tip V in 9 poškodovancev tip VI.
12 poškodovancev (med njimi 7 otrok/mladostnikov) je utrpelo avulzijo interkondilar-
ne eminence golenice.
Vse zlome proksimalne golenice tipa I smo oskrbeli z enim ali dvema vijakoma (2 perku-
tano, 1 odprto). Pri ostalih tipih zlomov proksimalne golenice od leta 2007 uporabljamo 
kotno-stabilne plošče (LcP). Večinoma smo do zloma pristopali preko standarnega an-
tero-lateralnega pristopa. Pri nekaterih posegih smo uporabili tudi artroskop. Ta omogo-
ča, da vidimo kakšna je prizadetost sklepnih struktur (hrustanec, meniski, križne vezi), ki 
naj bi prisotne tudi vse v do 71% primerov. Abdel-Hamid in kolegi so dokazali občutno 
večje število poškodb sprednjih križnih vezi pri zlomih tipa IV in VI po Schatzkerju. (5) 
Artroskopija pride v poštev tudi pri zlomih posteriornega dela, kjer je vizualizacija zloma 
skozi sprednji pristop omejena/otežena. Tako si lahko s pomočjo artroskopije prikažeš 
zlom, preko standardnega anterolateralnega pristopa, pristopiš od spredaj in skozi ko-
stno okno indirektno dvigneš vtisnjeni del sklepne površine in ga nato podpreš s kostnim 
transplantatom oz nadomestkom ter podporno ploščo. (5) Posteriorne pristope uporab-
ljamo redkeje, še največ posteromedialnega pri zlomih tipa IV in V.
Avulzije interkondilarne eminence golenice smo oskrbeli z dvema kanuliranima vija-
koma v desetih primerih in s šivom v dveh. V zadnjih letih poseg praviloma naredimo 
artroskopsko, predtem je bila artroskopija le uvod v artrotomijo in odprto fiksacijo.
Brez zapletov ne gre. Pri enem poškodovancu z zlomom zgornjega dela golenice tipa VI 
je pooperativno prišlo do infekta, pri drugem z zlomom tipa V pa je po artroskopiji kolena 
prišlo do kompartment sindroma in posledično nujne fasciotomije. Pri treh poškodovan-
cih smo s korektivno osteotomijo izboljšali funkcionalni rezultat zdravljenja.

EpILOG
Če se vrnemo h kolegu internistu s smučarskim »eksplozijskim« zlomom proksimalne 
stegnenice pripeljanem v bolnišnico na koncu mesta na predvečer IATROSSKI-ja, lahko 
ugotovimo, da gre pri smučarskih zlomih proksimalne golenice za visoko-energijske 
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kompleksne poškodbe kolena, pri katerih zlom spremljajo poškodbe hrustanca, vezi in 
mehkih tkiv, kar moramo upoštevati v vseh fazah oskrbe.
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pOVzETEK: Kompleksne poškodbe kolena predstavljajo velik izziv za kirurga, saj se 
pogosto ne more opreti na splošno priznana pravila osteosinteze ali rekonstrukci-
je vezi. Operacije so tudi tehnično zahtevne. Rezultati zdravljenja so tudi zaradi pri-
marne poškodbe, na katero nimamo vpliva, pogosto slabi. Pri načrtovanju operativnih 
posegov moramo nujno upoštevati stanje mehkih tkiv, saj gre največkrat za visokoen-
ergijske poškodbe. Za izboljšanje strategije, kako pristopiti h kompleksnim poškod-
bam je pametno retrogradno analizirati odločitve o načinu zdravljenja pri konkretnih 
poškodbah in se tako učiti tudi na lastnih napakah.

uVOD: V teoriji kot kompleksne poškodbe kolena opisujemo kominutivne intraar-
tikularne zlome distalne stegnenice ali proksimalne golenice, multiligamentarne 
poškodbe kolena ali kombinacije skeletnih in ligamentarnih poškodb. V praksi se iz-
kaže, da so to vse poškodbe kolena, pri katerih podvomimo v svoj znanje in spretnost, 
se zavedamo, da bo med in po operaciji prihajalo do zapletov in bo končni rezultat 
zdravljenja najverjetneje slab. Najpogosteje gre za visokoenergijske poškodbe. Zara-
di kompleksnosti poškodb težko sledimo osnovnim principom osteosinteze zlomov 
ali oskrbe poškodovanih vezi. Pri odločanju o načinu zdravljenja moramo še bolj kot 
sicer upoštevati komplianco pacienta, kvaliteto kosti, stanje mehkih tkiv in morebitne 
poškodbe žil ali živcev. Odločitev o načinu zdravljenja je pogojena tudi s pacientovimi 
pričakovanji in realnimi potrebami.

KOMPLEKSNE POŠKODBE KOLENA 
Tomaž Randl, dr. med.
UKC Ljubljana
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METODE: Jasni napotki, kako oskrbeti kompleksno poškodbo kolena, ne obstajajo. 
Poškodbe so preveč raznolike in vsak kirurg se o načinu zdravljenja konkretnega pri-
mera odloča na osnovi znanja, izkušenj in opreme, ki mu je na voljo. Analiziral sem 
4 primere kompleksnih poškodb kolena in retrogradno analiziral odločitve pri izbiri 
načina zdravljenja.

PRIMER 1: 50 letni moški, poškodovan pri vožnji s skuterjem. Visokoenergijska poškodba. 
Kominutivni intraartikularni zlom proksimalne golenice z avulzijo tibialnega narastišča 
sprednje in zadnje križne vezi (AO 41-c3). Brez nevrocirkulatornih izpadov, mehka tkiva v 
predelu zloma niso ogrožena. 4 dni po poškodbi osteosinteza preko posteromedialnega 
(Luo) in posterolateralnega (Frosch) pristopa. 7 dni po operaciji odpuščen domov.

PRIMER 2: 20 letni moški si je pri nerodnem sestopu s pločnika izpahnil pogačico in 
zlomil lateralni kondil stegnenice. Nizkoenergijska poškodba. cT pokaže Hoffa intraar-
tikularni zlom lateralnega kondila stegnenice z impresijo sklepne površine in prostim 
osteohondralnim fragmentom (AO 33-B3). Mehka tkiva niso ogrožena, brez nevro-
cirkulatornih izpadov. 5 dni po poškodbi osteosinteza zloma preko lateralnega pristo-
pa in podpora sklepne površine s chronOS kocko. 6 dni po operaciji odpuščen domov.

PRIMER 3: 58 letno žensko je kot kolesarko zbil osebni avtomobil. Visokoenergijska 
poškodba. Kominutivni zlom epifize in metafize proksimalne golenice z avulzijo tibi-
alnega narastišča sprednje in zadnje križne vezi (AO 41-c3). Mehka tkiva so ogrožena, 
brez nevrocirkulatornih izpadov. Urgentno postavimo cevni premostitveni zunanji fik-
sater. Na travmatološkem konziliju se odloči v prid dokončnega zdravljenja z odprto 
repozicijo in osteosintezo s ploščami in vijaki. 13 dni po poškodbi naredimo osteo-
sintezo preko medialnega in anterolateralnega pristopa. 8 dni po operaciji pacientko 
premestimo v zdravilišče. Ob odpustu so mehka tkiva vitalna, ni znakov infekta.

PRIMER 4:  49 letnega moškega je kot pešca zbil kombi. Visokoenergijska poškodba. Pri-
peljan intubiran na urgenco, v prostor za reanimacijo. Ugotovljena politravma. Spregle-
dan izpah levega kolena. Med hospitalizacijo v centru za intenzivno terapijo ugotovi-
mo deformacijo levega kolena in ga imobiliziramo z longeto. Zaradi še vedno prisotne 
varus deformacije 3 tedne po poškodbi postavimo premostitveni cevni fiksater. 35 
dni po postavitvi zunanjega fiksaterja sledi rekonstrukcija zadnje križne vezi s tetivo 
kvadricepsa in lateralnega kolateralnega ligamenta s tetivo semitendinozusa. Zaradi 
pridruženih poškodb glave, vratne hrbtenice in desnega kolena napoten v URI Soča.
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REzuLTATI:

PRIMER 1: repozicija in osteosinteza medialnega kondila sta bili uspešni. Repozicija in 
fiksacija posterolateralnega sklepnega fragmenta pa ni uspela, saj skozi posterolater-
alni pristop nismo uspeli podpreti fragmenta. RTG po operaciji je pokazal zadovoljiv 
položaj fragmentov, vendar je zavajajoč. Pričakovati je zgodnejšo artrozo na lateralni 
strani sklepa, kjer površine niso kongruentne.

PRIMER 2: zaradi večfragmentnega zloma med operacijo ni uspelo zadovoljivo repon-
irati in podpreti impresije sklepne površine s chroOS kocko in vijaki. RTG je pokazal, da 
velik del sklepne površine lateralnega kondila stegnenice ni kongruenten. Na kontrol-
nem RTG slikanju 1 mesec po operaciji je bila impresija še bolj očitna. Predvidena so 
nadaljnja diagnostika s cT slikanjem in posegi za popravo impresije sklepne površine.

PRIMER 3: z repozicijo fragmentov in osteosintezo smo bili glede na stopnjo kominuci-
je zadovoljni. Tudi RTG po operaciji je pokazal zadovoljiv položaj fragmentov. Pacientka 
je začela med rehabilitacijo v zdravilišču tožiti zaradi bolečin in otekanja kolena. Po-
višani parametri vnetja in pacientkine težave se niso skladali s klinično sliko, kjer nismo 
našli rdečine, večje otekline ali fistule. Za revizijo ali antibiotično zdravljenje se nismo 
odločili. Šele dobre 3 mesece po začetku težav, ko postane pacientka febrilna 38.4°c in 
cRP doseže 211 mg/L, smo odstranili osteosintetski material, odvzeli material za mikro-
biološko preiskavo in našli motno tekočino v kolenu. 6 dni kasneje smo med artroskop-
ijo odstranili še hrustančni sekvester iz posteromedialnega recesusa kolena. Infekt po 
antibiotičnem zdravljenju je izzvenel. RTG pokaže možnost žarišč osteitisa.

PRIMER 4: že pri poskusu repozicije kolena ob postavitvi premostitvenega fiksaterja je 
bilo ugotovljeno, da se v AP smeri golenice ne da postaviti v povsem nevtralen položaj. 
Kljub temu smo se odločili za rekonstrukcijo zadnje križne  in lateralne kolateralne vezi. 
Že zelo kmalu po rekonstrukciji je prišlo do ponovnega spontanega izpaha kolena. 
Položaj tibialnega tunela za transplantat PcL ni bil idealen in tudi sile, ki so delovale na 
transplantat, so bile prevelike. Koleno je bilo močno deformirano in re-rekonstrukcija 
vezi ni bila več mogoča. Ob pomoči ortopeda smo pacientu vstavili totalno kolensko 
endoprotezo.
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zAKLjuČEK: opisani štirje primeri zdravljenja kompleksnih poškodb kolena potrjujejo, 
da je za dober končni rezultat nujen dober predoperativni načrt. Sem spadajo ustrez-
na slikovna diagnostika, izbira kirurškega pristopa, izbira osteosintetskega materiala in 
tudi kirurga, ki bo sposoben izvesti načrtovan poseg. Ne smemo pozabiti, da so poleg 
kosti poškodovana tudi mehka tkiva. Zaradi zahtevnih in dolgih operacij v kombinaciji 
z visokoenergijsko poškodbo, so pogosti tudi pooperativni infekti. Pri pacientih, kjer 
dokončna osteosinteza ali rekonstrukcija vezi ne bo mogoča v krajšem času, je smisel-
no postaviti premostitveni zunanji fiksater.
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Ključne besede: koleno, extenzorni mehanizem, raztrganine
Key words: knee injuries, extensory mechanism, ruptures

IzVLEČEK
Prispevek obravnava ligamentarne poškodbe ekstenzornega mehanizma kolena (raz-
trganine kvadricepsove kite in patelarne vezi) z vidika njihove pogostosti, načinov 
zdravljenja in rehabilitacije. Poudarek je na izkušnjah kirurgov Splošne bolnišnice Jese-
nice, pridobljenih z retrogradno analizo primerov iz klinične prakse v zadnjih 20. letih.

AbsTRACT
The epidemiology, methods of treatement and rehabilitation of ligamentous injuries 
of knee extensor mechanism (i.e. quadriceps tendon and patellar ligament ruptures) 
are presented in this article. The emphasis is on retrospectively analysed clinical experi-
ences from General Hospital Jesenice acquired in the last 20 years by trauma surgeons.

LIGAMENTARNE POŠKODBE 
EKSTENZORNEGA MEhANIZMA KOLENA. 
20-letne izkušnje.

LIGAMENTOUS INJURIES  
OF ThE KNEE EXTENSORY MEChANISM. 
20-years experience. 
Rok Leban, dr. med., prim. Matej Andoljšek, dr. med.
Splošna bolnišnica Jesenice
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uVOD
Ekstenzorni mehanizem kolena sestavljajo štiriglava stegenska mišica s svojo kito, po-
gačica kot sezamoidna kost in patelarna vez. Do poškodb lahko pride bodisi pri preko-
merni fleksiji ali ekstenziji kolena bodisi pri neposrednem topem ali ostrem udarcu v 
strukture, ki tvorijo mehanizem (1–16). Med poškodbami tega dela gibal prevladujejo 
zlomi pogačice (17, 18). Ligamentarne poškodbe ekstenzornega mehanizma kolena 
(LPEMK) so raztrganine kvadricepsove kite (RKK) in patelarne vezi (RPV).

EpIDEMIOLOGIjA
Iz podatkov v literaturi je razvidno, da je suprapatelarna raztrganina približno dvakrat 
pogostejša kot infrapatelarna (19). Moški se poškodujejo v povprečju mlajši in štiri- do 
osemkrat pogosteje kot ženske (17, 20, 21). Pri mlajših od 40 let prevladujejo RPV, pri 
starejših od 40 let pa RKK (20). Razlog za to si lahko poenostavljeno razložimo na sledeč 
način. Vlakna globokih slojev kvadricepsove kite se naraščajo na zgornji rob pogačice, 
vlakna povrhnjih slojev pa potekajo preko sprednje strani pogačice in se nadaljujejo v 
patelarno vez (22, 23). Prečni presek kvadricepsove kite je tako večji kot prečni presek 
patelarne vezi. Ob predpostavki, da je kvaliteta vlaken obeh struktur enaka, patelarna 
vez torej predstavlja šibkejšo točko in se pri mladih ljudeh pogosteje raztrga. Pri starejših 
pa pride do degeneracije tkiva. Ta je izrazitejša v neožiljenem delu kvadricepsove kite, 
ki nalega na stegnenico, zaradi česar šibkejša točka postane kvadricepsova kita (24, 25).

V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) smo v letih 2000–2019 obravnavali 156 primerov 
LPEMK pri 147 poškodovancih. Pri treh poškodovancih je namreč prišlo do ponovne 
RKK 3–7 mesecev po operaciji, pri eni poškodovanki do obojestranske RKK istočasno, 
pri enem poškodovancu do obojestranske RPV istočasno, pri enem poškodovancu do 
obojestranske RKK ob različnih časih in pri enem poškodovancu do obojestranske RKK 
ob različnih časih ter do ponovne raztrganine na obeh straneh 4 oz. 6 mesecev po ope-
raciji. V analizi so zajeti le primeri popolnih raztrganin, kjer je bilo potrebno operativno 
zdravljenje. Pri dveh primerih LPEMK ni šlo za raztrganino, temveč za ostro poškodbo 
kvadricepsove tetive oz. mišice pri smučanju; zaradi enakega zdravljenja in rehabilitaci-
je sta vključena v pričujočo analizo. 

Med vsemi LPEMK se je poškodba pri ženskah zgodila v 15 primerih (11 RKK in 4 RPV), 
pri moških pa v 141 primerih (115 RKK in 26 RPV). Povprečna starost poškodovancev je 
bila 58,4 let (pri RKK 61,3 let in pri RPV 46,0 let). Povprečna starost poškodovancev po 
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spolu se ni bistveno razlikovala (ženske 59,3 let in moški 58,3 let). Večina poškodb je 
bila kirurško zdravljenih znotraj 14 dni po nastanku, 15 poškodb (ponovne raztrganine 
tu niso vštete) pa več kot 14 dni po nastanku. Mediana trajanja hospitalizacije je ne 
glede na spol ali mesto raztrganine 3 dni (ženske [2–31], moški [1–21], RKK [1–31] in 
RPV [1–10]).

Število primerov LPEMK se z leti povečuje, kar lahko pripišemo vse večji aktivnosti sta-
rejše populacije. Če upoštevamo, da SBJ oskrbuje okrog 190.000 prebivalcev, lahko 
ocenimo povprečno letno incidenco raztrganin v obdobju zadnjih 20 let. Za RKK je 
ta 3,32/100.000 prebivalcev, za RPV pa 0,79/100.000 prebivalcev. Če bi upoštevali le 
odraslo populacijo, bi bili vrednosti še višji, zaradi migracij prebivalstva in turizma pa so 
ti podatki le okvirna ocena.

zDRAVLjENjE IN REhAbILITACIjA
Manjše delne raztrganine zdravimo z imobilizacijo in fizioterapevtsko obravnavo. Po-
polne ali obsežne delne raztrganine pa je potrebno zdraviti operativno. Stremeti je pot-
rebno k čimprejšnji postavitvi diagnoze in operaciji, saj čas do operacije pomembno 
vpliva na prognozo (9, 10, 12, 20, 26–28). Raztrganine na kostno-kitnem stiku zdravimo 
s pritrditvijo konca kite na narastišče, najpogosteje s kostnimi šivi. Pri raztrganinah v 
sredini kite napravimo primarni šiv konec s koncem. Šivamo z neresorbilnimi materi-
ali (29, 30). Največkrat uporabljamo tehniko transosalnih šivov, možna pa je uporaba 
šivnih sider. Prednosti šivnih sider so manjši poseg v pogačico, lahek dostop do mesta 
vsaditve skozi majhno incizijo, večja moč popravila, manjša obremenitev materiala ob 
šivni liniji na pregibu, krajši operativni čas, enostavna uporaba in izkušnje z uporabo 
drugod po telesu, manjša tvorba vrzeli v kiti med obremenjevanjem, zgodnja mobi-
lizacija in hitrejše okrevanje (19, 29). Slabosti pa so višja cena in otežena odstranitev 
materiala v primeru okužb (29).

Pri kompleksnih raztrganinah, slabi kakovosti tkiva in zapoznelih operacijah je potreb-
na dodatna ojačitev (9, 28, 31). Pri močni kontrakciji kite ali če je ohranjenega premalo 
zdravega tkiva za neposredno šivanje raztrgane strukture pa je potrebna podaljšava 
ostanka kite ali rekonstrukcija struktur. Ojačitev lahko napravimo z umetnimi materiali 
ali tkivnimi režnji in presadki. V literaturi so opisane tehnike ojačitev z raznimi proste-
tičnimi vezmi, cerklažno žico, močnim šivom in celo zunanjo fiksacijo pri RPV (20, 29, 
31–37). Kvadricepsovo kito lahko ojačamo s tkivnim režnjem po Scuderiju, podaljšamo 
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pa s tehniko po codivilli (3, 14, 18). Za ojačitev patelarne vezi sta najbolj uporabna kitna 
presadka mišice semitendinozus ali gracilis, ki sta dostopna skozi isto incizijo, kot pate-
larna vez (3, 33, 38, 39). Za rekonstrukcijo patelarne vezi pa so opisane tehnike uporabe 
kostno-kitnih presadkov iz Ahilove kite ali ekstenzornega mehanizma kolena bodisi iz 
avtolognega ali homolognega tkiva (40–44).

Obravnava po operaciji zajema imobilizacijo kolena v ekstenziji ter vaje za povrnitev 
obsega giba in mišične moči. Avtorji starejših prispevkov praviloma priporočajo daljše 
obdobje imobilizacije (3–11 tednov), v mlajših prispevkih pa predlagajo takojšnje funk-
cionalno zdravljenje z uporabo kolenske opornice, ki dovoljuje nadzorovano razgiba-
vanje in zgodnje obremenjevanje kolena s celo težo (9, 10, 13, 45, 46). Namen krajšanja 
obdobja imobilizacije je odprava nastanka adhezij v sklepu ter kontraktur in izgube 
mišične mase štiriglave stegenske mišice (12, 13, 46). Med konzervativnimi in funkcio-
nalnimi pooperativnimi protokoli v končnem izidu ni bistvenih razlik, razen hitrejšega 
povratka na delo pri poškodovancih s funkcionalno pooperativno oskrbo (46).

V zadnjih 20. letih smo v SBJ za popravilo LPEMK največkrat uporabili transosalni šiv 
ali neposredni šiv kite oz. ligamenta, kjer je bilo to mogoče. Pri osmih primerih RPV 
in enem RKK smo šiv ojačali z žično zanko, pri dveh primerih RPV pa smo poleg šiva 
vezi naredili osteosintezo tibialne abrupcije z vijakom. Le pri eni ponovni RKK smo na-
redili ojačitev po Scuderiju. V letih 2000–2006 smo praviloma vsem poškodovancem 
po operaciji za 6 tednov imobilizirali koleno, nato pa so bili deležni fizioterapevtske 
obravnave. V kasnejših letih smo imobilizacijo z longeto vse bolj opuščali ali bistveno 
skrajšali čas imobilizacije. Namesto tega smo poškodovancem za 5–7 tednov namestili 
stabilizacijsko opornico in jim omogočili hitrejši začetek razgibavanja. Po odpustu iz 
bolnišnice smo pri dveh tretjinah primerov naredili 3 kontrolne preglede ali manj. Pri 
32 primerih je pooperativno prišlo do enega ali več zapletov. Pri devetih primerih je 
prišlo do pomembnega izliva v sklep ali hematoma. Pri dveh je bila zaradi tega pot-
rebna revizijska operacija – odstranitev burze oz. hematoma, pri ostalih je zadoščala 
punkcijska izpraznitev. Pri enem poškodovancu smo odstranili boleč ostanek burze, ki 
pa ni povzročal izlivov. Pri šestih primerih smo na kontrolnem pregledu opisali nepo-
polno ekstenzijo ali popuščanje šivov. Pri petih poškodovancih je prišlo do poopera-
tivne okužbe ali suma nanjo, zaradi česar so prejemali antibiotično terapijo. Pri treh je 
prišlo do trombotičnega zapleta – pri enem do globoke venske tromboze, pri enem do 
povrhnjega tromboflebitisa, pri enem pa do pljučne embolije (4 mesece po poškodbi, 
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tako da je ne moremo neposredno pripisati imobilizaciji). Pri štirih smo po daljšem 
časovnem obdobju v naši ustanovi ugotovili patelofemoralno hondropatijo oz. artro-
zo, ki smo jo povezali s stanjem po poškodbi. Pri dveh primerih je prišlo do nastanka 
granuloma zaradi retiniranega šiva, pri enem do nastanka kitnega gangliona, pri enem 
pa do boleče brazgotinske nevropatije. Pri enem poškodovancu je prišlo do prehodne 
pareze peronealnega živca, kar lahko pripišemo utesnitvi pri imobilizaciji z longeto. Pri 
dveh poškodovancih z RPV je prišlo do strganja žične zanke, vendar brez ponovne raz-
trganine patelarne vezi. En poškodovanec je drugi pooperativni dan utrpel možgansko 
kap, zaradi česar je kasneje umrl.

Preverili smo, ali kateri od opazovanih dejavnikov vpliva na pojav pooperativnih zaple-
tov. Primerjali smo skupino z zapleti in skupino brez njih, glede na starost in spol poško-
dovancev, lokacijo raztrganine (RKK ali RPV), čas od poškodbe do operacije (≤14 dni ali 
>14 dni) in vrsto rehabilitacije (polna šesttedenska imobilizacija z longeto ali kratkotrajna 
imobilizacija z longeto s kasnejšim razgibavanjem z opornico ali takojšen pričetek posto-
pnega razgibavanja s stabilizacijsko opornico). Atributivne spremenljivke smo analizirali s 
Fisherjevim testom, kvantitativne spremenljivke pa z Mann-Whitneyevim testom U. No-
ben dejavnik v naši raziskavi nima statistično značilnega vpliva na pojavnost zapletov.

Med leti 2003–2012 operirane poškodovance z RKK smo povabili na dodaten kontro-
lni pregled, kjer smo z vprašalnikom, kliničnim pregledom in kontrolnim rentgenog-
ramom kolena preverjali splošno zadovoljstvo, povrnitev k aktivnostim 6 mesecev po 
poškodbi, proces rehabilitacije, obseg gibanja v kolenu in mišično moč. Od 46 se jih je 
odzvalo 32. Ugotovili smo boljši izid zdravljenja pri uporabi transosalnih šivov v primer-
javi z uporabo neposrednih šivov. Mladi in zdravi poškodovanci brez dejavnikov tve-
ganja so se po 6 mesecih v večji meri vrnili na raven predpoškodbene aktivnosti. Sta-
rejši in komorbidni poškodovanci so potrebovali daljšo in intenzivnejšo rehabilitacijsko 
obravnavo. Večina poškodovancev je bila na splošno zadovoljna z izidom. Po naših 
izkušnjah starost, prisotnost sistemskih bolezni in kvaliteta fizioterapevtske obravnave 
vplivajo na izid zdravljenja.

zAKLjuČEK
Z LPEMK se bomo v prihodnosti v klinični praksi vse pogosteje srečevali zaradi aktivnej-
šega življenjskega sloga starejše populacije. Obstaja več možnosti operativnih tehnik 
popravila, vendar nobena ne izstopa po rezultatih. Mnogo bolj kot izbira tehnike je po-
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membna hitrost obravnave. Splošno sprejet način pooperativne obravnave je nekajte-
denska imobilizacija kolena, vendar se je v zadnjem obdobju za učinkovitejše izkazalo 
takojšnje zgodnje nadzorovano funkcionalno zdravljenje.
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Poškodbe kvadricepsa, tetiv in patelarnega ligamenta so najpogostejše pri športnikih 
in aktivnih odraslih ljudeh. Konzervativno zdravljenje je za večino največkrat zadostno. 

M. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis, m. vastus intermedius sestav-
ljajo skupino mišic kvadricepsa.  Kvadriceps omogoča močen izteg kolena. Kvadriceps 
oživčuje n. femoralis. Mišice se naraščajo na pogačico s skupno kvadricepsovo tetivo, 
ta pa pogačico ovije in se pripenja na tuberositas tibie. Del tetive, ki se nahaja pod 
spodnjim robom pogačice, imenujemo patelarni ligament. 

Do poškodbe mišic kvadricepsa in patelarnega ligamenta največkrat pride pri šprintih, 
skakanju ter eksplozivnih gibih, kjer morajo mišice proizvesti moč ter dvig (odbojka, 
košarka, skakanje v višino ali daljino). Do poškodb patelarnega ligamenta pride največ-
krat pri mlajših od 40 let, pri ekstremno eksplozivnih gibih. Pogostejše so od strganine 
tetive kvadricepsa, ki nastane večkrat pri starejših od 50 let. Pogosteje je poškodovana 
dominantna noga (odrivna noga).

Pri popolnih strganinah patelarnega ligamenta pacienti ob poškodbi slišijo pok ali 
občutek pretrganja v področju pogačice, temu pa sledi takojšnja oteklina kolena ter 
nezmožnost obremenjevanja poškodovane okončine. Pacient ne more iztegniti noge 
niti je dvigniti od podlage v iztegnjenem položaju. Največkrat se patelarni ligament 
pretrga 2 cm nad narastiščem na tuberositas tibie. 

Največkrat je popolnim strganinam tetive kvadricepsa ali patelarnega ligamenta prid-
ružen avulzijski zlom pogačice. Strganino in zlom pogačice si najlažje prikažemo z RTG 
posnetkom kolena v AP in lateralni smeri. Nizkoležeča pogačica (patella baja) nakazuje 
strganino tetive kvadricepsa, visokoležeča pogačica (patella alta) pa nakazuje strgani-

POŠKODBE PATELARNEGA LIGAMENTA
Danijel Fabjan, dr.med.
Marko Rifel, dr.med.
SB Trbovlje
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no patelarnega ligamenta. Zelo učinkovita je tudi preiskava z UZ.
Poškodbo ligamentarnega aparata kolena si lahko prikažemo tudi z MR preiskavo, ven-
dar le, kadar ne gre za jasno klinično sliko ali kadar sumimo na pridruženo patologijo 
(skrb za tumorske spremembe), kadar po konzervativni terapiji ne pride do izboljšanja 
ali kadar mora biti končna diagnoza čimprejšnja.

Pri tendinopatijah tetive kvadricepsa in patelarnega ligamenta se svetuje hlajenje z 
ledom, NSAR, počitek z dvignjeno nogo ter razbremenjevanje ob hoji z berglami. Za-
željena je čimprejšnja fizioterapija z razgibavanjem ter izometričnimi raztegovalnimi 
vajami, ki jim sledijo visoko obremenilne vaje, takoj, ko bolečinska faza izzveni. 

Pri delnih raztrganinah je potrebna imobilizacija za 3-6 tednov, s tedenskimi kontro-
lami. Takoj ko lahko pacient iztegnjeno nogo dvigne od podlage brez bolečin, lahko 
prične s krčenjem kolena, vendar le do točke nelagodja. Sledijo izometrično krčenje 
kvadricepsa, dvigovanje iztegnjene noge in krčenje kolena. celjenje se klinično po-
kaže, ko pacient nima bolečin pri polni gibljivosti v kolenu ter pri iztegu proti uporu. 

Operativna terapija je potrebna le pri popolnih in subtotalnih strganinah patelarnega 
ligamenta ter tetive kvadricepsa. Operacijo je dobro opraviti znotraj 1 tedna po poškodbi. 

Komplikacije pri zdravljenju: miozitis osifikans, kompartment sindrom sprednjega dela 
stegna, oslabelost kvadricepsa. 
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ZLOMI POGAČICE
Marko Rifel, dr.med., Danijel Fabijan, dr.med.
SB Trbovlje

Pogačica je največja sezamoidna kost v našem telesu in se nahaja v tetivi štiriglave 
stegenske mišice, tik pod kožo in burso  pred femoralnimi kondili.
Služi izboljšanju  mehanizma kolenske ekstenzije ,ščiti koleno pred direktno travmo in 
je pomembna tudi za prehrano sklepnega hrustanca distalnega femurja.

Ima obliko trikotnika z bazo kranialno in apeksom kaudalno.
V posteriornem delu ima sklepno površino  s katero drsi med kondiloma femurja in jo 
sestavljata  večja lateralna in manjša medialna faseta. Zadnjo površino v zgornjih 3/4  
pokriva hrustanec, ki je eden najdebelejših v našem telesu (tudi do 1cm), v distalni 1/3 
pa se nahaja narastišče patelarnega ligamenta. 
Na anterosuperiornem delu baze se nanjo naraščata tetivi štiriglave stegenske mišice 
in fascije lata. Tetiva, ki je iz treh plasti-zgornja plast je podaljšek fascije m.rectus femo-
ris, srednja plast je podaljšek fascije m.vastus medialis in lateralis, globoka plast pa je 
podaljšana fascija m.vastus intermedius. Tetiva ki obda pogačico se na spodnjem delu 
nadaljuje v patelarni ligament,ki se narašča na tuberositas tibije.
Na obeh strani jo dodatno ojačujeta medialni in lateralni retinakulum. Medialni pate-
larni retinakulum je podaljšek tetive m.vastus ki se naraščata na superomedialni rob 
pogačice in distalno na medialni rob golenice. Lateralni patelarni retinaculum pa je 
podaljšek tetive m. vastus lateralis in se narašča na superolateralni rob pogačice in dis-
talno na lateralni kondil golenice.Če pri zlomu pogačice retinakula ostaneta cela, paci-
ent ohrani sposobnost aktivne ekstenzije kolena.

Pogačico prehranjujejo zgornje,srednje in spodnje veje art. geniculate. Vstopajo v pre-
delu centralnega dela pogačice in  spodnjega pola,kar je pomembno pri transverzal-
nih zlomih v srednji 1/3 pogačice,kjer lahko pride do motene prekrvavitve  zgornjega 
pola in nevarnosti nastanka avaskularne nekroze.
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V 80 % nastane pogačica iz enega osifikacijskega jedra,  v preostlih 20 % pa iz dveh ali 
celo treh ločenih centrov. Če se ti centri ne združijo pride do anatomske variante »pa-
tella bipartita«,incidenca je 0,2 do 6 %, pogostejša je pri moških, pojavi se obojestran-
sko, vendar v literaturi opisujejo enostransko pojavljanje  celo do 60%.
Problem te anatomske variante je podobnost z RTG izgledom zloma. Pri ločevanju si 
pomagamo tako z obliko kot z lokacijo »zloma« na RTG sliki. Pri pateli bipartidi  sta oba 
dela  gladkih oblik, z jasno vidnimi kortikalisi  in z minimalnim razmikom. Tudi lokacija 
je tipična in je po Saupe-jevi klasifikaciji v 5% v predelu spodnjega pola (tip I.),v 20% 
lateralno ali vertikalno (tip II) in v 75% superolateralno (tip III).

Zlomi pogačice predstavljajo približno 1% vseh zlomov v našem telesu in so dvakrat 
pogostejši pri moških, najpogosteje se pojavljajo v starosti med 20 in 50 letom.

MEhANIzEM pOŠKODbE IN ObLIKE zLOMOV:

Mehanizem poškodbe pogosto določa tip zloma.
Do poškodbe pride bodisi ob direktni sili -padec na koleno ali udarec v koleno (ob pro-
metnih nesrečah - udarcu v armaturo). Pri tem mehanizmu pride najpogosteje do zvez-
dastega ali kominutivnega, a ponavadi  minimalno dislociranega zloma.Ti zlomi so pogo-
stejši pri starejših(dovzetnejši za padce),ki imajo tudi slabo kvaliteto kosti (osteoporoza).
Pri visokih energijah pa je vedno treba pomisliti še na pridružene poškodbe (medenica, 
kolk, stegnenica).

Pri indirektni sili pa pride do močne kontrakcije štiriglave stegenske mišice ob flekti-
ranem  kolenu(kar se zgodi bodisi pri doskoku z višine ali pa nenadni deceleraciji,npr.
pri hitrem teku),ki preseže trdnost pogačice in se le ta prelomi(največkrat v srednji ali 
distalni 1/3) ali pa  pride do avulzijskega zloma zgornjega ali spodnjega pola pogačice. 
Tovrstni zlomi so ponavadi prečni(transverzalni), dislocirani(vlek štiriglave stegenske 
mišice), s pridruženo raztrganino obeh retinakulov.

Pogosto pa gre za kombiniran mehanizem, ko pacient poskuša preprečiti padec z izte-
gom kolena - ob tem se fragmenta patele razmakneta in pogačica še udari ob podlago.

O dislociranem zlomu pogačice govorimo,kadar gre za intraartikularno stopničko več 
kot 2 mm in/ali  razmik (dislokacijo) fragmentov več kot 3 mm.
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Vertikalni zlomi so bistveno redkejši kot prej opisani in nastanejo lahko ob delovanju 
obeh opisanih mehanizmih.

Osteohondralni in hondralni zlomi  pa so pogostejši pri mladih, ob direktnih udarcih 
ali pri izpahih pogačice.

Še redkejši so »stress« zlomi, ki  jih ponavadi vidimo pri špornikih.

KLINIČNA sLIKA zLOMA pOGAČICE

Diagnozo zloma pogačice postavimo na podlagi anamneze ( bolečine  v predelu kole-
na, mehanizem poškodbe-sklepamo na tip zloma), kliničnega pregleda, dokončno pa 
potrdimo z nadaljno slikovno diagnostiko - ponavadi zadostuje že RTG slikanje.

Pri kliničnem pregledu se osredotočimo na:
- inspekcijo 

•	 stanje	mehkih tkiv-otekline,odrgnine,rane…zanima nas morebitna komu-
nikacija z zlomom (odprti zlomi). V primeru dvoma si lahko pomagamo z 
intraartikularno aplikacijo fiziološke raztopine z dodatkom manjše količine  
metilenskega modrila ter nato opazujemo morebitno pronicanje obarvane-
ga medija skozi rane.

•	 gibljivost-poudarek je na sposobnosti ekstenzije kolena, ponavadi dvig od 
podlage(vsaj 15cm) ali pa izteg delno skrčenega kolena…včasih je potreb-
no pred tem testom izprazniti sklep ali celo vanj aplicirati manjšo količino 
lokalnega anestetika,da izključimo bolečino kot vzrok nezmožnosti dviga 
noge).

- palpacija-ugotavljamo mesto maksimalne bolečnosti ter morebitne defekte v kon-
tinuiteti kosti (zlom) ali pa mehkih tkiv(poškodbe tetiv).Ponavadi je prisoten he-
martros,na katerega posumimo že na podlagi izbočenih recesusov,potrdimo pa z 
»ballotma testom«

Slikovna diagnostika vključuje:
- RTG slikanje kolena-ponavadi zadostuje že anteroposteriorna in lateralna projek-

cija,s katerima lahko dokažemo večino zlomov pogačice,za boljši prikaz sklepnih 
zlomov (osteohondralni zlomi) pa si lahko pomagamo s t.i. »sunrise« projekcijo,ki 
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pa zahteva fleksijo kolena(aspiracija sklepa,aplikacija lokalnega anestetika),ali pa s 
poševnimi projekcijami. Včasih si lahko pomagamo tudi s primerjavo z zdravim ko-
lenom (kontralateralni RTG kolena),še posebej pri sumu na bipartitno patelo (a ne 
pozabimo,da je celo do 60% le na eni strani !!)

- UZ preiskava je dobra preiskovalna metoda v rokah dobrega ultrazvočista,saj z njo 
lahko ugotovimo tako zlome,določimo dislokacije,poškodbe mehkih tkiv (tetiv),po-
leg tega pa je preiskava dinamična 

- cT preiskava kolena in MRI kolena sta preiskavi,ki se ju redko poslužujemo pri dia-
gnostiki poškodb pogačice,prideta pa v poštev za izključitev drugih poškodb,pred-
vsem intraartikularnih mehkih tkiv (meniskus,križne vezi)

Pri sumu na zlom pogačice diferencialno diagnostično pridejo v poštev še druge po-
škodbe v tem predelu… izpah ali subluksacija pogačice, raztrganine tetiv kvadricepsa 
ali ligamenta patelare, zlomi distalnega femurja ali proksimalne tibije, poškodbe vezi ali 
meniskusov ali poškodbe mehkih tkiv ( raztrganine ali kontuzije ).

zDRAVLjENjE zLOMA pOGAČICE

Tako kot za vse zlome kosti, je potrebno  tudi pri zlomu pogačice upoštevati t.i. »perso-
nality« poškodbe,ki vključuje:
- pacienta (pridružene bolezni ki bi bile lahko kontraindikacija za anestezijo, nezmo-

žnost za rehabilitacijo po ORIF)
- mehka tkiva (odprti zlomi,bulozni edem,poškodba kožnega pokrova na mestu 

predvidenega pristopa)
- tip zloma-ali so prisotne indikacije za operativno zdravljenje?

•	 intraartikularna	stopnička	več	kot	2	mm	in/ali		
•	 razmik	(dislokacijo)	fragmentov	več	kot	3	mm.
•	 Kominutivni	zlom	z/brez	dislokacijo	intraartikularno
•	 Prekinjen	ekstenzorni	mehanizem	zaradi	zloma
•	 Odprti	zlom	ali	prisotni	nevrocirkulatorni	 izpadi,ki	zahtevajo	revizijo	 in	ko-

rekcijo
•	 Avulzijski	zlomi,še	posebej	v	predelu	zgornjega	ali	spodnjega	pola	pogači-

ce-ker so pogosto povezani s prekinitvijo priležnih tetiv
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cilj operativne terapije je čvrsta  fiksacija kosti,ki omogoča čimprejšnje gibanje in 
razgibavanje sklepa, rekonstrukcija  sklepne površine (manjša možnost nastanka dege-
nerativnega artritisa in posledično  čimprejšna obnovitev funkcije kolena ter povnitev 
k vsakodnevnim aktivnostim.

Potek operacije:
- Pristop do zloma je ponavadi medialni ali lateralni parapatelarni vertikalni rez
- Osteosinteza:

•	 fiksacijo	z	dvema	longitudinalno	potekajočima		KŽ	in	žičnato	zanko	v	obliki	
osmice na tenzijski strani patele. (pri večjih približno enako velikih,dislocira-
nih fragmentih)  ali pa namesto žične zanke uporabimo močne specialne 
šive

•	 cirkumferentno	potekajoča	 žična	 zanka	 (z	njo	 zlom	 slabše	 reponiramo	 in	
nato zadržimo fragmente,je pa to dobra dodatna tehnika za oskrbo večfra-
gmentnih zlomov

•	 pritezni	kanulirani	vijaki	v	kombinaciji	z	zanko
•	 »košarica«		in	vijaki
•	 Druge,redkeje	operabljene	tehnike

- Ko naredimo OS patele je potrebno  rekonstruirati oba prekinjena retinakula.
- pri večji  kominuciji,še posebno pri slabi,osteoporotični kosti se včasih odločimo za 

parcialno (totalno) patelektomijo.V tem primeru je potrebna rekonstrukcija eksten-
zornega mehanizma s šivi ligamenta skozi tunele v pateli ali pa preko sider ter kon-
strukt dodatno ojačati z žičnatimi šivi (še posebno pri distalni patelektomiji). V tem 
primeru je potrebna pooperativna imobilizacija 3 do 4 tedne in  nato še 4 tedne 
kontrola forsirane ekstenzije.

- Pooperativni potek:
•	 tutor		longeta	na	snemanje(zaščita	rane),fizioterapija	1	poop.	dan,
•	 Hoja	z	berglami	in	obremenjevanje	do	bolečine
•	 Tromboprofilaksa	4	tedne.
•	 Kontrole	in	RTG	slikanje	2,6	in	12	teden
•	 OSM	ex		>	1	leto	po	osteosintezi
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Komplikacije operativne terapije:
· Okužba
· zlom OSM in posledično razpad OS
· zmanšan ROM
· nonunion
· osteonekroza
· zapleti zaradi anestezije

 
KONzERVATIVNO zDRAVLjENjE zLOMOV pOGAČICE

Indikacije za konzervativno zdravljenje so:
· ohranjen ekstenzorni kompleks 
· nedislociran zlom (še posebej vertiikalni zlomi)
· kontraindikacije za operativno zdravljenje 

Pri konzervativni terapiji nogo  imobiliziramo v tutor longeti oziroma mavcu (po nekaj 
dneh, ko oteklina splahni)  za 3 do 4 tedne in z obremenjevanjem (??) do bolečine. Imo-
bilizacija mora segati od zgornjega dela stegna do nekaj centimetrov nad gležnjem. 
Namesto mavca se lahko uporabi ortoza z blokado fleksije. Tromboprofilaksa (capri-
ni ).Že v času imobilizacije se priporočajo izometrične vaje za mišično moč štiriglave 
stegenske mišice in dvigovanje noge od podlage,  ki zmanjšujejo izgubo kostnine in 
mišično atrofijo. 

Kontrolni pregledi in RTG slikanja…
· 1teden…izliv? (punkcija), komlentiranje v mavec
· 2 teden…. RTG…? dislokacija fragmentov in / ali OSM  (do 1mm-reabsorcija kosti)
· 4 do 6 teden… RTG…? Dislokacija, ? je prisoten kalus….imobilizacija ex,začetek 

FTH s postopnim večanjem ROM in vajami za mišično moč.
· 6 do 8 tednov-RTG ??, zaključek zdravljenja

Komplikacije konzervativne terapije:
· Zmanjšana ekstenzija
· Mišična oslabelost zaradi prolongirane imobilizacije
· Nonunion (redko)
· Bolečnost patelofemoralnega sklepa in nevarnost nastanka  degenerativnega 

osteoartritisa
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zlomi pogačice pri otrocih
Pri otrocih so pogosti avulzijski (sleeve) zlomi ligamentarnih narastišč. RTG negativen 
izvid ne izključuje tovrsnega zloma saj je večji del patele pri otrocih še nezakostenel. 
Prav tako je zaradi istega vzroka težje ocenjevati velikost fragmentov,ki so ponavadi 
večji, kot bi sklepali glede na RTG sliko. 
Lahko si pomagamo  s kontralateralno rentgensko sliko, ki nam pomaga tudi pri dife-
rencialno diagnostičnih dilemah in ločevanju od  bipartitne patele,apophysitis-a( Sin-
ding-Larsen-Johansson-ove bolezni). Visoko »jahajoča«patela« nam lahko nakazuje na 
avulzijske zlome  na distalnem delu. Zdravljenje tovrstnih zlomov pri otrocih je ponava-
di operativno kot pri poškodbah patelarne tetive oz.tetive štiriglave stegenske mišice.
Pri otrocih ,pri katerih so pogostejše subluksacije in luksacije patele, najpogosteje la-
teralne, je potrebno izključiti morebitne osteohondralne zlome lateralnega dela pate-
lofemoralnega sklepa.

povrnitev k normalnim dnevnim in športnim  aktivnostim …
Vrnitev na delovno mesto je odvisno od vrste dela, ki ga pacienti opravljajo. Pri sede-
čem ,je to možno že po nekaj dnevih, ko mine akutna bolečinska in oteklinska faza, 
medtem ko je za večino del, ki vključujejo čepenje ali  vzpenjanje po stopnicah oz. 
lestvi to možno šele, ko odstranimo imobilizacijo in dosežemo razgibanost do stopnje, 
ko ta opravila niso več boleča, kar pomeni običajno  6 do 8 tednov.
Takoj ko odstranimo imobilizacijo ,lahko pacient prične z aktivnostimi,ki zahtevajo mi-
nimalno fleksijo v kolenu-npr. hoja. Ativnosti se stopnjujejo pod nadzorom in vode-
njem fizioterapevta oz. po potrebi fiziatrov .
Povrnitev k športnim aktivnostim  naj bi bila varna,ko pacient doseže polno gibljivost 
kolena in moč vsaj 80 – 90% zdrave noge.
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Med letoma 2004 in 2020 smo v SB Jesenice operativno zdravili 116 bolnikov z zlomom 
pogačice. Enostavne zlome pogačice smo v večini primerov oskrbeli z osteosintezo s 
Kirschnerjevimi iglami in pritezno zanko (»tension band wiring«), redkeje smo za fiksa-
cijo uporabili posamezne vijake. Polovica zlomov (58/116) je bila kominutivnih, tudi te 
smo v večini primerov oskrbeli s Kirschnerjevimi iglami ter kombinacijo pritezne zanke 
v obliki osmice in/ali obodne zanke. Le v 12 primerih (21%) smo se zaradi izrazite ko-
minucije odločili za uporabo patelarne košarice po Smiljaniću. Odprtih zlomov je bilo 
11% (13/116). Reoperirali smo 9% bolnikov (11/116); v 6% je bil vzrok razpad osteosin-
teze (lit. do 20%2), v 1,7% infekt (lit. 3 do 10%2); enkrat (0,9%) pa smo reoperirali zaradi 
nezaraščanja (non-union) zloma (lit. 2,7 do 12,5%2).

Prispevek obravnava primere operativnega zdravljenja zlomov pogačice, pri katerih 
standardni način učvrstitve praviloma odpove. 

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE  
ZLOMOV POGAČICE.  
Ko standardni način učvrstitve odpove.

OPERATIVE TREATMENT  
OF PATELLA FRACTURES.  
Failures of standard fixation.
Grega pušavec, Matej Andoljšek
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Oddelek za travmatologijo.             
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Sl.1 - Najpogostejše oblike osteosinteze zlomov pogačice - pritezna zanka, posamezni vijaki, 
kombinacija pritezne in obodne zanke ter osteosinteza s ploščami in vijaki.
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A. Kominucija distalnega pola pogačice

pacient 1: 69-letna bolnica, zlom distalnega pola pogačice

Primarna oskrba s pritezno zanko in dodatno obodno žično zanko; intraoperativno 
ugotovljena kominucija distalnega pola pogačice, ki pa smo ga ohranili (sl. 2). 

Sl. 2 Pacient 1 - Kominutivni zlom distalnega pola pogačice; primarna oskrba

Po odpustu je pacientka v domačem okolju ponovno padla, na RTG je bila vidna dislo-
kacija kostnih fragmentov distalnega dela pogačice. Ob ponovni operaciji reosteosin-
teza s košarico po Smiljaniću in K-žicami (sl. 3). 

Sl. 3 Pacient 1 - Dislokacija fragmentov po ponovnem padcu in reosteosinteza s košarico
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Po reosteosintezi smo že med hospitalizacijo na kontrolnem RTG ugotavljali dislokacijo 
distalnega fragmenta pogačice, vendar se za ponovno operacijo nismo odločili. Bol-
nica je po odpustu z rehabilitacijo nadaljevala v zdravilišču. Kljub rehabilitaciji v zdra-
vilišču se funkcionalno stanje kolena v smislu gibljivosti ter moči ekstenzije kolena ni 
izboljšalo. Tudi po petih mesecih je bila gibljivost v kolenu močno zavrta. Po odstranitvi 
OS materiala in drugi napotitvi na rehabilitacijo v zdravilišču je bilo koleno nestabilno, 
gibljivost kolena in moč ekstenzije sta bili še vedno slabi. 

Zaradi okrnjene funkcije ekstenzornega aparata kolena, ob rentgensko nezaraslem zlo-
mu pogačice smo se odločili za ponoven poseg; tokrat smo osvežili predhodno lomno 
ploskev, distalni fragment smo transosalno učvrstili na pogačico z neresorbilnim šivom 
(Fibrerwire). Učvrstitev ni bila zadostna, tako da je kmalu po posegu prišlo do disloka-
cije odlomkov. Ob tretji reviziji pa smo se odločili za korekcijo visoke pogačice, tako da 
smo podaljšali tetivo kvadricepsa, mesto predhodnega zloma osvežili ter učvrstili po-
gačico z dvema žičnima zankama. (sl. 4)  Po tem posegu je bolnica navajala izboljšanje 
stanja, pri hoji je bila samostojna, tudi klinično smo ugotavljali izboljšano gibljivost ter 
moč ekstenzije kolena. Na rentgenogramu je bil še vedno viden razmik med glavnima 
fragmentoma, a je bila funkcija ekstenzornega aparata ohranjena.

Sl. 4 Pacient 1 - Nonunion, elongacija kvadricepsa z reosteosintezo, končno stanje
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pacient 2: 64-letna bolnica, zlom distalnega pola pogačice

Sl. 5 Pacient 2 - Poškodba - zlom distalnega pola, ekscizija spodnjega pola s fiksacijo pate-
larnega ligamenta, končno stanje

Intraoperativno smo našli kominucijo distalnega dela pogačice, zaradi katere rekon-
strukcija spodnjega dela pogačice in osteosinteza tehnično nista bili mogoči. Ker je bila 
kominucija v skrajnem distalnem delu pogačice z minimalno prizadetostjo sklepne 
površine smo se odločili za odstranitev distalnih fragmentov ter transosalni šiv patelar-
nega ligamenta (sl. 5). Tri tedne po posegu je bolnica pričela z razgibavanjem kolena, 
opravila je rehabilitacijo v zdravilišču ter še dodatno fizioterapevtsko obravnavo s pou-
darkom na raztezanju ter krepitvi štiriglave stegenske mišice; štiri mesece po poškodbi 
je bila sposobna hoje na daljše razdalje, gibljivost v kolenu je bila le minimalno zavrta, 
le občasno je pacientka imela nekaj bolečin v kolenu pri hoji navzdol ali ob počepih.

Zlome spodnjega pola pogačice zdravimo drugače kot enostavne prečne zlome. V 
spodnjem delu pogačice na zlom delujejo upogibne sile, zato osteosinteza po princi-
pu pritezne zanke ni primerna. Za stabilnost zloma je bolj učinkovita uporaba priteznih 
vijakov z distalne smeri in pritezne zanke v obliki osmice (sl. 6).

V primerih zlomov spodnjega pola pogačice, ki so izrazito kominutivni ter ne obsegajo 
večjega dela sklepne površine, je uspeh osteosinteze praviloma vprašljiv. Delna pate-
lektomija s transosalno fiksacijo patelarnega ligamenta je boljša možnost operativnega 
zdravljenja, ki ima malo pooperativnih zapletov in omogoča hitro rehabilitacijo z dob-
rim funkcionalnim izidom zdravljenja.
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Sl. 6  Oskrba zloma distalnega pola pogačice z vijakom in žično zanko.

b. Kominutivni zlom pogačice

pacient 3: 70-letni bolnik, padec z višine, kominutivni zlom pogačice in luksativ-
ni zlom gležnja

Po poškodbi operativno oskrbljena oba zloma. Intraoperativno smo na pogačici našli 
kominutivni zlom z ohranjenimi retinakuli. Fragmente pogačice smo reponirali in jih 
učvrstili z večimi Kirschnerjevimi iglami, okrog pogačice pa napeljali obodno žično 
zanko, preko dveh vzdolžnih igel pa dodali pritezno zanko v obliki osmice (sl. 7 in 8).
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Sl. 7 Pacient 3 - Poškodba - kominutivni zlom pogačice.

Sl. 8 Pacient 3 - Osteosinteza s številnimi KI in dvema žičnima zankama.

Zaradi pridružene poškodbe gležnja je bila rehabilitacija otežena in dolgotrajna. Po 
zdraviliškem zdravljenju in dodatni fizioterapevtski obravnavi je bil pacient šest mese-
cev po poškodbi polno pokreten brez pripomočkov, z nekaj bolečinami v kolenu na 
mestu draženja OS materiala, sicer je bila gibljivost kolena dobra (0-110°). Na rentge-
nogramu je bil viden manjši defekt sklepne površine, vendar je zlom dobro prerasel.
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Kominutivni zlomi pogačice so posledica direktnega udarca v sprednji del kolena, ob 
tem retinakula pogačice pogosto nista poškodovana. cilj operativnega zdravljenja je 
vzpostavitev funkcije ekstenzornega aparata ter rekonstrukcija sklepne površine pa-
telofemoralnega sklepa. Ob zmerni kominuciji, ohranjenimi retinakuli ter odsotnosti 
osteoporoze lahko tudi te zlome oskrbimo z Kirschnerjevimi iglami ter žičnimi zankami 
- poleg zanke v obliki osmice je za dodatno stabilnost potrebna žična zanka okrog po-
gačice, za zadržanje pozicije fragmentov pa moramo uporabiti več Kirschnerjevih igel. 
V primerih hujše kominucije osteosinteza samo z iglami in zankami ni stabilna, zato je 
potrebna uporaba drugih metod osteosinteze, npr. patelarna košarica.

C. Infekt po operativni oskrbi zloma pogačice

pacient 4: 91-letna bolnica, zlom obeh pogačic

Oba zloma smo oskrbeli operativno, desno z dvema Kirschnerjevima iglama in pri-
tezno zanko, levo zaradi kominucije s štirimi Kirschnerjevimi iglami, pritezno zanko ter 
žičnato obodno zanko (sl. 9). Pooperativno se je bolnica s težavo vertikalizirala, odpuš-
čena je bila v domov.
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Sl. 9 Pacient 4 - zlom obeh pogačic ter operativna oskrba
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Po treh mesecih napredka pri rehabilitaciji ni bilo, gospa je večino časa preživela v inva-
lidskem vozičku, hoje ni bila sposobna. Ob pregledu je bilo na levem kolenu tipati eno 
izmed KI, ki je migrirala, vendar takrat znakov infekta ni bilo; na RTG je bil viden razpad 
osteosinteze z migracijo KI ter dislokacijo fragmentov. 

Čez dva meseca se je pacientka vrnila z znaki infekta v levem kolenu, ob tem je bila 
na medialni strani kolena vidna fistula (sl. 10). Ob reviziji je bil v sklepu prisoten gnoj, 
večina fragmentov pogačice je bilo avitalnih, zato smo se po lavaži kolena odločili za 
patelektomijo (sl. 11). Med hospitalizacijo smo koleno še večkrat sprali, v kasnejšem 
poteku je bila narejena tudi perfuzija; šest tednov je pacientka prejemala antibiotik po 
antibiogramu. Klinično in laboratorijsko se je nato vnetje kolena umirilo. Pacientka je 
bila odpuščena v domsko oskrbo. Shodila ni.

Sl. 10 Pacient 4 - Razpad osteosinteze ob infektu (Levo koleno)
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Sl. 11 Pacient 4 - Stanje po patelektomiji (Levo koleno)

V primeru kominutivnih, osteoporotičnih zlomov pogačice je osteosinteza s Kirschner-
jevimi iglami in žičnatimi zankami premalo stabilna, zato je nevarnost dislokacije fra-
gmentov (pre)velika. V izogib pooperativnim zapletom je v teh primerih bolj smiselna 
uporaba drugih metod fiksacije. Že osteosinteza manjšega dela pogačice omogoča 
delovanje ekstenzornega aparata preko vzvoda, kar občutno izboljša moč ekstenzije 
v kolenu. Zato se tudi pri hudi kominuciji popolni patelektomiji želimo za vsako ceno 
izogniti. Le-ta naj ostane rezervirana za bolnike, ki so slabo oz. nepokretni in še to le v 
primerih hude kominucije zloma pogačice, kjer osteosinteza ni mogoča, ali ob hudih 
pooperativnih zapletih kot je osteitis pogačice, patelofemoralna artroza in razpad oste-
osinteze, ki tehnično ni rešljiv. 

Večino zlomov pogačice lahko oskrbimo z enostavnimi metodami osteosinteze. 
Kominutivni zlomi spodnjega ali zgornjega pola pogačice pa imajo drugačne lastnosti 
kot prečni zlomi, zato je v teh primerih potrebna drugačna metoda fiksacije zloma kot 
običajno. 
Podobno velja za zlome pogačice pri starostnikih, ki zaradi porotične kostnine potre-
bujejo bolj stabilno metodo učvrstitve. V izogib pooperativnim zapletom je “problema-
tične” zlome dobro takoj prepoznati in jih tudi optimalno oskrbeti. 
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IzVLEČEK
Etiologija kliničnega pojava izpaha pogačice je običajno kompleksna in zahteva po-
znavanje osnovnih patoanatomskih načel patolofemoralnega sklepa.
Konzervativno zdravljenje ima za posledico precejšen delež ponovitev izpaha. 
Trenutne operativne tehnike sledijo etiologiji in kot cilj postavljajo vrnitev poškodo-
vanca k aktivnostim pred poškodbo.

DEFINICIjA
Izpah pogačice (razen v izjemah) pomeni lateralni izpah pogačice. Medialni izpah, ki je 
praktično zmeraj jatrogen in pa intrartikularni izpah sta izjemno redka.

ANATOMIjA IN bIOMEhANIKA
Anatomija spodnje okončine prispeva številne dejavnike k patologiji patelo femoralne 
(PF) nestabilnosti (1). Pogačica je med ciklom pokrčitve zadržana v PF sklepu s pomoč-
jo kompleksnih medsebojnih odnosov med kostno anatomijo, primarnimi stabilizatorji 
(ligamenti) in sekundarnimi stabilizatorji (mišice) ter  položajem tuberositosa tibije.

IZPAh POGAČICE

LUXATIO PATTELAE
Teodor pevec
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Kirurški oddelek, Potrčeva 23-25, Ptuj 2250
Teodor.pevec@sb-ptuj.si
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Primarna stabilizatorja pogačice sta medialni patelofemoralni ligament (MPFL) in me-
dialni patelomeniscalni ligament (MPML). MPFL je čista ligamentarna struktura na 
medialni strani kolena (2). Izhaja iz medialnega kondila stegnenice in se pripenja na 
proksimalni medialni del pogačice. Ligament minimalizira lateralni vlek pogačice, ki ga 
povzroča delovanje kvadricepsa. Študija LaPrade (3) pokaže, da je stegnenično nasadi-
šče 10,6 mm proksimalno in 8,8 mm posteriorno od medialnega epikondila ter 1,9 mm 
anteriorno in 3,8 mm distalno od adduktornega tuberkla. 
MPML leži plast nižje in izhaja iz inferomedialnega dela pogačice ter se pripenja na 
medialni meniskus anteriorno od kolateralnega ligamenta in na tibijo. 
Oblika distalnega dela stegnenice je pomemben primarni stabilizator pogačice. Je 
kompleksna in se spreminja od proksimalnega proti distalnemu delu stegnenice. Pri 
polni iztegnitvi kolena so primarni stabilizatorji pogačice medialni ligamenti, pri 30 
stopinjah pokrčitve kolena začne distalni del pogačice stopati v sklepni odnos s proksi-
malnim delom trohleje. V oblika trohleje poskrbi, da je pogačica centrirana in stabilizi-
rana med celotnim gibom pokrčitve kolena. 
Os spodnje okončine igra pomembno vlogo v stabilizaciji pogačice, predvsem tako ime-
novani Q kot (poenostavljeno: gre za kot med vzdolžno osjo stegnenice in golenice).
Q kot je pri ženskah praviloma večji kot pri moških, kar lahko pojasnjuje, da je pogo-
stnost pojavljanja nestabilnosti pogačice večja pri ženskah kot pri moških. 
MPFL je najmočnejši stabilizator pogačice pri iztegnitvi. conlan s sod. (4) je prvi na 
kadavrih dokazal, da prispeva MPFL več kot 50 odstotkov stabilizacijske sile pogačice 
pri kolenu v iztegnitvi.

INCIDENCA
Ženske imajo večje tveganje kot moški. Pojavnost je med 6-7 na 100.000 prebivalcev, 
ampak kar 30 na 100.000 v starosti 11-17 let. 

MEhANIzEM pOŠKODbE
Najpogostejši mehanizem je pokrčitev kolena s hkratnim valgusom (5).

KLINIČNA sLIKA
Bolniki opišejo občutek izpaha, močno bolečino, nastopi močna oteklina in krvav izliv. 
Osteohondralna fraktura je prisotna v 25 odstotkih, pogosta je flektorna kontraktura. 
Potrebna je analgezija, včasih celo anestezija, da se lahko bolnik sprosti. Koleno se vrne 
v iztegnitev in potisne pogačico nazaj v njen anatomski položaj.
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RTG pOsNETEK
Radiološka diagnostika naj obsega AP posnetek ob obremenitvi v iztegnitvi, nato Mer-
chant posnetek (obremenitev v 30 stopinjski iztegnitvi), lateralni posnetek v 30 stopinj-
ski pokrčitvi. cT nam pokaže trochlearno displazijo, patelarni nagib, osteohondralni 
defekt. MRI pokaže krvavitev, kostni edem, osteohondralno poškodbo medialne fasete 
pogačice in/ali anterolateralni  del lateralnega kondila stegnenice.

NARAVNI pOTEK 
Opisane (6) posledice so resne.  Več kot 50 odstotkov poškodovancev ima prisotne 
simptome z razvojem patelofemoralne artroze. Stopnja ponovitve je 40 odstotkov. 

zDRAVLjENjE
cilji zdravljenja so zmanjšanje možnosti ponovitve, zmanjšanje bolečih subluksacij in 
razvoja artroze.

KONzERVATIVNO zDRAVLjENjE
Stefancin in Parker (7) po pregledu 70 člankov na temo zdravljenja izpahov pogačice 
priporočata konzervativno zdravljenje, razen v primerih velikih  osteohondralnih defek-
tov ali jasno zaznanih velikih lezijah stabilizatorjev.
Bolniki naj bodo primarno imobilizirani za 2-3 tedne v 20 stopinjski pokrčitvi. Obreme-
nitev poškodovane okončine naj bo čimprej. Zgodnja mobilizacija je zelo pomembna. 
Rehabilitacija se je v preteklosti ukvarjala predvsem v krepitev vastus medialisa, kar pa 
je Smith  s sodelavci (8) zavrgel kot nesmiselno.

OpERATIVNO zDRAVLjENjE
MPFL rekonstrukcija je prepoznana kot izbor z največjim potencialom uspeha z nizko 
stopnjo ponovitve izpaha (9).

MpFL REKONsTRuKCIjA
Rekonstrukcija patelofemoralnega ligamenta je dobro dokumentirana metoda pred-
vsem za ponavljajoče se nestabilnosti. Običajen presadek so kite upogibalk, metoda je 
lahko samostojna ali v kombinaciji z drugimi postopki. Opisani rezultati zdravljenja so 
visoki, z nizkim deležem ponovitev (10). Ob analizi neuspehov metode se navaja neu-
strezna postavitev presadka, ki naj bo postavljen čim bolj izometrično (1).
Kljub občutnim prednostim, ki jih prinaša operativno zdravljenje, je le-to povezano z 
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zapleti (medialna kolenska bolečina, slabša gibljivost, neuspešna rekonstrukcija) (11).

TROChLEOpLAsTIKA
Postopki se uporabljajo za korekcijo trohlearne displazije.

pREsTAVITEV TubEROsITOsA TIbIjE
Prestavitev tuberositosa tibije za korekcijo patele alte je v kombinaciji z rekonstrukcijo 
MPFL najbolj pogosto izvajani kombiniran postopek ob nestabilnosti pogačice (12).
Xing in sod.  (13) so predstavili rezultate metaanalize 10 ustreznih študij, ki primerja-
jo rezultate konzervativnega z operativnim zdravljenjem akutnega izpaha pogačice. 
Rezultate so podali z velikim zadržkom in priporočajo še nadaljnje raziskovanje o tem 
kliničnem problemu.

zAKLjuČNA MIsEL
Uspešno zdravljenje patelo femoralne nestabilnosti zahteva primerno klinično radio-
loško diagnostiko, ki naj vključuje tako primerne RTG posnetke, cT in NMR. Postopki 
zdravljenja naj tangirajo anatomsko patologijo. 
Rekonstrukcija medialnih stabilizatorjev, prestavitev tuberositosa tibije, trohleoplastika 
so najbolj pogosto indicirani kirurški postopki, zgolj lateralna sprostitev pa se odsvetuje.
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Vsebina je bila predstavljena na spletnem seminarju.

TENDINOPATIJE
Gregor Ravnikar, Duilio peroša
SB Izola
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Disclaimer

This documentation is intended exclusively for physicians and is not intended for laypersons. 
Information on the products and procedures contained in this document is of a general nature and does not represent 
and does not constitute medical advice or recommendations. Because this information does not purport to constitute 
any diagnostic or therapeutic statement with regard to any individual medical case, each patient must be examined and 
advised individually, and this document does not replace the need for such examination and/or advice in whole or in part.

Please refer to the package inserts for important product information, including, but not limited to, contraindications, 
warnings, precautions, and adverse effects.

www.zimmer.com

Periprosthetic Solutions
NCB® Periprosthetic 
Femur Plate System

NCB Curved Femur Shaft Plate

Symmetric Design

One plate for left and right femurs due  
to symmetric design. 

Compression Slots 

Two compression slots allow 1 mm  
of compression each.

Articulated Tension Device Holes
One hole at each end of the plate allows for 
connection of the Articulated Tension Device to 
achieve additional compression, if needed.

NCB Distal Femur Plate

95° Angled Distal Hole

The most distal central plate hole is an-
gled at 95° to the plate shaft to allow screw 
insertion parallel to the joint. This can help 
reduce the fracture and facilitate realignment 
of the anatomic axis of the femur.

Fracture Reduction

Before locking, NCB Screws can also act as lag 
screws. Therefore, NCB Screws can be used for 
fracture reduction and to apply interfragmentary 
compression, a feature not offered with 
conventional locking systems.

Sterile Packaging
NCB Periprosthetic Plates are offered in a sterile 
package with 10 years shelf life.

Product Features OverviewGood to know

Articulated Tension Device Hole

Compression Slots 

95° Angled Distal Hole



Leukomed Control 

Sterilen, polpropusten vodoodporen poliuretanski  
film s hidropolimerno blazinico za vpijanje izločka  
kirurških in drugih akutnih ran. 
 
Omogoča hiter pregled nad stanjem rane 
in izločkom, ter vzpodbuja nemoteno  
celjenje rane. 
 
Primeren je za suhe rane in rane z malo izločka. 
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CAL
Anterolateral Calcaneus Locking Plate

mi

5

Hell  !

Preface

The Anterolateral Calcaneus Locking Plate is a proven 
osteosynthesis system for various calcaneus fractures. 

The special feature of this implant is the free choice of screw 
placement. The user is able to set any desired screw in any hole.

The plate design enables a variety of fixation points especially for 
the support of the subchondral articular surface (either locking or 
non-locking screw).

The free choice of screw angulation (+/- 15°, see page 17) provides an 
advantage in fracture treatment, especially in the case of complex 
fractures.
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CAL
Calcaneus Locking Plate

5

Preface

The Calcaneus Locking Plate is a proven osteosynthesis system for 
various calcaneus fractures. 

The special feature of this implant is the free choice of screw 
placement. The user is able to set any desired screw in any hole 
(either locking or non-locking screw).

The free choice of screw angulation (+/- 15°, see page 15) provides an 
advantage in fracture treatment, especially in the case of complex 
fractures.
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CLS
Clavicle Locking Plates System

5

Preface

The Locking Clavicle Plate System is a proven osteosynthesis system 
for various clavicle fractures. 

The special feature of this implant is the free choice of screw 
placement. The user is able to set any desired screw in any hole 
(either locking or non-locking screw).

The free choice of screw angulation (+/- 15°, see page 21) provides an 
advantage in fracture treatment, especially in the case of complex 
fractures.
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CLS
Clavicle Locking Plates System

Implants
trauma

OLS
Olecranon Locking Plates System

5

Preface

The primary advantage of the Locking Olecranon Plates lie in 
early functional postoperative treatment. Conventional fracture 
treatment with tension bands and subsequent immobilization can 
lead to heterotopic ossifications and subsequent limited mobility in 
the elbow.
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Revolution X Pelvic Reconstruction System
PRS

5

Preface

The Revolution X Pelvic Reconstruction System is a proven 
osteosynthesis system for different fractures of the pelvis.

The special plate types cover an extended range of indications for 
fracture treatment of the acetabulum and the quadrilateral surface.

The free choice of screw placement is the special feature of these 
implants.
The user is able to set any desired screw in any-hole either locking
or non-locking screw.

The free choice of screw angulation (+/- 15°, see page 21) provides an
advantage in fracture treatment, especially in the case of complex
fractures.
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Revolution X Pelvic Reconstruction System
PRS

5

Preface

The Revolution X Pelvic Reconstruction System is a proven 
osteosynthesis system for different fractures of the pelvis.

The special plate types cover an extended range of indications for 
fracture treatment of the acetabulum and the quadrilateral surface.

The free choice of screw placement is the special feature of these 
implants.
The user is able to set any desired screw in any-hole either locking
or non-locking screw.

The free choice of screw angulation (+/- 15°, see page 21) provides an
advantage in fracture treatment, especially in the case of complex
fractures.
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Revolution X Pelvic Reconstruction System
PRSPHL 2
Proximal Humeral Locking Plate 2

Implants
trauma

5

Preface

The newly developed Proximal Humeral Locking Plate 2 enables 
the surgical treatment of various fractures of the proximal 
humerus.

This implant includes multiple versions of the proximal part with 
contourable flanges to enable a proper fixation of the entire 
humeral head - especially of the greater and lesser tuberosity.

An additonal feature is the free choice of screw placement. The 
user is able to set any desired screw in any hole (except oblong 
hole).

Especially with complex fractures the free choice of screw angle 
(+/- 15°, see page 19) has advantages in the fracture treatment.
Even with poor bone quality, the plates support and cradle the 
humeral head in desired position.











Društvo travmatologov Slovenije 

Travmatološki oddelek kirurške službe, 
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

IZKUŠNJE SLOVENSKIH TRAVMATOLOGOV 
Z LETOŠNJO EPIDEMIJO COVID-19 

KOLENO, poškodbe in druga stanja

5. – 6. november 2020
Spletni seminar - webinar

10. GORIŠKI TRAVMATOLOŠKI DNEVI

Naložba  
v zdravje.
Plivit® D3 (holekalciferol) 

Plivit® D3 4000 i.e./ml peroralne 
kapljice, raztopina, 10 ml steklenica

Terapevtske indikacije

	 Preprečevanje	rahitisa	pri	dojenčkih	in	malih	otrocih	

zaradi	neustrezne	prehrane	(pomanjkanje	vitamina	

D,	zmanjšana	absorpcija).	

	 Dodajanje	vitamina	D,	ko	izpostavljanje	sončni	

svetlobi	ni	možno	(pozimi)	in	kot	dodatek	 

k	prehrani	pri	nosečnicah	in	doječih	materah	 

s	povečanimi	potrebami.

	 Preprečevanje	osteoporoze.

Za več informacij o vlogi Vitamina D obiščite 

prenovljeno stran https://www.tevasi.si/

Datum priprave informacije: november 2020. Samo za strokovno javnost. Način izdajanja zdravila: Samo na zdravniški recept.  
Za vse podrobnejše informacije se obrnite na zastopnika imetnika dovoljenja za promet Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k 
Sejmišču 35, 1231 Ljubljana Črnuče, tel. 01 58 90 390, e-mail: info@tevasi.si
MULTI-SI-00008

IME ZDRAVILA: Plivit D3 4000 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA: 1 ml (20 kapljic) raztopine vsebuje 4000 i.e. 
holekalciferola. TERAPEVTSKE INDIKACIJE: Zdravilo Plivit D3 se uporablja za: preprečevanje rahitisa pri otrocih, preprečevanje rahitisa pri nedonošenčkih, 
preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z ugotovljenim tveganjem, preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z malabsorbcijo, preprečevanje 
pomanjkanja vitamina D, ko izpostavljanje sončni svetlobi ni možno (pozimi) in kot dodatek k prehrani pri nosečnicah in doječih materah s povečanimi 
potrebami, preprečevanje osteoporoze pri odraslih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE: Odmerjanje Nosečnice in doječe matere: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno. 
Za preprečevanje osteoporoze: 2–5 kapljic (400 i.e.–1.000 i.e.) dnevno. Pediatrična populacija Otroci do 1. leta starosti: 2-5 kapljic (400 i.e.–1000 i.e.) dnevno, v 
skladu s priporočilom zdravnika. Otroci, starejši od enega leta: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno. Odmerki, večji od 1000 i.e. dnevno, se pri otrocih, nosečnicah in doječih 
materah ne priporočajo. Ena kapljica vsebuje približno 200 i.e. holekalciferola. Način uporabe Kapljice je potrebno vzeti s čajno žličko soka ali mleka. POVZETEK 
KONTRAINDIKACIJ: Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju. Bolniki s hiperkalciemijo. POVZETEK POSEBNIH 
OPOZORIL IN PREVIDNOSTNIH UKREPOV: Dojenčki so lahko preobčutljivi za vitamin D3, zato jim ga je potrebno odmerjati z veliko mero previdnosti. Zaradi 
večje možnosti pojava hiperkalciemije ga je potrebno zelo previdno odmerjati tudi bolnikom z okvaro ledvic ali kamni v urinarnem traktu ter bolnikom z boleznimi 
srca in žilja. Pri teh bolnikih je potrebno spremljanje ravni kalcija v serumu. Možna smrtna zapleta hiperkalciemije sta srčna aritmija in ledvična odpoved. 
POVZETEK MEDSEBOJNEGA DELOVANJA Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ: Možnost hiperkalciemije se poveča ob hkratnem jemanju 
zdravila Plivit D3 s pripravki, ki vsebujejo veliko kalcija, ali tiazidnimi diuretiki. Ob hkratnem jemanju zdravila Plivit D3 in antacidov, ki vsebujejo magnezij, je 
možna hipermagneziemija. Holestiramin, holestipol in neomicin zmanjšajo absorpcijo vitamina D3 iz prebavil. Pri bolnikih, ki prejemajo digoksin in vitamin D3, je 
potrebna previdnost, saj lahko hiperkalciemija (ki je lahko posledica uporabe vitamina D3) povzroči srčne aritmije. POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV: Priporočeni 
odmerki zdravila Plivit D3 običajno nimajo neželenih učinkov. Presnovne in prehranske motnje: hiperkalciemija (hipervitaminoza) se lahko pojavi le ob prevelikem 
odmerjanju (ali nenadzorovani in dolgotrajni uporabi. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM: Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana 
Črnuče, Slovenija. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA: 09.11.2016

Skrajšan povzetek glavnih značilnosti zdravila  
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