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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

ARTROZA OSNOVNEGA SKLEPA 
NOŽNEGA PALCA 
(HALLUX RIGIDUS) 

 

KAJ JE ARTROZA? 

 
Artroza oz. »obraba« sklepa je bolezen, za katero je značilno izginevanje sklepnega 
hrustanca, zgostitev kosti (osteoskleroza) in tvorba kostnih izrastkov (osteofitov) na robovih 
sklepnih površin, povečano je izločanje sinovialne sklepne tekočine, pojavi se oteklina, 
deformacija sklepa in omejena gibljivost. Postopno sklepni hrustanec popolnoma izgine, 
tako da pride v sklepu do kontakta kost na kost, kar povzroča hude bolečine. Kostni izrastki 
lahko povzročijo draženje kože, nastanek otiščancev in rdečine na mestu pritiska. 
 
Artrozo osnovnega sklepa nožnega palca lahko razdelimo v 3 stopnje: pri 1. stopnji gre le 
za blago artrozo z majhnimi kostnimi izrastki in ohranjeno sklepno špranjo; pri 2. stopnji za 
zmerno artrozo z zožano sklepno špranjo, kostnimi izrastki tako v predelu glavice stopalnice 
kot na bazi prstnice ter osteosklerozo; pri 3. stopnji pa gre za napredovalo artrozo. Stopnjo 
artroze sklepa ocenjujemo s kliničnim pregledom in RTG slikanjem. 
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Napredovala artroza osnovnega sklepa palca se kaže z bolečinami med hojo in v mirovanju 
ter z omejeno gibljivostjo.  
Z izrazom hallux rigidus opišemo v osnovnem sklepu slabo gibljiv ali negibljiv palec zaradi 
artroze tega sklepa. Gibljivost ovirajo kostni izrastki na robu sklepne površine in bolečina. 
 
 

KAKŠNI SO VZROKI ZA ARTROZO? 

 
Pri večini pacientov natančnega vzroka nastanka artroze ne poznamo, poznamo pa 
dejavnike, ki lahko pospešijo nastanek le-te: predhodne poškodbe v predelu palca, velike 
obremenitve, deformacije stopala, metabolna obolenja (kot so putika, revmatoidni artritis 
ipd). Dodatni dejavnik tveganja za razvoj artroze je tudi genetska predispozicija. 
 
 

JE OPERACIJA NUJNA? 

 
Na začetku si lahko pomagamo s primerno širokimi, udobnimi čevlji iz naravnih materialov 
(usnje, platno), da razbremenimo pritisk na obrabljeni sklep in kostne izrastke, kjer se lahko 
pojavljajo otiščanci. Večini pacientov ustrezajo čevlji s tršim podplatom, ki se ne lomi v 
sprednjem delu – manj kot se osnovni sklep palca premika, manjša je bolečina. Nekaterim 
odgovarjajo tudi čevlji z zaobljenim (polkrožnim) podplatom. Pomagajo lahko tudi po meri 
izdelani ortopedski vložki. Za lajšanje bolečin lahko uporabljamo protibolečinska mazila ali 
tablete.  
Ko izčrpamo vse možnosti konzervativne terapije in so težave čedalje hujše, vam lahko 
ustrezno pomagamo le z operacijo. Če vaše težave niso tako hude, da bi bile prizadete vaše 
vsakodnevne aktivnosti, operacija ni nujno potrebna.  
 
 

MOŽNOSTI OPERATIVNE TERAPIJE 

 

ARTRODEZA OSNOVNEGA SKLEPA NOŽNEGA PALCA 

Artrodeza osnovnega sklepa nožnega palca je kirurški poseg, pri katerem zatrdimo 
(združimo) dve kosti, ki sicer tvorita sklep, tako da na tem mestu po končanem zdravljenju 
sklepa ni več. Da se kosti lahko zarasteta, ju čvrsto fiksiramo s ploščami, vijaki ali žicami. 
Včasih uporabljamo tudi kostne presadke. 
 

ARTROPLASTIKA OSNOVNEGA SKLEPA NOŽNEGA PALCA  
Pri pacientih, ki imajo le obrabo osnovnega sklepa palca, brez valgusne deformacije (brez 
odmika palca vstran), lahko predlagamo tudi t.i. ohranitveni poseg z vstavitvijo umetnega 
materiala. Eno od možnosti predstavlja vstavitev endoproteze v osnovni sklep nožnega 
palca. Pri tem posegu na glavici prve stopalnice odstranimo kostne izrastke in ostanke 
hrustanca ter preplastimo glavico s kovinskim vsadkom, s tem odpravimo bolečino v sklepu, 
po posegu pa ohranimo oz. povečamo tudi gibljivost v sklepu.  
 
Drugo možnost predstavlja vstavitev razgradljivega (bioresorbilnega) vsadka v obliki 
diska, ki drži sklep razprt, dokler se ne formira fibrozno tkivo, vsadek pa v tem času razgradi. 
Na ta način odpravimo bolečino v okvarjenem sklepu, ohranimo pa tudi nekaj gibljivosti. 
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Po vseh posegih lahko pacient po zaključku zdravljenja nogo obremenjuje brez bolečin. 
Sposoben je normalnih fizičnih aktivnosti, hoje in lažjih športnih aktivnosti. Stopnja aktivnosti 
po operaciji je seveda odvisna od starosti bolnika, motivacije ter psihofizičnega počutja. 
 
Z ortopedom, ki vas bo operiral, boste izbrali ustrezno vrsto operativnega posega glede na 
vaše težave, klinični pregled in RTG diagnostiko. 
 

PRIPRAVA NA OPERACIJO 

 
Pred operacijo sanirajte vse morebitne kronične bolezni, ki jih imate.  
Najmanj dva tedna pred posegom morate biti popolnoma zdravi, brez prehladnih obolenj. V 
zadnjih tednih je pomembna skrb za čistočo gležnja in stopala. Če imate v bližini 
operativnega mesta kakršno koli vnetje, operacija namreč ni mogoča.  
 
Teden dni pred operacijo morate pri osebnem zdravniku opraviti vse potrebne 
predoperativne preiskave; katere so potrebne, je odvisno od vaše starosti in morebitnih 
pridruženih bolezni.  
 
Če redno jemljete zdravila proti strjevanju krvi, jih morate po posvetu z  osebnim 
zdravnikom pred operacijo dovolj zgodaj opustiti. 
Do sprejema v bolnišnico si priskrbite par bergel in jih ob sprejemu prinesite s seboj. 

 

OPERACIJA 

 
Operacija poteka v regionalni ali splošni anesteziji in traja 30 do 50 minut. 
Kožni rez običajno poteka po notranji strani stopala nad osnovnim sklepom palca. Med 
posegom sklep odpremo in odstranimo ostanke hrustanca, nato pa ga v primeru artrodeze 
fiksiramo s ploščo in vijaki, ali pa vstavimo endoprotezo oz. bioresorbilen vsadek. Če 
sočasno ugotavljamo deformacije ostalih prstov, prežagamo kosti teh prstov in jih z vijaki ali 
žicami fiksiramo v popravljenem položaju. 
 

MOŽNI ZAPLETI 

 
Vsak operativni poseg je povezan z določenim tveganjem. Da bi bilo to tveganje čim manjše, 
morate pred operacijo ortopeda in anesteziologa seznaniti z vsemi ostalimi zdravstvenimi 
težavami, ki jih morda še imate in bi lahko privedle do zapletov, po operaciji pa natančno 
upoštevati navodila zdravnika in drugega medicinskega osebja. 
 
Najpogostejši zapleti so: 

 Okužba – redek, vendar zelo resen zaplet, ki se pojavi pri enem odstotku operirancev. 
Površinske okužbe kože zdravimo z antibiotiki, globoke pa zahtevajo dodatne kirurške 
posege.  

 Globoka venska tromboza – pomemben razlog za nastanek tega zapleta je premajhna 
telesna aktivnost po operaciji. Pri nekaterih bolnikih je tveganje za razvoj tromboze 
povečano; tak bolnik preventivno prejema injekcije nizkomolekularnega heparina. 

 Poškodbe živcev – zelo redek zaplet, do katerega pride predvsem pri korekciji zelo 
hudih deformacij. Pogostejše so poškodbe drobnih kožnih živcev, ki se kažejo s 
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spremenjenim občutkom za dotik v okolici brazgotine. Ti živci si navadno opomorejo in 
občutek za dotik se povrne v letu ali dveh. 

 Prehodne ali trajne okvare žil. 

 Podaljšano zaraščanje ali nezaraščanje kosti. 

 Kronični regionalni bolečinski sindrom. 
 

PO OPERACIJI 

 
Na dan posega boste počivali v postelji, vznožje bo dvignjeno, operirano stopalo bomo 
hladili z ledom. Ob premestitvi iz prebujevalnice na oddelek bomo opravili RTG slikanje 
operiranega stopala. Za lajšanje bolečin boste dobivali zdravila proti bolečinam, operirano 
področje pa bo čvrsto povito s  povojem ali imobilizirano z mavcem in/ali opornico.  
 
Prvi dan po operaciji bomo rano previli. Namestili vam bomo poseben pooperativni čevelj, 
fizioterapevtka pa vas bo naučila pravilne hoje z berglami. Če se boste dobro počutili, boste 
že ta dan odpuščeni v domačo oskrbo, sicer pa naslednjega. 
 
Doma boste počivali z dvignjeno nogo, jemali protibolečinska zdravila in hladili operirano 
stopalo. V prvih dneh po operaciji boste hodili nekoliko manj in nogo obremenjevali le do 
bolečine, v naslednjih dneh in tednih pa postopno čedalje več. Pri hoji boste nosili 
pooperativni čevelj, striktno boste obremenjevali le peto ter si po potrebi, predvsem zaradi 
varnosti pri hoji, pomagali z berglami. Prstov pri artrodezi osnovnega sklepa palca šest do 
osem tednov po operaciji ne boste smeli obremenjevati, pri vstavitvi endoproteze ali 
bioresorbilnega vsadka pa bo ta čas krajši, po navodilu ortopeda ob odpustu.  
 
V bolnišnico boste hodili na redne preveze in kontrole, kjer vas bomo naučili tudi pravilnega 
povijanja prstov, ki ga boste nato po zacelitvi rane izvajali sami doma. Pri artrodezi 
osnovnega sklepa palca bomo kontrolnem pregledu šest do osem tednov po posegu s 
pregledom in RTG slikanjem ugotovili, ali so kosti zaraščene, in odstranili čevelj ali drugo 
imobilizacijo ter morebitno žico. Zatem boste postopno pričeli obremenjevati tudi prste in 
prešli na normalno obutev. V primeru vstavitve endoproteze ali bioresorbilnega vsadka bo 
lahko to obdobje tudi krajše. Po dveh do treh mesecih lahko večina operiranih normalno 
hodi v normalni konfekcijski obutvi.  
 
Bolniški stalež običajno traja 2 do 4 mesece in je seveda odvisen tudi od tega, kakšno delo 
opravljate. 
 

IZBIRA ČEVLJEV PO OPERACIJI 
Svetujemo vam, da čevlje kupujete v popoldanskem času, ko so stopala že nekoliko otekla. 
Načeloma mora biti pred najdaljšim prstom še 1 cm prostora, tako da lahko z vsemi prsti 
prosto gibljete. Obris stopala na papirju v sprednjem delu nikakor ne sme biti širši od čevlja. 
Opetnik naj bo močan, prožen, svetujemo, da je peta višja za 1 do 2 cm, kar vam bolje 
odgovarja. 

 
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. 


