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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

BOLEČINA V PETI ZARADI VNETJA 
VZDOLŽNE STOPALNE VEZI 

(PLANTARNI FASCIITIS) 
 

 
 
 

KAJ JE PLANTARNI FASCIITIS? 

 
Plantarni fasciitis oz. vnetje široke vezi stopalnega loka se kaže kot bolečina na stopalu na 

območju pete in je navadno posledica preobremenitve. Zaradi preobremenitve pride do 

vnetja vezivnega traka, ki poteka na spodnji strani stopala od prstov vzdolž podplata in se 

pripenja na petnico. Vzroki in dejavniki tveganja so pogosta hoja, tek, stoječe delo na trdi 

podlagi, šport, skrajšana mišica na goleni, plosko stopalo, zvračanje stopala navznoter, 

prevelika telesna teža.  

 Bolečina na podplatu v področju pete, običajno na notranji strani stopala, lahko tudi 

na zunanji. 

 Bolečina ob pritisku na notranjo stran pete ali ob pritisku na stopalni lok. 

 Bolečina je običajno največja zjutraj, ker se vez čez noč nekoliko skrči.  

Ločimo akutno vnetje, ko je bolečina najbolj izrazita zjutraj pri prvih korakih in tudi po 

napornem dnevu ali fizičnih aktivnostih, in kronično vnetje, ko je bolečina lahko prisotna 

večji del dneva in onemogoča normalno hojo. 
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T.i. »trn v peti« oziroma »spina calcanei« je posledica kroničnega vnetja narastišča 

plantarne vezi na petnici. V predelu narastišča se zaradi kroničnega vnetja napravijo 

kalcinacije, kar je na RTG sliki vidno kot trn, ki izrašča iz spodnjega dela petnice v smeri 

naprej.  

 
 

KAKO LAHKO BOLEČINE UBLAŽIMO BREZ OPERACIJE? 

 

Počitek, zmanjšanje obremenitev noge, izogibanje dvigovanju 

težjih bremen, izogibanje dolgotrajnemu stoječemu delu, 

zmanjšanje telesne teže. 

 

Možnosti konzervativne terapije: 

 

 Hlajenje z ledom oz. masiranje s hladilnimi geli večkrat 

dnevno (na 2 uri po 15 minut) za zmanjšanje bolečine in 

otekline. 

 

 MASAŽA PLANTARNE VEZI: z roko palec 

maksimalno iztegnemo in nato masiramo  celotno 

plantarno vez od narastišča na petnici proti prstom. 

 

 Vsakodnevno (vsaj ob jutrih, svetovano pa tudi zvečer) izvajanje aktivnih specialnih 

vaj za plantarni fasciitis:  

PRAVILO 6-30 (6 vaj po 30 ponovitev) 

1. KRČENJE IN IZTEGOVANJE PRSTOV 30 x 

2. KRČENJE IN IZTEGOVANJE V GLEŽNJU 30 x 

3. ROLANJE ŽOGICE ali VALJA 30 x 

4. RAZTEZANJE STOPALA in MEČ (zadržati 5 sek) 30 x 

5. DVIG NA PRSTE IN PETE MED SEDENJEM 30 x 

6. DVIG NA PRSTE IN PETE MED STANJEM POKONCI 30 x 

 

 FIZIOTERAPIJA: kriomasaža, protibolečinska elektroterapija, ultrazvok, laserska 

terapija, udarni valovi, vaje za raztezanje mišic goleni, stopala in ahilove tetive, 

masaža, taping stopala idr. 

 

 PROTIVNETNA ZDRAVILA: Protivnetna in protibolečinska zdravila, ki jih v 

akutni fazi vnetja jemljemo redno, nato po potrebi. Najbolj učinkoviti so nesteroidni 

antirevmatiki (Naklofen, DicloDuo, Brufen, Nalgesin idr.), ki jih je potrebno jemati na 

poln želodec. Če ima pacient težave z želodcem, lahko predpišemo koksibe 

(selektivne COX2 zaviralce, Arcoxia, Roticox ipd.). V primeru težav z ledvicami in 

sočasnemu jemanju antikoagulantne terapije se nesteroidne antirevmatike 

odsvetuje. 

 

 ORTOPEDSKI VLOŽKI: V primeru vztrajajočih, kroničnih težav svetujemo 

ortopedske vložke, izdelane po meri.  
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 PRIMERNA OBUTEV: mehka, široka, s podporo za stopalni lok, lahko narejena 

po meri. 

 

 PRAVILNA HOJA 

 

 BLOKADA: V primeru vztrajajočih težav kljub opravljeni fizioterapiji in 

upoštevanjem ostalih priporočil se lahko na mesto največje bolečine injicira injekcijo 

kortikosteroida, ki deluje protivnetno, ter lokalnega anestetika, ki za krajši čas povsem 

izniči bolečino. Pogoste aplikacije blokad se odsvetuje, saj oslabijo vez, posledica je 

lahko pretrganje le-te ob večjih naporih. Tudi po prejeti blokadi je potrebno upoštevati 

navodila konzervativne terapije v celoti, saj s tem zmanjšamo možnost, da bi se 

težave ponovile. 

 

 

KDAJ OPERACIJA? 

 
 
Po ocenah 95% pacientov odpravi težave oz. le te postanejo znosne s konzervativno 

terapijo. Vsekakor je pred razmišljanjem o operaciji potrebno izčrpati vse možnosti 

konzervativne terapije. Največkrat se operativno napravi sprostitev plantarne vezi, ko se del 

vezi prereže. Včasih so kirurško odstranjevali tudi kalcinacijo na narastišču (»trn«), vendar 

se glede na dejstvo, da je le-ta posledica plantarnega fasciitisa in ne vzrok, to opušča. 

 

 

 

Navodila smo pripravili, da bi vam posredovali čim več koristnih informacij in vam 
čim bolj pojasnili predlagani način zdravljenja. Za dodatna pojasnila in svetovanje 

smo vam na voljo v ortopedski ambulanti. 
 

Želimo vam čim bolj uspešno zdravljenje in okrevanje po operaciji. 

 


