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POVZETEK

V prispevku opisuje osnovne mehanizme in epidemiologijo poškodb kolčnega sklepa. 
V nadaljevanju besedila pa osnovne anatomske značilnosti tega nadvse pomembnega 
sklepa.

Ključne besede: KOLČNI SKLEP, ANATOMIJA, EPIDEMIOLOGIJA, MEHANIZEM POŠKODB

ABSTrACT

The paper describes the basic mechanisms and epidemiology of the hip joint injury. In 
the following text, the basic anatomical characteristics of this important joint.

Keywords: HIP JOINT, ANATOMY, EPIDEMIOLOGY, INJURY MECHANISM

ZLOMI KOLČNEGA SKLEPA: EPIDEMIOLOGIJA, 
MEHANIZMI POŠKODBE,  ANATOMIJA

HIP JOINT FRACTURES: EPIDEMIOLOGY, INJURY 
MECHANISMS, ANATOMY
Teodor Pevec
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Teodor.pevec@sb-ptuj.si
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EPIDEMIOLOGIjA IN MEhANIZEM POŠKODB

Število starajočih prebivalcev narašča. Kljub razvoju medicine, tako s stališča operativne 
tehnike, vsadkov, anestezije, rehabilitacije so rezultati pri mnogih poškodovancih 
z zlomom kolka slabi. Smrtnost znaša v prvem letu 35 odstotkov. Zgolj polovica 
poškodovancev se vrne na enako stopnjo aktivnosti. Pojavnost je v razvitem svetu 400 
do 1.000/100.000 prebivalcev nad 65 let starosti (1). Verjetnost, da si bo starostnik med 
65-75 let zlomil kolk, se v Sloveniji ocenjuje z 10% - 30% (2).
Večina prelomov je posledica padca starejše populacije. V starosti so dejavniki tveganja 
številni; uporaba pomagal pri hoji, jemanje antiepileptikov, Parkinsonova bolezen, 
vrtoglavica (3). Prelomi kolka se pojavijo tudi v mlajši populaciji, ampak takrat največkrat 
kot posledica visokoenergetskih poškodb, in takrat tudi niso izolirane poškodbe. Pri 
petih odstotkih prelomov kolka nimamo nobenega podatka o poškodbi. V vseh teh  
primerih je potrebno biti pozoren na druge morebitne vzroke preloma (malignomi, 
uporaba bisfosfonatov (4)).

ANATOMIjA

Kolčni sklep je za ramenskim sklepom najgibljivejši v telesu (5). Kolk je kroglast sklep, 
kar zagotovi gibe v vseh ravninah. Povezuje spodnjo okončino z medeničnim obročem. 
Kostni del sestavljata proksimalni del stegnenice in acetabul, ki je del kolčnice. Kolčnica 
(os coxae) je parna ploščata kost, sestavljena iz črevnice (os ilium), sednice (os ischium) 
in sramnice (os pubis). Acetabul je vdolbina na zunanji strani kolčnice, kjer se stikajo 
vse tri omenjene kosti. Skupaj s stegnenično glavo oblikuje kolčni sklep.
Notranji del acetabuluma pokriva polmesečna sklepna ploskev iz hrustanca (facies 
lunata). Na robu acetabuluma je obroč iz vezivnega in hrustančnega tkiva (labrum 
acetabulare). Njegova naloga je poglobitev acetabuluma, kar povzroči stabilizacijo 
stegnenične glave in ohranjanje znotraj sklepnega pritiska, deluje kot pečat, ki 
zadrži znotraj sklepno tekočino pod pritiskom. Spodnji del acetabuluma zapolnjuje 
transverzalna vez, iz katere izrašča vez stegnenične glave. (6). Acetabul je glede na 
površino kolčnice orientiran položaju anteverzije in inklinacije.
Stegnenica je dolga kost, sestavljena iz telesa in dveh okrajkov (7). Na proksimalnem 
delu se nahaja stegnenična glava, ki je pokrita s hialinim hrustancem in je v stiku s 
proksimalnim delom telesa kosti. Na distalnem delu, zgornjem delu vratu, se nahaja 
obrtečeva kotanja, nad njo pa veliki obrtec (trochanter major), pod stegneničnim 
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vratom se na medialni strani zadaj nahaja mali obrtec (trochanter minor).
Kapsula kolčnega sklepa izhaja iz pokostnice na robu acetabuluma, distalno pa iz 
pokostnice distalnega roba stegneničnega vratu.
Sklepno kapsulo obdajajo vezi, s katero so spojene na sprednjem in zadnjem delu. 
Glavne vezi imajo spiralni potek, med upogibom se odvijejo, med iztegom pa zavijejo 
in držijo glavico v acetabul. Razlikujemo jih glede na proksimalno nasadišče (črevnično 
stegnenična vez, sramnično stegnenična vez, sednično stegnenična vez).
Pri omejevanju skrajnih rotacijskih gibov se vključuje tudi vez stegnenične glave.
Na področju kolka najdemo zadnjično in črevnično fascijo, ki v distalni smeri preideta v 
široko stegensko fascijo (fasciae latae).
Kolčne mišice izhajajo iz medenice in ledvene hrbtenice, naraščajo se na stegnenico, 
nekatere tudi na mečnico in golenico.
V čelni ravnini najdemo mišice, katere so v glavnem odgovorne za gibe v bočni ravnini, 
na prednjem delu kolka so upogibalke, na zadnjem delu pa iztegovalke.
Glavne upogibalke so: velika ledvena mišica - m.psoas major, črevnično - m.iliacus, 
premo stegensko - m.rectus femoris, krojaško mišico - m.sartorius in napenjalko široke 
stegenske fascije - m. tensor fascia late. 
Na sprednjem delu sklepne kapsule poteka črevnično – kapsularna mišica.
Na medialnem delu stegna najdemo mišice obračalke in primikalke kolka. Iz sramne 
kosti izraščajo: pektinealna mišica - m.pectineus, dolga in kratka mišica primikalka 
- m.adductor longus et brevis, sloka mišica - m.gracilis in velika primikalna mišica - 
m.adductor magnus. 
Na zadnjem in lateralnem delu kolka najdemo mišice, ki iztegujejo, odmikajo, primikajo, 
obračajo: velika zadnjična mišica - m.gluteus maximus, srednja zadnjična mišica - 
m.gluteus medius, mala zadnjična mišica -  m.gluteus minimus, mišica napenjalka 
široke stegenske fascije - m.tesnor fascia latae, hruškasta mišica - m.piriformis).
Iz spodnjega zadnjega dela kolčnice izhajajo notranja mašilka kolčične line  - 
m.obturatorius internus, zgornja in spodnja mišica dvojčica - m.gemellus superior et 
inferior, štirikotna stegenska mišica - m.quadratus femoris in zunanja mašilka kolčične 
line - m.obturatorius externus.
Spodnje okončine so oživčene iz predela ledvenega in sakralnega pleteža.
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ZAKLjUČEK

Za klinika so informacije iz besedila precej duhomorne, je pa poznavanje osnovnih 
mehanizmov anatomije potrebno za kakovostno obravnavo naših bolnikov.
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POVZETEK
Pri obravnavi pacienta z bolečinami v medenici ali kolku ni enotne klinične poti, ki 
bi pokrila celotno patologijo tega področja. Z anamnestičnimi in kliničnimi veščinami 
je potrebno izluščiti informacije, ki nas usmerijo k pravilnim nadaljnjim ukrepom. V 
nadaljevanju so opisane različne možnosti slikovne diagnostike, vsaka izmed njih pa 
ima svoje mesto v določenih kliničnih scenarijih, s katerimi se pogosto srečujemo pri 
delu s poškodovanci.

ABSTrACT
There is no single clinical pathway when dealing with a patient with hip or pelvis 
pain that would cover the whole pathology of this region of the body. One must 
meticulously question and examine the patient in order to gain the necessary 
information that would eventually lead him to correctly diagnose the problem. In this 

DIAGNOSTIKA POŠKODB IN BOLEZENSKIH 
STANJ KOLKA, MEDENICE IN ZAČETNEGA 
DELA STEGNENICE

DIAGNOSTIC APPROACH TO INJURIES AND 
DISEASES OF THE HIP, PELvIS AND PROxIMAL 
FEMUR
Avtorja: Nejc zajc, dr. med., Tomi Kunej, dr.med. spec.
Oddelek za travmatologijo, Klinika za kirurgijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
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article we describe several diagnostic imaging techniques and each of them has a 
place in a specific clinical scenario with which we could be dealing with during our 
clinical practice.

Ključne besede: medenica, kolk, zlom, CT, MRI
Key words: pelvis, hip, fracture, CT, MRI

UVOD
Medenica je anatomsko kompleksna struktura, ki je sestavljena iz dveh kolčnih kosti, ki 
sta zadaj preko sakroiliakalnih sklepov pritrjeni na križnico, spredaj pa ju skupaj spaja 
simfiza. Spredaj se nahajata kolčna sklepa, ki prenašata težo na spodnje okončine in 
omogočata njihovo gibanje. (2) Na medeničnih kosteh so narastišča vezi in tetiv, ki 
omogočajo stabilizacijo trupa in premikanje spodnjih okončin. Težave z bolečinami 
lahko izhajajo iz mišične, živčne, vezivne in kostne patologije. Možna pa je tudi 
prenesena bolečina. (7)

ZAČETNA OBrAVNAVA
Pri diagnostiki bolezni in poškodb v predelu medenice in kolka je pomembno natančno 
poznavanje anatomije in biomehanike, saj si lahko na podlagi opisa poškodbe, prikaza 
deficita obsega giba ali navajanjem bolečine v določenem gibu ali položaju nato 
lažje predstavljamo bolezni in poškodbe, ki jih moramo upoštevati v diferencialni 
diagnostiki. (7)
Obravnava poškodb in bolezni v tem predelu se začne z anamnezo in kliničnim 
statusom, pri katerem po potrebi uporabimo še posebne teste. Nadaljnjo diagnostiko 
vodimo na podlagi individualnega kliničnega scenarija. Pomembno je, da 
anamnestično opredelimo bolečino in opredelimo, ali so težave posledica poškodbe. V 
primeru poškodbe je nujna opredelitev ali gre za visokoenergetsko ali nizkoenergetsko 
obliko. Na podlagi pridobljenih podatkov si nato lahko predstavljamo možne vzroke za 
pacientove težave in glede na te indiciramo nadaljnje diagnostične preiskave. (2,3,7)
Ko opredelimo možne vzroke za težave ali bolečine potrebujemo diagnostično 
preiskavo, ki bo diagnozo potrdila ali ovrgla. Pri tem ima osrednjo vlogo slikovna 
diagnostika, kamor spadajo RTG slikanje, računalniška tomografija (v nadaljevanju CT), 
CT artrografija, magnetno resonančno slikanje (v nadaljevanju MR), MR artrografija, 
ultrazvočna preiskava in scintigrafske preiskave s tehnecijem. (7)
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rENTGENSKA DIAGNOSTIKA
Prva preiskava, ki jo rutinsko opravimo v sklopu diagnostike, je RTG medenice s kolki ter 
po potrebi stranske projekcije kolkov in celotne medenice. Obstaja tudi več posebnih 
projekcij, s katerimi si z navadnim rentgenskim slikanjem prikažemo medenico, vendar 
v klinični praksi izgubljajo diagnostični pomen, saj v primeru najdbe zloma na AP sliki, 
nadaljnjo diagnostiko nadaljujemo s CT slikanjem. Več različnih projekcij medenice pa 
še vedno prihaja v poštev pri operativnih posegih, ko si s pomočjo RTG ojačevalca 
prikazujemo medenične kosti med osteosintezo.
AP projekcija medenice je ena izmed redkih primerov rentgenskih slikanj, ko rutinsko 
uporabimo le eno projekcijo. Prikazana je celotna medenica skupaj z glavo, vratom in 
proksimalnim delom stegnenice. Poznamo še tako imenovani Outlet in Inlet projekciji. 
Outlet nudi dober prikaz sramne kosti, kjer lahko ocenjujemo njeno pravo debelino, 
inlet projekcija pa je najprimernejša za ocenjevanje celotnega medeničnega obroča in 
premike zlomov sramne kosti v AP smeri. (3-5)
Acetabul si lahko dodatno prikažemo s polstranskimi projekcijami (t.i. Judet projekcije), 
in sicer z interno polstransko projekcijo, s katero si prikažemo sprednjo kolumno, z 
eksterno polstransko projekcijo pa zadnjo kolumno. (3-5)
Pri rentgenskem slikanju proksimalne stegnenice uporabljamo standardno AP in 
stransko projekcijo. Rentgenskega slikanja v pravi stranski projekciji zaradi poškodbe 
vedno ni možno opraviti. Ob zlomih proksimalne stegnenice si včasih pravo stransko 
projekcijo prikažemo šele tekom operativnega posega s tako imenovano Danelius - 
Miller metodo oz. kirurško stransko projekcijo, pri kateri upoštevamo 15-20° anteverzijo 
kolka in si tako prikažemo pravo stransko sliko, ob kateri se predel proksimalne 
stegnenice z velikim trohantrom direktno projecira na vrat in glavo stegnenice. (3-5)

CT IN Mr SLIKANjE
Pri CT slikanju opravimo večje število rentgenskih posnetkov iz različnih zornih kotov, 
informacije so nato računalniško obdelane, s čimer dobimo prečne prereze telesa. (7)
Naprednejšo slikovno diagnostiko kot sta CT in MR slikanje v klinični praksi uporabljamo 
za diagnostiko do sedaj nejasnih zlomov in poškodb ali pa za znane zlome, ko 
potrebujemo natančnejše informacije o njihovi morfologiji, kar je kasneje v pomoč 
pri načrtovanju in izvedbi nadaljnjega zdravljenja. V veliko pomoč pri vizualizaciji 
morfologije zlomov je tudi napredna tehnika 3D rekonstrukcije pri CT slikanju.
Pri nizkoenergetskih poškodbah, predvsem pri starejših, je v primeru normalne 
rentgenske slike medenice in kolkov še vedno prisotnih 4-10% okultnih zlomov. 
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Svetovno sprejeta klinična merila, po katerih bi se v primeru normalnega rentgenskega 
slikanja odločili za napredno slikanje, še vedno niso določena. Klinično suspektna je 
predvsem nezmožnost obremenitve poškodovane okončine, vendar specifičnost 
in senzitivnost tega kriterija ni bila potrjena. Upravičena indikacija za napredno 
diagnostiko je torej tudi zadosten klinični sum na poškodbo, kljub predhodno 
normalnim rentgenskim slikam. (1,8)
V sklopu naprednejše diagnostike zlomov v predelu medenice in kolka sta primerna 
tako CT slikanje kot MR, tako je izbira modalitete prepuščena individualni presoji. (1,8)
Za dokazovanje hrustančnih poškodb, zgodnjega odkrivanja aseptične nekroze glavice, 
sklepnega izliva, trohanternega burzitisa, ocene tumorskih sprememb in infektivnih 
dogajanj pa je namenjeno MR slikanje. Pogosta indikacija so tudi poškodbe mišic ali tetiv, 
ki jih z ultrazvokom nismo prepričljivo dokazali, avulzijskih poškodb tetiv, ki so primerne 
za operativno zdravljenje ali pa za razjasnitev podaljšanega zdravljenja poškodb mišic. (7)

ULTrAZVOK
Ultrazvok je čedalje bolj uporabljena metoda za dokazovanje poškodb mišičnega 
sistema, pogosteje se ga sicer uporablja v drugih predelih lokomotornega aparata. 
Prikaže lahko nastanek hematoma, poškodbe tetiv, mišic, v nekaterih primerih si z njim 
lahko prikažemo tudi frakturo. V predelu medenice se ga poslužujemo predvsem pri 
intraartikularnih blokadah, pri diagnostiki sinovitisov pri otrocih in pri poškodbah mišic 
in tetiv v predelu stegna. (7,9)

DrUGE PrEISKAVE
Ostale preiskave se uporabljajo redkeje in ob specifičnih indikacijah. Scintigrafija 
s tehnecijem je indicirana pri suspektni aseptični nekrozi glavice stegnenice ob 
kontraindikaciji za MR slikanje in pri diagnostiki razširjenosti metastatskih bolezni. 
Artrografije pa imajo svoje mesto v diagnostiki suspektnih sklepnih patologij. (7)

ZAKLjUČEK
Pri diagnostiki poškodb in bolezni lokomotornega sistema imamo na voljo široko 
paleto različnih slikovnih metod, ki nam pomagajo dokazati tako poškodbe kot 
bolezensko patologijo. Kljub poplavi slikovnih metod, ki postajajo vse bolj dostopne, 
se je potrebno zavedati, da je osnovna diagnostična metoda natančna anamneza in 
klinični status ter dobro poznavanje anatomije in biomehanike, ki nato z ustrezno 
izbrano slikovno diagnostiko vodi v uspešen rezultat.
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Priloge
                      

      
Slika 1. AP projekcija desnega kolka.(4)          Slika 2. AP projekcija medenice s kolki.(4)

            
Slika 3. Inlet projekcija medenice.(4)                                 
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Slika 4. Lateralna projekcija kolka po metodi Danelius - MIller.(4)

Slika 5. Outlet projekcija medenice.(4)
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Ključne besede
Zlom kolka, operacija, anestezija

Povzetek
Bolniki z zlomom kolka so v večini starejši, polimorbidni in krhki, zato mora biti 
njihova obravnava multidisciplinarna. Anesteziološka obravnava se začne zgodaj po 
sprejemu bolnika, z namenom zagotavljanja protibolečinske terapije, predoperativne 
ocene bolnika in optimizacije pred anestezijo in posegom. Čimprejšnja operativna 
oskrba zloma je povezana z nižjo stopnjo zapletov in umrljivosti. Anestezija mora 
biti prilagojena krhkemu bolniku, da v največji meri preprečuje nastanek zapletov. 
Pomembno je tudi zagotavljanje adekvatne analgezije med- in pooperativno. Celotna 
obravnava mora biti usmerjena k čimprejšnji mobilizaciji in rehabilitaciji.

Summary
Patients with hip fractures require multidisciplinary care, becouse they are 
predominantly elderly, frail, with numerous co-morbidities. Assesment by the 
anesthetist starts shortly after admission in order to secure analgesia and preoperative 
assesment and optimisation. Timely hip fracture repair surgery is asociated with lower 
morbidity and mortality. Anesthesia must be sympathetic to the limited physiological 
reserve and co-morbidities of older patients to minimise adverse effects. It is important 
to take care of prompt analgesia in the intra and postoperative period. The whole 
treatment must be focused on early mobilisation and rehabilitation.

ZLOM KOLKA – POGLED ANESTEZIOLOGA
silvija spačal, anesteziologinja v sb Šempeter
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Uvod
Zlom kolka predstavlja resen zdravstveni problem, število zlomov kolka je v porastu, je 
najpogostejši vzrok za potrebo po urgentnem operativnem zdravljenju pri starostnikih. 
Pojavlja se primarno pri starostnikih, ki imajo številne pridružene kronične bolezni, 
pogosto so prisotne motnje  kognitivne funkcije, pri 30% je že predoperativno prisotna 
huda kognitivna disfunkcija. Zlom kolka je pomemben vzrok umrljivosti pri starostnikih; 
kljub naprednemu kirurškemu zdravljenju je smrtnost v prvem letu po poškodbi kar 10 
– 30%. Na izhod zdravljenja pomembno vplivajo številni dejavniki: zdravstveno stanje 
starostnika pred poškodbo oz. pridružene bolezni, kognitivna funkcija, uspešnost 
kirurškega zdravljenja, zgodnja rehabilitacija.

ANESTEZIOLOŠKA OBrAVNAVA BOLNIKA Z ZLOMOM KOLKA
Obravnava bolnika z zlomom kolka mora biti glede na krhkost večine bolnikov in 
številnih pridruženih bolezni, ki bolnika v perioperativnem obdobju dodatno izpostavljajo 
tveganju, multidisciplinarna. Anesteziolog je vključen v obravnavo bolnika z zlomom 
kolka zgodaj v predoperativnem obdobju; za ureditev analgezije, predoperativne priprave 
in optimizacijo pacienta za operativni poseg, med operacijo z zagotavljanjem optimalne 
tehnike in bolniku prilagojene anestezije, prav tako pa tudi pooperativno, z zagotavljanjem 
primerne analgezije in v primeru potrebe tudi intenzivnega nadzora po operaciji.

ZAČETNA OBrAVNAVA
Zlomi kolka so boleči,  predvsem ob premikanju. Obravnava bolnikov mora biti 
usmerjena k čimprejšnji prepoznavi, imobilizaciji in analgeziji. Protibolečinska 
obravnava pomembno vpliva na nadaljnji potek zdravljenja. Analgezijo zagotavljamo 
z multimodalnim pristopom (paracetamol, metamizol, previdno NSAIR in opioidi). 
Zgodaj po sprejemu v bolnišnico in predoperativno je priporočena uporaba »single 
shot« perifernih živčnih blokov (femoralni ali fascia iliaca blok).

PrEDOPErATIVNA OCENA
Predoperativna ocena s strani anesteziologa je nujna, saj omogoča načrtovanje 
anestezijske tehnike, oceno perioperativnega tveganja in pre-optimizacijo bolnika.
Pridružene bolezni - večina bolnikov z zlomom kolka (več kot 70%) spada po ASA 
klasifikaciji v skupino 3 ali 4, pridruženih imajo tudi več kroničnih bolezni. Najpogostejše 
pridružene bolezni so kardiovaskularne, respiratorne, cerebrovaskularne, diabetes, 
malignomi, ledvična bolezen.
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rutinske predoperativne preiskave - vsem bolnikom predoperativno odvzamemo 
kri za hemogram in elektrolite, poleg tega jim posnamemo EKG in rentgenogram 
prsnega koša. Po potrebi odvzamemo tudi kri za določitev testov koagulacije. Pri 
starostnikih je anemija pogosto (> 40%) prisotna že predoperativno, zaradi krvavitve 
ob zlomu, hemodilucije, slabega prehranskega stanja ali pridruženih bolezni. Anemija 
lahko vodi v ishemijo in upočasnjeno okrevanje, kar je še bolj izraženo pri krhkih 
bolnikih. Po smernicah je priporočena predoperativna vrednost hemoglobina za krhke 
paciente 9g/dl, za bolnike z ishemično boleznijo srca pa 10g/dl. Tudi pri bolnikih, ki 
so prvi pooperativni dan omotični in nesposobni mobilizacije zaradi utrujenosti, je 
priporočena vrednost hemoglobina 10g/dl. Pri bolnikih, ki imajo povečano tveganje 
za krvavitev in tveganje zaradi anemije se priporoča uporaba traneksaminske kisline, ki 
sicer zmanjša potrebo po transfuziji, ne vpliva pa pomembno na preživetje.
Levkocitoza in neurtrofilija sta pogosti in sta najpogosteje posledica reaktivnega 
odgovora na poškodbo. Število levkocitov nad 17x109/l lahko kaže na infekt (ponavadi 
respiratorni ali uroinfekt).
Število trombocitov med 50 – 80x109/l predstavlja relativno kontraindikacijo za 
neuraksialno anestezijo, pri številu pod 50x109/l pa je predoperativno potrebna 
transfuzija trombocitne plazme.
Antikoagulantna in antitrombotična terapija - približno tretjina bolnikov z zlomom 
kolka redno prejema aspirin, ki ga med hospitalizacijo lahko ukinemo, razen, ko je 
indikacija za jemanje nestabilna angina pektoris ali nedavni miokardni infarkt. Aspirin 
ne predstavlja omejitev za kirurško zdravljenje ali spinalno anestezijo. Klopidogrela 
perioperativno običajno ne ukinjamo, predvsem ne pri bolnikih z nedavno vstavljenimi 
opornicami. Pri bolnikih, ki jemljejo zaviralce vit. K (Warfarin) je priporočena vrednost 
INR za operacijo pod 2,0, za spinalno anestezijo pa pod 1,5. Pri novih antikoagulantnih 
zdravilih aktivnosti ne moremo določati s standardnimi testi koagulacije, imajo pa precej 
predvidljivo farmakokinetiko. Spinalno blokado lahko, razen pri bolnikih s hudo okrnjeno 
ledvično funkcijo, izvedemo po preteku dveh razpolovnih časov od zadnjega odmerka.  
respiratorne okužbe - pri respiratornem infektu je potrebno predoperativno uvesti 
ustrezen antibiotik, dodatek kisika, intravenske tekočine in respiratorno fizioterapijo.
Ultrazvok srca – akutno levostransko srčno popuščanje, aortna stenoza - 
ultrazvok srca je indiciran za določitev funkcije levega ventrikla pri bolnikih, ki so 
dispnoični v mirovanju ali ob blagem naporu ali za opredelitev stopnje sistolnega 
šuma. Neprepoznana aortna stenoza je pomemben vzrok perioperativne umrljivosti. 
V kolikor s tem ne podaljšamo časa od sprejema do operativnega posega je smiselno 
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opraviti ultrazvok srca in glede na izvid prilagoditi anestezijsko tehniko, sicer pa 
prestavitev operacije pomeni večje tveganje za bolnika in se svetuje izvedbo 
anestezije z invazivnim merjenjem arterijskega tlaka, osredotočeno na zagotavljanje 
hemodinamske stabilnosti z uporabo nižjih odmerkov anestetikov, intravenskih 
tekočin in vazoaktivnih zdravil.
ICD/pacemaker - predoperativno je potreben posvet s kardiologom, da se določi tip 
naprave in izdela plan medoperativnega  vodenja bolnika.
Predoperativna optimizacija 
Vse bolnišnice morajo imeti izdelane protokole za oskrbo/zdravljenje bolnikov z 
zlomom kolka. Pomembne pridružene bolezni morajo biti prepoznane in zdravljene 
in s tem omogočena čimprejšnja operativna oskrba z minimalnim tveganjem za 
operacijo in anestezijo. 
Operativno /konzervativno zdravljenje - bolniki z zlomom kolka zaradi 
napredovale starosti, krhkosti in komorbidnosti pogosto spadajo v skupino bolnikov 
z velikim tveganjem za pojav zapletov med anestezijo, vendar pa so tveganja za 
neugoden potek še večja brez operativnega zdravljenja, saj to zahteva dolgo obdobje 
boleče imobilizacije. Operativno zdravljenje je priporočeno pri vseh bolnikih z zlomom 
kolka, tudi v paliativni namen, razen v primeru pričakovane smrti v roku 48h.
Čas do operacije - operativno zdravljenje zloma kolka mora biti izvedeno v čim 
krajšem času po sprejemu, saj podaljševanje časa negativno vpliva na izhod zdravljenja 
– preživetje, zaplete in vrnitev k prejšnjim aktivnostim. Po trenutno veljavnih smernicah 
bi morali biti bolniki z zlomom kolka operativno oskrbljeni v 36-ih oz. 48-ih urah po 
sprejemu.
Privolitev v poseg/anestezijo - velik odstotek bolnikov z zlomom kolka ima 
predoperativno prisotno kognitivno disfunkcijo. Za bolnike, ki niso sposobni razumeti 
in sprejeti odločitve o operativnem zdravljenju, pridobimo privolitev od svojcev oz. 
zakonitih zastopnikov.

MEDOPErATIVNA OBrAVNAVA – ANESTEZIjA
Operacije zloma kolka lahko izvajamo v splošni ali regionalni anesteziji (spinalni 
anesteziji). Raziskave, ki so primerjale izid po operacijah v splošni oz. regionalni 
anesteziji, niso pokazale pomembnih razlik v preživetju in zapletih. Pomembnejša 
od vrste anestezije je pacientu prilagojena tehnika, ki upošteva zmanjšane fiziološke 
rezerve in pridružene bolezni. Izrednega pomena je skrb za adekvaten pretok v organih, 
še posebej v osrednjem živčevju.
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regionalna anestezija - priporočena količina lokalnega anestetika za spinalno 
anestezijo je do 10mg (2ml 0,5% Bupivakaina). Od intratekalnih opioidov je najbolj 
priporočen Fentanil. Tak pristop vodi v manj zapletov, kot so intraoperativna hipotenzija, 
delirij in retenca urina. Pogoje za udobno namestitev za izvajanje spinalne anestezije 
najbolje dosežemo s fascia iliaca blokom (FICB), ki nudi tudi pooperativno analgezijo. 
Sedativom se, v kolikor je mogoče, izogibamo, sicer pa uporabimo kratkodelujoče 
(propofol).
Splošna anestezija - tudi pri splošni anesteziji se poskušamo s prilagojenimi odmerki 
izogniti zapletom. Pred ali takoj po uvodu v anestezijo je priporočeno izvesti periferni 
živčni blok (FICB), saj s tem zmanjšamo potrebo po anestetikih in analgetikih, prav tako 
pa omogočimo učinkovito pooperativno analgezijo.
Monitoring - minimalni standardi vključujejo pulzno oksimetrijo, kapnografijo, EKG in 
neinvazivno merjenje arterijskega pritiska. Priporočeno je tudi monitoriranje telesne 
temperature, po potrebi pa tudi razširjen monitor z merjenjem invazivnega arterijskega 
pritiska, centralnega venskega tlaka, srčnega iztisa, bispektralnega indeksa…
Cementni sindrom - za cementni sindrom je značilna hipotenzija s hipoksijo, lahko 
tudi srčni zastoj. V veliki meri ga je možno preprečiti z dobro kirurško in anesteziološko 
tehniko (dvig FiO2 med cementiranjem, uporaba dodatnega monitoringa pri 
visokorizičnih bolnikih). Zdravljenje cementnega sindroma vključuje dovajanje 100% 
kisika, aplikacijo tekočin, vazoaktivna/inotropna podpora.
hipotenzija med anestezijo - v raziskavah je bila potrjena pomembna korelacija 
med srednjim arterijskim tlakom (MAP) med operacijo in 5- in 30-dnevno umrljivostjo 
po operaciji. Priporočljivo je vzdrževanje MAP nad 65 mmHg ves čas trajanja operacije 
in izogibanje vrednosti MAP pod 80 mmHg v trajanju več kot 10 minut. 
Preprečevanje kognitivnega upada - do delirija pride pri četrtini bolnikov z zlomom 
kolka, kar je povezano z večjo pojavnostjo zapletov, umrljivostjo in poslabšanjem 
kognitivnega statusa. K zmanjšanju pojavnosti delirija najbolj pripomoremo s hitro 
kirurško oskrbo zloma in s preprečevanjem hipoperfuzije zaradi hipotenzije. Primeren 
je pristop k anestezijski tehniki, ki vključuje multimodalno obvladovanje bolečine s 
perifernimi živčnimi bloki in izogibanje zdravilom, ki lahko povzročijo ali poslabšajo 
delirij (antiholinergiki, opioidi…)

POSTOPErATIVNA OSKrBA
Bolniki z zlomom kolka imajo povečano tveganje za zaplete tudi v zgodnjem 
poooperativnem obdobju. Nekateri potrebujejo podaljšan nadzor v enoti 
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prebujevalnice, včasih pa tudi v enoti intenzivne terapije. Pooperativno je pomembno 
poskrbeti za dobro analgezijo. Periferne živčne blokade pogosto izzvenijo po prvi 
pooperativni noči. Potrebno je aplicirati redne odmerke intravenskih anestetikov 
(paracetamol, analgin,) po potrebi, pazljivo tudi opioide in NSAIR. Rutinsko je potrebno 
beležiti oceno bolečine.

ZAKLjUČEK
Izidi po operativnem zdravljenju kolka so se v zadnjih letih nekoliko izboljšali, vendar 
ostaja še veliko prostora za izboljšanje obravnave teh bolnikov. Pomembna je 
standardizacija protokolov za obravnavo in multidisciplinaren pristop k tem bolnikom, 
pri katerem igra anesteziolog pomembno vlogo z zagotavljanjem optimalnih pogojev 
pred- med- in pooperativno, z namenom zmanjšanja pojavnosti zapletov, obolevnosti 
in umrljivosti.
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Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

PSIHOLOŠKI vIDIKI ZDRAvLJENJA 
POŠKODOvANIH STAROSTNIKOv 
(A. Mlinarič)
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Okužbe kirurških ran nastanejo najpogosteje med operacijo. V večini primerov so vzrok 
organizmi v zraku in organizmi, prisotni na pacientovi koži. Staphylococcus aureus in 
koagulaza negativni stafilokoki (npr. Staphylococcus epidermidis), so najpogostejši 
povzročitelji globokih okužb. Skupno tveganje za okužbo kirurške rane po operaciji 
zaradi zloma kolka je okoli 2,5 %, pri čemer je polovica teh primerov globokih okužb. 
Umrljivost je visoka, saj polovica teh bolnikov umre v enem letu po poškodbi (v 
primerjavi s 30% umrljivostjo pacientov brez okužb). Stroški zdravljenja so v povprečju 
25.000 angleških funtov pri okužbi v primerjavi z 9.000 angleškimi funti pri pacientih 
brez okužbe. S strokovnega in ekonomskega vidika je torej pomembno preprečevanje 
bolnišničnih okužb (1).
Najpomembnejši ukrepi za preprečevanje okužbe kirurške rane so antibiotična 
profilaksa in skrbna uporaba drugih perioperativnih ukrepov (higiena rok, uporaba 
rokavic in drugih zaščitnih pripomočkov, uporaba antiseptikov, laminarni tok zraka, 
število ljudi v operacijski dvorani in njihovo gibanje, …). Med dejavnike tveganja za 
okužbo sodijo starost poškodovanca, imunska oslabelost, podhranjenost, neurejena 
sladkorna bolezen, nedavni kirurški posegi, dolgotrajna hospitalizacija pred posegom 
(t.i predoperativni dejavniki). Tveganje za okužbo se lahko poveča s trajanjem in z 
invazivnostjo operacije, hipotermijo med operacijo, transfuzijo (dejavniki, ki se pojavijo 
med operacijo) in z nekaterimi dejavniki po zaključenem operativnem posegu (2). 
Namen antibiotične kirurške profilakse je zmanjšati pogostnost okužbe kirurške rane. 
Antibiotična profilaksa je indicirana pri čistih posegih z večjim tveganjem okužbe in pri 

ANTIBIOTIČNA PROFILAKSA OB OPERATIvNI 
OSKRBI ZLOMA KOLKA

ANTIbIOTIC PROPHYLAxIS IN HIP FRACTURE 
PATIENTS.
Dr. Drago brilej, dr. med., specialist travmatologije
Oddelek za Travmatologijo
Splošna bolnišnica Celje
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posegih, kjer bi okužba, tudi če je redka, imela hude posledice. V to skupino nedvomno 
sodijo posegi, kjer v telo vstavljamo vsadke. Rezultati Dutch Trauma Trial, kjer so bolniki 
z zaprtimi zlomi prejeli en odmerek cefalosporina prve generacije ali placeba, so 
pokazali > 50 % zmanjšanje incidence površinskih in globokih okužb (8,3 % v skupini s 
placebom in 3,6 % v skupini z antibiotiki) (3).
Da bi bila profilaksa učinkovita, je potrebno vzdrževati med operacijo minimalno 
inhibitorno koncentracijo (MIC) antibiotika. Zato je potrebna pravočasna aplikacija in 
izbira antibiotika. Idealni antibiotik naj deluje proti mikroorganizmom, ki najpogosteje 
povzročijo okužbo v predelu operativnega posega (primeren spekter), ki dobro prehaja 
v tkiva in v tem tkivu doseže terapevtsko koncentracijo, ki ga lahko damo v bolusu pred 
operacijo, ima dolgo razpolovno dozo in ni rezervni antibiotik za rezistentne okužbe. 
Antibiotik se daje znotraj ene ure pred posegom ali med samim posegom. Odmerek 
antibiotika, ki ga prejme poškodovanec, naj bo v terapevtskih dozah, intravenski. Doza 
se ponovi, če traja poseg več kot dve razpolovni dobi antibiotika in če je prisotna večja 
izguba krvi (> 1500 ml) (4). 
Pri operacijah zlomov kolkov pri starostnikih se običajno uporabljajo cefazolin (2 
g v enem odmerku ali do največ 3 odmerke pri vstavitvi endoproteze), vankomicin 
(1g v enem odmerku pri z MRSA koloniziranih poškodovancih ali pri bolnikih, kjer bi 
lahko prišlo do kolonizacije z MRSA), klindamicin (600 mg pri alergijah na penicilinske 
preparate) (5).
Meta analiza je pokazala učinkovitost ene doze intravenskega antibiotika na pojavnost 
povrhnjih, globokih okužb kirurške rane in tudi na pojavnost okužb sečil. Zato se 
priporoča  en odmerek. Ponovimo ga pri daljšem posegu (če traja poseg več kot 
razpolovni čas antibiotika), pri večji izgubi krvi, pri bolezenski debelosti. Podaljševanje 
do odstranitve drenov ali več kot 24 ur ni smiselno in poveča nevarnost okužbe s C. 
difficile in pojav rezistence na antibiotik (6). 
V raziskavi so Zupan in sodelavci ugotovili, da je na oddelkih različnih kirurških 
specialnosti UKC Ljubljana antibiotična kirurška profilaksa v celoti skladna s priporočili 
samo pri 26 % posegov. Najpogosteje je s priporočili skladna izbira antibiotika (95 
%), najmanj pogosto pa trajanje oziroma število odmerkov (46 %). Predlagane so 
bile izboljšave v obliki občasnega notranjega preverjanja, uvedbo opomnikov in 
uvrstitev perioperativne antibiotične zaščite v kirurške varnostne liste (7). Smernica za 
antibiotično profilakso temelji na solidnih znanstvenih kriterijih. Njihova vpeljava pa 
predstavlja dolgotrajni proces, ki ga je potrebno skrbno nadzirati in ukrepati ob pojavu 
odklonov pri njeni uporabi (8).
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Venska tromboza in pljučna embolija (VTE) sta poleg krvavitve in okužbe najresnejša 
zapleta zdravljenja zlomov kolka. V zgodnjem obdobju VTE spremlja visoka umrljivost 
zaradi pljučne embolije, v poznem obdobju pa venska tromboza pušča trajne 
posledice, predvsem potrombotični sindrom s kroničnimi venskimi razjedami na udih 
in pljučno hipertenzijo. Incidenca zapleta pri zlomih kolka je ob uporabi zaščite od 0,83 
do 1,5% (1).
VT in PE lahko klinično ugotovimo pri bolniku z akutno bolečino v nogi, oteklino, 
eritemom, toploto, hipotenzijo, hemoptizo, bolečino v prsnem košu ali dispnejo. VT 
potrdimo z UZ preiskavo ven, PE pa s CTA pljučnih arterij. Poleg višje morbiditete in 
mortalitete je pomemben tudi ekonomski vidik zapleta z ocenjenimi stroški 33.000 
USD/ na primer po enem letu (1). 
Tri patološka stanja, ki vplivajo na nastanek VT, poznamo kot Virchowo triado: zastoj 
krvi v venah, spremembe v koncentraciji in delovanju faktorjev strjevanja krvi in okvara 
endotelija. Ob zlomu kolka so prisotna vsa tri stanja. Poleg tega klinične značilnosti 
bolnika predstavljajo visoko tveganje za nastanek VT (starost več kot 60 let,  dehidracija, 
pričakovana pomembno zmanjšana mobilnost, debelost, kronične bolezni) (2). 

PREPREČEvANJE vENSKE TROMBEMBOLIJE 
PRI STAROSTNIKIH Z ZLOMOM KOLKA
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THROMbOEMbOLISM IN HIP FRACTURE 
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Starostniki z zlomom kolka sodijo v skupino z velikim tveganjem (Caprini več kot 5 
točk). Potrebna je zaščita. Zaščita poškodovancev pred nastankom VTE zajema splošne 
ukrepe (mobilizacija poškodovanca in poškodovanega uda, vaje za vensko črpalko, 
primerna hidracija), mehanično zaščito (žilni povoji, intermitentni kompresijski aparati) 
in farmakološko zaščito (3).
Pri zdravljenju starostnikov z zlomi kolkov priporočamo rutinsko uporabo splošne, 
mehanične in če ni kontraindikacij (nevarnost krvavitve) tudi farmakološke zaščite za 
preprečevanje VTE. Uporabljamo NMH v prilagojeni dozi, pri ledvični odpovedi heparin. 
Zdravilo apliciramo ob sprejemu oz. vsaj 12 ur pred operacijo in z njim nadaljujemo 
6-12 ur po operaciji. Profilaksa VTE pri starostnikih z zlomom kolka traja 28-35 dni. Tak 
način preprečevanja VT temelji na priporočilih (4,5,6). 
Poudariti je potrebno, da tudi novejše smernice temeljijo na starejših raziskavah. 
Napredki v načinu zdravljenja zlomov kolkov (multimodalna terapija bolečine, 
regionalna anestezija, uporaba traneksamične kisline, zgodnja mobilizacija), kar vpliva 
na trenutno oceno rizika simptomatske VT in s tem tudi na upravičenost predlaganih 
ukrepov. Tri nedavne študije so primerjale nova antikoagulantna zdravila z LMWH in 
niso ugotovile razlik v pojavu VT ali krvavitev (7,8,9).
Toda kljub tem novim dokazom in boljšim rezultatom zdravljenja zlomov kolka 
ostajajo zaenkrat priporočila za preprečevanje VTE pri starostnikih z zlomom kolka 
nespremenjena.
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vRATU – OSTEOSINTEZA ALI ENDOPROTEZA 
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UVOD
Zlomi vratu stegnenice predstavljajo približno 50% vseh zlomov kolkov. Večina le teh 
je prisotnih pri starejših bolnikih, kar moramo upoštevati pri načinih zdravljenja. Pri 
zdravljenju zlomov kolka je zelo pomembna anatomija, predvsem prekrvavitev, ki je pri 
vratu in glavi stegnenice retrogradna. Pri izbiri zdravljenja sta nam v pomoč 2 klasifikaciji: 
Garden (poznamo 4 tipe, v grobem pa lahko zlome vratu delimo na nepremaknjene 
(Garden I, II) ter premaknjene (Garden III,IV)) in Pauwels (3 tipi). Zlome vratu kolka lahko 
zdravimo konzervativno ali operativno. 

KONZErVATIVNO ZDrAVLjENjE
Glede na pregledano literaturo je konzervativna možnost rezervirana za komorbidne 
paciente v slabem splošnem stanju, ki operativnega posega verjetno nebi prenesli. 
Konzervativno zdravljenje predstavlja veliko tveganje za avaskularno nekrozo glave 
femurja, sekundarnega premika zloma (do 50%),in za pridružene komplikacije (pljučna 
disfunkcija, pljučnica, uroinfekt, dekubitusi, GVT). Pri starejšem poškodovancu pri 
katerem bi se sicer odločili za artroplastiko lahko poizkusimo tudi z konzervativno 
terapijo, če gre za zlom Garden 1, Pauwels 1, torej za impaktiran zlom brez premika, kjer 
sumimo da ne bo prišlo do dodatnega premika, pacient pa je brez večjih bolečin in nogo 
normalno obremenjuje. V tem primeru poizkusimo z fizioterapijo in obremenjevanjem 
noge. Če kontrolno RTG slikanje ne pokaže premika, pacienta odpustimo v domačo 
oskrbo ter ga redno spremljamo na kontrolah. 
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OPErATIVNO ZDrAVLjENjE
Druga opcija zdravljenja je operativno zdravljenje, s katerim želimo čimprej povrniti 
mobilnost in funkcijo sklepa ter s tem zmanjšati možnosti zapletov in zmanjšati 
umrljivost. Operativne možnosti sta 2: osteosinteza (kanulirani vijaki, DHS ter kolčni 
vijak-FNS) ter protetika (PEP in TEP). 

GArDEN I-II
Če pogledamo najprej nepremaknjene zlome vratu stegnjenice (Garden I, II) razlik 
pri načinu operacije glede funkcije in pooperativne bolečine ni. Prav tako ni razlik 
pri mortaliteti. Pri osteosintezi je življenska doba sklepa daljša, je pa večja možnost 
reoperacije. Zato se za to opcijo odločamo predvsem pri mlajši populaciji (pod 60 
let). Artroplastika pa po drugi strani omogoča boljšo pooperativno mobilnost in nižjo 
stopnjo zapletov in reoperacij. Artroplastika ni superiorna glede funkcije ampak je 
boljša za manjzahtevno populacijo z nižjimi fiziološkimi rezervami, ki bodo profititrali 
z prejšnjo mobilizacijo in ne bodo tolerirali nadaljnjih posegov. Osteosinteza je možna 
z kanuliranimi vijaki in DHS. Obe tehnike imata enako mortaliteto, enako stopnjo 
nezaraščanja in enako stopnjo revizij. Ugotovljeno pa je bilo, da naj bi bila možnost 
za AVN pri kanuliranih vijakih manjša. DHS predstavlja večjo operacijo z daljšim 
operativnim časom in večjo izgubo krvi. Pojavila se je tudi možnost kolčnega vijaka 
FNS, vendar v naši ustanovi z njim nimamo izkušenj. 

GArDEN III-IV
Pri premaknjenih zlomih (Garden III, IV) so spet prisotne opcije osteosinteza in 
artroplastika. Kriterij odločitve je podoben kot pri nepremaknjenih zlomih, s tem da 
tu razlika v starosti igra še večjo vlogo. Mlajši od 60 let so kandidati za osteosintezo, 
medtem ko starejši od 80 let za artroplastiko. V vmesnem obdobju pa je potrebna 
individualna odločitev glede na stanje pacienta, komorbidnost, pokretnost pred 
poškodbo, želja pacienta. Vendar se starost pri kateri se odločamo za vstavitev proteze 
pomika v mlajša leta, proti 60 let. Če se odločimo za artroplastiko je možna PEP ali TEP. 
Mortaliteta, pogostost infekta in pooperativna bolečina so enaki pri obeh tehnikah. 
PEP se izbere za manj zahtevne komorbidne paciente, starejše od 80 let z pričakovano 
življenjsko dobo manj kot 4 leta. Za TEP pa pri pacientih z večjo predhodno obrabo 
sklepa, bolj aktivnih, mlajših (>80let) pacientih z daljšo pričakovano življenjsko dobo. 
Pri PEP pride do manj pooperativnih dislokacij, operacija je krajša, manj invazivna, 
prisotna manjša izguba krvi. Pri TEP je pooperativna funkcija boljša, prisotna je manjša 
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potreba po reoperacijah. Sama operacija pa je zahtevnejša, pooperativno je prisotna 
večja stopnja dislokacij. Končna odločitev je tudi tu individualna glede na pacienta 
(osnovna mobilnost, željena aktivnost, fiziološka rezerva, komorbidnosti). Pri odločitvi 
za endoprotezo imamo možnost cementne in brezcementne proteze. Cementna 
zagotavlja boljšo zgodno funkcijo, boljšo pooperativno mobilnost, manj bolečin, 
manjše tveganje za revizijo in periprotetične zlome in se jo uporablja za paciente 
starejše od 65 let. Pri uporabi cementa pa obstaja tveganje za cementni implantacijski 
sindrom (bone cement implantation syndrome (BCIS)), ki se kaže kot skupek 
kardiopulmonarnih simptomov kot so hipoksija, hipotenzija, aritmije in srčni infarkt, 
ki so povezani z embolizmi maščobe in kostnega mozga med širjenjem, čiščenjem 
in cementiranjem femorlanega ležišča za protezo. Po literaturi naj bi bila možnost 
za te zaplete 0,11%. Obstajajo smernice za zdravljenje zlomov vratu stegnenice z 
indikacijami in kontraindikacijami za posamezne načine zdravljenja. Vendar kljub temu 
končna odločitev zavisi od individualne presoje vsakega pacienta posebej, njegovega 
stanja in njegovih potreb.
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POVZETEK:
Zlomi trohanternega področja začetnega dela stegnenice so pogoste poškodbe, ki 
prizadenejo predvsem starejše ljudi z osteoporozo. Običajno gre za nizkoenergetske 
poškodbe, kot posledica padca s stojne višine. Predstavljajo zunajsklepne zlome 
proksimalne stegnenice, ki jih delimo na stabilne in nestabilne. Subtrohanterni del 
stegnenice obsega segment kosti od malega trohantra do 5 cm pod njim. Zlomi v tem 
področju nastanejo pri starostnikih prav tako kot posledica nizkoenergetskih poškodb, 
pri mlajših poškodovancih pa kot posledica visokoenergijskih poškodb. V tem področju 
se pojavljajo tudi specifični zlomi zaradi večletnega jemanja zdravil proti osteoporozi, 
kot so bisfosfonati (ali denosumab). Vsi zlomi subtrohanterne regije so po naravi 
nestabilni in jih praviloma zdravimo operativno, da poškodovancem omogočimo 
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čimprejšnji začetek rehabilitacije z mobilizacijo. Dodatni razlogi za operativno 
zdravljenje so preprečevanje močnih bolečin ob premikanju odlomkov, omogočenje 
sedenja oz. vstajanja namesto ležanja do zaceljenja in posledično preprečevanje 
številnih možnih zapletov na srčnožilnem sistemu, mehkotkivnem pokrovu, pljučih in 
uropoetskem traktu. Izjemoma zdravimo paciente konzervativno, če njihovo splošno 
stanje ne dopušča operativnega posega ali obstajajo zanj kontraindikacije. Zlome 
trohanternega masiva lahko, glede na stabilnost zloma, zdravimo z dinamičnim 
kolčnim vijakom (angl. dynamic hip screw, DHS) ali intramedularnim žebljem (IMŽ). 
Pri izboru vsadka za stabilizacijo upoštevamo tip zloma ter ustreznost naravnave – če 
je zlom glede na vrsto in po naravnavi nestabilen, se odločimo za IMŽ, če je stabilen, 
pa lahko uporabimo DHS, vendar se pri slednjih zaradi večje biomehanske stabilnosti 
lahko odločimo tudi za IMŽ. Subtrohanterne zlome zdravimo z dolgim ali redkeje s 
kratkim IMŽ. Umrljivost pacientov po operativnem zdravljenju pertrohanternih in 
subtrohanternih zlomov po enem letu je približno enaka in znaša od 15% do 30%. 
Nanjo najbolj vplivajo pridružene bolezni poškodovancev, uspešnost operativnega 
zdravljenja in sposobnost poškodovancev za rehabilitacijo.

ABSTrACT
Intertrochanteric fractures are extracapsular fractures of the proximal femur between 
the femoral neck and the lesser trochanter. They are very common, mostly seen following 
ground-level falls in the elderly population with osteoporosis. The most important 
classification is based on a fracture pattern, being stable or unstable, what affects the 
implant choice. Subtrochanteric fractures are proximal femur fractures located within 
5 cm of the lesser trochanter. They most commonly occur in elderly patients as low 
energy injuries and in younger patients as high energy injuries. Rare, specific fractures 
in this region could be associated with anti-osteoporotic medicaments. Treatment 
is generally operative with cephalomedullary fixation, as these are highly unstable 
fractures. Due to the additional pain caused by movement of odlomeks, blood loss, 
decreased mobility and bone healing in non-anatomical position with the high risk of 
soft tissues, cardiovascular, pulmonal and urogenital complications in non-operated 
and therefore non-mobilized patients, we usually treat such injuries operatively. 
Exceptions are those who have an unacceptably mortality risk or conditions that pose 
a high risk for complications during or after surgery. For intertrochanteric fractures, 
the choice of implant depends on the stability of the fracture pattern defined by the 
posteromedial and lateral cortical wall. In unstable fractures after reduction, we decide 
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for the IM nail and if the fracture is stable, we can opt either for an extramedullary device 
like a dynamic hip screw (DHS) or an intramedullary device, which is mechanically 
more stable. We treat subtrochanteric fractures with long or short IM nails depending 
on the fracture location. One year mortality is 15% to 30% for both types of fractures, 
being affected mostly by patients’ co-morbidities, stability and quality of the reduction 
after operative treatment and patients’ compliance during rehabilitation period until 
final healing is achieved.

Ključne besede: pertrohanterni zlom, subtrohanterni zlom, intramedularni žebelj, 
dinamični kolčni vijak
Key words: pertrochanteric fracture, subtrochanteric fracture, intramedullary nail, 
dynamic hip screw

Uvod
V sodobnih družbah opažamo trend staranja populacije. Tako je bila po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v letu 2000 že več kot desetina prebivalstva 
(860 milijonov) starejših od 60 let (1), ta delež pa naj bi se do leta 2050 (predvsem v 
razvitih državah) zvišal že na 30 odstotkov (2, 3, 4).  Ob tem narašča tudi število bolezni, 
predvsem pa poškodb pri starostnikih (3, 4). Te so sicer nizkoenergijske, a zaradi 
slabše kakovosti kosti prihaja do velike nestabilnosti oz. nezmožnosti obremenjevanja 
okončin pri tovrstnih zlomih. Značilni so zlomi, ki jih v veliki meri lahko povezujemo z 
osteoporozo ali atipični zlomi, ki so posledica zdravljenja osteoporoze z bisfosfonati. 
Dosedanji četverici značilnih osteoporotičnih zlomov (zloma kolka, proksimalnega 
humerusa, zapestja, hrbteničnih vretenc) smo v zadnjih letih dodali še zlom 
medeničnega obroča in periprotetične (perivsadekne) zlome (5). Incidenca zlomov 
kolkov je ocenjena na okoli 100/100.000 prebivalcev/leto, do leta 2050 naj bi število 
ljudi, ki bodo utrpeli zlom kolka na svetu naraslo na več kot 7,3 milijonov (4). Incidenca 
subtrohanternih zlomov stegnenice je ocenjena na okoli 20/100.000 prebivalcev na 
leto. V enem letu po zlomu kolka se le 40-60% starejših pacientov vrne na predhodno 
raven aktivnosti, približno ena tretjina pa zmore komaj osnovne dnevne aktivnosti. 
Umrljivost po enem letu je za pertrohanterne in subtrohanterne zlome še vedno 
visoka in znaša okrog 15-30%. (6)
Pertrohanterni zlomi so ekstrakapsularni zlomi proksimalne stegnenice v predelu 
velikega in malega trohantra (slika 1). Tipičen bolnik je med 71 in 80 let stara ženska 
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oseba z osteoporozo. Do poškodbe običajno pride pri padcu s stojne višine ali s 
postelje (nizkoenergetska poškodba).  Razdelimo jih na stabilne in nestabilne, pri 
čemer stabilnost zloma ocenjujemo glede na poškodbo malega trohantra in stabilnost 
lateralne stene trohanternega masiva (po naravnavi na ekstenzijski mizi). 

Subtrohanterni del stegnenice obsega segment kosti od malega trohantra do 5 cm 
pod njim. Subtrohanterni zlomi predstavljajo 7-34% zlomov stegnenice (7). Prisotna je 
bimodalna distribucija, pri čemer so v prvi skupini mlajši od 40 let z visoko energijsko 
poškodbo (20%), v drugi pa so starejši od 60 let z nizkoenergijsko poškodbo in pred-
stavljajo več kot dve tretjini teh zlomov.  Dodaten dejavnik tveganja za subtrohanterne 
zlome so pacienti na bisfosfonatih zaradi osteoporoze in diabetiki.

Na dislokacijo zlomov subtrohanterne regije vplivajo m.iliopsoas (fleksija), m.gluteus 
medius (abdukcija) in kratki zunanji rotatorji na proksimalnem odlomku, ter m.gracilis 
in adduktorji ki povzročajo skrajšavo in addukcijo distalnega odlomka (slika 2a in 2b). 
Zaradi tega so subtrohanterni  zlomi nestabilni in zahtevajo operativno zdravljenje. 
Pogosto je potrebna tudi odprta naravnava zloma, saj s trakcijo na ekstenzijski mizi zelo 
redko dosežemo ugoden položaj zloma.

Slika 1 Regije proksimalne stegnenice (www.orthobullets.com)
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razdelitev
Za pertrohanterne prelome najpogosteje uporabljamo razdelitev po Evansu (slika 3) 
(2, 8, 9, 10). Pri tej razdelitvi ločimo stabilne (Evans I-II) in nestabilne (Evans III-V) zlome. 
Stabilnost zloma ocenimo po naravnavi na ekstenzijski mizi. Ključno za oceno stabil-
nosti je področje malega trohantra – če z naravnavo dosežemo dober in čvrst stik pos-
teromedialnega korteksa, tak zlom lahko ocenimo kot stabilen, sicer je nestabilen. Ta 
razdelitev ima klinični pomen, saj moramo vrsti zloma ustrezno prilagoditi tudi vrsto 
osteosinteze, da se izognemo zapletom in da poškodovancu zagotovimo čim boljšo 
možnost rehabilitacije in hkrati zmanjšamo stroške oskrbe. Naravnava zloma mora biti 
čim bolj anatomska, stabilnost osteosinteze pa taka, da pacientu omogoči takojšnje 
obremenjevanje prizadete okončine (5). Če je zlom po naravnavi stabilen, se odločimo 
za ekstramedularni vsadek (dinamični kolčni vijak, angl. Dynamic Hip Screw, DHS), če je 
nestabilen se odločimo za intramedularni vsadek (intramedularni žebelj, IMŽ). Sicer se 
lahko tudi pri stabilnih zlomih odločimo za intramedularno učvrstitev, predvsem zaradi 
biomehaničnih prednosti (manjša ročica, centralni položaj vsadka in s tem blokiranje 
medializacije diafize) (5).

Slika 2 Distrakcijske sile proksimalnega in distalnega segmenta: a) koronalno; b) sagitalno. (7)
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Po AO klasifikaciji zlomov proksimalne stegnenice (regija 31), zlome iz skupin A1 in 
A2.1 štejemo kot stabilne in jih lahko stabiliziramo z ekstramedularnim vsadkom. Pri 
teh zlomih je pomembno doseči anatomsko repozicijo. Za bolj nestabilne oblike zlo-
mov (A2.2, A2.3, A3) je najprimernejši vsadek IMŽ. (5) (Slika 4)

Za zlome v subtrohanternem področju je uporabna razdelitev po Rusell-Taylorju (slika 
5) (9). Razdelitev upošteva dve temeljni merili:
 - zlom v področju fose piriformis:

  - I. zlom ne sega v področje fose piriformis
  - II. zlom sega v področje fose piriformis

 - zlom v področju malega trohantra:
  - A mali trohanter ni zlomljen
  - B mali trohanter je zlomljen

Slika 3 Razdelitev pertrohanternih zlomov po Evansu (www.orthobullets.com)
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Na ta način dobimo štiri možne kombinacije zlomov:

Slika 4 AO klasifikacija pertrohanternih zlomov (10)

Slika 5 Razdelitev subtrohanternih zlomov po Russell-Taylorju (www.orthobullets.com)
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Tudi ta razdelitev ima klinični pomen zaradi vrste osteosinteze, ki je priporočljiva za 
posamezne tipe zlomov. Bolj kot je zlom nestabilen (zdrobljen medialni korteks), 
močnejši vsadek  uporabimo.

AO razdelitev subtrohanternih zlomov ima svojo uporabnost v svoji univerzalnosti in 
se primarno uporablja v raziskovalne namene. (Slika 6)

Čeprav AO razvrstitev, kljub velikemu številu možnosti razvrstitve, ni idealna, (še 
posebej pri subtrohanternih prelomih), pa se zaradi potrebe po poenotenju in 
možnosti primerjave čedalje bolj uveljavlja.

Slika 6 AO klasifikacija subtrohanternih zlomov (wwworthobullets.com)
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Zdravljenje
Temelji odločitve načina oskrbe pertrohanternih in subtrohanternih zlomov so kakovost 
kosti, premik oziroma dislokacija odlomkov, fragmentiranost oziroma kominucija 
in zmožnost sodelovanja poškodovanca pri rehabilitaciji. Poleg navedenega mora 
odločitev za operativni poseg in vrsto vsadka temeljiti tudi glede na pacientovo stanje 
in njegove  spremljajoče bolezni (2, 8, 9, 10, 11).
Cilj operativnega zdravljenja je stabilna osteosinteza, ki omogoča nemoteno celjenje 
kosti, povrnitev k predpoškodbenim aktivnostim in takojšnje obremenjevanje 
poškodovane okončine. (10) Starostnike je brez slednjega težko mobilizirati, saj 
delnega obremenjevanja niso zmožni in hoje brez opiranja na obe nogi ne zmorejo. (5) 
Zlati standard za zdravljenje pertrohanternih in subtrohanternih zlomov je 
intramedularni žebelj, saj je operacija manj invazivna, skrajšamo operativni čas in čas 
hospitalizacije ter pacienta hitreje mobiliziramo v primerjavi z ekstramedularnimi 
vsadki. (6) Za pertrohanterne zlome je pri izbiri vsadka pomembna stabilnost 
posteromedialne stene (calcar femorale) ter integriteta lateralne kortikalne stene. Za 
oceno slednjega uporabljamo razdaljo od referenčne točke 3cm pod innominate 
tubercle velikega trohantra, do frakturne poke, pod kotom 135 stopinj od vertikale na 

Slika 7 Distanca (d) ki pokaže debelino lateralne kortikalne stene (Hsu et al., BJJ, 2013)
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antero-posteriorni projekciji  rentgenskega posnetka. Če je razdalja manjša kot 20,5 
mm, je stabilizacija z DHS kontraindicirana. (12) (Slika 7). Najbolj pogost mehanizem za 
porušenje osteosinteze pri DHS je varus porušenje vratu stegnenice in spremljajoči „cut-
out“ kolčnega vijaka. DHS ne uporabljamo za 31A3 zlome, ali so primerni za nestabilne 
zlome s poškodbo malega trohantra (A2.2 in A2.3) pa je še predmet razprave.
V primerjavi z ekstramedularnimi vsadki ima intramedularni žebelj svoje biomehanske 
prednosti: krajša ročica, centralni položaj vsadka in s tem blokiranje medializacije 
diafize (5). V zadnjih nekaj letih so se pojavile raziskave o ustreznosti uporabe 
ekstramedularnih vsadkov pri oskrbi določenih nestabilnih zlomov pertrohanterne 
regije. Wang et al. (13) so primerjali ekstramedularno (DHS) in intramedularno učvrstitev 
pri nestabilnih pertrohanternih zlomih (A2.2 in A2.3) in ugotovili, da se je IMŽ pokazal 
kot bistveno boljša opcija v smislu izgube krvi in pooperativne mobilnosti pacientov, ni 
pa bilo bistvene razlike v trajanju operacije, dolžini trajanja hospitalizacije, potrebah po 
transfuziji in pojavu pooperativnih zapletov. Reindl et al. (14) so na drugi strani pri istih 
zlomih ugotovili bistveno manjšo incidenco posedanja in prikrajšave vratu stegnenice 
pri učvrstitvi z IMŽ, dokler ni bilo pomembne klinične razlike po enem letu. Curtis et al. 
(15) so v biomehanični študiji pokazali manj premikanja kostnih odlomkov po operaciji 
pri učvrstitvi z IMŽ. V zadnjem času se travmatologi v Severni Ameriki vse bolj odločajo 
za dolge žeblje tudi pri pertrohanternih zlomih. Kancherla et al., (16) so primerjali dolge 
in kratke IMŽ za zdravljenje pertrohanternih zlomov in ugotovili, da je pri kratkem IMŽ 
operativni čas krajši in je manj transfuzij krvi, pri dolgem pa je bilo manj zapletov v 
smislu potrebe po revizijskih operacijah. Klinično pomembnih razlik v funkcionalnem 
življenju pacientov ni bilo.
Pri vstavljanju kolčnega vijaka imamo dve možnosti: pritezni vijak ali klino (ang. helical 
blade). Retrospektivna analiza 350 pacientov je pokazala, da ima uporaba kline 2-krat 
večjo možnost za protruzijo oz. „cut-out“ kot kolčni vijak (17). Na drugi strani pa je pri 
DHS imela klina večjo rezistenco za izvlek oz. „pull-out“ in večjo rotacijsko stabilnost ter 
manj „cut-out“-ov kot standardni pritezni vijak (18). Biomehansko niso ugotovili razlike 
med ploščo z dvema vijakoma  ali s štirimi vijaki (10).
Intramedularni žebelj distalno zaklenemo z enim ali dvema kortikalnima vijakoma. Pri 
obeh vsadkih (DHS in IMŽ) moramo pri uvajanju kolčnega vsadka upoštevati pravilo 
„tip-apex distance“, to je razdalja <25 mm ob seštevku razdalj center konice vsadka – 
center glave (v AP in stranski projekciji) kolčnega vijaka ali kline, kar omogoča večjo 
stabilnost učvrstitve in zmanjša možnosti za „cut-out“ in propad oziroma porušenje 
osteosinteze. (Slika 8)
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Slika 8 Tip-apex distance (TAD) (Baumgaertner M, Solberg B; JBJS, 1997)

Pri subtrohanternih zlomih je pomembno opaziti frakturne vzorce, ki lahko spremenijo 
načrt operativnega zdravljenja – reverzni poševni zlom in atipični zlom. Reverzni 
poševni zlomi imajo lomno poko od proksimalno-medialno proti distalno-lateralno 
in kot taki imajo tendenco varizacije distalnega odlomka stegnenice in s tem visoko 
stopnjo porušenja učvrstitve, kadar jih zdravimo z DHS. Zato takšne zlome običajno 
zdravimo z IMŽ. (19, 20) 
Atipični (specifični) zlomi so povezani z dolgoletno uporabo zdravil proti osteoporozi, 
predvsem z bisfosfonati. (21, 22). Te zlome je pomembno prepoznati zaradi visoke 
incidence obojestranskih atipičnih zlomov in profilaktičnega zdravljenja druge, 
nepoškodovane stegnenice. Pri teh pacientih začasno svetujemo prekinitev jemanja 
bisfosfonatov in prehod na anabolična zdravila (teriparatide). (23) Značilnosti atipičnih 
zlomov so  nizkoenergijska poškodba, minimalna kominucija, prečna lomna poka, 
zadebelitev lateralnega korteksa in medialni spike, povezan s kompletno frakturo 
na tipičnem (subtrohanternem) mestu. Za zdravljenje subtrohanternih zlomov 
uporabljamo dolgi IMŽ, ali kratki IMŽ, če zlom ne sega dlje kot 3 cm v subtrohanterno 
regijo. Idealen je antegradni žebelj, uporabljamo pa lahko kolčni vijak, klino ali dva recon 
vijaka manjšega premera. Daljši žebelj omogoča večjo rotacijsko in aksialno stabilnost. 
Distalno ga zaklenemo z enim ali dvema kortikalnima vijakoma. Dva zaklepna vijaka sta 
pokazala večjo rotacijsko in aksialno stabilnost kot le eden. (24)
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Zapleti
Najpogostejši zapleti so porušenje vsadka in „cut-out“ (4-20%) in se pojavijo po 
približno štirih mesecih od operacije. Dejavniki tveganja so starost, osteoporoza, tip 
zloma, kakovost naravnave in TAD. Do nezaceljenja zloma oz. non-uniona pride pri 
manj kot 2% operirancev, vzroki pa so biološke ali mehanske narave. V klinični sliki 
je prisotna vztrajajoča bolečina, na rentgenskih posnetkih pa radiolucentni defekt na 
mestu zloma po 4 -7 mesecih. Obvezno je potrebno izključiti okužbo. Zlom ob vsadku 
se pojavlja pri 1-3% operiranih. Pri kratkih žebljih je zlom ob koncu žeblja, pri dolgih 
pa bolj v predelu diafize nad koncem žeblja. Pri takih pacientih zamenjamo žebelj. Pri 
subtrohanternih zlomih je poleg omenjenih najpogostejši zaplet varus/procurvatum 
malunion oziroma deformacija. (25)
Umrljivost po enem letu ostaja visoka, in sicer od 15-30%, s tem, da so opazne razlike 
med moškimi in ženskami. Moški imajo višji stopnjo umrljivosti (25-30%) v primerjavi z 
ženskami (20%). Pri pertrohanternih zlomih je umrljivost večja kot pri zlomih vratu kolka. 
Tveganje za umrljivost predstavljajo polimorbidni pacienti (dve ali več spremljajočih 
bolezni), ki so tudi pred poškodbo bili slabo pokretni in odvisni od tuje pomoči, starejši 
od 85 let, ASA III in IV ter odlašanje operativnega posega za več kot 48-72h. (25) Zato je 
pri teh pacientih pomemben multidisciplinaren ortogeriatrični pristop. (6)

Izkušnje Oddelka za travmatologijo UKC Maribor
Na Oddelku za travmatologijo UKC Maribor so prelomi trohanterne regije stegnenice 
eden najpogostejših zlomov, ki jih zdravimo na oddelku. Večino teh zlomov zdravimo 
operativno, od vsadkov pa imamo na voljo več vrst intramedularnih žebljev za 
proksimalno stegnenico, več vrst dolgih intramedularnih žebljev in dinamični kolčni 
vijak. Predstavljamo naše izkušnje zdravljenja tovrstnih zlomov v letih 2015 in 2016.
V tem obdobju smo hospitalno zdravili 303 paciente z zlomi trohanterne in 
subtrohanterne regije, ki so zahtevali operativni poseg. Od teh je bilo 244 žensk (81%) in 
59 moških (19%). Povprečna starost je bila 83 let (SD 6,9) (Tabela 1). Najstarejša pacientka 
je bila stara 102 leti, najmlajša pa 65 let. V analizo niso bili vključeni pacienti z izolirano 
abrupcijo velikega trohantra, saj smo te paciente zdravili izključno konzervativno.

Večino pacientov smo zdravili z intramedularnimi žeblji (N=253; 83,50%), preostale pa z 
dinamičnim kolčnim vijakom (N=37; 12,21%). Nekaj pacientov ni bilo operiranih (N=13; 
4,29%) (Tabela 2).
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Vrsta zdravljenja N %

Neoperativno 13 4,29 %

Intramedularni žebelj 253 83,50 %

Dinamični kolčni vijak 37 12,21 %

Tabela 1 Vrsta zdravljenja

Razloga za neoperativno zdravljenje sta bila slabo splošno stanje bolnikov, ki ni 
dopuščalo operativnega posega in smrt pred operativnim posegom zaradi drugih 
zapletov. Indikaciji za izbiro dinamičnega kolčnega vijaka sta bili stabilni pertrohanterni 
zlomi in preferenca kirurga. Indikacije za izbiro intramedularnega žeblja so bili nestabilni 
kominutivni zlomi trohanterne regije, subtrohanterni zlomi in preferenca kirurga.
Večino pacientov (41,58%) smo odpustili v domačo oskrbo. Skoraj ena tretjina 
pacientov je potrebovala eno od oblik varovanega bivanja, zato so bili odpuščeni v 
domsko varstvo ali podaljšano bolnišnično zdravljenje. Nekaj pacientov je bilo zaradi 
drugih zapletov premeščenih na druge oddelke naše ustanove. (Tabela 3) 37 (12,21%) 
pacientov je po operativnem zdravljenju na oddelku umrlo.
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Neoperativno 1 7,69 % 1 7,69 % 1 7,69 % 0 0,00 % 10 76,92 % 0 0,00 %

Intramedularni 
žebelj 110 43,48 % 50 19,76 % 28 11,07 % 26 10,28 % 33 13,04 % 6 2,37 %

Dinamični 
kolčni vijak 1 2,70 % 10 27,03 % 2 5,41 % 5 13,51 % 4 10,81 % 1 2,70 %

Skupaj 126 41,58 % 61 20,13 % 31 10,23 % 31 10,23 % 47 15,51 % 7 2,31 %

Tabela 2 Izid zdravljenja
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Pooperativne zaplete smo razdelili na kirurške zaplete, kamor smo vključili okužbe 
in mehanske zaplete. Med ostale zaplete smo vključili zaplete kot so okužbe sečil, 
hospitalne pljučnice, poslabšanje srčnega ali ledvičnega popuščanja in drugo. Večina 
pacientov ni imela pooperativnih zapletov (N=194; 64%). Pri obeh vrstah vsadkov je 
odstotek pacientov brez zapletov skoraj enak (66,01 vs. 67.57%). Najpogostejši zapleti 
so bili ostali, torej nekirurški zapleti (N=100; 33%). Tudi tukaj je odstotek zapletov pri 
obeh metodah podoben, nekoliko več zapletov je bilo pri pacientih, zdravljenih z 
intramedularnim žebljem (Tabela 4).

Zapleti glede na 
vrsto zdravljenja

Brez
Zapletov

Kirurška
okužba

Mehanski 
zaplet Ostalo

N % N % N % N %

Neoperativno 2 15,38 % / / 11 84,62 %

Intramedularni 
žebelj 167 66,01 % 4 1,58 % 0 0,00 % 80 31,62 %

Dinamični kolčni 
vijak 25 67,57 % 1 2,70 % 2 5,41 % 9 24,32 %

Skupaj 194 64 % 4 1,32 % 3 0,99 % 100 33,00 %

Tabela 3 Zapleti

Od kirurških zapletov smo opažali mehanski zaplet pri dveh pacientih, zdravljenih z 
dinamičnim kolčnim vijakom. Pri enem je prišlo do frakture ob vsadku zaradi ponovnega 
padca. Pri revizijski operaciji je bila vstavljena delna endoproteza. Pri drugem pacientu 
je prišlo do varus porušenja zaradi nezaraščanja zloma. Zaradi visoke starosti ob le 
zmernih težavah, smo se odločili za spremljanje. Pri osteosintezah z IMŽ mehanskih 
zapletov nismo zabeležili, smo pa opažali nekaj okužb v predelu operativne rane. Pri 
vseh pacientih je šlo za površinske okužbe rane, ki so bile zdravljene s sistemskim 
antibiotikom, pri enem pacientu pa je bila narejena lokalna nekrektomija in izpiranje.

Zaključek
Pertrohanterni in subtrohanterni zlomi proksimalne stegnenice so pogoste poškodbe, 
ki prizadenejo predvsem starejše ljudi z osteoporozo. Običajno gre za nizkoenergijske 
poškodbe, kot je padec s stojne višine. Poznamo več različnih klasifikacij. Klinično 
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pomembni pa sta klasifikaciji po Evans-u in Russel-Taylor-ju, saj nam pomagata pri izbiri 
načina zdravljenja in vrsti vsadka. Te zlome običajno zdravimo operativno. Pri izboru 
vsadka za stabilizacijo upoštevamo tip zloma ter ustreznost naravnave – če je zlom po 
naravnavi nestabilen, se odločimo za IMŽ, če je stabilen, se lahko odločimo za DHS, ali pa se 
zaradi večje biomehanske stabilnosti lahko odločimo tudi za IMŽ. Subtrohanterne zlome 
zdravimo z dolgim ali redkeje s kratkim IMŽ. Pozorni moramo biti na tako imenovane 
atipične zlome subtrohanterne regije. V enem letu se po zlomu kolka le 40-60% starejših 
pacientov vrne na predhodno raven aktivnosti, približno ena tretjina pa zmore le dnevne 
aktivnosti. Umrljivost po enem letu je za pertrohanterne in subtrohanterne zlome še 
vedno visoka in znaša od 15-30%. Na oddelku za travmatologijo UKC Maribor zdravimo 
večino pacientov s pertrohanternim zlomom z enim od proksimalnih intramedularnih 
žebljev. Dinamični kolčni vijak uporabljamo redko, predvsem se ga poslužujemo pri 
stabilnih, nedislociranih zlomih. Večjih zapletov oziroma razlik med obema metodama 
ob navedenih, selekcioniranih indikacijah, na našem oddelku nismo opažali.
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UVOD
Od leta 2018 je ITS del mreže podjetij, ki sama zagotavlja lastno proizvodnjo 
osteosintetskega materiala. Novo lastništvo podjetja je vodilo v izgradnjo tovarne za 
lastno proizvodnjo materialov, predvsem pa tudi lasten razvoj in testiranje prototipov. 
Vse to vodi v hitrejšo proizvodnjo in lažjo validacijo novih osteosintetskih materialov. 
Podjetje sicer že od leta 1997 proizvaja in razvija različne materiale pod imenom 
ITS. V zadnjih letih se je v razvoj novih materialov pričelo intenzivno vključevanje 
strokovnjakov s področja kirurgije in predvsem travmatologije. Iz tega sledi predstavitev 
novega intramedularnega žeblja za oskrbo zlomov proksimalne stegnenice, ki bo 
predvidoma na voljo za klinično uporabo tudi v Slovenj,i v začetku leta 2024.

NOV PrOKSIMALNI INTrAMEDULArNI ŽEBELj

Poglavitne prednosti novega žeblja za učvrstitev zlomov proksimalne stegnenice 
lahko razdelimo na intra in postoperativne. Intraoperativne prednosti so neprestana 
fiksacija ciljne naprave oz. vodila, označitev vseh vodil za lažje razumevanje korakov 
in ponovitev korakov operativne tehnike, rotacijska stabilnost (med in po operaciji) 
in zmanjšanje števila ponovitev vstavitve vodilnih žic. Post operativne prednosti so 
dinamizacija priteznega vijaka, rotacijska stabilnost, kadar zlom narekuje možnost 
resničnega statičnega zaklepa tako proksimalnega vijaka kot distalnega zaklepnega 
vijaka,  minimiziranje lateralne protruzije in medialne migracije. 

OSKRBA ZLOMOv PROKSIMALNE 
STEGNENICE Z ITS FEMORALNIM ŽEBLJEM 
– ZAČETNE IZKUŠNJE
Mihael Majerič, dr. med.
Specialist splošne kirurgije
Splošna bolnišnica dr. J. Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj - SI
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Intraoperativne prednosti – neprestana fiksacija ciljne naprave oz. vodila in 
označba vodil za poenostavljenje korakov operativnega posega. Robustnost 
karbonskega vodila poskrbi, da med izvajanjem vstavitve intramedularnega žeblja 
ne izgubimo stabilnosti pričvrstitve žeblja na vodilo. Označbe na samih vodilih pa 
operaterja vodijo po korakih vstavitve prve, nato druge vodilne žice in nadaljnjih 
korakih vstavitve osteosinteze.

Po vstavitvi druge vodilne žice 
dosežemo tudi intraoperativno 
rotacijsko stabilnost, zato pri 
nadaljnjem vrtanju za pritezni kolčni 
vijak ni možnosti za intraoperativno 
rotacijsko napako in s tem izgubo 
položaja repozicije. 

Intraoperativno zmanjšanje 
ponavljanja vstavitve vodilnih 
žic - za vstavitev obeh vodilnih 
žic poskrbijo naprave za ciljano 
merjenje, ki so vidne pod rentgensko 
kontrolo. S pomočjo teh merilcev je 
možno že v prvem poskusu opraviti 
točno vstavitev obeh vodilnih žic, 
tako v AP projekciji, kakor tudi v 
stranski projekciji. S tem dosežemo 
visoko varnost, da smo vodilne žice 
postavili na pravo mesto že pri prvi 
vstavitvi. 
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Post operativna prednost novega žeblja je možnost izbire dinamičnega zaklepa 
ali resnično statičnega zaklepa, kadar zlom narekuje takšen tip fiksacije. Po 
vstavitvi kolčnega vijaka preko druge vodilne žice povrtamo prvi korteks za vstavitev 
antirotacijskega vijaka (set screw), če le tega zategnemo do konca, dosežemo statični 
zaklep, kadar ga vstavimo preko vodila in se le to avtomatsko odcepi od vijačnika, 
imamo konstrukt dinamično zaklenjen, ki omogoča 4-6 mm dinamizacije. Obstajala bo 
pa tudi možnost statičnega zaklepa preko samega intramedularnega žeblja, kot je to 
možnost pri ostalih proizvajalcih intramedularnih žebljev. 

Post operativna prednost – rotacijska stabilnost. Primerjava rotacijske stabilnosti:

- ni rotacijske stabilnosti, sila deluje direktno 
na kolčni vijak;

- rotacijska stabilnost, sila deluje direktno na 
kolčni vijak, ni natančne kontrole lateralne 
protruzije ali medialne migracije;



54

- rotacijska stabilnost, sila deluje 
najbolj na manjši proksimalni kolčni 
vijak;

- rotacijska stabilnost, dosežena 
stabilnost oz. nadzor medialne 
migracije in lateralne protruzije, sila 
pa deluje direktno na večji pritezni 
kolčni vijak. 

Zadnji predstavljen konstrukt prikazuje teoretično najbolj idealen konstrukt. Tako je 
nastala zahteva za dodaten vijak, ki ob rotacijski stabilnosti omogoča izbiro dinamičnega 
ali statičnega zaklepa ob nadzoru lateralne protruzije in medialne migracije. Istočasno 
je bila poenostavljena tudi vstavitev dodatnega vijaka preko vodil s pomočjo merilcev, 
ki se prikazujejo na intraoperativni rentgenski sliki.
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Prikaz idealnega konstrukta z nadzorom rotacije in migracije:

KONČNI KONSTrUKT:
- nudi poenostavljeno vstavljanje 
z dodatnimi možnostmi izbire 
zaklepa in več nadzora intra- in 
postoperativno. 
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PrIKAZ PrIMErA IZ VALIDACIjSKEGA PrEIZKUSA (lasten primer)

1. Po opravljeni repoziciji vstavitev vodilne žice, povrtanje intramedularnega 
kanala in vstavitev IMŽ
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2. Preverba lege žeblja in namestitev vodila za vodilne žice, vstavitev vodilnih 
žic na sredini in v spodnji tretjini vratu stegnenice, vstavitev kolčnega vijaka
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3. Povrtanje za zaklepni vijak (set screw), vstavitev set-vijaka in vstavitev distal-
nega zaklepnega vijaka

 ZAKLjUČEK
Prve izkušnje kažejo, da je ob izboljšani rotacijski stabilnosti, možnosti izbire nadzora 
dinamizacije in resnično statičnim zaklepom ter dodanimi merilci znotraj izredno 
stabilnega in robustnega vodila, uporaba novega intramedularnega žeblja prav tako 
izredno enostavna. Istočasno bomo ob uporabi imeli dodatni učinek nadzora migracije 
ali protruzije. Prav vsi žeblji, od najkrajšega do največjega, bodo imeli tudi naravno 
ukrivljenost. S tem in zgoraj omenjenimi prednostmi bo novi žebelj sledil anatomskim 
oblikam prav vsake stegnenice, omogočal dodatne izbire fiksacije na točno določeno 
vrsto zloma ter konstrukt, ki ga bomo želeli doseči. 
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POVZETEK
Z večanjem števila vstavljenih endoprotez se veča število zapletov. Obprotezni zlom v 
predelu stegnenice po endoprotezi je zaplet, ki redko nastane ob operaciji. Pogosteje 
do zloma pride nekaj let po primarni operaciji. Na pogostost tega zapleta vplivajo 
številni dejavniki, ki so med seboj soodvisni. Glede na mesto zloma in kvaliteto kosti 
se ti zlomi delijo po Vancouverski razdelitvi in iz nje izhajajoči univerzalni razdelitvi za 
obprotezne zlome (UCPF). Zlomi s stabilnim deblom se praviloma operirajo z notranjo 
učvrstitvijo ob ohranitvi debla primarne proteze. Mnenja pri zdravljenju zlomov, ob 
katerih pride do omajanja debla, ni pa prisotnih defektov na kosti, so deljena. Klasična 
metoda je menjava debla z ali brez dodatne učvrstitve. V zadnjem času se pojavlja vse 
več študij, ki podpirajo notranjo učvrstitev z ohranitvijo originalne proteze. Osnovni 
princip ob učvrstitvi zloma v predelu debla proteze je anatomska naravnava zloma s 
stabilno učvrstitvijo. Na ta način ponovno vzpostavimo popolno prileganje proteze 
kosti. Deblo proteze predstavlja oviro za učvrstitev, le redko tudi za naravnavo. 

ABSTrACT
Increasing number of implanted endoprosthesis influences the number of 
complications. Periprosthetic fractures in the femur area after the endoprosthesis is 
serious complication that can rarely occur during the insertion of the stem and more 
often a few years after the primary operation. The frequency of these fractures is 
influenced by several factors that are interdependent. Depending on the position of 
the fractures and bone quality, these fractures are divided according to the Universal 
classification of periprosthetic fractures based on Vancouver classification. Fractures 
with stable stem are generally operated by internal fixation while maintaining the stem 

OBPROTEZNI ZLOMI STEGNENICE
izr. prof. Anže Kristan, dr. med.
KO za travmatologijo
UKC Ljubljana
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of primary prosthesis. There is disagreement in the treatment of fractures in which the 
stem is not stable but there are no bone defects. The classic method is to change 
the prosthesis with or without additional fixing of the fracture, but lately there are 
more studies that support osteosynthesis of the fracture with the preservation of the 
original prosthesis. The basic principle of the osteosynthesis in the region of stem of 
the prosthesis is the anatomic reduction of the fracture with stable fixation. In this way, 
we re-establish the perfect fit of the prosthesis to the bone. The stem of the prosthesis 
represents an obstacle for osteosynthesis, rarely also for reduction. 

UVOD
Endoproteza (EP) sklepa je uspešen način zdravljenja degenerativnih bolezni in pri 
starejših poškodovancih tudi zlomov vratu stegnenice. Na splošno so zapleti po EP 
redki. Mednje sodijo obprotezni zlomi v predelu stegnenice (ang. Periprothetic femoral 
fractures PFF). Deblo proteze zmanjša elastičnost kosti in s tem odpornost na zlom za 
približno tretjino. (1, 2) To je najpomembnejši razlog za revizijo od četrtega leta po 
vstavitvi proteze naprej. (3) 

EPIDEMIOLOGIjA IN VZrOKI
Do PFF lahko pride med operacijo ali po operaciji. Med operacijo prihaja do zlomov 
pri primarnih posegih v 1% pri cementnih protezah in do 5% pri brezcementnih, 
med revizijskimi posegi (menjava proteze največkrat zaradi omajanja) pa naraste pri 
cementnih na 4 % in brezcementnih na 20%. (5) 
Pooperativni PFF največkrat nastanejo ob nizkoenergijskih poškodbah (padec iz stojne 
višine). Pogostost teh poškodb je pri cementnih protezah okoli 1% pri brezcementnih pa 
med 4% in 5%. (5) Večina poškodovancev je starejših z osteoporozo, ki so hkrati še zelo 
aktivni.  V literaturi je navedenih več faktorjev, ki prispevajo k večjemu tveganju. Večina 
faktorjev je med seboj povezanih: starost, osteopenija, pridružene bolezni, sekundarna 
(že zamenjana) proteza in spol. Pogosteje se stegnenica z vstavljeno protezo zlomi pri 
starejših pacientih z osteoporozo; ugotovljeno je bilo, da se z vsakim letom starosti 
možnost za zlom poveča za 1%. (6) S starostjo se veča tudi število pridruženih bolezni, 
ki vplivajo na večjo verjetnost padca. Večja verjetnost zlomov pri ženskah je posledica 
pogostejše osteoporoze in tudi večjega števila vstavljenih kolčnih protez predvsem 
zaradi degenerativnih vzrokov. S staranjem prebivalstva narašča potreba po menjavah 
proteze, saj je »življenjska« doba proteze omejena in jo je potrebno zaradi omajanja 
zamenjati. Ob ali po menjavi incidenca PFF naraste. (5, 7) 
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Pri mlajših zelo aktivnih pacientih je poškodba posledica visoko energijskih nesreč ali 
pa zaradi intenzivnejšega življenja prej pride do omajanja, ki je večinoma posledica 
osteolize zaradi mikro delcev, ki se luščijo ob obremenitvah. Omajanje debla proteze 
povečuje verjetnost obproteznega zloma. (8) 
Pri brezcementnih deblih proteze so pooperativni PFF pogostejši kot pri cementnih. 
Incidenca teh poškodb začne naraščati po šestih mesecih od primarne operacije. Vzrok 
je povečana obremenitev na kost v predelu debla zaradi popolnega prileganja proteze, 
ki je v kost že vraščena. Pri cementnih deblih je največkrat prisoten zlom ob prehodu 
debla v normalno kost, do katerega pride več let po prvi operaciji in je najverjetneje 
posledica mikro delcev cementa, ki nastajajo ob obremenitvah. (9) 
Zlom stegnenice predstavlja hudo poškodbo, ki jo praviloma zdravimo operativno. Ta 
način zdravljenja omogoča poškodovancu zgodnjo rehabilitacijo in učinkovito vrnitev 
k svojim aktivnostim pred poškodbo. Enak cilj poskušamo doseči tudi pri obproteznih 
zlomih v predelu stegnenice. Osnovna razlika, ki PFF loči od vseh ostalih tipov zloma 
stegnenice, je prisotnost implantata v kosti. Poleg tega se ob primarni operaciji (vstavitvi 
proteze), vedno uniči znotraj- kostna prekrvavitev kosti, ki je praviloma osteopenična, 
zlomi pa so zaradi krhkosti kosti večdelni. (10)

rAZDELITEV
Obprotezne zlome delimo glede na potek lomnih pok ob protezi po Vancouverski 
klasifikaciji (VC) in iz nje izhajajoči univerzalni razdelitvi za obprotezne zlome (UCPF), ki 
jo je razvila AO fundacija. Zlomi, ki zajemajo predel kosti, ki nudi protezi neposredno 
oporo, sodijo po VC razdelitvi v tip B. Če je proteza po zlomu stabilna, ta zlom razvrstimo 
v skupino B1, če je proteza nestabilna, vendar je kvaliteta kosti primerna in ni kostnih 
defektov, zlom sodi v skupino B2. V primeru, da je prisoten tudi manko kosti (največkrat 
posledica že predhodnega omajanja debla proteze) zlom sodi v tip B3. (11, 12) 

ZDrAVLjENjE
PFF tipa B zdravimo operativno. O načinu se odločamo glede na tip zloma ter splošno 
stanje in pričakovanja (starejšega) pacienta. 
Praviloma se zlomi v predelu stabilnega debla (B1) zdravijo z notranjo učvrstitvijo 
(osteosintezo; OS). PFF ob omajanem deblu (B2) in ob omajanem deblu s kostnimi 
defekti (B3) pa z menjavo proteze z ali brez OS. (11, 12)
V literaturi se svetuje ohranitev debla proteze vedno, kadar je le to stabilno, tudi 
po zlomu. Že nekaj let poteka razprava ali je menjava debla res vedno potrebna v 
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primerih, ko po zlomu stegnenice pride do nestabilnosti debla. Avtorji klasičnih študij 
so po definiciji vedno svetovali zamenjavo zaradi zloma omajane proteze (46, 47, 48). 
Novejše študije kažejo, da menjava debla ni vedno potrebna in lahko dobre rezultate 
dosežemo tudi z učvrstitvijo zlomov. Ob tem moramo upoštevati kvaliteto kosti in tip 
zloma, ki morata omogočati anatomsko naravnavo in stabilno učvrstitev, poleg tega pa 
tudi aktivnost pred poškodbo in pričakovanja poškodovanca. Za ta način zdravljenja je 
pomembno, da je bila pred poškodbo proteza stabilna; če je bila že pred tem omajana, 
je potrebno ob operaciji PFF deblo vedno zamenjati. Pri cementnih deblih proteze 
se lahko odločamo za OS brez menjave debla le, če je po zlomu cementni plašč ostal 
nepoškodovan v predelu stika med cementom in kostjo. (4, 49 - 51) 

NAČIN OSTEOSINTEZE
Zlomi stegnenice se zdravijo po principu zdravljenja dolgih kosti spodnjih okončin. 
Namen je doseči funkcionalno anatomijo stegnenice, kar pomeni, da kost po zacelitvi 
ohrani primerno dolžino, os in torzijo. (13)
Pri enostavnih (dvodelnih) zlomih je tehnično mogoča anatomska naravnava, vendar 
moramo pri tem paziti, da dodatno ne poškodujemo prekrvavitve odlomkov, ki 
je prizadeta že ob poškodbi. Primerna prehrana kosti je ključna za celjenje. (14, 15) 
Ob anatomski naravnavi moramo narediti popolno (absolutno) stabilno učvrstitev 
(stisnjenje med odlomki), kar vodi v primarno celjenje zloma. 
Pri več delnih zlomih je anatomska naravnava odlomkov, brez dodatne poškodbe 
prekrvitve kosti, praktično nemogoča, zato se odločamo za funkcionalno naravnavo. Po 
ne anatomski naravnavi absolutna stabilnost ni mogoča, zato vedno napravimo delno 
(relativno) stabilno učvrstitev. Tako učvrščen zlom se zaceli s kalusom. Relativno stabilnost 
lahko dosežemo z intramedularno učvrstitvijo ali premostitveno ploščo. (13, 17, 18)
PFF, ki nastanejo izven predela kosti, v katerem se nahaja proteza (tip C po Vancuverski 
razdelitvi), lahko učvrstimo po obeh principih. V primeru dobre kvalitete kosti (mlajši 
poškodovanci) in enostavnega zloma se odločamo za anatomsko naravnavo in stabilno 
učvrstitev. Pri poškodovancih z osteopenijo ali več delnim zlomom, le-tega naravnamo 
funkcionalno in ga učvrstimo relativno stabilno. Pri PFF zaradi prisotnosti debla proteze 
v zgornjem delu stegnenice ne moremo uporabiti intramedularnega žeblja, zato zlom 
vedno premostimo s ploščo. (19)
Pri PFF v predelu debla (B tip) se zlom nahaja v predelu kosti, ki nudi oporo protezi. 
Ležišče proteze je pri brezcementnih protezah povsem prilagojeno deblu proteze, 
pri cementnih pa je kost v tesnem stiku s cementom. Ob ohranitvi primarnega debla 
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proteze moramo za zagotovitev stabilnosti debla ohraniti ali ponovno vzpostaviti 
popolno prileganje kosti protezi ali cementnemu plašču ob protezi, zato je nujno 
doseči anatomsko naravnavo kostnih odlomkov. Ob anatomski naravnavi je cilj doseči 
tudi absolutno stabilnost zloma. Deblo proteze v večjem delu dolžine popolnoma 
zavzema medularni kanal, zato pritega med odlomki ne moremo doseči s priteznimi 
vijaki, ampak za to večinoma uporabimo cerklaže. Tako zagotovljeno stabilnost 
zaščitimo s ploščo. (11, 12)

ZAKLjUČKI
Z naraščanjem protetične oskrbe zaradi degenerativnih bolezni kolka in zlomov v 
predelu vratu stegnenice pričakovano narašča tudi število PFF. Pri oskrbi teh poškodb 
ob stabilnem deblu proteze je naš cilj vedno anatomska naravnava zloma s stabilno 
učvrstitvijo. Pri zlomih, ki povzročijo nestabilnost proteze, pa je ob odločitvah 
potrebno upoštevati kvaliteto kosti, obliko zloma, predhodno stabilnost proteze in tudi 
pričakovano funkcionalnost poškodovanca. Če je možno zagotoviti stabilno deblo po 
anatomski naravnavi in stabilni učvrstitvi v ohranjeni kosti, je učvrstitev B 2 tipa zloma 
pri manj aktivnih starostnikih lahko uspešen način zdravljenja. Kadar se odločamo za 
tak način, moramo vedno upoštevati biomehanske zakonitosti učvrstitve ob deblu 
proteze. Zagotoviti je potrebno anatomsko naravnavo in stabilno učvrstitev. 
Zdravljenje obproteznih zlomov je zahtevno. Potrebno je prilagajanje terapije tipu 
zloma in značilnostim poškodovanca, zato je nujno poznavanje tehnik osteosinteze in 
hkrati tudi revizijske artroplastike. 
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UVOD
Zlomi proksimalne stegnenice pri otrocih so na srečo redke poškodbe, pojavljajo se 
pri manj kot 1% vseh otroških zlomov. Običajno gre za visokoenergetske poškodbe. V 
primerjavi z drugimi otroškimi zlomi jih spremlja visoka stopnja komplikacij, deloma na 
račun pridruženih poškodb. V 90% so posledica prometnih nesreč in padcev z višine. 
10% se jih pojavlja pri nizkoenergetskih poškodbah, kot so padci iz stojne višine ter 
rotacijskih poškodbah in potrebujejo raziskanje vzroka, kot so metabolne bolezni 
kosti, patološke lezije in možna zloraba otroka. Druga večja in na srečo prav tako redka 
poškodba so izpahi. Mehkotkivne poškodbe, kot so izolirane poškodbe mišic, tetiv itd., 
pa so zaradi elastičnosti otroških tkiv zelo redke, skoraj vedno se zacelijo brez večjih 
posledic.
Najresnejša komplikacija zlomov in izpahov v tej regiji je avaskularna nekroza (AVN) 
glavice stegnenice.

rAST KOSTI

Ob rojstvu je prisotna ena fiza, sledi pojav osifikacijskega centra v glavici stegnenice, 
v starosti okoli 7. meseca in nato še v predelu velikega trohantra (slika1). Skelet dozori 
povprečno pri deklicah pri 14. letih, pri dečkih pa pri 16. letih. Postopno se manjša tudi 
kot vratu stegnenice (slika 2); pri rojstvu znaša okoli 150°, pri 1-3 letih 145° in pri zrelem 
skeletu 130°. Sočasno se spreminja tudi anteverzija kolka, ki pri rojstvu znaša 30°, do 
odrasle dobe pa se postopoma zmanjša na 10° .

POŠKODBE KOLČNE REGIJE 
PRI OTROCIH
Nejc jelenko, dr.med., spec. krg., sašo stanković, dr.med., spec.krg.
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Slika 1: osifikacija otroškega kolka

Slika 2: vaskularizacija  kolka v različnih starostih

Prekrvavitev prihaja iz MFCA - a. cirkumfleksa femoralis medialis, LFCA- a. cirkumfleksa 
femoralislateralis, SRA - a. retinacularis superior,  IRA - a. Retinacularis inferio, ARA – a. 
Retinacularis anterior  
V prvi fazi razvoja (A) je prisotna trižilna prekrvavitev, v drugi fazi  (B)  ARA – anteriorna 
retinacularna arterija več ne prehranjuje glavice stegnenice zaradi razvoja fize in 
pri razvitem skeletu (C) ponovno trižilna prekrvavitev (slika 2).  Medialna femoralna 
cirkumfleksna artrija s svojimi vejami je primarni perfuzor glavice femurja, do tretjega 
leta starosti praktično vsa prekrvavitev prihaja po superiorni retinakulni arteriji, ki  je 
njena terminalna veja, zato prekinitev te veje lahko vodi v AVN. Lateralna cirkumfleksna 
arterija pa oskrbuje veliki trohanter, anteromedialno metafizo in del proksimalne 
femoralne fize, od tretjega leta dalje pa oskrba glavice femurja s strani te arterije usiha.



68

KLASIFIKACIjA  ZLOMOV
Klasificiramo jih lahko po Delbet-ovi klasifikaciji (slika 3)

Tip  1 TRANSEPIFIZNI ZLOM    
 ( a – brez premika, b – dislocirana glavica femurja iz acetabuluma)
Tip 2    TRANSCERVIKALNI ZLOM
Tip 3    CERVIKOTROHANTERNI  ZLOM ( ali bazicervikalni)
Tip 4     INTERTROHANTERNI ZLOM

Slika 3: Delbetova klasifikacija otroških zlomov proksimalnega femurja
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Tip 1 transepifizni zlomi so najredkejši zlomi kolkov pri otrocih, predstavljajo 7% 
zlomov, imajo pa najslabšo prognozo za razvoj avaskularne nekroze in sicer okoli 40% 
pri tipu a in skoraj v vseh primerih pri tipu b. Naprej se še delijo v tip 1a brez dislokacije 
glavice stegnenice in tip 1b z dislokacijo glavice stegnenice iz acetabula.  Običajno so 
posledica hude poškodbe, v okoli 60% primerov jih spremljajo še pridružene poškodbe 
medenice in drugih organov.
Pogosto so ti zlomi tudi spregledani pri mlajših otrocih zaradi slabo vidnih osifikacijskih 
jeder na RTG posnetkih, včasih pa so pozno diagnosticirani tudi pri novorojenčkih ali 
dojenčkih, najverjetneje po poškodbah ob porodu.

Slika 4: levo zlom Delbet 1, levi femur, desno MRI Delbet 2

Tip 2 transcervikalni zlomi se pojavijo v sredini vratu stegnenice in so najpogostejši 
zlomi kolkov pri otrocih. Predstavljajo 47% vseh zlomov.  70 do 80 % zlomov iz te 
skupine je dislociranih, zato prihaja po njih do visoke stopnje komplikacij, avaskularna 
nekroza glavice se pojavi v 27%.
Tip 3 cervikotrohanterni (bazicervikalni) zlomi se pojavijo na bazi vratu 
stegnenice, predstavljajo 35% zlomov in imajo 20% tveganje za razvoj avaskularne 
nekroze, AVN je povezana s stopnjo dislokacije. V nekaj manj kot petini primerov so 
tudi težave s celjenjem.
Tip 4 intertrohanterni (pertrohanterni) zlomi se pojavljajo v 10% in imajo 
najmanjše tveganje za razvoj avaskularne nekroze; samo okoli 5%.
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Drugi vzroki za zlome so še patološke in stres frakture. Vzrok patoloških zlomov so lahko 
kostne ciste, fibrozna displazija, osteogenesis inperfekta, mielodisplazija in metabolne 
bolezni kosti. Stres frakture se lahko pojavijo pri aktivnih otrocih in se kažejo kot 
stopnjujoča nejasna bolečina v dimljah.

DIAGNOSTIKA
Anamneza- Na te poškodbe moramo pomisliti v primerih visokoenergetskih poškodb, 
prometnih nesreč, padcev z višine in podobno. V primerih, ko nam otrok ne more 
povedati, kje ga boli, mora biti RTG medenice s kolki del diagnostičnega postopka.
Klinična slika - pri otroku so prisotne hude bolečine in se upira gibom v kolku, 
nezmožnost obremenjevanja noge, oteklina in ostali znaki poškodbe v predelu kolka 
ali medenice, prikrajšava noge. V primerih politravme nam lahko druge poškodbe in 
šokovno stanje poškodbo prikrijejo.
rTG - slikanje kolka v dveh projekcijah zadošča za diagnozo večine zlomov.  Težje je 
interpretirati slike mlajših otrok, kjer se osifikacijska jedra še niso razvila. V pomoč  so 
nam določene značilnosti, obrisi ali linije skeleta, poimenovane po različnih avtorjih, 
prikazane na  sliki 5.

Slika 5: interpretacijske linije na RTG medenice, AP projekcija (Perkinsova, Shentonova in 
Hilgenreinerova linija)
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UZ – ni rutinska preiskava, pri politravmi otrok se lahko naredi kot del razširjene FAST 
UZ preiskave,  zelo hitro se lahko oceni prisotnost morebitnega izliva in hitra ocena 
epifizarne linije. Na podlagi UZ preiskave seveda ne moremo bazirati zdravljenja.  Bolj 
je uporabna pri nizkoenergetskih poškodbah, poškodbah mehkih tkiv ali pa za iskanje 
drugih vzrokov bolečine v kolku ob nejasni anamnezi, svoje mesto pa bi lahko imela 
tudi pri ultrazvočno vodeni kapsularni dekompresiji.
CT –  zelo uporabna predvsem v sklopu politravme in ob kominucijah ali nejasnih 
primerih, seveda pa je slabost sevanje.
MrI - nam da dobre podatke o kosti in mehkih tkivih, predvsem za patološke zlome 
in suspektne stres frakture. Terja čas in je zato težje izvedljiva, če gre za prizadetega 
otroka, ki je hemodinamsko nestabilen, za izolirane poškodbe pa je težava v tem , da 
otroci niso pri miru in je potrebna anestezija ter nadzor telesnih funkcij med preiskavo, 
ki pa pri nas ni povsod izvedljivo.

ZDrAVLjENjE
Nepremaknjene zlome zdravimo konzervativno, vendar je potrebno redno radiografsko 
spremljanje, saj nemalokrat pride do premika fragmentov. Pri vseh  dislociranih zlomih 
je potrebna anatomska repozicija. Študije so pokazale, da zgodnja repozicija pripomore 
k zmanjšanju tveganja za AVN.
Vedno najprej poizkusimo z zaprto repozicijo, razen pri zlomih tipa Delbet 1b, kjer težko 
opravimo zaprto repozicijo in večkratni poizkusi repozicije lahko povečajo verjetnost AVN.
Manever za repozicijo zlomov Delbet 1a: fleksija v kolku, abdukcija in notranja rotacija noge.
Manever za repozicijo zlomov Delbet 2,3,4: longitudinalna trakcija za popravo 
prikrajšave, abdukcija noge (za korekcijo varus deformacije) ter notranja rotacija.
ODPRTA repozicija omogoča direkten dostop do zloma in interkapsularno 
dekompresijo. Pristop je odvisen od tipa zloma. Pri zlomih 1a in 2 uporabimo direktni 
anteriorni pristop, medtem ko zlomi baze vratu in intertrohanterni zlomi tip 3 in 4 so 
lahko dostopni z anterolateralnim pristopom. Pri zlomih 1b pa je včasih lahko potreben 
tudi posteriorni pristop za repozicijo glavice stegnenice.
Ni jasnih študij, ki bi pokazale boljše rezultate zaprte ali odprte repozicije. Odprta 
repozicija je potrebna, če ne uspemo z zaprto repozicijo in pri hkratnih vaskularnih 
poškodbah.

KAPSULArNA  DEKOMPrESIjA
Pri zlomih z dislokacijo pride do motene prekrvavitve kot posledica kinkinga – zvijanja 
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žil. Pri nedislociranih zlomih pa ta mehanizem ni najbolj znan. Po eni teoriji naj bi 
hematom, ki nastane znotraj kapsule, povzročil fenomen kompartment sindroma 
retinakularnih žil. Številni avtorji so špekulirali o uporabnosti kapsularne dekompresije, 
bodisi s kapsulotomijo ali igelno dekompresijo, vendar je le nekaj študij zagotovilo 
objektivne dokaze v korist ali proti uporabnosti dekompresije. Te študije so pokazale 
statistično manj zapletov pri izvedbi kapsulotomije. Ena študija je odkrila povečano 
stopnjo AVN s kapsulotomijo, vendar so bili rezultati verjetno združeni z vsemi 
zdravljenji, ki so trajali več kot 24 ur od poškodbe. Ker lahko dekompresija kolka 
zmanjša stopnjo AVN in nima večjih posledic za bolnika, se postavlja vprašanje, ali bi 
bilo potrebno dekompresijo uvesti kot del kirurškega zdravljenja pri vseh pediatričnih 
bolnikih, zdravljenih v prvih 24 urah po poškodbi.

FIKSACIjSKE  TEhNIKE
Cilj zdravljenja je anatomska fiksacija, ki omogoča najboljši funkcionalni rezultat, s čimer 
se izognemo razvoju AVN ali nezaraščanju zloma. Mavčenje je imelo pomembno vlogo 
pri zdravljenju teh zlomov, vendar se je pojavljalo večje število coxa-vara in nonunion, 
zato se je trend obrnil proti stabilni fiksaciji.
Osteosintezo lahko napravimo s pomočjo prevrtanih vijakov, pinov-K žic ali pediatričnim 
sliding hip screw (SHS), otroško proksimalno femoralno kotno stabilno ploščo, obstaja 
tudi pediatrični intramedularni žebelj.  Pri pediatričnih zlomih kolka nimamo študij, ki 
bi zagotavljale najboljši možni način položaja vijakov ali žic, bi se pa naj zlom fiksiral 
z vsaj dvema vijakoma ali dvema žicama, da preprečimo rotacije. Način fiksacije je 
odvisen od preferenc kirurga.
Pri otroških zlomih kolkov moramo pretehtati dve stvari, in sicer z uporabo več OS 
materiala ob manjšem premeru vratu stegnenice pri otrocih poveča tveganje za 
poškodbo superiornih in inferiornih retinakularnih arterij, večje število vijakov ali žic  pa 
poveča verjetnost penetracije OS materiala skozi epifizo ali v acetabulum.

FIKSACIjA  GLEDE NA TIP ZLOMA
Delbet  tip 1
Pri otrocih, starih manj kot 2 - 4 leta, in nedislociranih zlomih svetujejo hip spica mavec, 
pri starejših od 4. let in vseh dislociranih zlomih pa stabilno fiksacijo s prevrtanimi 
vijaki ali pini. Zlom gre skozi rastno cono, zato moramo tudi z OS materialom fiksirati 
preko rastne cone. Svetuje se odstranitev materiala, ko se zlom zaraste, da preprečimo 
neskladje dolžine nog, razen pri tistih pacientih, ki so blizu zaključitve rasti. Po fiksaciji 
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bi naj pacienti imeli nameščeno hip spica mavec ali abdukcijsko ortozo za 6 tednov, 
brez obremenitve.
Delbet  tip 2 in 3
To so nestabilni zlomi in potrebujejo fiksacijo. Pri teh zlomih se načeloma ne priporoča 
zdravljenje z mavcem, ker lahko pride do dodatnega premika v mavcu. Pri proksimalnih 
zlomih tip 2 bi naj z OS materialom prečkali rastno cono, in ga moramo odstraniti, ko 
se zlom zaceli. Pri distalnem zlomu tip 2 in tip 3 pa naj ne bi prečkali rastne cone.  Med 
operacijo se naredi kapsularna dekompresija, pri minimalno invazivnih pristopih ali 
konzervativnem zdravljenju razmislek o igelni dekompresiji. Po fiksaciji mora pacient 
prav tako ostati v hip spica mavcu ali abdukcijski ortozi za 6 tednov brez obremenitve.  
Delbet  tip 4
Otroški intertrohanterni zlomi so tipično stabilni in imajo majhno tveganje za razvoj 
AVN. Hip spica mavec se lahko uporabi kot primarna metoda zdravljenja za otroke, 
stare manj kot 6  - 8 let. Fiksacija s SHS je indicirana pri starejših otrocih in tistih, pri 
katerih nismo bili uspešni z mavčevo imobilizacijo. Pri otrocih, zdravljenih z mavcem, bi 
naj opravljali tedenske RTG kontrole prva dva tedna oziroma do pojava kalusa. Pri tistih, 
zdravljenih s SHS, pa jih lahko mobiliziramo in lahko obremenijo do bolečine.

KOMPLIKACIjE
Neposredne posledice ob nepopolni repoziciji teh zlomov so spremembe v kotu 
med vratom femurja in diafizo, v spremenjeni anteverziji kolka, zmanjšani razdalji med 
sklepom in trohantri in razlika v dolžini nog. Poleg splošnih  pooperativnih zapletov 
se pozneje srečujemo z avaskularno nekrozo glavice femurja, coxa vara, non – union, 
prehitro zapiranje rastnih con, podaljšanje vratu stegnenice zaradi hitrejše rasti ter vsi 
zapleti v povezavi z osteosintetskim materialom.
AVN
AVN glavice stegnenice je najhujša komplikacija zlomov kolkov pri otrocih; incidenca 
je 40% za tip 1, 27% za tip 2, 20% za tip 3 in 5% za tip 4. Številne študije so pokazale 
povezavo med tipom zloma, stopnjo dislokacije, čas do fiksacije-repozicije in kvaliteta 
repozicije vplivajo na razvoj AVN. Je pa premalo podatkov, ki bi nakazovali vpliv starosti 
pacienta, kapsularna dekompresija in tip osteosinteze vpliva na osteonekrozo. RTG 
znaki se tipično pojavijo 2 - 24 mesecev po poškodbi, zato je pomembno spremljanje.
Coxa - vara
Kot vratu <120°. Se pojavlja pri 10 - 32% primerov. Vzroki so: neprimerna repozicija, 
zaradi nezaraščanja zloma, predčasno zaprtje rastnih con, samo mavčenje brez 
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fiksacije. Manj verjetno se pojavi pri rigidni fiksaciji. V primeru vztrajanja deformacije se 
lahko zdravi z intertrohanterno osteotomijo.
Non - union
Se pojavlja v 6 - 12% primerov, najpogosteje pri  Delbet tip 2, najredkeje pri Delbet tip 
4. Vzroki za pojav nezaraščanja, slaba redukcija, distrakcija zloma, nezadostna fiksacija, 
tip zloma.
Prehitro zaprtje rastnih con
Pojavlja se v nekaj manj kot tretjini primerov. Posledično pride do neenakosti v dolžini 
nog, kar je seveda večji problem pri manjših otrocih; pri adolescentih posebna terapija 
ni potrebna, saj so časovno že blizu zaprtja rastnih con. Pri manjših otrocih dodatno 
lahko pride do prekomerne rasti trohantrov, kar pripelje do funkcinonalne a coxa  - vara 
in moti mehaniko kolka; pri otrocih do 8. leta starosti se zato lahko izvede trohanterna 
apofiziodeza.

IZPAhI  OTrOŠKEGA  KOLKA
Na srečo so izolirani izpahi otroškega kolka prav tako zelo redke poškodbe kot zlomi, 
lahko pa so v kombinaciji. Značilno za izolirane izpahe je, da potrebna sila za izpah s 
starostjo otroka narašča. Pri otrocih pod 10 let lahko pride do izpaha tudi pri manjših 
silah, zaradi zgoraj navedenih lastnosti otroških kolkov (anteverzija, kot med vratom in 
diafizo, lastnosti acetabuluma), po 12 letu pa so potrebne sile za izpah že veliko večje. 
Večina izpahov je posteriornih.
Klinična prezentacija položaja kolka pri otroku nas lahko vodi do suma na prisotnost 
izpaha. Pri posteriornem izpahu otrok drži nogo v fleksiji, addukciji in notranji rotaciji, 
pri sprednjem izpahu v ekstenziji, abdukciji in zunanji rotaciji, pri inferiornem izpahu pa 
je noga v hiperfleksiji ali abdukciji.
Diagnostika je podobna kot pri zlomih, RTG je ponavadi diagnostičen, velja previdnost 
in aktivno iskanje radiografskih znakov poškodbe predvsem pri malih otrocih. CT 
in v redkih primerih MRI nudita lahko dodatne dragocene podatke, predvsem po 
neuspešnih poskusih repozicije.
Terapija je repozicija v splošni anesteziji. Najprej poskusimo z zaprto repozicijo, ki jo je 
potrebno narediti znotraj 6 ur po poškodbi, repozicije po tem času naj bi kar za 20x 
povečale možnost nastanka AVN. Na tem mestu naj omenimo, da je nujno narediti 
RTG kolka še pred poskusom repozicije, samo repozicijo pa je potrebno delati nežno 
in najbolje pod kontrolo RTG ojačevalca, saj lahko iatrogeno povzročimo še razmik 
epifizarnih ploskev. Ob neuspešno zaprti je indicirana odprta repozicija.
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Slika 6: posteriorni izpah desnega kolka

Vzroki za neuspešno repozicijo so najpogosteje že omenjena iatrogena apifizioliza, 
osteohondralni fragmenti, interpozicija mehkih tkiv, predvsem labruma, raztrgan 
ligamentum teres  ali  zagozdenje glave femurja skozi luknjo v sklepni ovojnici (t.i. 
Buttonhole). Nekaj vzrokov nam lahko pokaže diagnostika (CT, MRI), ostale praviloma 
ugotovimo intraoperativno.
Tako zlomi kot izpahi prinašajo pogoste zaplete kot so AVN  (do 20% primerov), miozitis 
osifikans (do 15%), parezo in poškodbe ishiadičnega živca ter zgodnja posttravmatska 
artroza kolka. Slabši prognostični faktorji  za slab izhod so huda travma s pridruženimi 
poškodbami, zamujena repozicija (po 6 urah), ne dovolj natančna repozicija, AVN in 
višja starost otroka.

ZAKLjUČEK
V splošni bolnišnici Murska Sobota s temi poškodbami praktično nimamo izkušenj, 
saj v zadnjih letih na srečo nismo imeli takšnih primerov. Dodatna težava za oskrbo 
takih poškodb je, da nimamo pediatrične intenzivne sobe niti specializiranega 
inštrumentarija (npr. SHS itd.), otroški nujni MRI z nadzorom vitalnih funkcij pri nas ni 
izvedljiv, zato bi predvidoma te poškodbe napotili v terciar.
Najbolj razveseljujoče dejstvo pri teh poškodbah je, da gre za zelo redke poškodbe. 
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Slaba stran je, da jih je težje diagnosticirati pri zelo majhnih otrocih, težko jih je zdraviti, 
pogosto so pridružene še druge poškodbe, vedno pa je do neke mere vpleten še 
čustveni faktor. Kljub temu je agresivno zgodnje zdravljenje uspešno pri zniževanju 
zapletov in zmanjšanju posledic. Tudi ko je prvotno zdravljenje končano je potrebno 
spremljanje otroka do pojava zrelosti skeleta.  
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Zdravljenje zlomov stegneničnega vratu pri mlajših poškodovancih je poseben 
izziv. Cilj zdravljenja je ohranitev lastnega sklepa, zato je metoda izbora pri mlajših 
poškodovancih z zlomom stegneničnega vratu osteosinteza. Po osteosintezah zlomov 
stegneničnega vratu pa so zapleti pogosti in zahtevni za zdravljenje. V retrospektivni 
študiji poškodovancev z zlomom stegneničnega vratu smo analizirali zaplete in načine 
reševanja le-teh.

V obdobju 2010-2019 smo v Splošni bolnišnici Jesenice operativno zdravili 936 
poškodovancev z zlomom stegneničnega vratu. 146 poškodovancev je bilo mlajših od 
65 let (15,6%); med temi smo 23 zdravili s protezo (7 PEP, 16 TEP), 123 pa z osteosintezo 
(48 DHS, 75 kSV). Iz analize zapletov je bilo izključenih 15 poškodovancev (8 tujih 
državljanov, 3 domači), za katere ni pooperativne rentgenske dokumentacije.

ZAPLETI PO OSTEOSINTEZI ZLOMOv 
STEGNENIČNEGA vRATU  
PRI MLAJŠIH OD 65 LET

COMPLICATIONS AFTER OSTEOSYNTHESIS 
OF THE FEMORAL NECK FRACTURES IN 
YOUNGER THAN 65 YEARS
Prim. Matej Andoljšek, dr. med., spec. kirurg-travmatolog
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba – Travmatološki oddelek, Cesta maršala Tita 112, 
Jesenice
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Po osteosintezi zloma stegneničnega vratu je zaplete imelo 39 pacientov (36,1% od 108 
sledenih poškodovancev). Pri treh je prišlo do sekundarne dislokacije , pri štirih zlom ni 
zarastel (non-union, pseudoartroza), pri 15 se je razvila avaskularna nekroza, pri 17 je 
zlom zarastel, vendar s skrajšavo stegneničnega vratu (mal-union). Reoperirano je bilo 
22 poškodovancev (20,4% od 108); vseh sedem z dislokacijo ali nezaraslim zlomom, 
13 z avaskularno nekrozo (86,7%) in dva z nepravilno zaraslim zlomom (11,8%). V 
enem primeru nezaraslega zloma smo najprej naredili valgizacijsko osteotomijo, ki pa 
ni bila uspešna. Vseh 22 zapletov je bilo na koncu rešeno z vstavitvijo totalne kolčne 
endoproteze.

Študija potrjuje, da so zapleti po osteosintezah zlomov stegneničnega vratu pri 
mlajših poškodovancih pogoste. Reoperacije so potrebne v petini primerov, pri čemer 
preveč zanemarjamo nepravilno zarasle zlome (mal-union), ki pomembno vplivajo na 
funkcionalni rezultat.
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REHABILITACIJA PO PRELOMIH KOLKA IN 
ZAČETNEGA DELA STEGNENICE
Matej burkat, dr.med.
Gregor Tratar, dr.med. spec splošne kirurgije
zoran Preveden, dr.med. spec splošne kirurgije in travmatologije
Sb Novo mesto

Število starejših narašča in z njimi tudi število zlomov kolka. Samo operativno 
zdravljenje je le del celotnega zdravljenja, ki se z operacijo ne zaključi. Pooperativno se 
začne rehabilitacija. Študije so pokazale da dobra rehabilitacija skrajša ležalno dobo v 
bolnišnici, izboljša funkcijo in pomaga človeku pri samostojnem življenju. Rehabilitacijo 
lahko razdelimo na obdobje hospitalizacije in na obdobje po hospitalizaciji.

rEhABILITACIjA MED hOSPITALIZACIjO
Rehabilitacija med hospitalizacijo vključuje zgodnjo mobilizacijo, fizioterapijo, ter 
multidisciplinarno obravnavo. Zgodnja mobilizacija pomeni vstajanje iz postelje, 
posedanje na stol in vstajanje iz njega, hoja s pomočjo (visoka/nizka hodulja, bergle). 
Geriatrični pacienti po operaciji kolka naj bi obremenjevali nogo do meje bolečine 
brez večjih omejitev, razen po operacijah kjer ni bilo možno zagotoviti zadostno 
stabilnost ter pri pacientih, ki niso bili pokretni že pred operacijo. Pri mlajših pacientih, 
ki so sposobni hoje ob opori pa včasih svetujemo razbremenjevanje. Dokazano je da 
zgodnja mobilizacija, to je z začetkom v prvih 48 urah pospeši okrevanje in skrajša 
ležalno dobo. Zgodnja mobilizacija preprečuje zaplete kot so pljučna disfunkcija, 
pljučnica, uroinfekt, dekubitusi, GVT. Pooperativno pacienti v povprečju izgubijo 50% 
mišične moči v prvih tednih, zato je redna fizioterapija po operaciji izrednega pomena. 
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Takojšnja FTH pospeši okrevanje glede ne FTH z začetkom 3-4dni po operaciji. 
Intenzivna FTH z vajami 3x dnevno prinaša boljše rezultate kot samo 1x dnevne vaje in 
pripomore k zgodnejšemu odpustu iz bolnišnice (približno 10 dni. Vaje, ki se izvajajo, so 
prilagojene vsakemu pacientu posebej, predvsem glede na njegovo predoperativno 
stanje. Pomembna je tudi multidisciplinarna obravnava saj gre večinoma za paciente z 
več pridruženimi boleznimi. V zdravljenje naj bi bili vključeni geriatri in internisti. Glavna 
pa je komunikacija med operaterjem ter fizioterapevtom. V SBNM je ustaljena praksa, 
da fizioterapevt sodeluje na raportu in viziti, ter je aktivno vključen v načrtovanje 
zdravljenja. Pacienta oceni že predoperativno, po operacij pa nas obvešča o napredku, 
nato pa skupaj ocenimo kdaj je pacient primeren za odpust, kjer fizioterapevt predlaga 
pripomočke, ki bi jih pacient potreboval doma. Ves čas sodelujemo tudi z SMS in DMS. 
Cilji take obravnave so optimizacija medicinskega, psihosocialnega in fizikalnega 
zdravja. 

rEhABILITACIjA PO ODPUSTU
Po odpustu pa se rehabilitacija ne zaključi in se nadaljuje. Ob odpustu dobijo pacienti 
vaje za izboljšanje mobilnosti pri vsakodnevnih aktivnostih, za ravnotežje in za moč 
spodnjih okončin, ki naj bi jih izvajali sami doma. Možni so tudi obiski fizioterapevtov 
na domu, vendar se to pri nas ne izvaja. V primeru da gre za pacienta, ki je v slabšem 
splošnem stanju in tekom hospitalizacije ni pridobil ustrezne mobilnosti za neodvisnost 
pri vsakdanjih opravilih ali pa da socialno stanje ne dopušča odpusta domov, je pri nas 
možna premestitev na negovalni oddelek (NBO), kjer je pacientu omogočena nadaljnja 
medicinska rehabilitacija s pomočjo negovalnega osebja in fizioterapevtov. Vključi se 
lahko tudi bolnišnična socialna delavka, ki pomaga z ureditvijo pohospitalne oskrbe 
(DSO, asistenca). Pacienti prihajajo na redne kontrole. V naši ustanovi je prva kontrola 
po odpustu 1 mesec po operaciji, če je bil potek zdravljenja brez zapletov. Na kontroli 
se oceni stanje in če je bolnik perspektiven se predlaga zdravljenje v zdravilišču. Nato 
pride pacient na kontrolo še po zaključeni rehabilitaciji. Naknadno se mu lahko predpiše 
še ambulantno fizioterapijo. Velik problem pa predstavlja tudi rehabilitacija pacientov z 
kognitivnim upadom, saj je približno 20% pacientov z zlomom kolka dementnih, 40% 
pa z neko stopnjo kognitivnega upada. Rehabilitacija po zlomih kolka in začetnega 
dela stegnenice igra pomembno vlogo, saj je cilj operativnega zdravljenja zagotoviti 
zadostno stabilnost, ki dovoljuje takojšno obremenjevanje in mobilizacijo, ki omogoča 
vrnitev pacientom nazaj k vsakodnevnim aktivnostim in preprečuje zaplete.
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Kazuistika in uporabljene 
metode zdravljenja zlomov kolka

v slovenskih bolnišnicah v letu 2021

Poročila travmatoloških timov slovenskih bolnišnic
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Ključne besede: zlom kolka, COVID-19, zgodnja umrljivost, čas do operacije, dolžina 
hospitalizacije
Key words: hip fracture, COVID-19, short-term mortality, time to surgery, length of 
hospital stay

Izvleček
Tako kot na številna druga področja v medicini je koronavirusna epidemija (COVID-19) 
vplivala tudi na obravnavo pacientov z zlomom kolka. Pojavila se je potreba po 
testiranju vseh pacientov na prisotnost SARS-CoV-2 pred sprejemom v bolnišnico, pri 
obolelih pa potreba po dodatnih terapevtskih ukrepih. Preverili smo vpliv epidemije na 
nekatere vidike obravnave pacientov z zlomom kolka, predvsem na izpolnjevanje cilja 
operirati take paciente znotraj 48 ur po sprejemu, dolžino hospitalizacije in zgodnjo 
stopnjo umrljivosti. Izkazalo se je, da v celotni populaciji poškodovancev z zlomom 
kolka po nastopu epidemije ni nastala pomembna razlika v trajanju od sprejema 
do operacije, dolžini hospitalizacije ali stopnji umrljivosti znotraj 30 dni po operaciji. 
Pri poškodovancih, ki so bili perioperativno okuženi s SARS-CoV-2, pa je prišlo do 
povečanja vseh prej omenjenih parametrov.

vPLIv KORONAvIRUSNE EPIDEMIJE NA 
OBRAvNAvO PACIENTOv Z ZLOMOM KOLKA

IMPACT OF COvID-19 EPIDEMIC ON 
TREATMENT OF THE PATIENTS WITH A HIP 
FRACTURE

Rok Leban, dr. med.
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba - Travmatološki oddelek, Cesta maršala Tita 112, 
4270 Jesenice; rok.leban@sb-je.si
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Abstract
Coronavirus disease 19 (COVID-19) epidemic has influenced many areas of medicine, 
including a hip fracture patient treatment. Testing all patients for SARS-CoV-2 prior to 
admission in hospital became a necessity, as well as additional treatment procedures 
for infected symptomatic patients. Impact of COVID-19 epidemic on some aspects 
of hip fracture patient treatment was studied, especially on the goal to operate such 
patients within 48 hours after admission, length of hospital stay and short-term 
mortality. No difference was observed in timing of surgery, length of hospital stay and 
short-term mortality after the onset of epidemic. However, there was an increase in all 
previously mentioned parameters in COVID-19 infected hip fracture patients.

Izhodišče
V Sloveniji je bil prvi primer okužbe s SARS-CoV-2 zabeležen 4. marca 2020, epidemija 
pa je bila razglašena 12. marca 2020, z začetkom veljavnosti odredbe ob 18. uri. 
Nedolgo zatem pa smo prve paciente zaznali tudi v Splošni bolnišnici Jesenice 
(SBJ). V prvem obdobju od začetka epidemije v SBJ ni bilo izvedljivo laboratorijsko 
dokazovanje prisotnosti SARS-CoV-2, zato smo vzorce kužnin pošiljali v zunanje 
ustanove. Takrat hospitalizirani kirurški pacienti so bili sprejeti na prehodni izolacijski 
oddelek (siva cona). Tam so ostali običajno do 24 ur, dokler niso bili znani izvidi 
testiranja s PCR (polymerase chain reaction, verižna reakcija s polimerazo). Nato so bili 
v primeru negativnega izvida premeščeni na navadni kirurški oddelek (bela cona), v 
primeru pozitivnega izvida pa na izolacijski oddelek (rdeča cona). Od decembra 2020 
dalje v SBJ izvajamo hitre antigenske teste za dokazovanje prisotnosti SARS-CoV-2, 
od januarja 2021 pa tudi testiranje s PCR. S tem se je skrajšalo obdobje do razjasnitve 
epidemiološkega statusa pacienta, posledično pa je prišlo do ukinitve sive cone kot 
posebnega oddelka.
Pacienti z zlomom kolka (zlom stegneničnega vratu ali trohanterni zlom) so večinoma 
starejši ljudje s številnimi pridruženimi boleznimi. Ob okužbi s SARS-CoV-2 so zato 
ogroženi za težji potek bolezni in slabši izhod zdravljenja. Kirurška obravnava s SARS-
CoV-2 okuženih pacientov z zlomom kolka je odvisna od simptomatike pacientov, 
potrebno jo je usklajevati z internisti in anesteziologi. To lahko pomeni odlog operacije, 
poleg tega pa uvedbo bolj ali manj invazivnih postopkov za zdravljenje okužbe.
Zanimalo nas je, ali je po nastopu koronavirusne epidemije pri pacientih z zlomom 
kolka prišlo do spremembe v trajanju od sprejema do operacije, trajanju hospitalizacije 
in stopnji zgodnje umrljivosti. Poleg tega smo iste parametre preverili še za paciente z 
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zlomom kolka, ki so perioperativno imeli potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 in jih primerjali 
z neokuženimi v istem obdobju.

Metode
V retrospektivno študijo smo vključili poškodovance z zlomi proksimalnega dela 
stegnenice (segment 31- po AO klasifikaciji), ki so bili v letih 2018–2021 operirani v SBJ. 
Izključili smo mlajše od 65 let, poškodovance s predhodnimi zlomi na istem mestu, 
poškodovance, ki so potrebovali operacijo zaradi zloma osteosintetskega materiala ali 
zapletov po osteosintezi in poškodovance s patološkim zlomom.
Poškodovance, ki so izpolnjevali vključitvene kriterije, smo najprej razdelili v dve 
skupini glede na začetek koronavirusne epidemije v Sloveniji. V skupino 1 smo 
razvrstili poškodovance, ki so bili operirani pred nastopom epidemije, tj. od januarja 
2018 do vključno 12. marca 2020, v skupino 2 pa tiste, ki so bili operirani od 13. marca 
2020 do vključno decembra 2021. V drugem delu študije smo skupino 2 razdelili na 
podskupini, glede na perioperativno prisotnost okužbe s SARS-CoV-2. V skupino A 
smo razvrstili poškodovance, pri katerih smo zaznali prisotnost SARS-CoV-2 med 
hospitalizacijo, bodisi ob sprejemu bodisi kasneje na oddelku. V skupino B pa smo 
uvrstili poškodovance brez potrjene okužbe s SARS-CoV-2 med hospitalizacijo. 
Med obema paroma skupin smo primerjali časovni interval od sprejema do 
operacije, dolžino hospitalizacije in stopnjo umrljivosti znotraj 30 dni in 6 mesecev po 
operaciji. Poleg tega smo primerjali tudi nekatere bistvene demografske in klinične 
spremenljivke – starost, spol, komorbidnost glede na razvrstitev po klasifikaciji ASA, 
vrsto zloma (zlom stegneničnega vratu ali trohanternega predela) in vrsto operacije 
(osteosinteza ali endoproteza). Kvantitativne in ordinalne spremenljivke smo analizirali 
z Mann-Whitneyevim testom U, atributivne pa s Pearsonovim testom χ2 oz. Fisherjevim 
testom pri manjših vzorcih. Z razmerjem obetov smo primerjali stopnjo 30-dnevne 
in 6-mesečne umrljivosti med skupinama. Statistično značilnost rezultatov smo 
upoštevali pri stopnji tveganja p ˂ 0,05.

rezultati
Vključitvene kriterije je izpolnjevalo 699 poškodovancev s povprečno starostjo 83,1 
let; med njimi je bilo 502 žensk in 197 moških. Pred nastopom epidemije jih je bilo 
operiranih 380 (skupina 1) in po njem 319 (skupina 2). Skupini 1 in 2 se nista statistično 
razlikovali po starosti, spolu, razvrstitvi po klasifikaciji ASA, vrsti zloma ali vrsti operacije.
Med skupinama 1 in 2 ni bilo statističnega odstopanja v časovnem intervalu od sprejema 
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do operacije. V skupini 1 smo znotraj 48 ur uspeli operirati 325 poškodovancev (85,5 %), 
v skupini 2 pa 260 poškodovancev (81,5 %). Hospitalizacija je bila v skupini 1 (povprečje 
9,4 dni, mediana 8 dni, interkvartilni razmik (IKR) 4 [6–10]) za spoznanje daljša kot v 
skupini 2 (povprečje 8,5 dni, mediana 7 dni, IKR 5 [5–10]), kar se ni izkazalo za statistično 
značilno. V stopnjah zgodnje umrljivosti med skupinama ni bilo pomembnih razlik. V 
skupini 1 je 30-dnevna umrljivost znašala 3,2 %, 6-mesečna umrljivost 6,3 %, v skupini 
2 pa 5,6 % oz. 9,4 % (preglednica 1).
V skupini 2 je bila prisotnost SARS-CoV-2 med hospitalizacijo ugotovljena pri 25 
poškodovancih (skupina A); pri preostalih 294 poškodovancev okužba ni bila 
ugotovljena (skupina B). Skupini A in B sta se statistično razlikovali glede na vrsto 
operativnega posega. V skupini A smo v 60,0 % naredili endoprotezo, v skupini B pa v 
65,3 % osteosintezo (p = 0,0165). Med skupinama ni bilo pomembnih razlik v starosti, 
spolu, razvrstitvi po klasifikaciji ASA ali vrsti zloma.
Časovni interval od sprejema do operacije je bil v skupini A (povprečje 3,5 dni, mediana 2 
dneva, IKR 3 [1–4]) v primerjavi s skupino B (povprečje 1,5 dni, mediana 1 dan, IKR 1 [1–2]) 
pomembno daljši (p = 0,00236). V skupini A smo v prvih 48 urah uspeli operirati 15 (60,0 
%) poškodovancev, medtem ko smo jih v skupini B v tem času uspeli operirati 246 (83,7 
%). Tudi hospitalizacija je bila v skupini A (povprečje 15,8 dni, mediana 13 dni, IKR 10,5 [9–
19,5]), v primerjavi s skupino B (povprečje 7,9 dni, mediana 7 dni, IKR 5 [5–10]), pomembno 
daljša (p < 0,00001). Statistično značilna razlika je bila tudi v 30-dnevni umrljivosti, ki je pri 
skupini A 16,0 %, pri skupini B pa 4,8 % (razmerje obetov 3,8095, 95 % interval zaupanja 
1,1515–12,6030, p = 0,0284). V 6-mesečni umrljivosti statistično pomembne razlike nismo 
zaznali; pri skupini A je znašala 20,0 %, v skupini B pa 8,5 % (preglednica 2).

razpravljanje
Z raziskavo nismo ugotovili bistvenih sprememb v časovnem poteku obravnave 
pacientov z zlomom kolka po razglasitvi koronavirusne epidemije. Čas do operacije 
se ni statistično značilno povečal, uspelo nam je zadržati delež operiranih znotraj 48 
ur. Zanimiv je podatek, da smo v mesecu februarju 2020 znotraj 48 ur operirali 80,0 
% poškodovancev, v marcu 2020, ob razglasitvi epidemije, pa le 63,2 %. Vendar se je 
delež operiranih v prvih 48 urah v sledečih mesecih povrnil na prejšnjo raven, kar kaže 
na vzpostavitev primernih mehanizmov za ustrezen potek obravnave poškodovancev. 
Čeprav smo do konca leta 2020 vzorce kužnin za testiranje na prisotnost koronavirusa 
pošiljali v zunanje ustanove, se to ni odrazilo v zamiku operacije, saj so bili izvidi 
praviloma znani znotraj 24 ur.
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Trajanje hospitalizacije se je po nastopu epidemije celo skrajšalo (statistično neznačilno). 
Število s SARS-CoV-2 okuženih poškodovancev je bilo v celotnem vzorcu premajhno, 
da bi vplivalo na podaljšanje hospitalizacije. V literaturi lahko zasledimo namig, da 
je skrajšanje hospitalizacije po izbruhu epidemije posledica hitrejšega odpuščanja 
poškodovancev z namenom preprečevanja prenosa okužbe na medicinsko osebje in 
druge paciente (1).
Drugače pa je pri primerjavi okuženih in neokuženih poškodovancev, saj je jasno razvidno 
podaljšanje časa do operacije. Ob relativno majhnem številu okuženih so imeli velik vpliv 
na to podaljšanje tisti posamezniki, ki so zboleli že pred padcem s hujšim potekom 
bolezni. Pri njih je bilo potrebno počakati na izboljšanje respiratornega in splošnega 
stanja, ki je dovoljevalo varno izvedbo operacije. Eden od poškodovancev je bil celo 
primarno hospitaliziran zaradi koronavirusne okužbe na izolacijskem oddelku, kjer je 
padel in zlomil kolk, nato pa čakal na izboljšanje. Po podatkih iz literature je smiselno 
odložiti operacijo do izboljšanja kliničnega stanja zbolelih poškodovancev (1).
Zaradi čakanja na izboljšanje kliničnega stanja in potreb po dodatnih ukrepih za 
zdravljenje koronavirusne okužbe se je pri okuženih poškodovancih podaljšalo tudi 
trajanje celotne hospitalizacije v primerjavi z neokuženimi. Nekaj poškodovancev je 
imelo blag ali celo asimptomatski potek okužbe, vendar so imeli kljub temu daljšo 
hospitalizacijo. Vzrok je verjetno v preventivi – v varnostnem spremljanju poteka okužbe 
nekaj dni in v čakanju na upad kužnosti za preprečitev širjenja virusa v domačem 
okolju. O daljši hospitalizaciji s SARS-CoV-2 okuženih poškodovancev z zlomom kolka 
poročajo tudi tuji avtorji (2,3).
Pri okuženih s SARS-CoV-2 smo v raziskavi potrdili večjo umrljivost znotraj 30 dni po 
operaciji, pri umrljivosti znotraj 6 mesecev po operaciji pa razlika ni več statistično 
značilna. To nakazuje neposreden vpliv virusa na takojšnjo umrljivost; po preboleli okužbi 
pa so vzroki umrljivosti podobni kot v splošni populaciji. V literaturi najdemo podatke 
umrljivosti okuženih znotraj 30 dni po operaciji zloma kolka v večjih študijah; deleži se v 
grobem gibljejo okoli ene tretjine (4, 5). Podatki o 6-mesečni umrljivosti so skopi.
Med skupinama A in B smo zaznali statistično značilno razliko med vrsto operacije; pri 
skupini okuženih poškodovancev je bila po zlomu večkrat narejena endoproteza, pri 
neokuženih pa večkrat osteosinteza. Vzrok za to je večji delež zlomov stegneničnega 
vratu v skupini A, čeprav ni značilne razlike med skupinama glede na tip zloma. Ali je 
dejstvo, da so v tej skupini prevladovale endoproteze, vplivalo na dolžino hospitalizacije 
in stopnjo zgodnje umrljivosti, ni povsem jasno.



90

Zaključki
Ukrepi ob koronavirusni epidemiji niso bistveno vplivali na potek obravnave pacientov 
z zlomom kolka. Opazna pa je sprememba pri okuženih poškodovancih, pri katerih se 
je podaljšal čas do operacije, trajanje hospitalizacije in povečalo tveganje za zgodnjo 
smrt po operaciji.
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Preglednica 1: Demografske in klinične značilnosti, časovni interval med sprejemom in 
operacijo, trajanje hospitalizacije in zgodnja umrljivost pri skupinah 1 in 2 (n. z. – ni značilno, 
IKR – interkvartilni razmik).

skupina 1

(n = 380)

skupina 2

(n = 319)

vrednost p

starost [leta] povprečje 83,4

mediana 84

IKR 10 [79–89])

povprečje 82,8

mediana 84

IKR 12 [77–89])

0,4179

spol 277 žensk

103 moških

225 žensk

94 moških

0,4894

klasifikacija ASA ASA 1: 11

ASA 2: 97

ASA 3: 250

ASA 4: 22

ASA 1: 4

ASA 2: 76

ASA 3: 204

ASA 4: 35

0,0989

vrsta zloma stegnenični vrat: 183

trohanterni predel: 197

stegnenični vrat: 148

trohanterni predel: 171

0,6420

vrsta operacije endoproteza: 132

osteosinteza: 248

endoproteza: 117

osteosinteza: 202

0,5936

čas med sprejemom in 
operacijo [dnevi]

povprečje 1,3

mediana 1

IKR 2 [0–2])

povprečje 1,7

mediana 1

IKR 1 [1–2])

1,0000

skupno trajanje 
hospitalizacije [dnevi]

povprečje 9,4

mediana 8

IKR 4 [6–10])

povprečje 8,5

mediana 7

IKR 5 [5–10])

0,0536

30-dnevna umrljivost 12 (3,2 %) 18 (5,6 %) 0,1112

6-mesečna umrljivost 24 (6,3 %) 30 (9,4 %) 0,1300
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Preglednica 2: Demografske in klinične značilnosti, časovni interval med sprejemom in 
operacijo, trajanje hospitalizacije in zgodnja umrljivost pri skupinah A in B.

skupina A

(n = 25)

skupina B

(n = 294)

vrednost p

starost [leta] povprečje 81,8

mediana 82

IKR 10 [77–87])

povprečje 82,8

mediana 84

IKR 13 [77–90])

0,4065

spol 15 žensk

10 moških

210 žensk

84 moških

0,2552

klasifikacija ASA ASA 1: 0

ASA 2: 1

ASA 3: 21

ASA 4: 3

ASA 1: 4

ASA 2: 75

ASA 3: 183

ASA 4: 32

0,0784

vrsta zloma stegnenični vrat: 16

trohanterni predel: 9

stegnenični vrat: 132

trohanterni predel: 162

0,0933

vrsta operacije endoproteza: 15

osteosinteza: 10

endoproteza: 102

osteosinteza: 192

0,0165

čas med sprejemom in 
operacijo [dnevi]

povprečje 3,5

mediana 2

IKR 3 [1–4])

povprečje 1,5

mediana 1

IKR 1 [1–2])

0,0024

skupno trajanje 
hospitalizacije [dnevi]

povprečje 15,8

mediana 13

IKR 10,5 [9–19,5])

povprečje 7,9

mediana 7

IKR 5 [5–10])

< 0,00001

30-dnevna umrljivost 4 (16,0 %) 14 (4,8 %) 0,0284

6-mesečna umrljivost 5 (20,0 %) 25 (8,5 %) 0,0679
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Ključne besede: zlom kolka, protimikrobna zaščita, okužba kirurške rane, dejavniki 
tveganja, medicinska dokumentacija.
Key words: hip fracture, antimicrobial prophylaxis, surgical site infection, risk factors, 
medical records

IZVLEČEK
Zlom kolka je pogosta poškodba posebej pri starostnikih. Zdravljenje je večinoma 
operativno; pri tem je eden najtežjih zapletov okužba kirurške rane, ki jo preprečujemo 
s preventivnimi ukrepi, med katerimi je tudi protimikrobna zaščita. Veljavne slovenske 
smernice za protimikrobno zaščito pri ortopedskih operacijah priporočajo cefazolin, 
v primeru preobčutljivosti za β-laktamske antibiotike ali kolonizacije s proti meticilinu 
odpornim Staphylococcus aureus, pa se priporoča vankomicin.
V analizi protimikrobne zaščite pri operacijah zloma kolka pri bolnikih, ki so se zdravili 
v Splošni bolnišnici Jesenice v letih od 2018 do 2021, nas je zanimala skladnost 
uporabljene protimikrobne zaščite z veljavnimi slovenskimi smernicami in pojavnost 

ANALIZA PROTIMIKROBNE ZAŠČITE PRI 
OPERACIJAH ZLOMOv KOLKA. 
Splošna bolnišnica Jesenice 2018-2021

ANALYSIS OF PERIOPERATIvE ANTIMICRObIAL 
PROPHYLAxIS IN HIP FRACTURE SURGERY. 
General Hospital Jesenice 2018-2021 

Maja jakobčič1, Brigita Mavsar Najdenov1, Matej Andoljšek2

1Splošna bolnišnica Jesenice, Lekarna, Odsek za klinično farmacijo, Cesta Maršala Tita 112, 
4270 Jesenice
2Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo, Cesta Maršala Tita 
112, 4270 Jesenice
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okužbe kirurške rane. 
V retrospektivno raziskavo smo vključili 785 bolnikov z zlomom kolka (trohanterni 
zlomi; zlomi stegneničnega vratu; subtrohanterni zlomi). Med bolniki je bilo 531 
žensk (67,6 %). Povprečna starost je bila 79,3 let. Protimikrobna zaščita je bila skladna 
s smernicami pri 76,8% bolnikov. Skladnost uporabe cefazolina s smernicami je bila 
77,5%; največjo skladnost smo ugotovili pri odmerku cefazolina (99,1%), najslabšo pa 
pri odmernem intervalu (72,1%). Skladnost uporabe vankomicina s smernicami je bila 
32,4 %; največje odstopanje od smernic je bilo pri času aplikacije prvega odmerka, 
ki je bil skladen le pri 38,8 % bolnikov, največjo skladnost pa pri izbiri in odmerku 
vankomicina (94,3%). Okužbo kirurške rane so imeli štirje bolniki. Povzročitelj okužbe 
je bil pri treh Staphylococcus aureus, pri enem Staphylococcus epidermidis.   Bolniki z 
okužbo kirurške rane so bili vsi starejši od 65 let, med njimi so bile tri ženske in en moški, 
imeli so več kot pet pridruženih bolezenskih stanj in bili uvrščeni v razred ASA-2 ali več. 
Dva sta imela zlom stegneničnega vratu, tretji per- in četrti  subtrohanterni zlom. V 
medicinski dokumentaciji je najpogosteje manjkal podatek o času aplikacije prvega 
odmerka antibiotika (8,9%). Stanje kirurške rane na prvem kontrolnem pregledu ni bilo 
opisano pri 42,4% bolnikov.
Nepopolna medicinska dokumentacija omejuje ugotavljanje skladnosti poteka 
zdravljenja, spremljanje izidov zdravljenja in identificiranje odstopanj ob različnih 
zapletih ob zdravljenju. Za izboljšanje skladnosti protimikrobne zaščite s smernicami 
bi bilo potrebno usmeriti ukrepe ne le na področje predpisovanja, ampak tudi na 
področje organizacije dela na oddelku.

ABSTrACT
A hip fracture is a common injury specially in elderly. Hip fractures are mostly treated 
surgically, with surgical site infection as one of the most serious complications. 
Perioperative antimicrobial prophylaxis is part of preventive measures against surgical 
site infection. In Slovenian guidelines, cefazolin is recommended as the first choice 
for perioperative antimicrobial prophylaxis in orthopedic procedures. Vancomycin is 
recommended as an alternative in case of hypersensitivity to β-lactams or in case of  
MRSA colonization.
In retrospective study, perioperative antimicrobial prophylaxis in hip surgery was 
analysed in patients operated for a hip fracture in General Hospital Jesenice in a period 
2018 to 2021. A compliance of antimicrobial prophylaxis with applicable Slovenian 
guidelines and surgical site infection were studied. 
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785 patients were included; 531 were women (67.6%). The average age was 79.3 
years. In 76.8% of the patients, the antimicrobial prophylaxis was in accordance with 
the guidelines. Antimicrobial prophylaxis with cefazolin was found to be compliant 
with guidelines in 77.5%, with dosing as the most consistent observed parameter 
(99.1%), and dosing interval as the least one (72.1%). Antimicrobial prophylaxis with 
vancomycin was found to be compliant with guidelines in only 32.4% of cases, with the 
time of administration of the first dose of vancomycin as the least compliant observed 
parameter (38.8%) and the choice of vancomycin and its dosing as the most consistent 
observed parameter (94.3%). Four patients had a surgical site infection. Staphylococcus 
aureus was identified in three cases, Staphylococcus epidermidis in one. All patients with 
surgical site infection were older than 65 years, among them three women and one 
man. All had five or more comorbid conditions and were assigned in ASA-2 class or 
higher. Two patients had a femoral neck fracture, one patient intertrochanteric and 
one subtrochanteric fracture. Medical documentation was mostly deficient in terms of 
information on the time of the application of the first dose of antibiotic (8.9%). At the 
first control examination after hospital discharge surgical wound condition was not 
reported in 42.4% of patients.
This study shows, that in order to improve compliance of perioperative antimicrobial 
prophylaxis with guidelines, it is necessary to direct measures not only to the field 
of antibiotic prescribing, but also in the area of work organization in departments 
to ensure the timely application of antibiotics. Patients with incomplete data in 
their medical records cannot be included in determinig of treatment compliance, 
monitoring treatment outcomes, and identifying deviations in various treatment 
complications.
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Ključne besede: zlom kolka, protimikrobna zaščita, okužba kirurške rane, usklajenost 
s priporočili
Key words: hip fracture, antibiotic prophylaxis, surgical site infection, guidelines 
adherence

IZVLEČEK
Izhodišča: Okužba kirurške rane spada med težje in stroškovno najbolj neugodne 
pooperativne zaplete. Z ustrezno protimikrobno kirurško zaščito lahko znižamo 
tveganje za nastanek okužbe kirurške rane. Slovenska priporočila za predpisovanje 
protimikrobnih zdravil v bolnišnicah vključujejo tudi priporočila za protimikrobno 
kirurško zaščito. Podatkov o stopnji usklajenosti protimikrobne zaščite pri operativnem 

PROTIMIKROBNA KIRURŠKA ZAŠČITA IN 
OKUŽBA KIRURŠKE RANE PRI OPERACIJAH 
ZLOMOv KOLKA
Splošna bolnišnica Jesenice 2011-2012

ANTIbIOTIC PROPHYLAxIS AND INFECTION 
OF THE SURGICAL WOUND IN HIP FRACTURE 
SURGERY
General Hospital Jesenice 2011-2012

Tjaša Varl1, brigita Mavsar Najdenov1, Matej Andoljšek2
1Splošna bolnišnica Jesenice, Lekarna, Odsek za klinično farmacijo, Cesta Maršala Tita 112, 
4270 Jesenice
2Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurška služba, Oddelek za travmatologijo, Cesta Maršala Tita 
112, 4270 Jesenice
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zdravljenju zlomov s priporočili doslej nismo imeli. Namen raziskave je bil ugotoviti 
usklajenost protimikrobne kirurške zaščite s slovenskimi smernicami in pojavnost 
okužbe kirurške rane pri operativnih posegih zaradi zloma kolka v Splošni bolnišnici 
Jesenice.
Metode: V retrospektivno raziskavo smo vključili 361 bolnikov z nepatološkim 
zlomom kolka, ki so bili operirani v obdobju dveh let. Preučevali smo skladnost 
protimikrobne kirurške zaščite s slovenskimi smernicami. Pojavnost okužbe kirurške 
rane smo ugotavljali pri vseh vključenih bolnikih in posebej v skupini bolnikov s 
sladkorno boleznijo. Z opisnim statističnim ovrednotenjem posameznih parametrov 
smo ugotavljali najpogostejše skupne značilnosti bolnikov z okužbo kirurške rane.
Rezultati: Skladnost protimikrobne kirurške zaščite s slovenskimi smernicami je 
bila 64,0%. Najbolj usklajeno je bilo trajanje protimikrobne zaščite (98,7%), najbolj 
neusklajeno s smernicami pa odmerjanje protimikrobnega zdravila (83,0%), Pojavnost 
okužbe kirurške rane je bila v celotni preučevani skupini bolnikov 2,2%, v skupini 
bolnikov s sladkorno boleznijo pa 6,8%. Dejavniki tveganja za okužbo kirurške rane 
so bili starost nad 65 let, srčno žilne bolezni, sladkorna bolezen, bolezni ledvic, 
uvrstitev v razred ASA klasifikacije 2 ali več, dalj trajajoči in invazivni operativni poseg 
ter s smernicami neusklajena protimikrobna kirurška zaščita. Ugotovili smo tudi 
pomanjkljivosti medicinske dokumentacije glede podatkov o telesni masi in o času 
aplikacije prvega odmerka protimikrobnega zdravila.
Zaključki: V raziskavi smo ugotovili, da protimikrobna zaščita pri operativnem 
zdravljenju zloma kolka ni vedno povsem v skladu z veljavnimi smernicami. Zdravniki 
v veliki meri upoštevajo smernice glede trajanja protimikrobne zaščite, manj pa glede 
odmerjanja cefazolina in časovne ustreznosti aplikacije vankomicina. Na podlagi 
raziskave sklepamo, da je podaljšana protimikrobna zaščita do 24 ur po operaciji 
smiselna pri bolnikih, ki so starejši od 65 let, imajo slabše urejeno pridruženo kronično 
bolezen in so utrpeli težji zlom.

ABSTrACT
Background: Surgical site infection is one of the most unfavourable and cost-adverse 
postoperative complications. Appropriate antimicrobial surgical prophylaxis reduces 
the risks for surgical site infection. Slovenian guidelines on perioperative antibiotic 
prophylaxis for surgical site infection prevention are available, however, there are no 
published studies showing rates of adherence with them. The purposes of this study 
were to evaluate the adherence of antimicrobial prophylaxis with Slovenian guidelines 
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and to determine the incidence and the risk factors of surgical site infection in patients 
treated for hip fracture in General Hospital Jesenice.
Methods: In retrospective study of 361 patients with traumatic, non pathologic 
hip fracture the adherence of the prophylactic use of antimicrobials with Slovenian 
guidelines (selection of medication, dosage, administration time and antibiotic 
coverage time) was studied. The incidence of the surgical site infection was 
determined in the whole study group and in the subgroup of 44 diabetic patients. 
Common characteristics of patients with the surgical site infection were studied, using 
descriptive statistical evaluation of  observed parameters. 
Results: In this study 64% overall adherence to national guidelines for antibiotic 
prophylaxis was found.  The most consistent parameter was duration of antibiotic 
prophylaxis (98.7% adherence), while the dosage was the most inconsistent parameter 
(83% adherence). The overall incidence of surgical site infection reached 2,2% and 
6,8% in subgroup of patients with diabetes. Age over 65 years, cardiovascular and 
renal diseases, diabetes, long and invasive surgical procedure, worse ASA score and 
inconsistency with the antibiotic prophylaxis guidelines were indicated as risk factors 
for surgical site infection.
Conclusions: Appropriate antimicrobial prophylaxis contributes to reducing the 
incidence of surgical site infection. A single preoperative dose of antimicrobial agent is 
preferred. Prolonged antimicrobial coverage is suitable for patients older than 65 years, 
those with poorly controlled co-mobidities and those with complicated hip fracture. 

IZhODIŠČA
Zlom kolka je pogosta poškodba starostnikov, ki le-te lahko celo življenjsko ogrozi. 
Ustrezna obravnava in način zdravljenja imata pomemben vpliv na doseganje 
ugodnega končnega funkcionalnega izida (1). Zlome kolka delimo v trohanterne 
zlome (AO: 31-A) in zlome stegneničnega vratu (AO: 31-B) (2). 

Posegi na kosteh, vključno z vstavljanjem protez, so posegi z relativno majhnim 
tveganjem za okužbo (čiste, kirurške rane), vendar s hudimi posledicami, če do okužbe 
pride. Vstavitev tujih materialov povečuje tveganje za nastanek okužbe kirurške 
rane, zato je kratkotrajna uporaba protimikrobnih zdravil (PMZ) za preprečevanje 
okužbe na tem področju utemeljena (3,4). Pri operativnih posegih na področju 
ortopedije in travmatologije je cefazolin zdravilo izbire, ker ima usmerjeno delovanje 
proti najpogostejšim povzročiteljem okužb kirurške rane, primeren razpolovni čas, 
ustrezen varnostni profil in je stroškovno sprejemljiv (3). Vankomicin je priporočen 
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kot alternativna izbira pri bolnikih, ki so dokazano ali z veliko verjetnostjo kolonizirani 
s proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus – om (MRSA) in pri bolnikih s 
preobčutljivostjo za β-laktamske antibiotike. Zaščitno PMZ apliciramo v ustreznem 
časovnem obdobju pred prvim rezom, s čimer zagotovimo preseganje minimalne 
inhibitorne koncentracije PMZ v plazmi in v tkivih že na začetku operativnega 
posega, ko je možnost kontaminacije kirurške rane z mikroorganizmi največja 
(4,5,6). Kljub dilemam glede števila odmerkov PMZ pri protimikrobni kirurški zaščiti 
(PKZ) v strokovnih krogih prevladuje mnenje, da ima enkraten odmerek prednost 
pred večkratnimi odmerki. Večkratno odmerjanje PMZ, zaradi večje izpostavljenosti, 
poveča verjetnost pojavljanja neželenih učinkov PMZ tako pri bolnikih (poslabšanje 
zdravstvenega stanja), kakor tudi pri mikroorganizmih (razvoj odpornosti proti PMZ). V 
primerjavi z enkratnim odmerkom, podaljšana PKZ z več odmerki poveča tudi stroške 
zdravljenja (2,3,6-11).
Okužba kirurške rane spada med težje in stroškovno najbolj neugodne zaplete po 
kirurških posegih na kosteh, podaljšuje bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, je razlog za 
ponovne sprejeme v bolnišnico, dodatne operativne posege in povečano porabo zdravil 
ter medicinskih pripomočkov (1-3,5,12). Dejavniki tveganja za okužbo kirurške rane so 
odvisni od značilnosti bolnika (starost nad 60 let, ženski spol, klasifikacija zdravstvenega 
stanja ASA 3 in več, slaba prehranjenost, slabokrvnost, prekomerna telesna masa, kajenje, 
sladkorna bolezen, bolezni ledvic in druge kronične bolezni, imunosupresivno zdravljenje, 
okužbe drugih organskih sistemov ali delov telesa, kolonizacija s Staphylococcus aureus, 
prisotnost tujkov oz. vsadkov v telesu), od predoperativne priprave bolnika (trajanje 
predoperativnega bolnišničnega zdravljenja, uporaba antiseptikov, način odstranitve 
dlak in priprava kože), od načina izvedbe operativnega posega (nujnost operativnega 
posega, vrsta vstavljenega materiala, trajanje operativnega posega več kot 2 uri, večje 
število operacij hkrati), od pooperativnega poteka zdravljenja (pooperativna drenaža 
in invazivni ukrepi, pooperativno prehranska podpora, ponovni posegi), kot tudi od 
kakovosti bolnišničnega in operacijskega okolja ter postopkov sterilizacije instrumentov 
(2-5,11-21). Poudariti je potrebno, da PKZ ni nadomestilo, temveč le dopolnilo kakovostne 
kirurške tehnike (14).

Za zagotavljanje standardiziranega pristopa k preudarni, varni in učinkoviti uporabi 
PMZ za zaščito pred okužbo kirurške rane, je več strokovnih organizacij in združenj 
po svetu, na podlagi kliničnih podatkov in novih dognanj, izdalo priporočila. Najbolj 
uveljavljena so priporočila ameriških združenj Infectious Diseases Society of America 
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(IDSA), Surgical Infection Society (SIS), Society of Healthcare Epidemiology of America 
(SHEA) ter škotska priporočila Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (14). 
Poenotena slovenska priporočila za PKZ so del slovenskih smernic za predpisovanje 
PMZ v bolnišnicah, ki jih je izdala Sekcija slovenskega zdravniškega društva za 
protimikrobno zdravljenje v letu 2007; v letu 2013 je izšla prenovljena verzija (22,23).
Po nam dostopnih virih nismo našli objavljenih raziskav o upoštevanju smernic pri PKZ 
na področju operativnega zdravljenja zlomov kolka tako v slovenskem, kakor tudi ne 
v širšem merilu.
Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti skladnost PKZ s slovenskimi smernicami in 
pojavnost okužbe kirurške rane v skupini bolnikov, ki so bili v SBJ operirani zaradi zloma 
kolka. Z dodatnim preučevanjem kliničnih značilnosti bolnikov smo poskušali opredeliti 
tudi dejavnike tveganja za okužbo kirurške rane. Na podlagi ugotovitev raziskave smo 
želeli omejiti predpisovanje podaljšane PKZ na bolnike z ugotovljenimi dejavniki 
tveganja. Raziskavo smo izvedli na podlagi podatkov v medicinski dokumentaciji in 
istočasno ovrednotili tudi kakovost medicinske dokumentacije glede evidentiranih 
podatkov o protimikrobni zaščiti in o stanju kirurške rane.

METODE
V retrospektivno raziskavo smo vključili 361 bolnikov, ki so bili zaradi nepatološkega 
zloma kolka operirani na travmatološkem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice 
v letih 2011 in 2012. Iz raziskave smo izključili bolnike s patološkim zlomom 
kolka zaradi primarnega kostnega raka, kostnih metastaz, Pagetove bolezeni ali 
hiperparatireoidizma. Pri preučevanju pojavnosti okužbe rane smo upoštevali še 
nekatere dodatne izključitvene kriterije (zdravljenje s steroidi, stanje po kemoterapiji, 
protimikrobno zdravljenje preoperativne okužbe in protimikrobno zdravljenje druge 
vrste okužbe v 30 dneh po operativnem posegu ter smrt v 30 dneh po operativnem 
posegu), na podlagi katerih smo dodatno izključili še 93 bolnikov. 

V medicinski dokumentaciji smo zbrali podatke, ki so opisovali bolnikove demografske 
značilnosti in zdravstveno stanje (spol, starost, pridružena bolezenska stanja, ASA, čas 
bolnišničnega zdravljenja, klinični izid), lastnosti zloma in operativnega posega (AO 
klasifikacija zloma, vrsto vstavljenega vsadka, trajanje operativnega posega), način 
protimikrobne zaščite (vrsta, odmerek, pot vnosa, čas aplikacije prvega odmerka in 
odmerni interval PMZ pri večkratnem odmerjanju, trajanje protimikrobne zaščite), 
okužbo kirurške rane (čas nastanka okužbe) in druge ugotovljene okužbe ob sprejemu 



101

11. Goriški travmatološki dnevi

v bolnišnico oz. v 30 dneh po operativnem posegu (čas nastanka in vrsta okužbe).

Pri ugotavljanju skladnosti protimikrobne zaščite smo upoštevali slovenske smernice, 
ki jih je v letu 2007 izdala Sekcija za kemoterapijo Slovenskega zdravniškega društva, 
z naslovom »Kako predpisujemo protimikrobna zdravila v bolnišnicah«, ki so bile 
veljavne v preučevanem obdobju. Smernice priporočajo aplikacijo prvega odmerka 
PMZ za protimikrobno zaščito v obdobju do 60 min pred začetkom operativnega 
posega. Odmerek ponovimo, če poseg traja dlje od dveh razpolovnih časov PMZ 
(dodaten odmerek cefazolina med posegom, daljšim od 3 do 5 ur in dodaten odmerek 
vankomicina med posegom, daljšim od 6 do12 ur) (22). V letu 2013 so izšle prenovljene 
smernice, ki se v priporočilih protimikrobne zaščite pri operativnih posegih na področju 
ortopedije in poškodb razlikujejo le v krajšem priporočenem trajanju protimikrobne 
zaščite in sicer največ do 24 ur (prej največ do 48 ur) po operativnem posegu (23).

Pojavnost okužbe kirurške rane smo spremljali v obdobju 30 dni po operativnem posegu. 
Izrazili smo jo kot delež bolnikov z okužbo kirurške rane v celotni preučevani skupini 
bolnikov in kot delež bolnikov s sladkorno boleznijo ter okužbo kirurške rane v skupini 
bolnikov s sladkorno boleznijo. Najpogostejše skupne značilnosti bolnikov z okužbo 
kirurške rane smo, zaradi nizkega števila bolnikov s kirurško rano, opredelili opisno.
Preučevali smo povezave med težo poškodbe, opredeljeno s klasifikacijo zlomov 
po AO, vrsto uporabljenega materiala za učvrstitev zloma in trajanjem operativnega 
posega ter jih primerjali s podatki v literaturi. 
Za vsakega bolnika smo iz podatkov ob zaključku zdravljenja v bolnišnici in ob 
kontrolnem pregledu opredelili tudi klinični izid (brez zapletov, pojav okužbe v 30. 
dneh po operativnem posegu in smrt v 30. dneh po operativnem posegu).

Pri vrednotenju kakovosti medicinske dokumentacije (Temperaturno-terapevtski list, 
Klinična pot za TEP kolka in List poteka anestezije) smo preverjali popolnost podatkov vseh 
parametrov PKZ (vrsta PMZ, odmerek PMZ, čas aplikacije prvega odmerka PMZ, odmerni 
interval PMZ, način aplikacije PMZ, trajanje protimikrobne zaščite, preobčutljivost oz. 
alergija za PMZ) in navedbo stanja kirurške rane v izvidu prvega kontrolnega pregleda 
30 dni po operaciji. Medicinsko dokumentacijo smo opredelili kot pomanjkljivo, če je bil 
manjkajoč podatek enega ali več parametrov protimikrobne zaščite oz. ni bilo navedbe 
stanja kirurške rane. Ustreznost medicinske dokumentacije smo ocenili pri 350 bolnikih, 
ostalih 11 bolnikov protimikrobne zaščite ni prejelo, zato smo jih iz raziskave izključili.
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rEZULTATI IN rAZPrAVA
V obravnavani skupini 361 bolnikov so prevladovale ženske (71,2%). Povprečna starost 
vseh bolnikov je bila 79,4 let. Ženske so bile v povprečju starejše (81,5 let) od moških (73,8 
let), kar je pričakovano zaradi zlomov, ki so praviloma posledica zmanjšanja kostne gostote 
v starejšem življenjskem obdobju. Delež bolnikov, ki so bili mlajši od 65 let je bil nizek 
(11,6%). Prekomerna telesna masa (opredeljena z ITM) je v literaturi opisana kot dejavnik 
tveganja za razvoj okužbe kirurške rane, ki pa ga v naši raziskavi nismo mogli ovrednotiti 
zaradi pomanjkljivih podatkov o telesni masi bolnikov v medicinski dokumentaciji.
Med najpogostejšimi pridruženimi boleznimi so bile srčno žilne bolezni (67,6 % 
bolnikov), sladkorna bolezen (18,6% bolnikov) in nevrološke degenerativne bolezni 
(18% bolnikov), kar je bilo pričakovano glede na starostno strukturo preučevane 
populacije bolnikov. Sorazmerno pogosto so imeli bolniki pridružene tudi druge 
poškodbe (16,1% bolnikov). Osteoporoza je bila med diagnozami navedena le pri 12,5 
% bolnikih. Ob upoštevanju, da je zmanjšana kostna gostota praviloma osnovni razlog 
za zlom kolka pri starejših ženskah in da je zlom kolka, ki je posledica padca s stojne 
višine, že zadosten razlog za diagnozo osteoporoze, ocenjujemo, da je bila v določenih 
primerih ta diagnoza v medicinski dokumentaciji pomanjkljivo navedena (18). Skoraj 
tri četrtine bolnikov (72,8%) je imelo eno (23,8%), dve (27,4%) ali tri (21,6%) pridružene 
bolezni. Brez pridruženih bolezni je bila desetina bolnikov (10,2%). Slaba polovica 
bolnikov (45,7 %) je bila uvrščena v razred ASA 2, sorazmerno velik delež bolnikov 
(38,8%) pa je bil uvrščen v razred ASA 3.
V celotni preučevani populaciji bolnikov je 55,3% utrpelo per/intertrohanterni zlom 
(AO: 31-A). V tej skupini so pri dobri polovici (53,9%) bolnikov z lažjimi A1 zlomi uporabili 
dinamični kolčni vijak (DHS), pri bolnikih s težjimi zlomi A2 ali A3 pa intramedularne 
žeblje (94,1% primerov zlomov A2 in 81,1% primerov zlomov A3). Bolnikom z zlomom 
stegneničnega vratu (AO: 31-B), ki jih je bilo manj kot polovica (42,1%), so v večini 
primerov (74,3%) vstavili delno biartikularno (PEP) ali popolno kolčno protezo (TEP). 
Bolnikov s subtrohanternim zlomom (AO: 32-B) je bilo 2,6% in pri vseh so uporabili 
dolge intramedularne žeblje. V povprečju je operativni poseg, ne glede na vrsto zloma 
in uporabljen material, trajal 57,2 minut. Od povprečja odstopajo bolniki z okužbo 
kirurške rane, pri katerih je operativni poseg trajal dlje, v povprečju 110 minut, in 
bolniki, ki so prejeli več kot en odmerek cCefazolina, pri katerih je operativni poseg 
trajal v povprečju 82 minut. Glede na metodo kirurškega zdravljenja so najdlje trajali 
operativni posegi pri učvrstitvi pertrohanternih zlomov z dolgimi intramedularnimi 
žeblji (v povprečju 104 minut) in vstavitve kolčnih protez (v povprečju 72 minut), kar 
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je pričakovano glede na večjo invazivnost teh operativnih posegov. Daljši operativni 
poseg, zaradi daljše izpostavljenosti operativnega polja zunanjemu okolju, predstavlja 
večje tveganje za kontaminacijo kirurške rane. 

Protimikrobno kirurško zaščito (PKZ) je prejelo 97% bolnikov. PKZ s cefazolinom je 
prejelo 93,7% bolnikov, z vVankomicinom 0,9% bolnikov,  pri 4% so za PKZ uporabili 
druge antibiotike. Cefazolin je bil uporabljen skladno s smernicami pri 72,3% bolnikih; 
večji del teh bolnikov (79%) je prejelo enkratni odmerek. Pri 18,6% bolnikih uporaba 
cCefazolina ni bila v skladu s smernicami, med temi je bilo pri 4,6% bolnikih v neskladju 
s smernicami več parametrov hkrati. Vankomicin v nobenem primeru ni bil uporaben 
skladno s smernicami, saj je bil v vseh primerih apliciran v manj kot 60 minutah pred 
začetkom operativnega posega; v enem primeru ni bilo indikacije za to izbiro.

PKZ je skladno s slovenskimi smernicami prejelo 64,0 % bolnikov. Pri 23% bolnikih  
uporaba zaščitnega protimikrobnega zdravila ni bila v skladu s smernicami vsaj pri 
enem od parametrov (izbira-vrsta, odmerek, čas aplikacije pred op. posegom, trajanje 
protimikrobne zaščite – število odmerkov, odmerni interval). Pri 2% pacientov je bilo že 
pred op. posegom uvedeno PMZ za zdravljenje okužbe in dodatnega zaščitnega PMZ 
niso prejeli. Pri 11,4% bolnikih skladnosti protimikrobne zaščite nismo mogli oceniti 
zaradi manjkajočih podatkov v dokumentaciji.

Slika 1: Skladnost protimikrobne zaščite z nacionalnimi smernicami
Figure 1: Adherence of antibiotic prophylaxis to the guidelines
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2%

DA / YES

NE / NO

OCENA NI MOŽNA - ni podatkov /
EVALUATION NOT POSSIBLE - no data 

PROTIMIKROBNO ZDRAVLJENJE
OKUŽBE - brez dodanega zaščitnega
PMZ /ANTIMICROBIAL THERAPY - no
prophylactic agent added
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Največjo skladnost s smernicami (98,7%) smo ugotovili pri trajanju protimikrobne 
zaščite in najmanjšo pri odmerjanju (83,0%). Odstop od priporočil pri odmerjanju 
je bilo predvsem znižanje odmerka cefazolina po prvem odmerku 2g na 1g/8h pri 
podaljšanem trajanju PKZ. V manjšem obsegu smo ugotovili še neskladja glede izbire 
PMZ pri bolnikih z alergijo za β-laktamske antibiotike (ciprofloksacin oz. klindamicin 
namesto vankomicina); časa aplikacije (aplikacija zaščitnega PMZ po začetku ali šele 
po končanem operativnem posegu, aplikacija cefazolina več kot 60 minut in aplikacija 
vankomicina v manj kot 60 minut pred začetkom operativnega posega); neustrezen 
odmerni interval (12-urni namesto 8-urni pri podaljšanem trajanju PKZ s cefazolinom); 
predolgo trajanje protimikrobne zaščite (72 ur); nepotrebna dodatna PKZ s cefazolinom 
ob že uvedenem protimikrobnem zdravljenju okužbe predoperativno s PMZ, ki 
vključuje protimikrobni spekter cefazolina. Podrobneje prikazujemo usklajenost 
opazovanih parametrov PKZ s smernicami v preglednici I in usklajenost uporabe 
cefazolina s smernicami v preglednici II. 

Preglednica I: Skladnost posamezega parametra protimikrobne zaščite s smernicami
Table I: Adherence of antibiotic prophylaxis parameters to the Slovenian guidelines

PArAMETEr SKLADNOST S SMErNICAMI / 
ADhErENCE TO ThE GUIDELINES

odmerek / dose 83,0%

Izbira  PMZ / 
choice of antimicrobal agent

96,5%

odmerni interval / dosing frequency 97,4%

časovno usklajevanje / timing 98,4%

trajanje zaščite / duration of prophylaxis 98,7%

Preglednica II: Skladnost uporabe cefazolina s smernicami
Table II: Adherence of cefazolin usage to the Slovenian guidelines

PArAMETEr SKLADNOST S SMErNICAMI / 
ADhErENCE TO ThE GUIDELINES

odmerek / dose 82,1%

odmerni interval / dosing frequency 97,3%

časovno usklajevanje / timing 96,2%

trajanje zaščite / duration of prophylaxis 98,3%
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Zaradi pomanjkljivih podatkov o PKZ v medicinski dokumentaciji  (temperaturno 
terapevtski list, list poteka anestezije) usklajenosti PKZ s smernicami nismo mogli 
oceniti pri 8,3 % bolnikov. 
Okužba kirurške rane se je pojavila pri 6 od 268 bolnikov (2,24%), kar se uvršča med višje 
vrednosti, ki jih navajajo raziskave v zahodnem svetu (od 0,55% do 2,0%) (19-22). V skupini 
44 bolnikov s sladkorno boleznijo je bila pojavnost okužbe kirurške rane še višja in je bila 
6,82%, kar je primerljivo s podatki v literaturi, ki navajajo pri bolnikih s sladkorno boleznijo 
več kot dvakrat pogostejšo pojavnost okužb kirurške rane (od 2,04% do  7,5%) (23-26). 
Bolniki z okužbo kirurške rane so bili v povprečju stari 81,2 let, prevladovale so ženske 
(83%), njihovo bolnišnično zdravljenje pa je v povprečju trajalo 25,3 dni. Najpogostejša 
pridružena bolezenska stanja pri teh bolnikih so bile srčno žilne bolezni, sladkorna 
bolezen in bolezni ledvic. Pridružene bolezni pri teh bolnikih so bile tudi slabše urejene, 
kar je odražala tudi uvrstitev večine od njih v ASA 3. Velika večina bolnikov z okužbo 
kirurške rane (83%) je utrpela zlome, pri katerih so uporabili PEP oz. dolge intramedularne 
žeblje. Pričakovano je bilo tudi povprečno trajanje operativnega posega pri bolnikih, pri 
katerih se je kasneje pojavila okužba kirurške rane, skoraj dvakrat daljše (109,8 min) kot pri 
celotni obravnavani skupini bolnikov (57,2 min). Vsi bolniki z okužbo kirurške rane so sicer 
prejeli PKZ, vendar je bila skladna s smernicami le pri dveh od šestih bolnikov (33,3%). 
Povprečen čas bolnišničnega zdravljenja v celotni preučevani skupini bolnikov je bil 9,4 
dni, v skupini bolnikov z okužbo kirurške rane pa 25,3 dni, kar je kar 15,8 dni dlje.

Raziskava ima nekaj pomembnih omejitev. Retrospektivni pristop in razmeroma majhno 
število bolnikov zahteva previdnost pri interpretaciji rezultatov. Zaradi pomanjkljivih 
podatkov o telesni masi bolnikov, ni bilo mogoče raziskati vpliva prekomerne telesne 
mase, ki je v literaturi naveden kot pomemben dejavnik tveganja za okužbo kirurške 
rane. Kljub navedenim omejitvam menimo, da izsledki raziskave lahko prispevajo k 
izboljšanju kakovosti obravnave bolnikov z zlomom kolka tako v SB Jesenice kot tudi 
širše. Hkrati naj bo raziskava podlaga za nadaljnje raziskovanje na področju upoštevanja 
strokovnih smernic in ugotavljanja vzrokov za odstopanja od njih.

ZAKLjUČKI

Z raziskavo smo na primeru zaščitne rabe PMZ pri operacijah zloma kolka ugotovili, 
da so slovenske smernice le delno uveljavljene v klinični praksi. Z ustrezno PKZ lahko 
vplivamo na nižjo pojavnost okužb kirurške rane in izboljšamo kakovost obravnave 
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bolnikov z zlomom kolka. Skladno s smernicami naj se prednostno uporablja enkratni 
odmerek PMZ. Podaljšana PKZ do največ 24 ur je priporočljiva pri bolnikih, starejših 
od 65 let s slabše urejenimi pridruženimi kroničnimi boleznimi (ASA 3 ali 4, zaradi 
srčnožilnih bolezni, sladkorne bolezni in bolezni ledvic) in pri tistih, ki so utrpeli 
katerega od zlomov, pri katerih se za učvrstitev uporabijo dolgi intramedularni žeblji oz. 
se vstavi kolčna proteza. Kakovostna obravnava bolnikov obsega tudi skrb za natančne 
in popolne podatke v medicinski dokumentaciji. 
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UVOD
Zlomi proksimalne stegnenice so skupina zlomov, ki se pojavljajo v regiji kolka. Tem 
zlomom so običajno podvrženi starejši ljudje, ki že imajo izraženo osteoporozo. Pri 
mlajših so običajno rezultat  visoko energijske poškodbe (1). Velika večina bolnikov, 
ki utrpi zlom proksimalne stegnenice je starejših od 50 let (več kot 90%). Incidenca 
teh zlomov je 2-3 krat večja pri ženskah kot pri moških (2). Glede na lokacijo zloma 
jih razdelimo na zlome vratu, intertrohanterne in subtrohanterne zlome. Glede na 
lokacijo zloma, starost in zahteve ter pričakovanja poškodovanca je nato tudi odvisna 
najbolj optimalna operativna terapija, ki je še vedno najboljši in najučinkovitejši način 
zdravljenja (1,2).
V poročilu NHS iz leta 2011 so ob analizi podatkov naredili tudi projekcijo incidence 
zlomov do leta 2033 (3). Ocenili so, da bo do leta 2033 v Angliji letno 100.000 ljudi 
potrebovalo operativno zdravljenje zloma proksimalne stegnenice. 30 dnevna 
mortaliteta je ocenjena na skoraj 10%, stroški zdravljenja se bodo lahko dvignili na 6 
bilijonov funtov (3). 
Zlomi proksimalne stegnenice so nagnjeni k ne celjenju predvsem kadar so 
intrakapsularni ali zaradi prekinitve prekrvitve cirkumfleksnih arterij (4). Zlom 
proksimalne stegnenice pri mlajši osebi je ob današnjih podatkih relativno redek pojav. 

ZDRAvLJENJE ZLOMOv PROKSIMALNE 
STEGNENICE v SPLOŠNI BOLNIŠNICI  
DR. J. POTRČA PTUJ  
(v letih 2020 in 2022 do danes)
Mihael Majerič, dr. med.
Specialist splošne kirurgije
Splošna bolnišnica dr. J. Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj - SI
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Operativno zdravljenje teh zlomov običajno zahteva anatomsko repozicijo in zgodnjo 
fiksacijo, predvsem kadar govorimo o zlomu vratu stegnenice (5). Pri starejših osebah 
se v primeru zloma vratu stegnenice hitro odločamo za endoprotetsko zdravljenje, 
običajno z bipolarno parcialno endoprotezo (6). 
45% odstotkov vseh zlomov stegnenice zajemajo intertrohanterni zlomi, ki so lahko 
stabilni ali nestabilni. Posebno zahtevni so obratno poševni zlomi, ki v veliki večini 
zahtevajo intramedularno učvrstitev oz. je bilo zaznanih več zapletov, kadar so te 
zlome zdravili z ekstramedularno učvrstitvijo (1).
Subtrohanterni zlomi obsegajo med 10-30% vseh zlomov proksimalne stegnenice, a 
so po redkosti tudi posebni, saj za dober izid zdravljenja običajno zahtevajo anatomsko 
repozicijo in pravilno izbiro osteosintetskega materiala. Intramedularna učvrstitev teh 
zlomov običajno daje boljše rezultate kot ekstramedularna učvrstitev (7). 
Ne glede na načine zdravljenja ostaja breme zdravljenja teh zlomov veliko, tako iz 
ekonomskega kakor tudi iz družbenega vidika. 

INCIDENCA ZLOMOV PrOKSIMALNE STEGNENICE  
V SPLOŠNI BOLNIŠNICI PTUj V LETU 2020 in 2022
Zaradi boljše primerjave in ustvarjanje boljše slike bremena zlomov proksimalne 
stegnenice smo izbrali v primerjavo leto 2020 in leto 2022, čas med in po epidemiji. 
V letu 2020 smo v Splošni bolnišnici Ptuj skupno zdravili 90 poškodovancev z zlomom 
proksimalne stegnenice. Njihova povprečna starost je bila 80,5 let, od tega 19 (21%) 
moških in 71 (79%) žensk. Od januarja 2022 do danes smo operativno zdravili 67 
poškodovancev z zlomom proksimalne stegnenice. Povprečna starost poškodovancev 
znaša 79,3 leta, od tega 24 (36%) moških in 43 (64 %) žensk. 

Distribucijo po spolih lahko vidimo iz spodnjih grafov (graf 1 in 2).
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Tipe zlomov proksimalne stegnenice smo razdelili na subtrohanterne, inter/
pertrohanterne, vrat oz. subkapitalne in skrajni zunanji vrat t.i. colli lateralis zlome 
stegnenice. V letu 2022 je izmed 67 do sedaj zdravljenih poškodovancev imelo 11 (16%) 
subtrohanterni zlom, 30 (45%) inter/pertrohanterni zlom in 22 (33%) subkapitalni zlom. 
Štirje (6%) poškodovanci so bili opredeljeni kot zlomi zunanjega vratu ali colli lateralis. 

Distribucija po tipu zloma iz leta 2022 je prikazana v spodnjem grafu (graf 3)

Povprečna ležalna doba od sprejema do odpusta je bila leta 2020 12 dni in letos (2022) 
11 dni. 

TIPI OPErATIVNE TEhNIKE ZDrAVLjENjA ZLOMOV PrOKSIMALNE 
STEGNENICE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI PTUj V LETU 2020 in 2022
Glede na tip operativne tehnike zdravljenja smo poškodovance razdelili v skupine; 
zdravljenje s proksimalnim femoralnim žebljem (PFN, kratek-short, dolgi-long), 
dinamičnim kolčnim vijakom (DHS), bipolarno cementno ali brezcementno 
endoprotezo (PEP CEMEN; NECEMEN).
Leta 2020 je 11 (12%) poškodovancev bilo zdravljenih z dolgim PFNa intramedularnim 
žebljem, 2 (2%) s supernail dolgim (LIMA) femoralnim žebljem, 50 (56%) s kratkim PFNa, 
2 (2%) z DHS, 21 (23%) poškodovancev s cementno bipolarno endoprotezo in štirje 
(5%) z brezcementno endoprotezo. 
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Distribucija po tipu operativne tehnike za leto 2020 (graf 4)

Leta 2022 smo 8 (12%) poškodovancev zdravili z dolgim PFNa,  36 (54%) s kratkim 
PFNa, enega (2%) z DHS, 19 (28%) poškodovancev s cementno bipolarno endoprotezo 
in tri (4%) z brezcementno endoprotezo. 

Distribucija po tipu operativne tehnike za leto 2022 (graf 5)
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V letu 2022 so praktično vsi inter/pertrohanterni zlomi bili zdravljeni z intramedularno 
učvrstitvijo (PFN). Enako velja za poškodovance, ki so bili opredeljeni kot zlom vratu ali 
subkapitalni prelom vratu stegnenice; tudi ti so bili praktično vsi zdravljeni s cement-
no ali brezcementno endoprotezo. Razlika je nastala pri zdravljenju subtrohanternih 
prelomov; izmed 11 primerov, se je osemkrat uporabilo dolgi intramedularni žebelj, 
dvakrat kratki intramedularni žebelj in enkrat DHS osteosintezo. Kratki PFN žebelj pa 
smo uporabili tudi pri zlomih, ki so bili opredeljeni kot zunanji vrat oz. colli lateralis. 

Distribucija uporabe kratkega PFN žeblja za zdravljenje različnih zlomov je prikazana v 
spodnjem grafu (graf 6)

ZAKLjUČEK

Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, da je v letu 2020 in 2022 porazdelitev bolnikov 
dokaj podobna in skladno z literaturo tudi ustrezen način zdravljenja. 1/3 poškodovan-
cev je moškega spola in 2/3 ženskega. Tudi odstotki tipov zloma se ujemajo z literaturo. 
Približno 45 % je intertrohanternih zlomov, 30% zlomov vratu stegnenice in 15% subt-
rohanternih zlomov. Temu tudi sledi, da je največkrat uporabljena metoda zdravljenja 
intramedularna učvrstitev, nato parcialna bipolarna endoproteza in na koncu dolgi in-
tramedularni žebelj. Čeprav še ni konec leta 2022 se lahko vidi trend približno enake in-
cidence zlomov po letih, kakor tudi tip enake operativne tehnike glede na vrsto zloma. 
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Zlomi kolka (trohanterni in zlomi stegneničnega vratu) so pogoste poškodbe 
predvsem starostnikov s prenekatero pridruženo boleznijo in/ali težavo. S staranjem 
prebivalstva incidenca zlomov kolka raste, posledično hospitaliziramo in operiramo 
vse več pacientov s trohanternimi zlomi  in zlomi stegneničnega vratu. 

Od 1990 do 2020 smo na Travmatološkem oddelku Kirurške službe Splošne bolnišnice 
Jesenice primarno operirali 4759 poškodovancev z zlomom kolka; 2523 je bilo 
trohanternih zlomov (MKB: S72,1; AO: 31-A) in 2236 zlomov stegneničnega vratu (MKB: 
S72,0; AO: 31-B). Število primarno operiranih zlomov kolka se je na našem oddelku 
v zadnjih petindvajsetih letih podvojilo. Če je bilo v prvi polovici devetdesetih letno 
povprečno operiranih sto poškodovancev z zlomom kolka, se je število vsakih pet let 
povečalo za četrtino in v zadnjih letih doseglo/preseglo dvesto na leto. Raslo je tako 
število trohanternih zlomov kot zlomov stegneničnega vrat; prvih nekoliko hitreje. 
(Sl.1) Rast se je v zadnjih desetih letih umirila.

OPERATIvNO ZDRAvLJENJE ZLOMOv KOLKA 
v SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE (2021)
Katere implantate smo uporabili?

OPERATIvE TREATMENT OF HIP FRACTURES IN 
GENERAL HOSPITAL JESENICE (2021)
Which implants were used?

Prim. Matej Andoljšek, dr. med., Spec. kirurg – travmatolog
Splošna bolnišnica Jesenice, kirurška služba – Travmatološki oddelek, Cesta maršala Tita 112, 
4270 Jesenice
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V retrogradni analizi nas je zanimalo, katere implantate smo v letu 2021 uporabili pri 
oskrbi zlomov kolka.

Slika 1a. Operirani zlomi kolka (SB Jesenice 1990-2020)

Slika 1b. Operirani zlomi kolka (SB Jesenice 2010-2020)
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V letu 2021 smo primarno operativno oskrbeli 211 pacientov z zlomom kolka; 
118 trohanternih (31-A) in 93 zlomov stegneničnega vratu (31-B). 

Med pacienti z zlomom kolka je bilo 62 moških in 149 žensk (70,6%). Povprečno 
so bili pacienti stari 78 let (sd 12). Moški so bili v poprečju 5 let mlajši od žensk (m: 
75+/-14 vs ž: 80+/-11). 29 pacientov (14 moških, 15 žensk) je bilo mlajših od 65 let 
(13,7%), 182 pacientov (48 moških, 134 žensk) starejših od 65 let (»starostniki« 
- 86,2%). Delež starostnikov je bil nekaj nižji kot v letih od  2014 do 2020 (88,1%; 89%; 
91,1%; 89,9%; 89,6%; 82,8%; 89,3%). Z naraščajočo starostjo pacientov raste delež žensk 
in delež trohanternih zlomov. (Tab.2)

Tabela 2. Razdelitev pacientov in zlomov po starostnih skupinah (SBJ 2021)

Starostna 
skupina vsi moški ženske Zlomi

Troch
31-A

Colli
31-B

20- 1 1 0 0 1
30- 0 0 0 0 0
40- 2 1 1 1 1
50- 14 7 7 7 7
60- 30 13 17 13 17
70- 55 13 42 28 27
80- 70 18 52 45 25
90- 39 9 30 24 15
skupaj 211 62 149 118 93

Starostniki z zlomom kolka so imeli vrsto pridruženih bolezni, ki lahko pomembno 
vplivajo na izbiro in potek zdravljenja.

Pred operacijo so anesteziologi ocenili vpliv pridruženih bolezni na ogroženost pacienta 
po ASA shemi. V letu 2021 je bilo 6 pacientov ocenjenih z ASA1 (3,3%), 59 z ASA2 
(28%), 124 z ASA3 (58,8%) in 22 z ASA4 (10,4%) . Razporeditev po skupinah ASA 
med mlajšimi od 65 let in starostniki ter pri pacientih s predpisanimi antikoagulantnimi 
zdravili je na Sliki 2. Razlike v oceni ASA med spoloma niso bile pomembne (moški: 4, 
16, 37, 5; ženske 6, 59, 87, 17 ).
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Od 118 pacientov s trohanternim zlomom sta 2 pacienta imela oceno ASA1 (1,7%), 28 
oceno ASA2 (23,7%), 74 oceno ASA3 (62,7 %) in 14 ASA4 (11,9%). Od 93 pacientov z 
zlomom stegneničnega vratu so 4 pacienti imeli oceno ASA1 (4,3%), 31 oceno ASA2 
(33,3 %), 50 oceno ASA3 (53,8%) in 8 oceno ASA4 (8,6%). 
43 pacientov (20,4%), eden od njih je bil mlajši od 65 let, je imelo ob sprejemu 
predpisana antikoagulantna zdravila (AKZ), 16 kumarine (Marevan), 27 nove oralne 
antikoagulante (NOAK: 12 Xarelto®, 6 Pradaxa®, 9 Eliquis®). 5 pacientov s pred poškodbo 
predpisanimi kumarini (Marevan®) je pred operacijo dobilo Octaplex®, da so bili lahko 
operirani v optimalnem času. 

Transfuzijo koncentriranih eritrocitov (KE) je dobilo 89 pacientov z zlomom kolka 
(42,2%); 63 pacientov s trohanternim zlomom (53,4%) in 26 pacientov z zlomom 
stegneničnega vratu (28%). Skupno je bilo dano 212 enot KE (1 enota KE na pacienta). 
Za paciente s predhodno predpisanimi  antikoagulantnimi zdravili je bilo porabljenih 
25 enot KE (0,6 enote na pacienta).

Slika 2. ASA score pacientov z zlomom kolka (SBJ 2021)
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Povprečno so bili pacienti hospitalizirani 8 dni (sd 6); mlajši od 65 let v poprečju 
3 dni manj od starostnikov (5 dni+/-2 vs 9 dni+/-6). 192 pacientov (90,1%) je ostalo v 
bolnišnici manj kot dva tedna (Sl. 3), kar je precej več kot v letih 2014 - 2019 (81,1%, 
77,5%, 77,5%, 74,9%, 76,7%, 85,7%).

V letu 2021 je le 9 pacientov (4%) zdravljenje nadaljevalo na oddelku za 
zdravstveno nego (OZN). 5 pacientov je bilo premeščenih v zdravilišče na negovalne 
oddelke, 5 na Covid oddelek in 3 na interno. Delež zdravljenih na OZN je bil za več 
kot polovico manjši kot v preteklih petih letih (2014 – 15,3%; 2015 – 17,4%; 2016 – 
14,6%: 2017 – 17,9%; 2018 – 18,3%; 2019 – 7,4%), če jim prištejemo 6 zdraviliških, smo 
primerljivi z letom 2019 (7,1%). 

Slika 3. Hospitalizacija pacientov po operaciji zloma kolka (SBJ 2021)
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A. Operativno zdravljenje trohanternih zlomov

V letu 2021 smo v SBJ primarno operativno oskrbeli 118 trohanternih zlomov 
(AO 31-A).

Trohanterne zlome učvrstimo z dinamičnim kolčnim vijakom (DHS-Dinamic 
Hip Screw) ali kolčnim žebljem. Kolčna proteza je indicirana v izjemnih primerih 
(npr. trohanterni zlom s pridruženo artrozo). Kondilarna plošča se danes praviloma 
uporablja le pri subtrohanternih zlomih in revizijskih operacijah, isto velja za 
specialne kotno-stabilne plošče.

Na izbiro metode zdravljenja vpliva vrsta trohanternega zloma; ni pa to edini 
kriterij. Pri »stabilnih« trohanternih zlomih (31-A1 in 31-A2.1) ni pomembnih razlik 
v rezultatih med DHS in kolčnimi žeblji. Pri »nestabilnih« zlomih ima žebljanje 
prednost (biomehanika!, manj sekundarnih dislokacij).

V SB Jesenice smo v zadnjih letih z DHS oskrbeli tretjino, z žeblji pa dve tretjini 
trohanternih zlomov. (Sl. A1)

Slika A1. Oskrba trohanternih zlomov v SB Jesenice (1990-2020)
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Tabela A1. Trohanterni zlomi - material (SBJ 2021)

31-A troch
vsi KP95 dhs PFNA Trigen PEP

A1.1 7 6 1

A1.2 29 4 24 1

A1.3 3 3

*

A2.1 17 17

A2.2 28 28

A2.3 9 9 (1*)

*

A3.1 9 8 (1*) 1

A3.2 3 1 2

A3.3 13 13 (2*)

skupaj 118 1 10 105 1 1
* dolgi PFNA

V letu 2021 smo z DhS oskrbeli 10 trohanternih zlomov (8,4%), s kolčnimi žeblji 
106 zlomov (89,8%), v enem primeru smo uporabili kondilarno ploščo, v enem 
bipolarno parcialno protezo (po 0,9%). Štirje PFNA žeblji so bili dolgi, ostali standardne 
dolžine 240mm; (Tab. A1, Sl. A1-A3) 
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Slika A1. Trohanterni zlomi po skupinah – material (SBJ 2019)

Slika A2. Trohanterni zlomi - material (SBJ 2021)

Trohanterni zlomi - material (SBJ 2021)

1

10 28

54

23

1

1

0 10 20 30 40 50 60

31-A1

31-A2

31-A3

KP95
dhs
PFNA
Trigen
PEP

Trohanterni zlomi - material (SBJ 2021)

1

6

4

1

24

3

17

28

9

8

2

13

1

1

0 5 10 15 20 25 30 35

A1.1

A1.2

A1.3

*

A2.1

A2.2

A2.3

*

A3.1

A3.2

A3.3

KP95
dhs
PFNA
Trigen
PEP



122

Slika A3. Trohanterni zlomi - material (SBJ 2019)

B. Operativno zdravljenje zlomov stegneničnega vratu

V letu 2021 smo v SBJ primarno operativno oskrbeli 93 zlomov stegneničnega 
vratu (AO 31-B).

Zlome stegneničnega vratu učvrstimo z vijaki (kanulirani 7,3mm vijaki), z 
dinamičnim kolčnim vijakom (DHS), FNS (Femoral Neck System) ali vstavimo 
kolčno protezo. Pri delnih protezah uporabljamo bipolarne glave (BIART). Popolna 
proteza kolka (TEP) je indicirana pri poškodovancih z zlomom stegneničnega 
vratu in artrozo sklepa, vse pogosteje tudi pri aktivnih mlajših starostnikih s 
subkapitalnimi, močno dislociranimi zlomi. 
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Na izbiro metode zdravljenja pomembno vpliva t.i. »biološka starost« poškodovanca 
oz. njegovo pričakovano trajanje življenja. Pri starejših poškodovancih z omejenim 
trajanjem življenja in omejeno sposobnostjo rehabilitacije je prva izbira delna 
proteza kolka (bipolarna PEP), pri mlajših in pri aktivnih starostnikih zlom učvrstimo 
z vijaki ali DHS (z antirotacijskim vijakom), izjemoma vstavimo TEP; ob morebitnem 
neuspehu osteosinteze pa je večinoma indicirana TEP.

V SB Jesenice smo v zadnjih letih s parcialno bipolarno protezo oskrbeli tri četrtine, 
z osteosintezo pa četrtino zlomov stegneničnega vratu.(Slika B1)

Slika B1. Oskrba zlomov stegneničnega vratu v SB Jesenice (1990-2020)
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Tabela B1. Zlomi stegneničnega vratu (SBJ 2021)

31-colli kSV DHS FNS PEP TEP
B1.1 0 1 0
B1.2 3 8 1
B1.3 1 1 1
*
B2.1 1 3 0 0
B2.2 0 2 0 1
B2.3 0 0 1 0
*
B3.1 1 0 6 1
B3.2 4 0 8 6
B3.3 2 0 33 7
*
skupaj 1 14 12 50 15

Slika B1. Zlomi stegneničnega vratu po skupinah – material (SBJ 2021)
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Slika B2. Zlomi stegneničnega vratu - material (SBJ 2021)

Slika B3. Zlomi stegneničnega vratu - material (SBJ 2021)

Zlomi stegneničnega vratu - material (SBJ 2021)

1

4

3

7

10

2

2

1

47

1

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80

31-B1

31-B2

31-B3

kSV
DHS
FNS
PEP
TEP

Zlom stegneničnega vratu - material (SBJ 2021)
1; 1%

14; 15%

12; 13%

50; 55%

15; 16%

kSV

DHS

FNS

PEP

TEP



126

S protezo smo v letu 2021 oskrbeli 65 zlomov stegneničnega vratu (50 biartPEP, 
15 TEP). 32 pacientom smo vstavili LIMA (49,2%) in 18 Surgival bipolarno protezo 
(27,7%). 1 Adler (1,5%), 1 Lima (1,5%), 4 Mathys (6,2%) in 9 Zimmer totalno protezo – 
TEP (13,8%).

Slika B4. Vrste protez pri zlomih stegneničnega vratu (SBJ 2001-2020)
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Namesto zaključkov …

Slika Fx1. Oskrba trohanternih zlomov (sbj 2011-2021)

Slika F4. Oskrba zlomov stegneničnega vratu (sbj 2011-2021)
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Slika F5. Oskrba zlomov stegneničnega vratu (sbj 2011-2021)

Oskrba zlomov stegneničnega vratu v % (2006-2021)
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Na travmatološkem odseku kirurškega oddelka bolnice Murska sobota smo od 1.1.2021 
do 31.12.2021 zdravili 172 poškodovancev z zlomom zgornjega dela stegnenice. Tu nismo 
upoštevali periprotetičnih zlomov, ki so sprejeti neposredno na ortopedski oddelek.
62 poškodovancev je bilo moških, 110 pa žensk. Moških 36%, žensk pa 64%.

Povprečna starost poškodovancev je bila 76,7 let. Pri moških je to 69,6 let, pri ženskah 
pa 81 let.

ŠTEvILO IN ZDRAvLJENJE ZLOMOv 
ZGORNJEGA DELA STEGNENICE v  
SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA
Arpad Norčič, dr.med., spec.krg. in travmatolog
sašo stanković, dr.med., spec. krg.
Nejc jelenko, dr.med., spec.krg.
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Najmlajši poškodovanec je bil star 38 let, najstarejši pa 99 let.

Po mestu preloma je bila razporeditev prelomov večinoma v predelu vratu in 
trohanterne regije, kar znaša 95,3%. Izoliranih subtrohanternih zlomov, ki niso zajemali 
trohanterne regije je bilo le 5, ostali zlomi subtrohanterne regije so bili po karakterju 
bolj poškodbe trohanterne regije, kjer se je poka širila tudi subtrohanterno.

Tabela 1: Razvrstitev zlomov kolka po anatomski regiji v SBMS 2021

glava vrat Trohanterna 
regija

Veliki  
trohanter

Subtrohanterni 
zlom

skupaj

0 88 76 3 5 172
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ZDrAVLjENjE:
Zdravljenje je operativno. V naši ustanovi vgrajujemo totalne in parcialne endoproteze, 
DHS, DCS, kratki in dolgi intramedularni žebelj  (v letu 2021 smo uporabljali PFNalfa 
in AFN) ter metodo s tremi kanuliranimi vijaki. Izjemoma uporabimo v posebnih 
primerih še t.i. kobra ploščo, še vedno pa imamo že zastarele kotne plošče, ki pa jih 
za zlome kolka ne uporabljamo. Kratki in dolgi intramedularni žebelj vedno pogosteje 
nadomeščata osteosintezo z DHS in DCS.
TEP po sprotnem dogovoru operirajo ortopedi, običajno gre za mlajše bolnike, 
poškodovance z displazijo kolka, kjer je bolj ugodna brezcementna artroplastika ali 
pa gre že za napredovalo obrabo acetabuluma pri starejših poškodovancih, ki terja 
totalno artroplastiko. V določenih primerih se odločimo za artroplastiko tudi, ko sam 
tip zloma tega ne zahteva in je možna osteosinteza, gre pa za primere, ko ocenimo, 
da poškodovanec ne bo sposoben upoštevati navodil oziroma razbremenjevanja in 
je bolj varno, če mu omogočimo polno obremenitev takoj po operativnem posegu.

Tabela 2: Način oskrbe zlomov kolka v SB MS leta 2021

TEP PEP DhS Kratki 
IMŽ

Dolgi 
IMŽ

3 vijaki konzervativno Skupaj

17 57 46 38 2 6 4 170
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Če je le možno se izogibamo trakcije, uporabljamo jo izjemoma pri bolnikih, kjer gre 
za izrazito prikrajšavo in skrčenje mehkih tkiv in ligamentov ter sočasno ne moremo 
zagotoviti posega znotraj 48 ur,  najpogosteje zaradi pridruženih bolezni in (večtirne) 
antikoagulantne terapije.  Kratkotrajno trakcijo (do 3-4 dni) izvajamo s pomočjo 
posebnega usnjenega čevlja in debelih levkoplast trakov, če kožni pokrov to dovoljuje; 
s tako trakcijo imamo kar dobre izkušnje. Tako imenovano Kirscner extenzijo skozi 
tuberozitas tibiae uporabljamo le pri konzervativnem zdravljenju zlomov acetabuluma 
in kolka.  V večini primerov so poškodovanci do operacije brez ekstenzije.
Vsem bolnikom skušamo zagotoviti poseg znotraj 48 ur od sprejema, če je možno jih 
operiramo tudi preko vikenda in ob praznikih.  Implanti so odvisni od tipa zloma in 
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preferenc kirurga. Predvsem mlajši kirurgi posegajo po metodah minimalno invazivnih 
intramedularnih tehnik.
Večjih zapletov v času hospitalizacije v letu 2021 na srečo nismo imeli. V določenih 
primerih smo opažali  serozno sekrecijo iz postoperativne rane, v nekaj primerih tudi 
ostale znake vnetja, vendar so se na srečo po uvedbi antibiotične terapije vsi primeri 
uredili brez večjih zapletov ali potrebe po dodatnih posegih. Dva bolnika sta bila 
sprejeta v zelo slabem stanju in nista dočakala posega.

Povprečna ležalna doba znaša 10,8 dni; pri moških 12,9 dni, pri ženskah pa 9,6 dni.  
Na oddelku pričnemo v večini primerov z mobilizacijo drugi postoperativni dan, po 
prvi prevezi rane in odstranitvi drenaže. Vsi bolniki izvajajo respiratorno in lokomotorno 
fizioterapijo pod vodstvom fizioterapevtov. Zaradi pomanjkanja fizioterapevtov se za 
vikende in praznike  praviloma ne izvaja, če so prazniki daljši, pa se sprotno dogovorimo. 
Gre za težavo, na katero skupaj s fizioterapevti že kar nekaj časa opozarjamo.
Po odpustu gredo poškodovanci domov, na negovalni oddelek (NO) ali oddelek 
podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (PBZ) ali nazaj v DSO, saj kar lepo število 
pacientov prihaja iz domov starejših občanov. Neposredno nadaljevanje zdravljenja 
v zdravilišču pri nas ni zaživelo, predvsem smo poskušali to urediti z zdraviliščem v 
Moravskih Toplicah, v bolj oddaljena zdravilišča pa si starejši ljudje večinoma ne želijo. Pri 
poškodovancih z zlomi kolka v naši regiji je izrazito poudarjena socialna problematika, 
večinoma gre za starejše ljudi, ki živijo sami in nimajo svojcev. Praviloma se že ob samem 
sprejemu srečujemo s prošnjami  svojcev za nadaljevanje zdravljenja na omenjenih 
oddelkih, ki delujejo znotraj bolnišnice, zato smo bili primorani organizirati fizioterapijo 
poleg oddelka PBZ tudi na negovalnem oddelku.  Seveda ni treba poudarjati, da so 
prošnje še posebej pogoste v času pred poletnimi počitnicami in prazniki.
Naši poškodovanci z zlomom kolka večinoma potrebujejo vsaj dve ambulantni kontroli; 
prvo naredimo mesec dni po operativnem posegu ali pred odpustom z oddelkov PBZ 
in NO, druga kontrola je 4-6 tednov pozneje. Večinoma so poškodovanci do takrat 
že pokretni z enim od pripomočkov (hodulje, bergle, palice). RTG kontrole opravimo 
postoperativno, v primeru nejasnosti pred odpustom, nato na obeh omenjenih 
kontrolah, nadalje po potrebi, če so kakšni zapleti s celjenjem ali osteosintetskim 
materialom. Če poškodovanec opravi ambulantno ali stacionarno fizioterapijo sledi 
še praviloma zadnja kontrola in zaključek zdravljenja.  Ugotovitve se beležijo tudi na 
obrazcu za register zlomov kolka, dokončno se uredi in posreduje podatke preko 
oddelčne administracije.
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Po zdravljenju, ki je bilo zaključeno po najmanj 5 tednih in največ po 6 mesecih smo 
dosegli naslednje rezultate, navedene v spodnji tabeli. Med poškodovanci, zajetimi v 
statistiko, je do julija 2022 umrlo 26 poškodovancev, vključno z dvema, ki sta umrla 
med hospitalizacijo.

Tabela 3: Rezultati zdravljenja zlomov kolka v smislu pokretnosti poškodovancev v SB MS 2021

BrEZ
PrIPOMOČKA

hODULjA BErGLE PALICA POMOČ
DrUGE
OSEBE

VOZIČEK NEPOKrETNI

26 51 23 2 5 29 10
Pokretni   107 Nepokretni 37

Umrli do julija 2022 26
SKUPAJ 172

ZAKLjUČEK:
Na travmatološkem odseku kirurškega oddelka se trudimo vse zlome oskrbeti po 
veljavni doktrini in predvsem pravočasno, operiramo tudi v dežurstvu, če je to mogoče. 
Glavne težave, s katerimi se srečujemo, so izrazita socialna problematika, ki je sicer 
značilna za našo regijo, kadrovske težave tako pri nas kot pri fizioterapiji, za katere bi 
želeli več posluha ter pravočasna dostopnost do konzilijarnih specialistov drugih strok 
(kardiologov, pulmologov, internistov, infektologov, itd..) saj se zavedamo, da odložene 
operacije prinašajo večjo umrljivost, invalidnost ter poslabšanje osnovnih obolenj.
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IZVLEČEK
V letu 2021 smo v SB Nova Gorica obravnavali 169 zlomov zgornjega dela stegnenice. 
Od tega je bilo 75 zlomov vratu stegnenice, 72 zlomov trohanterne regije, 15 zlomov 
subtrohanterne regije ter 7 periprostetičnih zlomov. 164 zlomov je bilo zdravljenih 
operativno. Zlome vratu stegnenice smo pri starejših pacientih oskrbeli s parcialno 
kolčno protezo, pri mlajših smo napravili osteosintezo. Zlome trohanterne in 
subtrohanterne regije smo stabilizirali z intramedularnim žebljem. Med hospitalizacijo 
je umrlo 20 pacientov (11.83% vseh obravnav), v obdobju enega leta po poškodbi pa 
37 pacientov (21.89% vseh obravnav). 

UVOD 
V letu 2021 smo na Travmatološkem oddelku SB Nova Gorica obravnavali 169 pacientov 
z zlomom zgornjega dela stegnenice. Od tega je bilo 75 zlomov vratu stegnenice, 72 
zlomov trohanterne regije, 15 zlomov subtrohanterne regije ter 7 periprostetičnih 
zlomov. 164 pacientov je bilo zdravljenih operativno, trije so bili zdravljeni konzervativno, 
dva pacienta sta umrla pred predvidenim operativnim posegom.

OBRAvNAvA ZLOMOv ZGORNJEGA DELA 
STEGNENICE v SB NOvA GORICA v LETU 2021
Perdih brigita
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Tabela 1: Delež zlomov zgornjega dela stegnenice glede na mesto zloma.

Dolžina hospitalizacije je bila v povprečju 13,62 dneva. Dolžina hospitalizacije je 
bila odvisna od dolžine predoperativne priprave (pridruženih bolezni, prejemanja 
antikoagulantne terapije), zapletov po operaciji ter od možnosti nadaljnje rehabilitacije 
in oskrbe.

EPIDEMIOLOGIjA
Obravnavanih je bilo 126 žensk (74.56% vseh pacientov) ter 43 moških (25.44% vseh 
obravnav). Povprečna starost pacientov je bila 79.88 let. Najmlajši pacient je bil star 18 
let, najstarejša dva pacienta pa 100 let.
Med hospitalizacijo je umrlo 20 pacientov (11.83% vseh obravnav). Najpogostejši vzrok 
za smrt je bilo akutno poslabšanje pridruženih internističnih obolenj. 37 pacientov 
(21.89% vseh obravnav) pa je umrlo v obdobju manj kot enega leta od poškodbe.

ZLOMI VrATU STEGNENICE
Od 169 poškodovancev z zlomom proksimalnega dela stegnenice je imelo 75 
pacientov (44.39% vseh poškodovancev) zlom vratu stegnenice. 
Pri 63 pacientih (84% poškodovancev z zlomom vratu stegnenice) smo zlom 
oskrbeli s PEP (parcialno endoprotezo kolka). 23 pacientov (36.51% pacientov, pri 
katerih je bila vstavljena PEP) je bilo operiranih v manj kot 48 urah od sprejema. Pri 
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27 pacientih (42.86% pacientov predvidenih za vstavitev PEP) je bila zaradi jemanja 
antikoagulantne (11 pacientov) ali antitrombotične (16 pacientov) terapije potrebna 
daljša predoperativna priprava. Med drugimi razlogi za podaljšano predoperativno 
pripravo so bila najpogosteje prisotna akutna poslabšanja kroničnih internističnih 
obolenj. 
Pri sedmih pacientih (9.3% zlomov vratu stegnenice) smo napravili osteosintezo. Pri 
dveh pacientih s kanuliarnimi vijaki, pri petih pa z implantom »femoral neck system«. V 
teh primerih je šlo za mlajše paciente s povprečno starostjo 51.71 let. Operirani so bili 
v najkrajšem možnem času od sprejema v bolnišnico.
Dva pacienta sta imela v sodelovanju z ortopedi vstavljeno TEP (totalno endoprotezo 
kolka). Enega pacienta smo zaradi pridruženih bolezni zdravili konzervativno, dva 
pacienta sta umrla pred predvidenim posegom. 

Tabela 2: Število pacientov glede na način zdravljenja zloma vratu stegnenice.
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ZLOMI TrOhANTErNE IN SUBTrOhANTErNE rEGIjE
V letu 2021 smo pregledali 72 pacientov (42.06% vseh poškodb zgornjega dela 
stegnenice) z zlomom trohanterne regije ter 15 pacientov (8.86% vseh poškodb 
zgornjega dela stegnenice) z zlomom subtrohanterne regije.
Od vseh poškodovancev z zlomom trohanterne in subtrohanterne regije smo jih 85 
(97.7% poškodb trohanterne in subtrohanterne regije) zdravili operativno. Pri vseh je bila 
napravljena osteosinteza z intramedularnim žebljem (Endovis B.A.). Operacija je bila pri 
69.41% opravljena v manj kot 48 urah, pri 50.59% v manj kot 24 urah. Antikoagulantno 
terapijo je prejemalo 13 pacientov (15.29% vseh operativno zdravljenih pacientov). 
Prejemanje antikoagulantne terapije je bil tudi najpogostejši razlog za podaljšano 
predoperativno pripravo. 
Dva pacienta smo zdravili konzervativno, enega zaradi pridruženih bolezni, drugega 
zaradi ugodnega položaja odlomkov po izoliranem zlomu velikega trohantra.

Tabela 3: Število zlomov trohanterne in subtrohanterne regije v letu 2021 glede na način 
zdravljenja in mesto zloma
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PErIPrOSTETIČNI ZLOMI
Obravnavali smo 7 periprostetičnih zlomov (4.14% vseh poškodb zgornjega dela 
stegnenice). Pri  petih primerih je šlo za stanje po vstavitvi TEP kolka, pri dveh za 
stanje po osteosintezi trohanterne regije kolka. Vsi so bili operirani, napravljena je bila 
osteosinteza. Ena pacientka je umrla po premestitvi na internistični oddelek. 

ZAPLETI
V letu 2021 smo obravnavali 169 poškodb zgornjega dela stegnenice, 164 pacientov je 
bilo zdravljenih operativno. Pri petih pacientih (3.05% od vseh operativno zdravljenih) 
se je pojavila okužba, pri štirih so bili potrebni dodatni operativni posegi. Pri dveh 
pacientih je šlo za stanje po periprostetičnem zlomu, pri dveh za stanje po vstavitvi 
PEP, pri enem pa za stanje po osteosintezi trohanterne regije.
Pri petih pacientih (3.05% vseh operiranih) smo zaradi posedanja zloma/premika 
osteosintetskega materiala (retropulzija vijakov, protruzija vijaka v sklep) opravili 
odstranitev osteosintetskega materiala ali ponovno osteosintezo.
Trije pacienti so v obdobju enega leta po operativnem zdravljenju ponovno padli, 
utrpeli periprostetični zlom, zato je bila potrebna ponovna operacija.

rEhABILITACIjA
40 pacientov (23.67% poškodovanih) je bilo po poškodbi nepokretnih. Vsi ostali so bili 
pokretni samostojno ali s pripomočkom. Po zaključeni hospitalizaciji veliko pacientov 
opravi podaljšano bolnišnično obravnavo v Bolnišnici Sežana ali Stari Gori. Z namenom 
izboljšanja končnega funkcionalnega stanja veliko pacientov napotimo tudi na 
nadaljnjo rehabilitacijo v zdravilišče.
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Proste teme
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ANATOMIjA

Pregled
Medenica je koščeni obroč, umeščen med hrbtenico in spodnji okončini. Sestavljajo ga 
križnica (os sacrum), trtica (os coccygis) ter parni kolčni kosti (os coxae). Kolčni kosti sta 
sestavljeni iz črevnice (os ilium), sramnice (os pubis) in sednice (os ischii). Omenjene tri 
kosti tvorijo acetabulum, sklepno površino kolčne kosti za glavico stegnenice1.
V medeničnem obroču se nahajata dva prava, sakroiliakalna sklepa (art. sacroiliaca), 
ki sta anatomsko ploska sklepa (art. plana). Sramnici sta zraščeni z vezivno zrastjo 
(symphysis pubica)3. Kolčne kosti pa so popolnoma zrasle v eno kost – sinostozo.

Pregled kostne anatomije
Pomembne anatomske entitete v predelu medenice so krili črevnice (ala ossis illi), na 
vrhu katerih leži črevnični greben (crista iliaca). Crista se navzpred izteka v sprednjo 
gornjo črevnično ost (spina iliaca anterior superior). Pod njo leži sprednja spodnja 
črevnična ost (spina iliaca anterior inferior). Neposredno pod spino iliaco anterior inferior 
pa leži acetabul (acetabulum), sklepna ponvica za glavico stegnenice, ki razvojno 
nastane iz vseh treh kosti kolčnice3. Acetabulum dokončno zakosteni šele okrog 18. leta 
starosti4. Mejo med veliko (cavum pelvis major) in malo (cavum pelvis minor) medenico 
predstavlja linea terminalis, ki jo tvorijo zadaj zgornji rob križnice (promontorium sacri), 

ANATOMIJA, MEHANIZMI NASTANKA IN 
RAZDELITEv POŠKODB MEDENICE
Klemen Aleš Pilih, dr. med., specializant splošne kirurgije1
Teodor hafner, dr. med., specialist splošne kirurgije1
1 – Oddelek za travmatologijo in ortopedijo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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lateralno linea acruata črevnice in spredaj pecten ossis pubis. 

Anatomski prehodi
Iz male medenice vodijo obojestransko trije pomembni anatomski prehodi. Prvi je 
foramen obturatum, ki ga oklepajo vse tri kolčne kosti ter ga vazivna opna pregradi 
v obturatorni kanal. Skozi obturatorna forama potekajo povezave male (prave, ang. 
true) medenice anterolateralno do adduktornih regij stegna4. S križnice na medenico 
potekata dva pomembna ligamenta, ki skupaj s kostnimi incizurami tvorita ostenje 
preostalih dveh pomembnih prehodov: ligamentum sacrospinale se pripenja na 
sednično ost (spino ossis ischii) in s svojim potekom preobrazi incisuro ischiadico major v 
veliko sednično odprtino (foramen ischiadicum majus), ligamentum sacrotuberale pa se 
pripenja na sednično grčo (tuber ossis ischii) in s tem preobrazi incisuro ischiadico minor 
v majhno sednično odprtino (foramen ischiadicum minus)3. Skozi ishiadična (sednična) 
foramna potekajo povezave male medenice posterolateralno do glutealnih regij4.

Biomehanika medeničnega obroča
Medenični obroč predstavlja povezavo med hrbtenico (aksialnim skeletom) in 
stegnenicama (skeletom spodnjih okončin). Glavna funkcija je prenos teže trupa na 
spodnje okončine pri gibanju ter podpora trupu pri sedenju4. Druga pomembna 
funkcija je, da medenični obroč služi kot narastišče mišic, ki delujejo pri lokomociji 
spodnje okončine ter mišic, ki tvorijo trebušno steno. Dodatno služi medenica kot 
zaščita organom, žilam in živcem, ki ležijo v njenem prostoru (cavum pelvis)4. 
Normalni položaj medenice pri stoječem človeku je v anteriornemu naklonu 55°-75° 
glede na vodoravno ravnino (inclinatio pelvis)3. To pomeni, da so anteriorni superiorni 
črevnični spini ter zgornji rob pubične simfize v isti navpični (vertikalni) ravnini, 
medtem ko so sednični spini, zgornji rob pubične simfize ter vršek trtice v isti vodoravni 
(horizontalni) ravnini4.

Sklepi
V medenični obroč so zajeti štirje sklepi:

- Parna sakroiliakalna sklepa, ki sta ploska sklepa, kar pomeni, da sklepni 
površini omogočata drsenje v vseh smereh3. Močne vezi (ligmenta sacroili-
aca ventralia, interossea et dorsalia) preprečujejo prekomerno drsenje sklepa 
ob obremenitvi3.

- Pubična simfiza je hrustančno preraščen nepravi sklep, saj praviloma ne 
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Slika 1: Kostna anatomija medenice5
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Slika 2: Sklepi in vezi medenice5
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omogoča le zanemarljivo gibanje. Hialini hrustančni površini obeh sramnic 
sta zraščeni z močnim vezivnim hrustancem, ki tvori interpubični disk3,4. 
Sklep je zgoraj ojačan z ligamentum pubicus superius ter spodaj z ligamentum 
arcuatum pubis3,4. Pubični disk v času nosečnosti nabrekne, s čimer se simfiza 
malenkostno razpre in omogoča manjše premike3.

- Sakrokokcigealni sklep (art. sacrococcygealis) je anatomsko ravno tako simfi-
za, torej hrustančna zrast.

Mišice
V grobem medenične mišice razdelimo na tiste, ki ležijo na zunaj prave (male) medenice 
in tiste, ki ležijo v pravi medenici.
Zunaj ležijo mišice za spodnjo ekstremiteto (glutealna muskulatura, posteriorne 
stegenske mišice (ang. hamstrings), adduktorji, rektus femoris ...), anteriorne mišice 
trebušne stene (musc. obliquus ext. abd., musc. obliquus int. abd. ter musc. transversus 
abd.), iliakus (musc. iliacus) (notranja stran krila črevnice) in perinealne mišice (spodnji 
del medeničnega obroča pod medeničnim dnom)4.
Znotraj prave medenice ležijo piriformis, obturator internus, coccyegeus ter levator 
ani. Te mišice tvorijo dno in ostenje medenične votline (cavum pelvis minus). Piriformis 
izvira s sprednje strani sakruma ter teče skozi veliki ishiadični foramen lateralno ter 
se pripenja na veliki trohanter stegnenice. Tvori posterolateralno steno medenične 
votline. Obturator internus leži na notranji strani obturatorne membrane in na 
kostnem obroču obturatornega foramna ter poteka posteriorno skozi majhni ishiadični 
foramen lateralno ter se pripenja na veliki trohanter stegnenice. Tvori anterolateralno 
steno medenične votline. Piriformis in obturator internus sta, ker njuni tetivi potekata 
za vratom stegnenice, zunanja rotatorja kolka. Coccygeus poteka obojestransko s 
strani sakrokokcigealnega sklepa do ishiadične spine. Levator ani je večja mišica, ki 
obojestransko izvira z notranje strani mišice obturator internus oz. njene fascije in teče 
navzdol in medialno ter se preplete z vlakni mišice levator ani z druge strani. Med vlakni 
obeh mišic levator ani anteriorno je vrzel, skozi katero pri obeh spolih iz medenice 
izhajata rektum in uretra, pri ženskah pa dodatno še vagina. Parna coccygeusa ter parni 
mišici levator ani tvorijo medenično dno. Tu pod medeničnim dnom leži še perinej, ki 
predstavlja najbolj inferiorno točko trupa4.
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Slika 3: Mišice notranje strani male medenice5
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Organi4

Sledeči organi so v medenici prisotni pri obeh spolih: distalna tretjina sigmoidnega 
kolona, rektum, sečni mehur, distalni segment obeh uretrov. Sečni mehur leži najbolj 
anteriorno (tik za in pod pubično simfizo), zato sta mehur in proksimalna uretra 
še posebej izpostavljena pri zlomih sprednjega dela medeničnega obroča in pri 
dislokaciji pubične simfize. Distalni sigmoidni kolon in rektum ležita v medenici najbolj 
posteriorno. Organi male medenice, prisotni samo pri ženskah, so: maternica, jajčnika, 
jajcevoda ter intrapelvični del vagine.
Organi male medenice, prisotni samo pri moških, so: prostata, prostatična uretra, 
seminalna vezikli, intrapelvični segmenti vas deferens ter oba skupna ejakulatorna vòda.

Žile in živci4

Arterije
Notranja iliakalna arterija (a. iliaca interna, AII) je glavna oskrbovalka medeničnega 
ostenja, musculature in organov. Le ovarija ter rektum prejemajo oskrbo s strani drugih 
žil. AII se odcepi od skupne iliakalne arterije tik (a. iliaca communis, AIC) nad prehodom v 
malo medenico (lineo terminalis) ter teče po lateralni steni medenice posterointeriorno 
(leži posteriorno od uretra ter anteriorno od interne iliakalne vene (v. iliaca interna, VII). 
AII se loči na dve glavni veji: posteriorno, ki oskrbuje pretežke strukture medeničnega 
ostenja (parietum) in se dalje deli na glutealne, iliolumbarne ter lateralne sakralne veje 
ter anteriorno vejo, ki oskrbuje tako viscero (organe) kot parietum. Visceralne veje so 
superiorna vezikalna, inferiorna vezikalna, srednja rektalna, interna pudendalna arterija 
ter pri ženskah uterina arterija. Parietalne veje so obturatorna arterija ter inferiorna 
glutealna arterija.
Obturatorna arterija, superiorna glutealna arterija ter debli externe in interne iliakalne 
arterije so posebej izpostavljeni poškodbi pri zlomih medeničnega obroča, zaradi 
njihove lege neposredno ob kosti.
Druge arterije v medenici so superiorna rektalna arterija (nadaljevanje inferiorne 
mezenterične arterije), mediana sakralna arterija (neparna veja abdominalne aorte, ki 
se odcepi tik nad bifurkacijo) ter parni arteriji ovarici.
Vene
Medenične vene izvirajo kot pleksusi (pleteži) okrog medeničnih organov: vezikalni 
pleksus okrog vratu sečnega mehurja, rektalni pleksus ter periprostatični oz. uterini 
venozni pleksus. Ti pleksusi so brez zaklopk ter prosto komunicirajo med seboj in 
z internim vertebralnim venoznim pleksusom (skozi prednje sakralne foramne – 
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Slika 4: Ženski in moški medenični organi5



150

Slika 5: Žile in živci male medenice5
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zanimivo: ta pot je pomembna zaradi metastaziranja medeničnih organov v hrbtenico). 
Vene izhajajo iz venskih pletežev ter sledijo istoimenskim arterijam do interne iliakalne 
vene. Pomembna razlika med arterijsko in vensko oskrbo je predvsem, da se venska kri 
rektuma ter distalnega sigmoidnega kolona prvenstveno drenira v superiorno rektalno 
veno, ki potuje navzgor in se preimenuje v inferiorno mezenterično veno.
Živci
Najpomembnejša živčna struktura je lumbosakralni pleksus, ki leži na posterolateralni 
notranji steni medenice in nastane z združitvijo lumbosakralnega debla (truncus 
lumbosacralis), ki vsebuje ventralne veje spinalnih živcev L4 ter L5, z ventralnimi 
vejami sakralnih spinalnih živcev S1-S4. Iz lumbosakralnega pleksusa izvirajo veje 
za spodnjo okončino, glutealno regijo, intrapelvične strukture, medenično dno ter 
perinej. Pomembnejše veje so superiorni in inferiorni glutealni živec (glutealna regija), 
ishiadični živec (posteriorni predel stegna, golen, stopalo), pudendalni živec (perinej), 
posteriorni kutani živec stegna (senzorika posteriornega stega) ter perinealna veja S4 
(medenično dno). 
V sakralni regiji je močno zastopano tudi avtonomno živčevje, ki tvori sakralno simpatično 
deblo (truncus sacralis sympathicus) (nadaljevanje lumbalnega simpatičnega debla), 
inferiorni hipogastrični pleksus, desni in levi superiorni hipogastrični živec (nadaljevanje 
hipogastričnega pleksusa) ter desni in levi parasimpatični pelvini splanhnični živec. 
Parasimpatično nitje izvira iz nivojev S2-S4 ter se preko pelvinih splanhničnih živcev 
pridruži inferiornemu hipogastričnemu pleksusu.

MEhANIZMI NASTANKA POŠKODB MEDENICE
Zaradi mehanske in strukturne integritete medeničnega obroča je le-ta izredno stabilen. 
Do zlomov in pomembnejših poškodb tako prihaja le ob visoko-energetski (high-impact) 
travmi, pri čemer pogosto prihaja do pomembnih poškodb tudi izven medenične regije6. 
Do zlomov v predelu medenice sicer lahko pride tudi pri nizko-energetski travmi, kjer 
pa so ogroženi predvsem starostniki in adolescenti. Pri adolescentih gre večinoma za 
poškodbe, povezane s športom (avulzijske poškodbe v predelu anteriorne superiorne 
ter inferiorne črevnične spine, krila črevnice ali grčevine sednice (tuberositas ischii). Pri 
starostnikih gre večinoma za padce s stojne višine, pri katerih utrpijo stabilne poškodbe 
medeničnega obroča s frakturo v predelu pubičnih ramusov anteriorno ter posteriorno, 
bodisi z zlomom sakruma ali poškodbo sakroiliakalnega sklepa6. 
Do visokoenergetskih poškodb prihaja praviloma pri nesrečah v motornem prometu 
ter pri padcih z velike višine.
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Epidemiologija
V ZDA je incidenca zlomov medeničnega obroča 37/100.000 na leto. Incidenca je 
najvišja v starostni skupini 15-28 let6, drugi vrh pojavnosti pa je pri starejših, med 50-70 
let7. Pri starosti pod 35 let so pogosteje prizadeti moški, pri starosti nad 35 pa ženske6. 
Patofiziologija
Zaradi prisotnosti velikih sil pri zlomih medenice, zlom v enem predelu obroča 
pogosto spremlja poškodba ligamentov ali zlom v drugem predelu obroča. Poleg tega 
so pogosto sočasno poškodovane dodatne strukture v ali izven medenice.

rAZDELITEV POŠKODB MEDENICE
Young-Burgess klasifikacija
Delitev poškodb medenice je napravljena mehanistično, pri čemer klasifikacija povezuje 
pogoste vzorce zlomov medeničnega obroča s silo, ki je delovala na medenico ob 
poškodbi. Klasifikacija je svetovno najbolj uporabljana za oceno poškodbe in kot vodilo 
pri travmatološkem zdravljenju.
Razdelitev:

1. »Anterior to Posterior Compression injuries« (APC)
 Pri tipu poškodbe »od spredaj navzad« so najprej poškodovane anteriorne 

strukture (pubična simfiza in pripadajoči ligamenti). Sledi poškodba ligamentov 
medeničnega dna (sakrospinozni in sakrotuberozni ligament) in na koncu pos-
teriorno še poškodba sakroiliakalnega kompleksa. Glede na progresivne spre-
membe ločimo 3 tipe APC:
1.1 APC I
 Izolirana poškodba simfiznih ligamentov. Na RTG blaga distenzija pubične 

simfize.
1.2 APC II
 Poškodba simfiznih ligamentov ter ligamentov medeničnega dna. Na RTG 

razširitev pubične simfize za več kot 2,5 cm.
1.3 APC III
 Poškodba simfiznih ligamentov, ligamentov medeničnega dna in sakroili-

akalnega kompleksa. Na RTG razprtje pubične simfize in razprtje medenič-
nega obroča posteriorno (SI dislokacija oz. zlom). Od vseh poškodb mede-
ničnega obroča imajo APC III poškodbe največjo smrtnost, izgubo krvi in 
potrebo po transfuzijah.
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Slika 6: Young-Burgess klasifikacija zlomov medeničnega obroča7
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2. »Lateral Compression injuries« (LC)
 Zlomi so pogostejši pri LC poškodbah kot pri APC poškodbah. Klasično so pri-

sotni zlomi ramusov v koronarni ravnini (kot kontrast vertikalnim zlomom ra-
musov pri APC poškodbah). Zlome ramusov običajno spremlja bodisi zlom krila 
križnice (ala sacri) ali krila črevnice (ala ilii)
2.1 LC I
 Zlom ramusov ter ipsilateralnega krila križnice, kot posledica lateralnega 

udarca s posteriorne strani medenice.
2.2 LC II
 Zlom ramusov ter ipsilateralne črevnice, kot posledica sile, delujoče z ante-

rolateralne strani.
2.3 LC III
 Najvišje energetski mehanizem med LC poškodbami. Poškodba sestoji iz 

zlomov tipa LC I ali LC II na strani udarca ter zlomov tipa externe rotacije 
medenice kontralateralno.

3. »Vertical Shear« (VS)
 Posledica delovanja vertikalnih sil na eno stran (hemipelvis). Mehanizem je naj-

pogosteje padec z višine ali nesreča z motorjem, kjer je pogosto ena spodnja 
okončina močneje obremenjena kot druga. Krilo črevnice na strani poškodbe 
je dvignjeno napram sakrumu ob sočasni poškodbi simfiznih ligamentov, liga-
mentov medeničnega dna ter sakroiliakalnega kompleksa.

Tile-ova klasifikacija7

Pri Tile-ovi klasifikaciji je medenica razdeljena na posteriorni lok (posteriorno od 
acetabula) ter anteriorni lok (anteriorno od acetabula). Na razdelitev vpliva predvsem 
stabilnost posteriornega loka (sakroiliakalnega kompleksa).
Razdelitev:

1. A – stabilna poškodba
1.1 A1 – avulzijske poškodbe, ki ne vključujejo poškodbe strukture obroča
1.2 A2 – zlomi krila črevnice ali stabilni, minimalno dislocirani zlomi anteriorne-

ga loka
1.3 A3 – stabilne, transverzalne frakture križnice ali trtice
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Slika 7: Tile-ova klasifikacija8
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2. B – delno stabilne poškodbe
2.1 B1 – tip poškodbe »odprte knjige« (ang. open book) z mehanizmom raz-

piranja (eksterna rotacija) pri kateri pride do prekinitve anteriornega loka 
preko pubične simfize ali ramusov, posteriorne strukture pa zdržijo, tako da 
ne pride do prekinitve posteriornega loka.

2.2 B2 – tip poškodbe »lateral compression« z notranjo rotacijo hemipelvisa na 
strani delovanja sile. Pri tem tipu pride do kombinacije zlomov anteriornega 
in posteriornega loka.

2.2.1 B2-1 – poškodba anteriornega loka je na ipsilateralni strani kot kom-
presijska poškodba posteriorno

2.2.2 B2-2 – poškodba tipa ročaja košarice (ang. bucket-handle), kjer sta 
zloma anteriornega in posteriornega loka kontralateralno

2.3 B3 – bilateralne delno stabilne poškodbe.
2.3.1 B3-1 – bilateralna »open book« poškodba
2.3.2 B3-2 – bilateralna »lateral compression« poškodba

3. C – nestabilne poškodbe (ob popolni disrupciji anteriornega, posteriornega 
loka in medeničnega dna)
3.1 C1 – unilateralno nestabilne poškodbe
3.2 C2 – unilateralno nestabilne poškodbe z delno stabilno poškodbo kontrala-

teralno
3.3 C3 – bilateralno nestabilne poškodbe

AO/OTA (Orthopaedic Trauma Association) klasifikacija7

Obsežen sistem, oblikovan za standardizacijo najširšega spektra vzorcev poškodb 
medeničnega skeleta.
Razdelitev:

1. 61A – stabilne poškodbe medenice
1.1 61A1 – avulzijske poškodbe
1.2 61A2 – stabilne frakture (npr. krilo črevnice)
1.3 61A3 – stabilne transverzalne frakture križnice in trtice

2. 61B – delno stabilne poškodbe
2.1 61B1 – unilateralna poškodba posteriornega loka (eksterna rotacija tipa 

APC, »open-book« tip)
2.2 61B2 – unilateralna poškodba posteriornega loka (interna rotacija tipa LC)
2.3 61B3 – bilateralna delno stabilna lezija posteriornega loka
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3. 61C
3.1 61C1 – unilateralna kompletna poškodba posteriornega loka
3.2 61C2 – unilateralno kompletna poškodba posteriornega loka, kontralateral-

no inkompletna poškodba posteriornega loka
3.3 61C3 – bilateralno kompletna poškodba posteriornega loka
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IZVLEČEK
Avulzijski zlom nastane, ko močno krčenje mišice iztrga del kosti, na katerega se narašča 
kita. Avulzijske poškodbe medenice običajno srečamo pri aktivnih mladostnikih. 
Od drugih zlomov se razlikujejo po tem, da jih ne povzroči delovanje zunanje sile, 
temveč so posledica nenadne mišične kontrakcije, katera navadno nastopi med 
športno aktivnostjo. Velika večina teh poškodb se brezhibno zaceli s konzervativnim 
zdravljenjem, le manjši delež potrebuje operativno ukrepanje. 
 
ABSTrACT
Avulsion fracture results from high degree muscle contraction where a tendon tears 
away a piece of bone from the site where it attaches. Pelvic avulsion fractures are 
usually seen in the active adolescents. They differ from the other types in that they 
are not usually caused by a high degree of extrinsic force, instead being caused by a 
sudden muscle contraction that may occur during a sport activities. The vast majority 
of these injuries heal uneventfully with conservative management, only a small 
minority require surgical management.

POŠKODBE NASADIŠČ MIŠIC  
NA MEDENICO (AvULZIJE)
Petra Kodrič, dr.med., Mitko Avramski, dr.med., Aleksander Dolgan, dr.med., 
samo Turk berčnik, dr.med., jordan Polanc, dr.med.
Kirurška služba – Travmatološki oddelek, Sb Nova Gorica
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UVOD
Avulzijske poškodbe medenice so najpogostejše pri mlajših, športno aktivnih, zaradi 
relativno šibke apofize v primerjavi z mišično kito. Pogosteje se pojavljajo pri moških 
zaradi večje mišične mase. Nastanejo zaradi eksplozivne mišične kontrakcije, kot jo 
vidimo pri teku, brcanju ali skakanju. Ta potegne kito na apofizi in povzroči ločitev le-te 
od kosti. Najpogosteje prizadeta mesta so spina iliaca anterior superior (m. sartorius), 
spina iliaca anterior inferior (m. rectus femoris) in tuber ischiadicum (hamstringi). 
Do draženja rastne plošče lahko pride tudi brez avulzijskega zloma, kar je znano kot 
apofizitis.  

rAZDELITEV
Navadno jih razdelimo glede na lokacijo, lahko pa tudi glede na stopnjo premika 
odlomka. Nekoliko redkeje pa se uporablja tudi Torode in Zeig klasifikacija. Pri slednji 
so avulzijske poškodbe medenice uvrščene v tip 1 poškodb medenice. (tabela 1)
 
Tabela 1: Torode in Zeig klasifikacija

Tip 1 Avulzijske poškodbe medenice
Tip 2 Izolirane poškodbe krila črevnice
Tip 3 Preprosti zlomi medeničnega obroča (pubična simfiza, ramusi)
Tip 4 Nestabilni zlomi, ki vključujejo prekinitev medeničnega obroča

 
DIAGNOSTIKA
Za pravilno postavitev diagnoze si pomagamo z anamnezo, kliničnim pregledom in 
ustreznim rentgenskim slikanjem. 

Anamneza
V anamnezi bo mlajši pacient navajal nenadno bolečino pri sunkoviti mišični kontrakciji, 
kot na primer med brcanjem žoge, sprintanjem ali med gimnastičnimi vajami. Pacient 
lahko navaja tudi pokajoč zvok ali občutek poka v predelu medenice. 

Klinični pregled
Med kliničnim pregledom bomo pri pacientu opazili občutljivost in bolečino na tem 
mestu, katera se poslabša pri pasivnem raztezanju (ali aktivni kontrakciji) mišic.
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radiološke preiskave
Napravimo anteroposteriorno rentgensko slikanje (AP RTG) medeničnega obroča z 
obema kolkoma, kjer iščemo morebitne avulzije apofiz. 

DIFErENCIALNA DIAGNOZA
Apofizitis. Nekateri pacienti lahko navajajo občasne bolečine na istem mestu pred 
akutno poškodbo. Pri apofizitisu je prisotna bolečina med vadbo, ki se olajša med 
počitkom. Na rentgenskem slikanju lahko vidimo zamegljeno območje apofize, kar 
kaže na kronično težavo in ne akuten zlom. Zdravljenje je podobno – stopenjska 
obremenitev in vrnitev k športu. 
 
ZDrAVLjENjE
Avulzijske poškodbe medenice navadno zdravimo konzervativno s počitkom, lokalnim 
hlajenjem in analgetično terapijo. Tednu dni počitka brez obremenitve sledi postopno 
obremenjevanje do bolečin. Pri hoji si pacient lahko pomaga z berglami. K športnim 
aktivnostim se lahko navadno vrne po 8 do 10 tednih. 
Indikacijo za operativno zdravljenje po AO predstavlja premik za več kot 1- 2 cm, 
predvsem pri mladih športnikih.
Operativno zdravljenje predstavlja odprta repozicija in notranja učvrstitev z vijaki.
 
ZAPLETI

- nezaraščanje, predvsem pri dislokaciji več kot 3 cm,
- vztrajajoča bolečina s funkcionalnimi omejitvami,
- kronična bolečina,
- femoroacetabularni impingement (samo pri avulziji spodnje spine iliake: spodnja 

dislokacija in /ali hipertrofija avulzijskega fragmenta lahko pride v stik z vratom 
stegnenice, kar vodi do bolečin v spodnjem delu dimelj med fleksijo kolka in 
omejeno gibljivostjo),

- heterotopna osifikacija (formacija kosti na mestih, kjer se kostno tkivo navadno 
ne razvije),

- meralgija (utesnitvena nevropatija, ki nastane zaradi utesnitve zunanjega 
kožnega živca za stegno. Klinična slika vključuje pekoče bolečine, mravljinčenje 
ali omrtvičenost po lateralni površini stegna).
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KLINIČNI PrIMErI
1. Primer

15. letni fant je bil obravnavan v urgentnem centru zaradi nenadne bolečine v predelu 
desnega kolka, med tekom na 60 metrov. Podobnih težav prej še nikoli ni imel. V 
kliničnem statusu je izstopala precejšnja palpatorna občutljivost v področju zgornje 
spine iliake. Ob tem je bila aktivna fleksija kolka bolečinsko zavrta, pasivna fleksija je bila 
normalna. Opravljeno je bilo rentgensko slikanje medenice, kjer je bila vidna avulzija 
v predelu zgornje spine iliake. Indicirano je bilo konzervativno zdravljenje s počitkom, 
lokalnim hlajenjem ter razbremenjevanje s pomočjo bergel. Opravil je kontrolo pri 
travmatologu čez tri tedne, kateri pri kliničnem pregledu ni ugotavljal večjih bolečin 
v predelu kolka, gibljivost, tako pasivna kot aktivna, je bila popolna. Na rentgenskem 
slikanju je bila opisana abrupcija spine iliake, ki se je celila v nespremenjenem položaju. 
Znotraj treh tednov je fant pričel z normalnim obremenjevanjem, ponovne kontrole 
pa ni več potreboval. 

RTG posnetek ob prvi obravnavi v UC                RTG posnetek ob kontroli 

2. Primer
18. letni fant je bil obravnavan v urgentnem centru zaradi nenadne bolečine v 
predelu levega kolka med nogometom. V kliničnem pregledu sta bili tako fleksija kot 
ekstenzija bolečinsko zavrti. Na rentgenskem slikanju je bila opisana avulzija narastišča 
kvadricepsa leve spodnje okončine. Fant je bil sprejet na oddelek za otroško kirurgijo. V 
naslednjih dneh je bil predstavljen na travmatološkem konziliju, kjer je bilo indicirano 
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konzervativno zdravljenje. Na oddelku je bil samostojno pokreten z berglami, prejemal 
je analgetično terapijo ter profilaktični odmerek nizko molekularnega heparina. Ob 
kontroli v travmatološki ambulanti čez tri tedne je bilo opisano izboljšanje ter še 
vedno prisotna bolečnost ob določenih gibih, predvsem med hojo po stopnicah. V 
kliničnem pregledu je bila še vedno prisotna minimalna bolečnost v predelu spodnje 
spine iliake ter nekoliko boleča aktivna fleksija v kolku. Na rentgenskem slikanju je bil 
opisan kalus v predelu avulzije. Čez mesec dni je pričel s postopnim razgibavanjem in 
obremenjevanjem do bolečine. Na ponovni kontroli, katero je opravil čez 6 tednov, je 
prišlo do bistvenega izboljšanja. V predelu levega kolka ni imel več bolečin. Pri kliničnem 
pregledu je travmatolog opisal popolno gibljivost v levem kolku, brez bolečin, tako 
med gibanjem kot ob palpaciji. Postopoma je pričel z normalnim obremenjevanjem 
in treniranjem. Ponovno je prišel na obravnavo k travmatologu čez 8 mesecev, zaradi 
občasnih bolečin v predelu spodnje spine iliake, katere so se pojavljale po treningih, 
med samim treningom pa jih ni imel. Le-te so po počitku izzvenele. Med kliničnem 
pregledom travmatolog ni ugotavljal posebnosti, gibljivost je bila popolna, bolečin 
ni bilo. Na rentgenskem slikanju je bil opisan kalus v predelu spodnje spine iliake. 
Indicirano je bilo konzervativno zdravljenje z obremenjevanjem do bolečin, ponovne 
kontrole pa fant ni potreboval. 

 RTG posnetek ob prvi obravnavi v UC               RTG posnetek ob prvi kontroli
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RTG posnetek ob drugi kontroli  RTG posnetek ob ponovni obravnavi pri
     travmatologu čez 8 mesecev

ZAKLjUČEK
Pri avulzijskih poškodbah gre za iztrganje dela kosti, na katerega se narašča kita. Do 
tega pride zaradi nenadne mišične kontrakcije, ki nastane med športno aktivnostjo. Na 
avulzijsko poškodbo medenice moramo pomisliti pri vseh, še posebno mlajših moških, 
z anamnezo nenadne bolečine v predelu medenice ob sunkovitem gibu. Zdravljenje 
je v veliki večini primerov konzervativno. Operativno zdravljenje je indicirano pri velikih 
premikih odlomkov, posebno pri mladih športnikih. 
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Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

IZPAH KOLKA IN PRELOMI GLAvICE 
STEGNENICE (PIPKIN)
(G. Ravnikar, D. Peroša)
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Medenični obroč  je kostno-vezivna struktura, sestavljena iz  parnih črevnice, sednice 
in sramnice, ki tvorijo kolčnico (hemipelvis) ter križnice zadaj, ki je kot klin zagozdena 
med obe črevnici. 
Tem močnim kostnim strukturam dajejo dodatno čvrstost močne vezi, predvsem za-
daj, kjer sakroiliakalni,  sakrospinozni in sakrotuberalni ligament skrbijo za prenos sil 
z aksialnega skeleta na spodnje ekstremitete,  na prednji strani pa sramnična vez, ki  
povezuje obe sramnici.

Funkcija medenice je predvsem prenos sil z aksialnega skeleta na spodnje okončine, 
opora pri sedenju in seveda zaščita notranjih organov.

Pogostost zlomov medenice je v ZDA 37/100.000/leto, največja incidenca je pri mladih 
med 15 in 28 letom, kjer so nekoliko pogosteje udeleženi moški, ter pri starejših, kjer je 
pogostejša pri ženskah.

Poškodbe medenice nastanejo kot posledica delovanja direktne  sile na medenični 
obroč ali pa zaradi delovanja indirektne sile preko spodnjih ekstremitet. 

Mehanizem poškodbe medenice je pogosto visokoenergijska travma (stisnjenje pri 
prometnih in drugih nesrečah, padci z višine). Posledica visokih energij je porušena 
stabilnost medeničnega obroča s posledično nestabilnostjo, ki že v osnovi ali pa kas-
neje pripelje do poškodb žil in organov v mali medenici, s posledično krvavitvijo in 
hemodinamsko nestabilnostjo. Poleg tega pa visoka energija pogosto pripelje do po-
škodbe drugih organov in je zlom medenice samo ena od poškodb pri politramatizira-

KONZERvATIvNO ZDRAvLJENJE POŠKODB 
MEDENICE, indikacije in klinični potek
Marko Rifel, dr.med.
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nem poškodovancu. Posledično je smrtnost  pri nestabilnih poškodbah medeničnega 
obroča visoka in navkljub sodobnemu zdravljenju dosega 10 do 20 %.

Na drugi strani pa do poškodbe medenice lahko pride pri vsakodnevnih padcih (staro-
stniki z osteoporozo) ali športnih aktivnostih, ki vključujejo sunkovite gibe in posledič-
no pripeljejo do avulzijskih poškodb. Večina teh poškodb je stabilnih - osnovna arhitek-
tura medenice se navkljub fiziološkim obremenitvam ne spreminja.

Zdravljenje zlomov medenice je bilo na začetku konzervativno in šele razvoj me-
dicine, poznavanje anatomije, diagnostike, slikovnih tehnik ter kirurgije je omogočil 
razvoj novih, predvsem operativnih tehnik, ki so omogočile boljše preživetje in boljše 
funkcionalne rezultate.

Naši predniki so bili prepuščeni usodi. Nestabilni zlomi medenice so bili večinoma uso-
dni zaradi izkrvavitev, tisti redki srečneži, ki so preživeli, pa so bili prepuščeni negi in 
skrbi skupnosti, ki pa je bila velikokrat odločujoča tudi za nadaljnje preživetje zaradi 
posledic in invalidnosti, ki so jo take poškodbe zapuščale.
Malo je znanega  in napisanega o načinu zdravljenja tovrstnih poškodb v  preteklo-
sti. Čeprav so slike, najdene v Egiptu, ki prikazujejo zdravljenje zlomov z imobilizacijo, 
nastale že 5000 let pr.n.št. in prvi kirurški tekst »Edwin Smith-ov papirus« datira cca 
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3000 – 2500 pr.n.št., pa so  se prva prava opisana dela na področju zdravljenja zlomov 
medenice pojavila šele v 19. stoletju.
Malgaigne  je leta 1859 objavil učbenik, v katerem je podal opis Malgaignejevega  
zloma (danes znanega kot »vertikal shear fracture«), in to samo na podlagi kliničnega 
pregleda. Opisal je zdravljenje z vzpostavitvijo pravilne dolžine ekstremitete s trakcijo 
v vesi, za 45 - 50 dni.
       
V prvi polovici 20. stoletja je zdravljenje zlomov medenice še vedno potekalo po Mal-
gaigne-jevih principih. Odkritje X-žarkov in RTG je omogočil diagnostiko, klasifikacijo 
in spremljanje procesov celjenja.
Sir Frank Wild Holdsworth (1904-1969) je predstavil prvo klasifikacijo zlomov, uvedel 
pojem »open book«, »lateral compresion« in »vertikal shear fracture«. Priporočal je 
zdravljenje v vesi  12 tednov.

Pennal in Sutherland sta leta 1961 predstavila klasifikacijo, ki je temeljila na mehanizmu 
poškodbe in je obsegala razdelitev na avulzijske zlome, stabilne zlome in nestabilne 
zlome ter na podlagi katere je že bilo mogoče napovedati približno prognozo.

Leta 1980 sta Pennal in Tile predstavila klasifikacijo, ki je prej omenjeni dodala še me-
hanizem in  smer poškodbe.
Nadgradnja omenjene klasifikacije je  AO / OTA klasifikacija.

Druga polovica 20. stoletja je ob razvoju diagnostičnih metod, predvsem CT-ja s 3D 
rekonstrukcijo, razvoja operativnih tehnik in implantatov ter poznavanja pomembnosti 
kontrole krvavitve in posledičnega razvoja šoka s stabilizacijo zlomov z zunanjimi fiksa-
terji in  klemami ter razvojem interventnih radioloških posegov za kontrolo krvavitve 
premaknila zdravljenje zlomov medenice v operativno smer.

Odločitev za operativno oz. neoperativno zdravljenje poškodb medeničnega obroča 
temelji na: 

· ZLOMu - stabilnost, premik in vzorec 
· BOLNIKu-splošno zdravstveno stanje, pridružene poškodbe in bolezni, priča-

kovanja
· KIRURŠKA  spretnost in razpoložljivost opreme.
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Stabilni zlomi medeničnega obroča so tisti, pri katerih se osnovna arhitektura medeni-
ce navkljub fiziološkim obremenitvam ne spreminja. 

 
V to skupino spadajo zlomi, pri katerih je posteriorni lok medenice ohranjen, pride pa 
do zloma kolčnice;

•	 kot	posledica	direktne	 sile	 (udarec,	 stisk,…)	 s	 posledičnim	 zlomom	črevnice,	
križnice ali sramnice
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•	 ali	 pa	 kot	 posledica	 vlečne	 sile	mišic	 na	 njihovem	narastišču,	 s	 posledičnimi	
avulzijskimi zlomi 

                                          

Stabilne zlome kolčnice zdravimo praviloma konzervativno. 

Cilj konzervativne terapije je:
· zaceljenje zloma v sprejemljivem položaju,
· povrnitev čim bolj normalne aktivnosti,
· udobje pacienta,
· sprejemljiv čas zdravljenja.

Kot posledica direktne sile so najpogostejši zlomi sramnične kosti  pri starostnikih z 
osteoporozo in nastanejo kot posledica nizkoenergijske travme, največkrat kot posle-
dica padca iz stojne višine. 
Na podlagi Rommensove klasifikacije zlomov medenice pri starostnikih, ki je po se-
stanku DTS novembra 2015 tudi Slovenska smernica, razdelimo zlome v  4  tipe; kjer je 
tip 1, ki predstavlja cca 18% zlomov, izoliran zlom sramnice in se zdravi konzervativno, 
tip 2 (52%), ki vključuje še nedislociran zlom zadaj in se tudi zdravi konzervativno (razen 
v primeru persistentnih bolečin zadaj, ko se priporoča minimalno invazivna stabilizacija 
zadaj).

Te zlome  se največkrat zdravi v začetni fazi z mirovanjem, protibolečinsko terapijo in 
preprečevanjem GVT z nizkomolekularnimi heparini.
Takoj, ko stanje dopušča, začnemo z razgibavanjem in vertikalizacijo. Poškodovano 
polovico razbremenjujemo  z delno obremenitvijo spodnje ekstremitete, ob opori po-
magal - bergel ali hodulje.
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Takoj ko pacient doseže zado-
voljivo mobilnost in zadostuje 
peroralna analgezija, ga odpus-
timo z antitrombotično zaščito v 
domačo oskrbo. Dovolimo obre-
menjevanje noge do meje bole-
čine. Ambulantna rehabilitacija 
ohranja in povečuje gibljivost in 
mišično moč. Paciente naročimo 
na kontrolne preglede z RTG sli-
kanjem 2 tedna, 6 tednov in 3 
mesece po poškodbi. 
Večina teh zlomov medenice 

postane vse bolj stabilnih po 6 tednih, večina pa se varno zaceli po 3 mesecih.

Avulzijski zlomi pa nastanejo na mestih pripenjališč mišic na  medenico pri nenadni 
in močni kontrakciji, največkrat pri športnih aktivnostih (brca, šprint, gimnastika) in so 
pogostejši pri mladih adolescentih - zaradi še ne popolnoma zaraščenih rastnih con - 
in pride do ločitve apofize. 
Najpogosteje so prizadete spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior in 
tuberositas ischi. 

Kadar gre za premike, manjše od 2-3 cm, se odločimo za konzervativno zdravljenje.
V začetni fazi je potreben počitek, hlajenje lokalno, analgezija, preprečevanje GVT, raz-
bremenjevanje ob opori bergel.
Po tednu dni pričnemo z delnim obremenjevanjem in stopnjevanjem do polne obre-
menitve. Hkrati poteka fizioterapija z vajami najprej za večanje gibljivosti, nato pa za 
jačanje mišične moči.
 Vrnitev k športu je običajno po približno 8 do 10 tednih.
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Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

OPERATIvNO ZDRAvLJENJE POŠKODB 
MEDENICE 
(M. Tomaževič)
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Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

POSEBNOSTI POŠKODB MEDENICE PRI 
STAROSTNIKIH 
(A. čretnik)
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Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

ACETABULARNI PRELOMI 
(M. Tomaževič)
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IZVLEČEK
Mehkotkivne lezije pertrohanterne regije največkrat nastajajo pri kompleksnih poškod-
bah. Reparacija mora biti načrtovana in usklajena z nekrektomijo in rekonstrukcijo. Že 
primarno šivanje večje rane predstavlja popolno upoštevanje funkcionalnih in es-
tetskih danosti omenjenega predela. Direktno šivanje mora upoštevati večplastnost 
pertrohanterne regije, atravmatski pristop in dobro drenažo. Šivna linija mora slediti 
tenzijskim linijam, sicer nastaja kontraktura. Dobro poznavanje anatomskih danosti je 
predpogoj za uporabo režnjev iz okolice za uspešno kritje defektov. Mikrokirurška re-
konstrukcija na pertrohanterni regiji je redkost. Ves čas mora biti zdravljenje timsko ter 
v sosledju z lokalnim stanjem lezije in splošnim stanjem bolnika.

ABSTrACT
Soft tissue defects in the pertrochanteric region are most commonly result of com-
plex injuries. Reparation must be planned and combined with necrectomy and recon-
struction. Functional and aesthetic component must be taken into consideration even 
during primary suturing of larger wound. Atraumatic approach, good drainage and 

MEHKOTKIvNA REKONSTRUKCIJA 
PERTROHANTERNE REGIJE
stritar A1, jug j2, Lovšin K3

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) Jure Jug, dr. med.; Oddelek za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo, Splošna bolnišnica »dr. 
Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13 A, 5290 Šempeter pri Gorici
3) Klemen Lovšin, dr. med.; Klinični oddelek za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in 
opekline, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
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the complexity of multiple layers in pertrochanteric region must be followed. In order 
to avoid contractures sutures of the wound must follow tissue tension lines. A good 
knowledge of anatomy is a prerequisite for successful use of local flaps. Microsurgical 
reconstruction is pertrochanteric region is uncommon. Treatment must be multidisci-
plinary and individually oriented. 

UVOD
PR (pertrohanterna regija) je del zgornjega dela stegnenice in spodnjega roba 
medeničnega obroča. Oporo ji dajejo kostne strukture stegnenice in medenice, izgled 
pa vzpostavljajo kolčni sklep in mehka tkiva v okolici. Najbolj prominenten del je ve-
lik trohanter stegnenice, na katerega se pripenja glutealno mišičje. Prav ta anatomska 
struktura femurja daje PR poudarjen izgled in svoje karakteristike. Praviloma sicer po 
anatomski nomenklaturi PR predstavlja zgornji del stegenske regije. 
Že v arhaičnem času je oblika omenjenega predela predstavljala fertilnost in lepoto 
ženskega telesa z vso svojo širino in oblostjo (Willendorfska Venera). Moški predel se 
predstavlja z bolj kompaktno in ožjo strukturo celovitega telesa moškega (kip Herakleja 
z Rodosa).
Mehkotkivne lezije kot vrzeli v PR so lahko defekti zaradi mehanične travme, preležanine 
ali po tumorski resekciji. Gre za zelo multidisciplinarno obravnavo vrzeli večih kirurških 
strok. Kritje defektov je praviloma v domeni plastičnega kirurga, ki indicira rekonstruk-
cijo s primernim funkcionalnim in estetskim mehkotkivnim rezultatom. PR v ožjem 
pomenu predstavlja posebno entiteto, ki je glede rekonstrukcije mehkih tkiv dokaj 
zahtevna. 

MATErIALI IN METODE
Po več desetletjih kirurškega zdravljenja, izkušnjah, spoznanjih in napredku v rekon-
struktivni kirurgiji so se uveljavili novi trendi kirurškega zdravljenja. Istočasno se upošte-
vajo pravila in izkušnje klasične kirurgije.
V osnovi mora biti nekrektomija celovita, natančna in dokončna. Poteka lahko v več 
etapah in jo lahko kombiniramo z VAC (ang. Vacuum-assisted closure) drenažo, special-
nimi oblogami in celo hiperbarično terapijo.
Praviloma tri dni pred operativnim posegom na rano apliciramo obkladek in ga ne 
tlačimo v defekt zaradi objektivne vizualizacije vitalnosti tkiva ob operaciji. Odstranimo 
tudi VAC, v kolikor je ta prisoten.
Pomemben je tudi položaj med operativnim posegom. Pripravljeno operativno polje 
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mora omogočati nemoten dvig režnja iz okolice. Bistvo kritja mehkotkivnega defekta 
je poleg zagotavljanja kožnega pokrova tudi čim boljša zapolnitev mrtvega prostora. 
Glede izbire in všitja režnja velja pravilo, da mora biti reženj primerne velikosti, sicer 
imamo težave s kritjem in prekrvavitvijo režnja. Odvzemno mesto v primeru težjega 
direktnega zapiranja oskrbimo s prostim kožnim presadkom. 
Taktično gledano je zelo pomembno, da operativno in premišljeno ohranimo nekaj 
okolišnjega tkiva neoperiranega, ki bi ga kasneje nujno potrebovali pri naslednjih re-
konstrukcijah ob recidivih. Torej sta planiranje kritja defekta in operativna anticipacija 
bistvena postulata dobre strategije pri zdravljenju defekta. Pooperativna drenaža mora 
biti zagotovljena najmanj 14 dni, šivi pa se odstranjujejo po več kot dveh tednih.
Glede same izbire režnja velja pravilo, da mora le-ta pokrivati in izpolnjevati vrzel. Izbira 
režnjev in sama možnost dviga režnjev je zelo odvisna od lokacije defekta. Praviloma 
imajo tako kožni, kot kožno-podkožni in mišični režnji dobre in slabe lastnosti, na kat-
ere smo med operacijo pozorni.
Koža s podkožjem predstavlja dober mehanični pokrov, medtem ko mišica istočasno 
dobro izpolnjuje vrzel in prinaša najboljšo prekrvavitev. Ob spretnem načrtovanju lah-
ko iste režnje ponovno uporabimo v primeru recidiva.
Pertrohanterne defekte največkrat pokrivamo z vezanim fascio-kutanim režnjem iz lat-
eralnega dela stegna v obliki transpozicije s proksimalno bazo. Takšen stegenski reženj 
je aksialni, ki ga včasih lahko modificiramo ali pa glede na defekt prikrojimo. V tem 
primeru praviloma odvzemno mesto krijemo s tankim kožnim presadkom. 
Za manjše pertrohanterne defekte uporabimo lokalni kožni vezani reženj po principu 
tehnike plastične kirurgije. Za večji defekt pa pride v poštev reženj kože, podkožja in 
fascije – stegenski reženj (TFL – tensor fascia lata reženj). Reženj mora zajemati ascen-
dentno vejo lateralne cirkumfleksne femoralne arterije, zaželjeno pa je tudi, da ga na-
paja še kakšna dodatna žila prebodnica, ki jo izprepariramo ob dvigu režnja.
Pri bolj kompleksnih in zahtevnih rekonstrukcijah se uporablja tudi mišični reženj vas-
tus lateralis. Kirurška preparacija režnja je nekoliko bolj zapletena. Poznati moramo 
anatomijo omenjene mišice z ožiljenostjo, ki jo napaja descendentna veja lateralne 
cirkumfleksne femoralne arterije. Ob rekonstrukciji je potrebno upoštevati načelo, da 
ima mišica sama po sebi kar trikrat boljšo prekrvljenost od kože s podkožjem. To je zelo 
pomembno, ali reženj prekriva le mehkotkivni defekt, kostno strukturo, sklep v celoti 
ali celo implantat.
Zelo pomembno je planiranje režnjev, časovnica operacije, selekcija pacientov, individ-
ualen pristop in predvidevanje glede nadaljnjega kirurškega zdravljenja.
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Ob vse boljšem spoznavanju mehkotkivne vaskularizacije so se nato razvijale še druge 
oblike režnjev, ki so bolj akademskega značaja. Prosti režnji na rekonstruktivni lestvici 
predstavljajo le 1–2 % uporabe.
Dobra in premišljena izbira režnja glede tkiva in glede na lokalizacijo je ključ do uspeha, 
sicer pa je končna izbira režnja odvisna tudi od znanja in izkušenosti kirurga.

Slika 1: Shema stegenskega režnja (TFL).

DISKUSIjA, rEZULTATI IN IZKUŠNjE
Defekti v predelu velikega trohantra so grozeči zaradi bližine sklepa. Zaradi tega je kon-
senz travmatologa ali ortopeda toliko bolj pomemben. Vsekakor je potrebna natančna 
vizualizacija in nekrektomija, evalvacija stanja sklepa, nato pa kritje s priležnim ali odd-
aljenim režnjem. Med nekrektomijo in kritjem je vmesna terapija tudi z VAC drenažo. 
Absolutno je indicirana antibiotična terapija ob prisotnosti defekta. 
Pred rekonstrukcijo je nujno indicirana sklepna RTG diagnostika, medtem ko an-
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giografija le v redkih primerih.
Kot že rečeno pridejo v poštev lokalni režnji iz zdravega področja. Najbolj uporabljen 
je aksialni reženj tensor fascije late, ki ga prepariramo po pravilih lastne anatomije in 
vaskularizacije. To je zlati standard in delovni konj kritja v tem predelu. V poštev pridejo 
redkeje tudi reženj mišice vastus lateralis, še redkeje pa reženj rectus abdominis. Pravilo 
je, da velikost vrzeli narekuje izbira režnja. Indikacije narekuje plastični kirurg ob up-
oštevanju dodatnih opomb.
Pri poškodbah so defekti manjše narave in se včasih lahko pozdravijo s sekundarnim 
celjenjem. Pri oskrbi rane v tem predelu je potrebno upoštevati šivanje po plasteh in 
postavljati potek rane v sklopu kožne gube, da ne bi prišlo do kontrakture s funkciona-
lnim deficitom. Pri dekubitalnih lezijah je nekrektomija že večja, največkrat tudi s pod-
miniranimi robovi. V tem primeru mora biti reženj večje velikosti, tudi zaradi obliter-
iranja mrtvega prostora. Pri tumorskih resekcijah gre še za bolj ekstenzivne defekte, 
zato je načrtovanje režnja še toliko bolj pomembno in velikost se največkrat izkaže 
perioperativno.

Slika 2: Dekubitus v PR.       Slika 3: Dvig TFL režnja.           Slika 4: Všitje TFL režnja.

Pomembne so torej izkušnje operaterja, primerna mehkotkivna tehnika in upoštevan-
je pravil pri formiranju vezanega aksialnega režnja. Kot že rečeno, odvzemno mesto 
krijemo s kožnim presadkom. Glede na uporabo režnja upoštevamo rekonstruktivno 
lestvico izbora režnja, od lažjega proti težjemu.

ZAKLjUČEK
Mehkotkivne vrzeli pertrohanternega predela vsekakor predstavljajo izziv plastičnemu 
kirurgu. Gre za kirurško obravnavo, ki je kljub vsemu zelo multidisciplinarna, rezultat 
dela je timski, kjer se morajo upoštevati tudi skeletne danosti, pravilna izbira meh-
kotkivne rekonstrukcije in individualni pristop k bolniku. Pertrohanterne lezije so za 
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travmatologe in ortopede pomemben del. Upoštevanje načel mehkotkivne rekon-
strukcije, pravilne tehnike in prisotnost izkušenega tima zagotavljajo kvalitetno repara-
tivno kirurgijo za zaščito omenjenega predela s kolčnim sklepom, delom medenice in 
proksimalnim delom stegnenice.

Slika 5: Mehkotkivna rekonstrukcija v pertrohanterni regiji.

LITErATUrA
•	 Thorne	CH,	Chung	KC,	Gosain	AK,	Gurtner	GC,	Mehrara	BJ,	Rubin	JP	et	al. Grabb	

and Smith‘s plastic surgery:  Seventh edition. Wolters Kluwer Health Adis (ESP), 
2013.

•	 Vilar	V.	Evropske	smernice	za	preventivo	in	oskrbo	razjede	zaradi	pritiska.	Društvo	
za oskrbo ran. Portorož, marec 2011.

•	 Hančević	J.	Dekubitus:	etiologija,	profilaksa	i	liječenje.	Zagreb,	2003.
•	 Dudley	H,	Pories	W.	Rob	&	Smith‘s	operative	surgery.	4th	Edition.	London,	1982.
•	 Cormack	GC,	Lamberty	BGH.	The	arterial	anatomy	of	skin	flaps.	Edinburgh,	1994.
•	 Masquelet	AC,	Gilbert	A.	An	atlas	of	flaps	in	limb	reconstruction.	London,	1995.



182

Vsebina je bila predstavljena na strokovnem srečanju.

REHABILITACIJA PO POŠKODBAH 
MEDENICE, PRINCIPI IN IZvEDBA
(D. brilej)
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Posvetovanje izvedencev
medicinskih strok
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POSEBNOSTI MEDICINSKEGA IZvEDENSTvA 
v DELOvNIH (IN SOCIALNIH) SPORIH
mag. Tanja Pustovrh Pirnat
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Posebnosti medicinskega izvedenstva 
v delovnih (in socialnih) sporih

mag. Tanja Pustovrh Pirnat
višja sodnica
Višje delovno in socialno sodišče

Vsebina:

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih;

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih in Zakon o pravnem postopku z ZPP-E;

Delovni spori – nesreča pri delu;

Delovni spori – nezmožnost za delo, nezmožnost razsojanja;

Socialni spori – začasna nezmožnost za delo, zdraviliško zdr. in zdr. v tujini;

Socialni spori – invalidnost in telesna okvara;

Delovni spori – invalidi;

Socialni spori – vdovska pokojnina;

Nagrada in stroški izvedenca;

Vprašanja.
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Zakon o sodnih izvedencih, sodnih 
cenilcih in sodnih tolmačih
Ur. l. RS, št. 22/2018 in nadalj.

2. člen ZSICT

(1) Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in 
dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede 
strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče 
meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Ur. l. RS, št. 2/2004 in nadalj.

38. člen ZDSS-1 (stroški postopka) – individualni delovni spor

(1) Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec kriti vse stroške za izvedbo 
dokazov, tudi če delavec v sporu ni v celoti uspel, pa zaradi tega niso nastali 
posebni stroški.

68. člen ZDSS-1 (stroški postopka) – socialni spor – v sporih o pravicah do in iz 
socialnih zavarovanj in socialnega varstva

(2) V sporih iz prejšnjega odstavka krije zavod stroške za izvedbo dokazov z 
izvedencem ne glede na izid postopka. Če je po nalogu sodišča treba založiti 
določen znesek za stroške izvedbe tega dokaza, ga založi zavod.
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Zakon o pravdnem postopku

Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.

243. do 256. člen ZPP (dokazovanje z izvedenci)

Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev ali za razjasnitev 
kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga.

Sodnikov pomočnik za dejstva in pravne norme.

Nobene izjeme od razpravnega načela.

Postavitev izvedenca s sklepom; izvedenec pridobi procesni položaj in 
pravico ter obveznost podati izvid in mnenje.

Izvedenčeva razjasnjevalna dolžnost.

Novela ZPP-E

Ur. l. RS, št. 10/2017

(4) Obstoj okoliščin iz drugega ali tretjega odstavka tega člena mora 
izvedenec nemudoma sporočiti sodišču (246. člen; okoliščine za oprostitev 
dolžnosti odzvati se vabilu in podati izvid ter mnenje).

Podlaga za kaznovanje (prvi odstavek 248. člena ZPP).

(2) Sodišče glede na vse okoliščine presodi, kakšen pomen ima to, da stranka 
ovira izvedenca pri njegovem delu (tretji odstavek 253. člena ZPP).

Dolžnost opozorila, tudi na to, da se za zamudo nagrada zniža v skladu z 
določbami zakona, ki ureja sodišča (drugi odstavek 253. člena ZPP).

Samostojni dokazni postopek z izvedencem (268.a člen ZPP).
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Delovni spori – nesreča pri delu

(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora 
povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava (179. člen Zakona o 
delovnih razmerjih – ZDR-1; Ur. l. RS, št. 21/2013 in nadalj.; tudi prvi odstavek 140. 
člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU; Ur. l. RS, št. 56/2002 in nadalj.).

Krivdna z obrnjenim dokaznim bremenom in objektivna odgovornost za škodo 
(prvi in drugi odstavek 131. člena Obligacijskega zakonika – OZ; Ur. l. RS, št. 
83/2001).

Elementi odškodninskega delikta; predvsem vzročna zveza (verjetnost, ki 
ustreza mejnemu pragu zadostne verjetnosti, teorija jajčne lupine).

„/.../ ugotovljene poškodbe zloma pete dlančnice pod glavico dlani 
biomehansko ni prišlo v vzročni povezavi udarnine plastične letve z dlančne 
strani v mezinec leve dlani.“ (sodba VDSS Pdp 83/2013 z dne 21. 2. 2013).

„oškodovančevo osebno stanje ni pravno relevatnen vzrok” (pretiran odziv 
imunskega sistema; sodba VS RS VIII Ips 19/2012 z dne 11. 6. 2013).

Delovni spori – nesreča pri delu

„Tudi sodni izvedenec travmatolog je v svojem dopolnilnem izvedenskem 
mnenju navedel, da je dobil vtis, da je bil tožnik navajen delati na stružnici.“ 
(sodba VDSS Pdp 428/2020 z dne 10. 11. 2020; navedbe strank).

Zastaranje (zaključeno zdravljenje), nova škoda (nepredvidljivo).
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Delovni spori – nesreča pri delu

(1) Za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi 
zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, /…/ in za strah pripada 
oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter 
njihovo trajanje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od 
povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni (179. člen 
OZ).

Načeli individualizacije in objektivne pogojenosti.

Premoženjska škoda (stroški zdravljenja, tuja pomoč) in renta (174. člen OZ).

Poklicna bolezen: hepatitis C (sodba VS RS VIII Ips 207/2012 z dne 13. 5. 2013), 
okvara sluha (objektivna; sklep VS RS VIII Ips 386/2009 z dne 3. 10. 2011), 
prekomerna prisotnost svinca (krivdna; sodba VS RS VIII Ips 19/2012 z dne 10. 6. 
2013).

Delovni spor – nezmožnost za delo, 
nezmožnost razsojanja
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi (89. člen ZDR-1) (1) – kršenje pogodbene
obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (krivdni razlog; tretja alineja)

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (110. člen ZDR-1)

(1) – če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima
kršitev vse znake kaznivega dejanja (prva alineja),

- če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge
obveznosti iz delovnega razmerja (druga alineja),

- če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo, o razlogih za svojo
odsotnost pa ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti (četrta
alineja),

- če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje
navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ali
če v tem času opravlja pridobitno delo ali če brez odobritve pristojnega zdravnika, 
imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja
(osma alineja).
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Delovni spor – kršitve

Sodba VIII Ips 134/2008 z dne 12. 5. 2009

„Glede na odpovedni razlog je odločilno dejstvo, kakšna navodila je pristojni 
zdravnik dal tožnici ob odobritvi bolniškega staleža in če je tožnica ta navodila 
v celoti spoštovala. /…/, saj za to oceno ni potrebno posebno strokovno 
znanje, s katerim sodišče ne bi razpolagalo.“

Vpliv na zdravljenje – dodaten indic (sodba in sklep VS RS VIII Ips 183/2013 z 
dne 24. 3. 2014).

Delovni spor – kršitve

Sklep VIII Ips 118/2016 z dne 21. 6. 2016

„Tudi sicer je v sodnih postopkih običajno, da se obstoj znakov kaznivega 
dejanja lahke telesne poškodbe ugotavlja na podlagi zdravniške 
dokumentacije oziroma mnenja sodnega izvedenca.“

122. člen Kazenskega zakonika (KZ-1; Ur. l. RS, št. 55/2008 in nadalj.)

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen 
ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je 
poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta 
njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
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Delovni spor – kršitve

Neupravičeni izostanki z dela.

„Če za delo ni bil zmožen, namreč ni utemeljen očitek v odpovedi, da je kršil 
obveznosti iz delovnega razmerja, ker na delo ni prišel.“ (sklep VDSS Pdp 
1316/2010 z dne 24. 2. 2011).

„Ugotovitev, da tožnici za sporno obdobje ni bil odobren bolniški stalež, samo 
po sebi še ne pomeni, da je tožnica z dela izostala neupravičeno (sklep VDSS 
Pdp 519/2014 z dne 13. 8. 2014).

Začasna nezmožnost za delo kot predhodno vprašanje; že pravnomočno 
rešeno v socialnem sporu (dokončne odločbe zavoda; sodba VS RS VIII Ips 
273/2007 z dne 17. 6. 2008, vezanost na te odločbe; sklep VS RS VIII Ips 42/2011 
z dne 7. 5. 2012).

Delovni spor – nezmožnost razsojanja

Zmožnost razsojanja, tudi za sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o 
zaposlitvi (81. člen ZDR-1) ali odpoved, ki jo poda delavec.

Kdor zaradi motnje v duševnem razvoju, težave v duševnem zdravju ali zaradi 
kakšnega drugega vzroka ni zmožen razsojati, ne odgovarja za škodo, ki jo 
povzroči drugemu (prvi odstavek 136. člena OZ; zmožnost razsojanja).

Sodna praksa VDSS: trajna blodnjava motnja (odpoved delavca; sodba Pdp 
57/2022 z dne 17. 3. 2022), akutna stresna reakcija (očitek vinjenosti na 
delovnem mestu za odpoved; sodba Pdp 26/2020 z dne 11. 6. 2020).

„Vendar je pravna razlaga dejstev, kljub temu da so ugotovljena s pomočjo 
strokovnjaka, še vedno pridržana sodišču.“ (šibka osebnostna struktura; sklep 
VS RS VIII Ips 34/2019 z dne 10. 9. 2019).

Sodna praksa VS RS: osebnostna struktura (sporazum; sodba VIII Ips 16/2020 z 
dne 27. 10. 2020).
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Socialni spor – začasna nezmožnost za 
delo
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju(ZZVZZ; Ur. l. RS, št. 
9/92 in nadalj.)

Osebni zdravnik do 30 dni (tretji odstavek 80. člena ZZVZZ), nato imenovani 
zdravnik (1. alineja drugega odstavka 81. člena ZZVZZ).

Pritožba na komisijo (82. člen ZZVZZ).

Socialni spor – začasna nezmožnost za 
delo
232. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 30/2003 in 
nadalj.)

(1) Zadržanost zavarovanca od dela nastopi z dnem, ko osebni zdravnik na 
podlagi pregleda ugotovi, da začasno ni sposoben opravljati svojega dela 
zaradi bolezni ali poškodbe oziroma z dnem, ko ugotovi potrebo po negi 
ožjega družinskega člana oziroma drug razlog za zadržanost od dela iz 
prejšnjega člena.

Za 3 dni nazaj; sodba VS RS VIII Ips 142/2017 z dne 19. 12. 2017 („utemeljeni 
razlogi, da tožnik ni pravočasno uredil“; sodni izvedenec psihiater).

Sodba VS RS VIII Ips 41/2017 (specialist ortoped in psihiater, nato sodni 
izvedenec MDPŠ).

Sodba VS RS VIII Ips 19/2016 (MDPŠ upošteva ugotovitve posameznih 
strokovnjakov).
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Socialni spor – začasna nezmožnost za 
delo
Različna presoja glede na podlago zavarovanja.

Ni stvarne razbremenitve.

Vzrok za nezmožnost za delo.

Brez nevarnosti, da bi se zdravstveno stanje poslabšalo.

„Zdravstvena zmožnost za delo je, ob upoštevanju tožnikovih delovnih 
operacij in obveznosti, strokovno medicinsko vprašanje, na katerega lahko 
odgovori specialist ustrezne medicinske stroke.“ (sodba VDSS Psp 204/2011 z 
dne 2. 6. 2011; podobno sodba VDSS Psp 380/20007 z dne 7. 6. 2007).

Socialni spor – zdraviliško zdravljenje

44. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

(1) Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih 
stanjih iz 45. člena pravil, če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Vprašanje, ali gre za takšno zdravstveno stanje (sodba VDSS Psp 53/2017 z 
dne 6. 4. 2017).

Vprašanje, ali je zavarovanec opravil celostno medicinsko rehabilitacijo pri 
izvajalcu na tercialni ravni (sodba VDSS Psp 464/2018 z dne 17. 1. 2019).

„Celostna medicinska rehabilitacija je v konkretnem primeru materialnopravni 
standard, za zapolnitev katerega je potrebno tudi znanje medicinske stroke“ 
(sklep VDSS Psp 95/2020 z dne 1. 7. 2020).

Vprašanje, kdaj po končanem zdravljenju rehabilitacija v zdravilišču iz 
medicinskih razlogov ni možna neposredno (sodba VDSS Psp 58/2013 z dne 16. 
5. 2013).
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Socialni spor – zdravljenje v tujini

44.a člen ZZVZZ

(1) Zavarovana oseba ima pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v 
tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Republiki Sloveniji 
izčrpane možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini 
pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev 
nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.

44.b člen ZZVZZ, 135.b člen Pravil za države EU, EGS in Švice, Pravilnik o 
najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in 
načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. l. RS, št. 63/2010).

Socialni spor – zdravljenje v tujini

„Gre za pravni standard, torej nedoločen pravni pojem, katerega vsebine ni 
mogoče določiti na abstraktni regulativni ravni, ampak le v konkretnih 
življenjskih primerih.“ (sodba VDSS Psp 203/2021 z dne 17. 11. 2021).

/…/ če ni zagotovljeno zdravljenje z nobeno od priznanih metod (srčna 
napaka, sodba VS RS VIII Ips 253/2017 z dne 30. 5. 2018; drugače sodba VS RS 
VIII Ips 167/2018 z dne 4. 6. 2018; ni varne metode).
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Socialni spor – invalidnost
63. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 
96/2012 in nadalj.)(1) Invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali
ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, 
zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega
mesta oziroma za poklicno napredovanje.

I. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega
pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več
preostale delovne zmožnosti;

II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana
za 50 % ali več;

III. kategorija: če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim
časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od 
polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna
zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še
lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za 
delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Socialni spor – invalidnost

„vpliv na zavarovančevo splošno in poklicno zmožnost za delo“ (sodba VDSS 
Psp 7/2012 z dne 20. 1. 2012).

Definicija poklica v 63. členu ZPIZ-2

(3) Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec 
dela, in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim 
zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno 
usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela, v skladu z 
zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Sodna praksa (odločbe VS RS VIII Ips 192/2015 z dne 8. 3. 2016 – rudar in druga 
dela v tem delokrogu, VIII Ips 332/2016 z dne 6. 6. 2017 – „upoštevati tudi 
celotno usposobljenost in s tem širše zaposlitvene možnosti“ - delavec v 
proizvodnji, ključavničar, vzdrževalec, kurjač, vodja skladišča, prodajalec, 
blagajnik, VIII Ips 220/2017 z dne 24. 4. 2018).
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Socialni spor – invalidnost

Vzrok invalidnosti (65. člen ZPIZ-2).

Poklicna bolezen (68. člen ZPIZ-2)

(1) Poklicne bolezni po tem zakonu so bolezni, povzročene z daljšim 
neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem 
delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi 
katere je oboleli zavarovan.

Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Ur. l. RS, št. 85/2003).

Sodna praksa (sklep VS RS VIII Ips 123/2018 z dne 19. 3. 2019 – varilska pljuča, 
sodba VS RS VIII Ips 249/2013 z dne 10. 3. 2014 – zastrupitev s svincem).

Socialni spor – invalidnost

Sodni izvedenec medicine dela, prometa in športa. „Prav izvedenec 
navedene stroke ima namreč ustrezno strokovno znanje tako s področja 
medicine kot s področja poznavanja različnih poklicev, delovnih mest znotraj 
teh poklicev in zdravstvenih zahtev za zasedbo delovnih mest.” (sodba VS RS 
VIII Ips 257/2015 z dne 5. 4. 2016).

„Če izvedenec lahko poda svoje mnenje na podlagi medicinske 
dokumentacije, osebni pregled ni potreben. (sodba VS RS VIII Ips 26/2017 z 
dne 20. 6. 2017).

„Invalidska komisija je izvedenski organ v postopku pri toženi stranki in nima 
statusa izvedenca v socialnem sporu.“ (sodba VS RS VIII Ips 517/2008 z dne 25. 
10. 2010; še sklep VS RS VIIII Ips 3/2006 z dne 7. 11. 2006).
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Socialni spor – invalidnost

Invalidska komisija I. in II. stopnje – izvedenski organ zavoda.

181. člen ZPIZ-2

(1) Kadar je za ugotovitev pravic iz zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci 
in njihovi družinski člani, potrebno izvedensko mnenje, dajejo izvedenska 
mnenja o invalidnosti, potrebi po stalni pomoči in postrežbi ter o nezmožnosti 
za delo ali nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih 
zavarovančevih družinskih članov, izvedenski organi zavoda.

O pravicah odloča območna enota zavoda in drugostopenjski organ zavoda 
(172. člen ZPIZ-2).

Socialni spor – telesna okvara

143. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1; Ur. l. RS, 
št. 106/99 in nadalj.)

(1) Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša 
poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov 
telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri 
zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča 
invalidnost ali ne.

Seznam telesnih okvar (Ur. l. SFRJ, št. 38/83 in nadalj.).

Sodna praksa (sodba VDSS Psp 119/2011 z dne 5. 5. 2011 – stanje po 
posttravmatskih amputacijah 2. in 3. prsta desne nobe s palcem v valgus 
položaju ter 4. in 5. prsta v vaus poožaju).
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Delovni spor - invalidi

Razlog invalidnosti za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi: - nezmožnost za 
opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu 
s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki 
urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov (4. alineja prvega 
odstavka 89. člena ZDR-1).

Po 101. členu ZPIZ-1 „mora delodajalec ponuditi opravljanje drugega dela na 
delovnem mestu v skladu z njegovo preostalo delovno zmožnostjo in strokovno 
izobrazbo oziroma usposobljenostjo.“

Vprašanje ustreznosti dela (sodba VS RS VIII Ips 279/2016 z dne 4. 4. 2017 –
lumbalna discus hernija, III. kat. invalidnosti, smetar – čistilec javnih površin)

Komisija za ugotavitev podlag za odpoved pogodbe o zaposlitvi (103. člen 
ZPIZ-1).

Socialni spor – vdovska pokojnina

Pogoji na strani umrlega zavarovanca (52. člen) in zavarovanega družinskega 
člana (53. člen ZPIZ-2).

Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova ali vdovec umrlega zavarovanca 
oziroma uživalca pravic: - če je bil(a) do njegove smrti popolnoma 
nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi smrti (druga 
alineja prvega odstavka 53. člena ZPIZ-2).

Vprašanje delazmožnosti (sodba VDSS Psp 91/2020 z dne 1. 7. 2020; konkretna 
določitev specialnosti izvedenca).
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Nagrada in stroški izvedenca

Komisija za fakultetna izvedenska mnenja – izvedenski organ, sodeluje več 
izvedencev, za vsakega nagrada za izdelavo izvedenskega mnenja (sklep 
VDSS Psp 239/2019 z dne 6. 11. 2019).

“preliminarno izvedensko mnenje” (sklep VDSS Psp 19/2010 z dne 4. 3. 2010).

Vaša vprašanja
& hvala za pozornost.
tanja.pustovrh-pirnat@sodisce.si



200

TEŽA TELESNE POŠKODBE JE  
PRAvNA KATEGORIJA
predstavitev dileme
(prim. dr. Igor Dolenc)
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Igor Dolenc
kirurg travmatolog 

SB Nova Gorica

sodni izvedenec od leta 1995

Povpraševanje policije za oceno vrste (teže) 
telesnih poškodb

Pri delu zdravnika na urgenci ali lečečega travmatologa 
skoraj vsakodnevno
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Vrsta telesne poškodbe kot MEDICINSKI pojem:
rana, prelom, udarnina, hematom…

Vrsta telesne poškodbe kot PRAVNA kategorija:
lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba, 

zelo huda telesna poškodba, sled poškodb

Podobno imajo različen pomen v pravu in medicini: 
-pomemben organ, -nezmožnost za vsako delo, 

-strah, 

Zakonska osnova povpraševanje policije predstavlja 
Zakon o pravilih cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21) 

▪ 111. Člen (zavarovanje dokazov ob prometni nesreči)

- (10) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali policista mora zdravnik … v 
treh dneh od sprejema poškodovanega udeleženca prometne nesreče 
najbližji policijski postaji brezplačno posredovati podatke o vrsti telesne 
poškodbe udeležencev prometne nesreče (lahka telesna poškodba, huda 
telesna poškodba).

- 14) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik, ki ravna v nasprotju z 
določbo desetega ali dvanajstega odstavka tega člena.
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V praksi v programu npr. Birpis

Policija povprašuje o vrsti telesnih poškodb 

• sprva kot preliminarno oceno, 

• kasneje pa kot končno oceno vrste telesnih poškodb

(praviloma po nekaj dneh oz. ob odpustu iz bolnišnice, tri dni 

po zakonu).

Dosedanji načini odgovarjanja zdravnikov na 

povpraševanja

Obrazec (J. Milčinski, pred več kot 30 leti ). 

• Obrazec je zahteval odgovore zdravnika na postavke členov 

KZ. Zdravnik je obkroževal ponujene postavke, ni pa bil 

dolžan opredeliti vrste (=teže) telesne poškodbe, čeprav je 

obrazec to vprašanje tudi vključeval na koncu. 
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Dosedanji načini odgovarjanja zdravnikov na 
povpraševanja – do pred nekaj leti

• Obvestilo o telesni poškodbi (izpolnil zdravnik) in 

• Klasifikator telesnih poškodb (uporabil preiskovalni organ)

izdelan na podlagi pravne klasifikacije telesnih poškodb s ciljem 

poenotenja telesnih poškodb v tri kategorije (lahke, hude in posebno 

hude). Pripravilo ga je MNZ leta 1994 ob sodelovanju Ministrstva za 

zdravje. 

KLASIFIKATOR

• Klasifikator je bil izdelan kot »protokol«. 

• ni bil namenjen zdravnikom, 

• Namenjen je bil policistom in kriminalistom kot pripomoček 
za klasificiranje oziroma definiranje telesnih poškodb pri 
žrtvah prekrškov in kaznivih dejanj, ki pridejo v zdravstveno 
ustanovo zaradi poškodb. …
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STANJE DANES
Zakon o pravilih cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21)

Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali policista mora zdravnik … v treh dneh od 

sprejema poškodovanega udeleženca prometne nesreče najbližji policijski postaji 

brezplačno posredovati podatke o vrsti telesne poškodbe udeležencev prometne nesreče 

(lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba).

- 14) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik, ki ravna v nasprotju z določbo desetega 

ali dvanajstega odstavka tega člena.

Sporočanje elektronsko preko Birpis ali podobnega programa za 

obravnavo zdravstvenih storitev

Kriteriji za določanje vrste/teže telesne poškodbe: 

MEDICINSKI

AIS (Abbreviated Injury Scale -1985) predstavlja več številčno kodo, ki zajema, 
kateri del telesa je bil poškodovan, medicinsko vrsto poškodbe (rana, udarnina, 
raztrganina, zlom…) in tudi težo telesne poškodbe.
Ocena teže poškodbe po AIS:

Ni v uporabi nikjer v EU! 
V medicini torej ni znane uporabne klasifikacije 
vrste/teže telesnih poškodb, 
se ne uporablja v vsakdanji medicinski praksi!
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Kriteriji za določanje vrste/teže  telesne poškodbe: 
PRAVNI

Kazenski zakonik KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 –
popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22)

Lahka telesna poškodba, 122. člen KZ-1-NPB4 

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen 
kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo 
začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo 
zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Kriteriji za določanje teže telesne 
poškodbe: PRAVNI
Huda telesna poškodba, 123. člen KZ-1-NPB4

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko 

zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabljen 

kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno in znatno oslabljen pomemben del 

telesa ali pomemben organ ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno delo 

ali je njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana ali je bila začasno precej zmanjšana ali je 

bil začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje, se 

kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
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Kriteriji za določanje teže telesne 
poškodbe: PRAVNI
Posebno huda telesna poškodba, 124. člen KZ-1-NPB4

(1) Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo 
na zdravju, da je bilo zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali 
je uničen ali za vselej in zelo oslabljen pomemben del njegovega telesa ali 
pomemben organ ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej 
nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej hudo 
okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Zakone (vsebino) razlagajo pravniki! 
Ostali (pravni laiki) jih beremo glede na našo izobrazbo 
(gimnazijski maturant). 

Pri predmetu Sodna medicina smo bili o teh pravnih določilih 
seznanjeni.

Uporaba teh določil v izvedenski praksi: 

V kazenski sodni zadevi vedno sodišče (pravnik -sodnik) določi težo telesne 
poškodbe, izvedenec medicinske stroke za takšno določitev nima ustrezne 
izobrazbe! 

Naloga izvedenca je, da pravne postavke členov o vrsti/teži telesnih poškodb po svojem 
znanju opredeli z medicinsko vsebino.
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Primer pravne prakse okrajnega sodišča Ajdovščina:

Naloga izvedenca je, da opredeli:

a) kakšne poškodbe je utrpel oškodovanec (opis) in kateri del telesa ali njegov organ je bil (če je bil) zaradi te poškodbe 

začasno okvarjen ali oslabljen;

b)  ali je bila morda poškodovancu prizadejana takšna škoda na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti njegovo 

življenje;

c)  ali je bil morda začasno in znatno oslabljen pomemben del poškodovančevega telesa ali pomemben organ;

č) kakšna je bila oziroma je zaradi poškodb poškodovančeva zmožnost za delo:

- ali je bila ta zmožnost začasno le zmanjšana ali je bila ta zmožnost začasno znatno zmanjšana:

- ali je bil poškodovanec začasno nezmožen za vsakršno delo;

- ali je poškodovančeva zmožnost za delo odslej za vselej zmanjšana;

Primer pravne prakse okrajnega sodišča Ajdovščina:

d) v kolikšni meri je bila prizadeta poškodovančeva zunanjost:

- ali je njegova zunanjost sedaj zgolj prizadeta ali je bil morebiti začasno skažen;

e) ali je bilo oziroma je poškodovančevo zdravje zaradi dobljene poškodbe

- začasno okvarjeno;

- začasno hudo okvarjeno;

- za vselej v manjši meri okvarjeno.
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Tudi znotraj takšne prakse so postavljajo določene dileme izvedencu:

- Pomemben del telesa (kot pravna kategorija)…v medicini ni 

nepomembnega dela telesa, torej pomemben del telesa glede na  

neposredno preživetje, zadovoljevanje temeljnih bioloških funkcij oz. 

potreb (dihanje, hranjenje, odvajanje in spolna funkcija), ali pomemben 

del telesa za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti – ljudje smo različni, 

različnih poklicev…

- Kaj pomeni začasno nezmožnost za vsako delo (negibno ležal v 

postelji…), začasno hudo okvarjeno zdravje?

Kriteriji za določanje vrste/teže telesne 
poškodbe: 

SUBJEKTIVNA OCENA ZDRAVNIKA

• Praviloma v vsakdanji klinični praksi, 

• odvisna od splošne razgledanosti zdravnika in 

• od njegovih osebnostnih lastnosti 
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Različna praksa določenih okrajnih sodišč: 

Memorialni sestanek J. Milčinskega – pogosto okrajni sodniki ne iščejo 
drugih podatkov o teži telesnih poškodb in se zadovoljijo z odgovori 
lečečih (mladih) zdravnikov na povpraševanja policije 

(primer postopanja sodnika Okrajnega sodišča Jesenice) 

Torej pogosto v praksi:… OD SUBJEKTIVNE OCENE (mladega) 
ZDRAVNIKA JE ODVISNA TEŽA DOSOJENE KAZNI!

Zaključek

• Glede na aktualno določilo Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F - 10. 

odstavek 111 člena – … podatki o vrsti telesne poškodbe udeležencev 

prometne nesreče (lahka telesna poškodba, huda telesna poškodba) -

klasifikacija glede na kaj, v kateri klasifikaciji sta samo lahka in huda telesna 

poškodba ?…

• Za tolmačenje vsebine zakonov so usposobljeni pravniki! Zdravniki nismo 

usposobljeni za razlago vsebine pravnih aktov.
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PREDSTAvITEv NORMATIvNIH SPREMEMB 
PRAvILNIKA O SODNIH IZvEDENCIH, 
SODNIH CENILCIH IN SODNIH TOLMAČIH
mag. Tina Rozman
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PREDSTAVITEV NORMATIVNIH SPREMEMB 
PRAVILNIKA O SODNIH IZVEDENCIH, SODNIH 

CENILCIH IN SODNIH TOLMAČIH

mag. Tina Rozman
Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

Goriški travmatološki dnevi
Nova Gorica, oktober 2022

Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
(Uradni list RS, št. 84/18)

Datum začetka veljave: 1. 1. 2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih

izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 148/21)

Datum začetka veljave: 30. 9. 2021

Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na spletni strani
Pravno-informacijskega sistema RS:
http://www.pisrs.si
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Postopek priprave normativnih sprememb 
podzakonskega akta:

1) Interna priprava predpisa

2) Strokovno usklajevanje (strokovna javnost, na primer: 
Strokovni svet, sodstvo…)

3) Medresorsko usklajevanje z drugimi ministrstvi in Službo 

vlade RS za zakonodajo

4) Lektura

5) Priprava končnega besedila predpisa

6) Izdaja predpisa

7) Objava predpisa v Uradnem listu RS

NAMEN NOVELACIJE Pravilnika SICT 

➢Ureditev povračila materialnih in potnih stroškov

Pravilnik SICT (Uradni list RS, št. 84/18) je glede pravice do povrnitve materialnih in potnih 
stroškov odkazal na uporabo določb:

– Pravilnika o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku in         
(Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr., 62/08 in 38/13)

– Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku                
(Uradni list RS, št. 15/3 in 32/15).

V praksi se je to izkazalo kot problematično, saj navedena pravilnika ne vsebujeta
podrobnejše ureditve povračil stroškov, ki so specifični za sodne izvedence, sodne cenilce
in sodne tolmače.

➢ Dopolnitev morebitnih drugih večjih pomanjkljivosti Pravilnika SICT

Namen priprave sprememb ni bil v urejanju ali kategoričnem povišanju tarifnega
dela Pravilnika SICT!
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Usklajevanje tekom priprave predpisa je podobno pogajanjem. Potreben je trud za
razumevanje argumentov druge strani in hkrati medsebojno popuščanje obeh strani.

Tekom priprave in usklajevanja sprememb Pravilnika SICT je MP pokazalo veliko posluha
in razumevanje za predloge Strokovnega sveta. Tudi za predloge sprememb tarifnega
dela pravilnika, še posebej za tiste, kjer je Strokovni svet izkazal, da je sedanja tarifna
ureditev problematična ali nepravična, bodisi ker je prenizka bodisi ker ne upošteva
določenih zakonitosti sodnoizvedenskega oziroma sodnocenilskega dela ali dela sodnih
tolmačev.

Pridobitve za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne 
tolmače, ki jih je prinesla novela Pravilnika SICT :

TARIFNI DEL – plačilo za opravljeno delo

✓ Odprava postavke za manj zahtevno mnenje ali cenitev, katerega najnižja
postavka je odslej v predhodni višini postavke za zahtevno mnenje ali
cenitev (40. in 41. člen).

✓ Zvišanje ostalih postavk za izdelavo pisnega izvida in mnenja ali cenitve
za 14%.

Plačilo za pisno izdelavo izvida in mnenja ali cenitve:
➢ 350 eur (prej manj zahtevno 204 eur, zahtevno 306 eur),
➢ 525 eur za zelo zahteven izvid in mnenje ali cenitev (prej 460 eur),
➢ 582 eur za izjemno zahteven izvid in mnenje ali cenitev (prej 510 eur).
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TARIFNI DEL – plačilo za opravljeno delo

✓ Sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač sam opredeli zahtevnost svojega
dela v primeru, kadar ne podaja izvida in mnenja ali cenitve oziroma tolmačenja na
zahtevo sodišča ali drugega državnega organa (drugi odstavek 42. člena in peti
odstavek 45. člena).

✓ Zvišanje plačila za pisno izdelavo prevoda iz tujega v slovenski jezik s sedanjih 28
eur na 35 eur za eno stran prevoda (1. točka prvega odstavka 43. člena).

✓ Zvišanje postavke za tolmačenje iz 39 eur na 45 eur za vsake začete pol ure
tolmačenja (prvi odstavek 46. člena).

TARIFNI DEL – posebni primeri

✓ Višje plačilo za »nujno« delo tudi ob sobotah (poleg nedelj in praznikov).

✓ Če je v izvidu in mnenju ali cenitvi združenih več medsebojno ločenih delov, ki vsak
zase predstavljajo zaključeno celoto, se plačilo za delo odmeri kot vsota vrednosti
plačila za delo za vsakega od posameznih delov (peti odstavek 47. člena).

✓ V izjemnih primerih možnost plačila sodnim izvedencem in sodnim cenilcem na
podlagi urne postavke in predvidene porabe časa. Enaka možnost je tudi pri plačilu
za delo stalnega ali začasnega strokovnega telesa (šesti odstavek 47. člena in tretji
odstavek 48. člena).

✓ V polni višini plačilo za preučitev gradiva in ogled oziroma pregled v okviru dela
stalnega ali začasnega strokovnega telesa (drugi odstavek 48. člena).
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TARIFNI DEL – posebni primeri

✓ 50% višje plačilo za delo v primeru opravljanja dela na deficitarnem
področju, podpodročju ali jezikovnem področju (47.a člen).

Da gre za deficitarno področje, podpodročje ali jezik ugotovi minister, pristojen za
pravosodje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.

MP o objavi sklepa v Uradnem listu RS obvestilo Strokovni svet in Vrhovno sodišče
RS.

➢ Prvi sklep o deficitarnih področjih je bil objavljen 7. marca 2022 (Uradni list RS, 
št. 35/22). Znotraj strokovnega področja MEDICINA = deficitarno podpodročje
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIJATRIJA (PEDOPSIHIJATRIJA)

TARIFNI DEL – povrnitev materialnih stroškov 
(49. člen)

✓ Materialni stroški za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za
izdelavo izvida in mnenja ali cenitve, se obračunajo po veljavni ceni poslovnih
subjektov, ki te storitve opravljajo. Če to ni možno, pa v višini, kot se običajno plačuje
za te stroške.

✓ Na enak način se obračunajo tudi stroški za tiskanje in razmnoževanje pisnih
izvidov, mnenj, cenitev in prevodov.

✓ Za obračun zgoraj navedenih storitev je potrebno predložiti račun. Če je storitev
opravljena z lastnimi sredstvi, je potrebno predložiti vsaj eno ponudbo poslovnega
subjekta, ki te storitve opravlja oziroma druga dokazila, ki izkazujejo ustrezno
obračunavanje.

✓ Povrnitev ostalih materialnih stroškov v višini fiksnega pavšala 2% od višine
odmerjenega plačila za delo.
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TARIFNI DEL – povrnitev potnih stroškov 
(49. člen)

✓ Povrnitev kilometrine v višini 30% cene enega litra neosvinčenega
motornega bencina 95 – oktanov (prej v višini 8% oziroma 18%)

Razdalje, za katere se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se
določijo na podlagi daljinomera „Google zemljevidi“.

DRUGE POMEMBNEJŠE SPREMEMBE 

✓ Določbe 1. in 8. poglavja Pravilnika SICT (splošne določbe in pravica do plačila za
opravljeno delo in povrnitve stroškov) se uporabljajo tudi, ko sodni izvedenci, sodni
cenilci in sodni tolmači, opravljajo svoje delo v postopkih pred drugimi državnimi
organi oziroma kadar se v drugih primerih po ZSICT smejo sklicevati na svoj status
(1.a člen).

✓ Za namen študija spisa lahko sodišče tolmaču na njegovo prošnjo omogoči
vpogled v spis, če presodi, da za to ni zadržkov (četrti odstavek 45. člena).
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Hvala za Vašo pozornost.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na: gp.mp@gov.si.
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The only family of all-inside  
devices supported by 15  
years of clinical evidence1

MENISCUS MENDER II  
Repair System

MENISCAL STITCHER 
Repair System

DYONICS◊ Curved  
PLATINUM  
Blades

FAST-FIX◊ 360 
Meniscal Repair  
System

ULTRA FAST-FIX 
Meniscal Repair  
System

MENISCAL ROOT  
Repair System

WEREWOLF◊  
FLOW 50◊ 

Wand

FIRSTPASS◊ MINI 
Family of Suture Passers

NOVOSTITCH◊ PRO 
Meniscal Repair System **

ALL TEARS ALL REPAIRS  
Complete solutions to save the meniscus

Ordering information
 FAST-FIX◊ 360 

Reference # Description

72202467           FAST-FIX 360, straight

72202468         FAST-FIX 360, curved

72202469        FAST-FIX 360, reverse curved

72202674        
Straight Knot Pusher/Suture Cutter and Slotted 
Cannula Set, single use

72202675          
Curved Knot Pusher/Suture Cutter and Slotted  
Cannula Set, single use

Instrumentation

Reference # Description

015186          Meniscal Depth Probe, reusable

014549          45° Diamond Rasp, reusable

014550           90° Diamond Rasp, reusable

7210977           Slotted Cannula, reusable

7209950          Suture Threaders, sterile, box of 10

Learn more at AllTearsAllRepairs.com

1. Smith+Nephew 2019. Evidence Outcomes Reports EO/SPM/FASTFIX/002/v2 and EO/SPM/FASTFIX/003/v2. 2. Smith+Nephew 2010. Biomechanical Performance. 10600596 
Rev. A. 3. Smith+Nephew 2015. User Needs Validation. 15000994 Rev:E. (compared to ULTRA FAST-FIX) 4. Briggs KK, Steadman JR, Hay CJ, Hines SL. Lysholm Score and Tegner 
Activity Level in Individuals With Normal Knees. AJSM.2009;37:898-901. 5. Anderson AF, Irrgang JJ, Kocher MS, et al. The International Knee Documentation Committee Subjective 
Knee Evaluation Form. AJSM.2006;34(1):128-135. 

* Based on FAST-FIX 360 sales data from January 2016 through October 2018. 
**NOVOSTITCH PRO Meniscal Repair System is market cleared and only available in the US and New Zealand.

Sports Medicine 
Smith & Nephew, Inc.
150 Minuteman Road
Andover, MA 01810

www.smith-nephew.com
T +978 749 1000
US Customer Service:  
+1 800 343 5717

◊ Trademark of Smith & Nephew.  
©2019 Smith & Nephew. All rights  
reserved. All trademarks acknowledged.  
Printed in USA. 04745 V3 11/19

  The leader 
in all-inside 
meniscal  
repair



The standard for minimally 
invasive, all-inside repairs.
The FAST-FIX◊ 360 System’s 360° actuation design provides improved control,3  

enabling you to deploy implants in any hand position – vertically or horizontally  
on either side of the meniscus – with a fast, smooth, advancing motion. The  
spring-action design facilitates the advancement of each implant into the capsule  
and the auditory confirmation assures that implants are deployed. It delivers the  
strength of a vertical mattress suture stitch without the traditional open incision.2

The FAST-FIX 360 System, available in straight, curved and reverse curved, offers:3

• Small insertion points

• Easy implant deployment

• Enhanced control due to low-profile, stiffer needle shaft

• Strong, reproducible and easy meniscal repair

All-inside FAST-FIX◊ repair is clinically proven to restore healthy knee function1

1999  
T-Fix Suture

2001  
FAST-FIX  
Meniscal Repair 
System

2007  
ULTRA-FAST FIX 
Meniscal Repair 
System

2011  
FAST-FIX 360 
Meniscal Repair 
System

2013  
MAT 
Procedure 
Indication

2017 
MENISCAL 
ROOT Repair 
System

2018 
FIRSTPASS◊ 
MINI Suture 
Passer

2019 
NOVOSTITCH◊ 
PRO Meniscal 
Repair System**

360° active deployment 
delivers fast and easy 
implant deployment at 
any hand position3

Two suture colors 
provides greater 
visibility against the 
white meniscus

17 gauge needle 
minimizes disruption 
to the meniscus3

Low profile implants  
which enable 
repositioning

Laser-marked needle tip 
serves as a quick 
reference for needle 
depth penetration

Adjustable depth limiter 
helps to avoid the  
neurovascular bundles 
behind the meniscus

Lysholm score Tegner activity score (TAS) IKDC score

86.6 
mean FAST-FIX 
postoperative 
score1

91.6 
mean score in 
healthy adults5
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6.3  
mean FAST-FIX 
postoperative 
score1

5.7 
mean score in 
healthy adults4

0 10

92.8  
mean FAST-FIX 
postoperative 
score1

94  
mean score in 
healthy adults4

0 100

Treat inferior tears with Reverse Curved 
The curved and reverse curved devices allow for easy access to  
tear sites on superior and tibial surfaces of the meniscus. The  
bevel and orientation of the needle on the reverse curved has  
been designed to make it easy to pierce the underside of the 
meniscus with the aim of producing a flat, more desirable repair.

More than 20 years of innovation in meniscal repair

94 6.3 91.692.8 5.7 86.6

FAST-FIX 360 Curved FAST-FIX 360  
Reverse Curved

Evenly closed tear  
and meniscus reduced
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Globally, a FAST-FIX 360 device 
is sold every 2 minutes*

2mins

86%  
mean success  
rate of all-inside 
FAST-FIX repair1



The only family of all-inside  
devices supported by 15  
years of clinical evidence1

MENISCUS MENDER II  
Repair System

MENISCAL STITCHER 
Repair System

DYONICS◊ Curved  
PLATINUM  
Blades

FAST-FIX◊ 360 
Meniscal Repair  
System

ULTRA FAST-FIX 
Meniscal Repair  
System

MENISCAL ROOT  
Repair System

WEREWOLF◊  
FLOW 50◊ 

Wand

FIRSTPASS◊ MINI 
Family of Suture Passers

NOVOSTITCH◊ PRO 
Meniscal Repair System **

ALL TEARS ALL REPAIRS  
Complete solutions to save the meniscus

Ordering information
 FAST-FIX◊ 360 

Reference # Description

72202467           FAST-FIX 360, straight

72202468         FAST-FIX 360, curved

72202469        FAST-FIX 360, reverse curved

72202674        
Straight Knot Pusher/Suture Cutter and Slotted 
Cannula Set, single use

72202675          
Curved Knot Pusher/Suture Cutter and Slotted  
Cannula Set, single use

Instrumentation

Reference # Description

015186          Meniscal Depth Probe, reusable

014549          45° Diamond Rasp, reusable

014550           90° Diamond Rasp, reusable

7210977           Slotted Cannula, reusable

7209950          Suture Threaders, sterile, box of 10

Learn more at AllTearsAllRepairs.com

1. Smith+Nephew 2019. Evidence Outcomes Reports EO/SPM/FASTFIX/002/v2 and EO/SPM/FASTFIX/003/v2. 2. Smith+Nephew 2010. Biomechanical Performance. 10600596 
Rev. A. 3. Smith+Nephew 2015. User Needs Validation. 15000994 Rev:E. (compared to ULTRA FAST-FIX) 4. Briggs KK, Steadman JR, Hay CJ, Hines SL. Lysholm Score and Tegner 
Activity Level in Individuals With Normal Knees. AJSM.2009;37:898-901. 5. Anderson AF, Irrgang JJ, Kocher MS, et al. The International Knee Documentation Committee Subjective 
Knee Evaluation Form. AJSM.2006;34(1):128-135. 

* Based on FAST-FIX 360 sales data from January 2016 through October 2018. 
**NOVOSTITCH PRO Meniscal Repair System is market cleared and only available in the US and New Zealand.
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T +978 749 1000
US Customer Service:  
+1 800 343 5717
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  The leader 
in all-inside 
meniscal  
repair



Ultra low displacement, ultra strong fixation  
and uniquely designed for graft protection.

Easy and quick 
graft loading  
Pass the graft through 
the bottom opening on 
the backer card and over 
the graft cradle. Align the 
graft tails. While holding 
the circle cutout on the 
top of the backer card, 
simply pull down on the 
graft to disengage from 
the backer card and the 
device is now ready for 
passage.

Convenient  
button flip  
visualization  
Under direct  
visualization, use the 
flip suture to pass the 
button up the tunnel 
while applying counter 
tension on the distal 
end of the graft with the 
other hand.  

Easy and  
well-controlled 
graft passage 
options  

One-handed  
Pulling on the tail bridge 
with a rocking motion 
helps ensure uniform 
graft ascension into the 
tunnel. Maintain counter-
tensioning on the distal 
side of the graft with the 
other hand.

Two-handed  
Pulling on one tail at a 
time, in small increments 
each, helps ensure uni-
form graft ascension into 
the tunnel and enables 
the surgeon to use a 
familiar technique. A 
second person maintains 
counter-tension on the 
distal side.

The ULTRABUTTON Adjustable 
Fixation Device is versatile and 
easy to use. ULTRABUTTON™

Adjustable Fixation Device
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Our promise.Your progress. ss. 
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