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KAJ JE HALLUX VALGUS IN KAJ METATARZALGIJA? 

 
Hallux valgus je nenormalen pomik palca proti zunanji strani stopala k ostalim prstom, 
ki ga večinoma spremlja kostna zadebelitev (bunion) ob osnovnem sklepu palca na notranji 
strani stopala. To je zelo pogosta težava, s katero se v življenju sreča tretjina žensk in pet 
odstotkov moških. Pogosto se ji pridruži še deformacija na drugem prstu, redkeje pa tudi na 
ostalih treh prstih. Deformacija na drugem prstu je videti kot v sklepu čvrsto skrčen prst, ki 
ga ni več mogoče izravnati. Z izrazom bunionetta opišemo nenormalen pomik mezinca proti 
ostalim prstom z zadebelitvijo ob osnovnem sklepu mezinca na zunanji strani stopala. 
 
Pri nekaterih pacientih se pojavlja bolečina v sprednjem delu podplata pod glavicami 
stopalnic – to imenujemo metatarzalgija. Bolečina je prisotna predvsem med hojo in 
obremenitvijo, občasno lahko tudi v mirovanju in lahko spremlja valgusno deformacijo palca 
ali pa je prisotna brez deformacije palca. Metatarzalgijo lahko spremljajo deformacije malih 
prstov (ukrivljeni prsti), lahko pa so prisotni le moteči in boleči otiščanci na sprednjem delu 
podplata. 
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VZROKI ZA NASTANEK 

 
Eden od možnih vzrokov za nastanek hallux valgusa je dedna predispozicija, saj se v 
določenih družinah ta deformacija pogosteje pojavlja. Če jo imate, to še ne pomeni, da jo bo 
zagotovo imel tudi vaš otrok, saj je njen nastanek povezan tudi z neprimerno obutvijo. To 
so predvsem trdi čevlji, v sprednjem delu zašiljeni, premajhni in preozki čevlji in čevlji z 
visokimi petami. Navadno se ob rednem nošenju neprimerne obutve palec vse bolj pomika 
vstran. Na notranji strani stopala se ob palčevem sklepu zaradi pritiska obutve najprej 
pojavita oteklina in rdečina. Sledi zadebelitev kosti in mehkih tkiv, postopno pa tudi vse hujša 
bolečina in omejena gibljivost.  
 
Bolezen sčasoma napreduje v deformacijo ostalih prstov stopala, ki se kaže z njihovim 
nenormalnim položajem, pojavom otiščancev in bolečinami pri hoji. Obenem se lahko pojavi 
še bolečina in otiščanci v sprednjem delu podplata, pod drugim, tretjim in četrtim prstom – 
metatarzalgija. Najpogosteje so vzrok te bolečine sorazmerno predolge stopalne kosti, ki jih 
je zato med operacijo treba skrajšati. 
 
 

JE OPERACIJA NUJNA? 

 
Operacija deformacij na stopalih ni nikoli nujna.  
Na začetku si lahko pomagamo s primerno širokimi, udobnimi čevlji iz naravnih materialov 
(usnje, platno). Lahko uporabljamo ortopedske pripomočke (opornice, distančnike…), ki 
postavljajo palec v normalen položaj. Za lajšanje bolečin lahko uporabljamo protibolečinska 
mazila ali tablete. Pomagajo lahko tudi po meri izdelani ortopedski vložki. V primeru hujših 
deformacij se lahko predpiše tudi po meri izdelano ortopedsko obutev. 
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.  
 
 

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. 
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OPERACIJA 

 
Operacija poteka v regionalni ali splošni anesteziji in traja 30 do 90 minut. 
Obstaja mnogo različnih operativnih tehnik. Katera je najprimernejša za vas, je odvisno od 
stopnje deformacije palca in drugih prstov ter od stopnje okvare palčevega sklepa. 
Pri večini operativnih tehnik prežagamo palčevo kost (stopalnico) v bližini sklepa 
(osteotomija), jo zamaknemo, tako da popravimo deformacijo, in fiksiramo palec v normalen 
položaj. Pogosto prežagamo tudi osnovno prstnico palca, jo zamaknemo, korigiramo položaj 
in fiksiramo. Pri napredovalih deformacijah in nestabilnosti se lahko odločimo tudi za 
artrodezo oz. zatrditev TMT sklepa (t.i. Lapidus) ali osnovnega sklepa palca. Če so 
deformirani tudi ostali prsti, prežagamo še kosti teh prstov in jih fiksiramo v popravljenem 
položaju. Za fiksacijo uporabljamo kovinske žice, vijake in ploščice, včasih pa resorbilen 
(razgradljiv) material. Operacije lahko izvajamo odprto, s krajšimi (minimalno invazivna 
operacija) ali daljšimi kožnimi rezi, ali perkutano – kosti prežagamo s posebnim 
inštrumentom skozi mini kožne reze, dolge le prb. 2 mm. Pri perkutani korekciji prstov le-te 
fiksiramo v novem položaju s pomočjo pravilnega povijanja, brez osteosintetskega 
materiala, in pustimo, da se kosti med hojo same korigirajo v ustrezni položaj in tako 
zarastejo. 
 

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 
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.  
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Prvi dan po operaciji bomo rano previli. Namestili vam bomo poseben pooperativni čevelj, 
fizioterapevtka pa vas bo naučila pravilne hoje, po potrebi 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 šest do osem tednov po operaciji ne boste 
smeli obremenjevati, razen v primeru perkutane operacije, ko boste pooperativni čevelj 
praviloma uporabljali manj kot 2 tedna in nato po navodilu operaterja tudi pričeli z 
obremenjevanjem sprednjega dela stopala. 
 
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. 
Ko bomo na kontrolnem pregledu šest do osem tednov po posegu s pregledom in RTG 
slikanjem ugotovili, da so kosti zaraščene, vam bomo odstranili čevelj ali drugo imobilizacijo 
ter morebitno žico. Zatem boste postopno pričeli obremenjevati tudi prste in prešli na 
normalno obutev. Po dveh do treh mesecih lahko večina operiranih normalno hodi v 
normalni konfekcijski obutvi. Štiri do pet mesecev po operaciji je običajno možno tudi visoko 
stopanje na prste in športne aktivnosti. Modne, ožje čevlje boste lahko uporabljali šest 
mesecev po operaciji.  
V primeru perkutane operacije bo okrevanje hitrejše, odvisno predvsem od otekanja stopala 
in bolečine, vendar boste z obremenjevanjem sprednjega dela stopala in nošenjem 
normalne konfekcijske obutve pričeli mnogo prej. Jasna navodila boste prejeli ob odpustu 
od ortopeda, ki vas bo operiral, in fizioterapevtke. 
 
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, peta naj ne bo višja od 3 do 4 cm. Če boste obuli bolj modne 
čevlje, ki jih sicer načeloma odsvetujemo, se izogibajte daljše hoje ali stoje, nosite jih čim 
krajši čas, nato pa stopalo zmasirajte in dobro razgibajte. 
 
 

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! 


