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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

ARTRODEZA GLEŽNJA 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko s konzervativnim zdravljenjem ne moremo več ustrezno lajšati težav, ki so posledica 
artroze ali drugih artritisov gležnja, je morda čas, da se odločimo za operacijo. Ob tem večina 
pomisli na zamenjavo sklepa z umetnim. Pri obolenjih gležnja dosegamo boljše rezultate z 
artrodezo – zatrditvijo gležnja kot z vgraditvijo umetnega sklepa, ki je ustrezna rešitev le za 
manjšo skupino pacientov. 
 

KAJ JE ARTRODEZA? 

 
Artrodeza 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. 
 

KDO JE KANDIDAT ZA TA POSEG? 

 
Najpogosteje artrodezo predlagamo pacientom, ki imajo napredovalno obrabo (artrozo) 
gležnja – zgornjega skočnega sklepa, ki se kaže z bolečinami med hojo in v mirovanju ter z 
omejeno gibljivostjo. Lahko ugotavljamo tudi izolirano artrozo spodnjega skočnega sklepa – 
takrat zatrdimo le-tega, lahko pa zatrdimo tudi oba hkrati. 
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V kolikor ugotavljamo artrozo ostalih sklepov med nartnicami, napravimo artrodezo 
posameznega sklepa ali kombinacijo (t.i. dvojne ali trojne artrodeze). Obrabo sklepa 
ocenjujemo s kliničnim pregledom in RTG slikanjem.  
 
Artrodezo sklepov v zadnjem in/ali srednjem delu stopala lahko predlagamo tudi pacientom 
z napredovalo planovalgusno deformacijo stopala (ploskim stopalom), ki ni več 
korektibilna z ohranitvenimi posegi (osteotomije petnice in nartnic, posegi na mehkih tkivih 
– prenosi kit idr.). 
 

NAMEN POSEGA 

 

 Odprava bolečin. 

 Zatrjen sklep postane stabilen. 

 Bolnik lahko po zaključenem zdravljenju 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. 

 Poprava deformacije pri napredovali artrozi ali planovalgusni deformaciji stopala. 
 

RAZLOGI PROTI ARTRODEZI 

 

 Umeten sklep (endoproteza gležnja) je pri določenih pacientih vseeno boljša izbira. 

 Zmanjšana fleksibilnost in gibljivost. 

 Možnost zapletov, povezanih s slabim celjenjem operativne rane (sladkorni bolniki, 
bolniki s slabo prekrvavitvijo spodnjih udov…). 

 

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 natančna higiena 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 60 do 180 minut. Artrodezo lahko 
opravimo s klasično, odprto operacijo, ali pa minimalno invazivno – artroskopsko. 
 

KLASIČNA (ODPRTA) ARTRODEZA 
V primeru artrodeze gležnja – zgornjega skočnega sklepa je to večji operativni poseg, pri 
katerem navadno napravimo daljši kožni rez na sprednji strani gležnja. To metodo 
uporabljamo pri težjih oblikah artroze s hujšo deformacijo. Bolečine po operaciji so večje kot 
pri artroskopski metodi, čas zdravljenja je predvsem zaradi celjenja pooperativnih ran 
podaljšan, je pa stopnja zaraščanja nekoliko boljša. Operacijo izvedemo v splošni ali 
regionalni anesteziji in traja 60 do 120 min. 
V primeru artrodeze ostalih sklepov v zadnjem in/ali srednjem delu stopala napravimo več 
krajših kožnih rezov nad obolelimi sklepi. Odstranimo ostanke hrustanca in sklepe fiksiramo 
v normalnem položaju s ploščami in vijaki. 
 

ARTROSKOPSKA ARTRODEZA 
Za artroskopsko artrodezo se lahko odločimo pri izolirani artrozi zgornjega ali spodnjega 
skočnega sklepa, kjer še ni prišlo do napredovale deformacije. Operativni poseg opravimo 
pod kontrolo kamere – artroskopa. Na koži napravimo več manjših rezov, ki so veliki 
približno 1 cm, nato s pomočjo kamere in posebnih inštrumentov odstranimo ostanke 
hrustanca ter pod RTG kontrolo sklep fiksiramo z vijaki. Operacijo izvedemo v splošni ali 
regionalni anesteziji in traja 80 do 120 minut. Prednosti artroskopske artrodeze so manjše 
bolečine, manj zapletov, krajša hospitalizacija, boljši estetski izgled, hitrejše okrevanje, 
krajša imobilizacija z mavcem. Pomanjkljivost je nekoliko višja stopnja nezaraščanja v 
primerjavi z odprto artrodezo. Artroskopska artrodeza je v primerjavi s klasično operacijo za 
kirurga tehnično bistveno bolj zahtevna.   
 

PO OPERACIJI 

 
Po operativnem posegu boste še nekaj ur ležali v prebujevalnici. Nogo boste imeli 
imobilizirano v mavčevi longeti. Bolečine vam bomo lajšali z zdravili. Nato boste premeščeni 
nazaj na oddelek (izjemoma v enoto intenzivne terapije). 
Naslednji dan vam bomo rano previli, morda zamenjali mavec. Ob pomoči fizioterapevtke 
boste pričeli s hojo po opori bergel, brez obremenjevanja operirane noge.  
V domačo oskrbo boste odpuščeni z mavčevo longeto 2. do 4. pooperativni dan.  
Po operaciji boste imeli dolgotrajnejšo mavčevo imobilizacijo: običajno pet do šest tednov 
nehodilnega mavca in še štiri do šest tednov hodilnega mavca. 
Čas bolniškega staleža je približno štiri mesece. Dokončno je zdravljenje zaključeno po 
šestih do osmih mesecih. 
 

REZULTATI 

 
Rezultati artrodeze gležnja so običajno zelo dobri. Uspeh operacije je večji od 90%. 
Običajno je po zaključenem zdravljenju pri možna normalna hoja brez šepanja in bolečin, 
mlajši pacienti so sposobni tudi lažjih športnih aktivnosti. 
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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 rane ali sklepa (resen zaplet, ki se pojavlja v 1 do 3 %), 

 moteno celjenje kirurške rane (bolj pogosto pri odprti artrodezi in pri kadilcih), 

 prehodne ali trajne okvare žil in živcev, 

 podaljšano zaraščanje ali nezaraščanje kosti (pomeni, da bo sklep kljub operativnemu 
posegu še vedno boleč in gibljiv; pogosteje pri artroskopski), 

 krvavitev iz rane ali v sklep, 

 globoka venska tromboza in pljučna trombembolija, 

 komplikacije povezane z anestezijo in drugimi boleznimi bolnika.  

 
 

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. 

 


