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POVZETEK: 
Popolna ruptura Ahilove tetive je poškodba, kjer najbolj do izraza pride osebnost kirurga in njegova
izbrana metoda zdravljenja. Različne vrste konzervativnega zdravljenja in predvsem operativnih 
metod ter različnega časa imobilizacije so dodatno popestrile diagnostične metode, razne opornice 
iz novih materialov, nove metode fizioterapije in navsezadnje ritem družbe, ki praktično zahteva 
čimprejšnjo rehabilitacijo. Predstavljena je metoda zdravljenja popolnih ruptur Ahilove tetive kot 
del konzervativnega ali nadaljevanje operativnega zdravljenja s pomočjo VACOped opornice z 
nastavljivimi koti in ob spremljanju zdravljenja oziroma celjenja mesta rupture s pomočjo 
ultrazvoka, ki jo v naši bolnišnici izvajamo predvsem v obdobju zadnjih treh let z zelo spodbudnimi
kliničnimi rezultati in z opazno hitrejšim okrevanjem v primerjavi z klasičnim zdravljenjem z 
mavčevo imobilizacijo ter najpomembneje z zelo zadovoljnimi bolniki. 

ABSTRACT: Total rupture of Achilles tendon is an injury which highlights surgeon’s personality 
and preferable treatment of choice. Diverse methods of conservative and operative treatment, lenght
of immobilisation are complemented with new and improved diagnostic methods, various walking 
booths made of modern light materials, new physiotherapeuthic methods. After all rhytm of modern
society which demands fast recovery and return to full funcionality should also be considered. Our 
method of treatment of Achille’s tendon total rupture with the use of adjustable angle VACOped 
walking booth as part of conservative treatment or continuation of operative procedure augmented 
with site of the rupture ultrasound surveillance is described. It has been used in our department 
mainly in last three years with very promising clinical observations, faster recovery when compared
with clasical methods with cast imobilisation but most importantly with satisfaction of the treated 
patients.
 
Glavne stopnje zdravljenja poškodovanih oz. prekinjenih tetiv so:
 
       a) doseg ponovnega stika obeh delov (krnov) tetive, kar se lahko doseže konzervativno ali 
operativno 
       b) Dovolj dolga imobilizacija (zadržanje stika), da se tetiva zaceli oz. zabrazgotini 

c) Povrnitev funkcije, gibljivosti in moči
Zdravljenje ruptur Ahilove tetive se v osnovi ne razlikuje od zdravljenja poškodb ostalih tetiv. 
Zaradi velike obremenitve, hoje in anatomije ne moremo uporabljati klasičnih dinamičnih opornic, 
kot jih recimo uporabljamo pri zdravljenju poškodovanih ekstenzorjev in fleksorjev na roki, se pa 
temu do neke mere lahko približamo oziroma časovno prepletamo zgoraj naštete stopnje 
zdravljenja. 

Krna raztrgane Ahilove tetive lahko približamo konzervativno z uporabo mavca ali modernejših 
materialov (dorzalna longeta v plantifleksiji) ali novejših opornic oz. hodilnih čevljev (ang. walking
boots). Operativno lahko tetivo rekonstruiramo po odprti ali perkutani metodi z šivi po različnih 
avtorjih. Vsaka od metod ima svoje prednosti in slabosti, načeloma pa se kirurgi odločijo za eno od 
metod in pri njej vztrajajo. 

Ne glede na izbrano metodo pa je potrebno zadržati in zavarovati stik med poškodovanima deloma 
tetiv dovolj dolgo, da se lahko zacelita. Največkrat uporabljena metoda imobilizacije je bila okoli 3 



tedne imobilizacije z nehodilnim mavcem ali dorzalno longeto (omogoča prevezovanje rane) v 
plantifleksiji, ki zmanjša distrakcijske sile med krnoma, nato še 3 tedne hodilnega mavca v 
nevtralnem položaju stopala z namenom lažjega dosega dorzifleksije. Podobno kot pri različnih 
operativnih metodah pri kirurgih varira čas trajanja in tip imobilizacije ter koti plantifleksije. 
Takoj po odstranitvi imobilizacije se v večini primerov srečujemo s slabo gibljivostjo, 57 8. Goriški 
travmatološki dnevi togostjo skočnega sklepa, morebitno lokalno oteklino ali celo zarastlinami ob 
predolgi imobilizaciji, da o slabši moči niti ne govorimo. Tu je bistvena dobra fizioterapevtska 
obravnava. Celotna rehabilitacija (vsaj klinični del) po takšni poškodbi traja od 3 do 6 mesecev, 
določene težave bolnikov ostajajo dlje.
 
Začetni del zdravljenja je do neke mere odvisen od komorbiditete bolnika, njegovih želja in 
operativnih zmožnosti, zanesljivo pa zelo subjektiven od kirurgovih preferenc zdravljenja in 
osvojene kirurške tehnike. Na ta del imamo zelo malo vpliva, na drugo stopnjo zdravljenja pa 
bistveno več. Z razvojem novih materialov in posebnih opornic, ki nam omogočajo dosego različnih
položajev stopala, pa so se odprle nove, bolj dinamične možnosti zdravljenja, še posebej v 
kombinaciji s slikovnim spremljanjem dogajanja na samem mestu poškodbe. Prav v tej fazi je 
mogoče doseči največji napredek v pridobivanju gibljivosti in funkcionalnosti tetive, hkrati pa 
izboljšati tudi kvaliteto življenja in mobilnost bolnika. Dobra fizioterapija v naslednji fazi pa je še 
vedno nepogrešljiva za dosego odličnega rezultata in zadovoljstva bolnika. 

V naši bolnišnici imamo na voljo izposojo VACOPED opornice oz. hodilnega škornja, ki nam 
omogoča nastavitev kotov od 35º plantifleksije do 15º dorzifleksije, v razmakih po 5 stopinj. Gre za
fiksirani položaj stopala v opornici, s pomočjo katere bolnik hodi in nogo obremenjuje. Možna je 
tudi omejitvena nastavitev dveh kotov (ROM), med katerima bolnik lahko giblje, vendar te 
možnosti ne uporabljamo. V zadnji fazi uporabe opornice (v 5 do 6 tednu od poškodbe), bolniku 
dovolimo običajno 5, največ pa 10 stopinj dozifleksije, če nima težav ali bolečin. 

Slika 1: nastavljivi koti VACOped opornice, stopalo oz. gleženj je fiksiran 

Slabosti ‘’klasične’’ imobilizacije z mavcem so možnost nastanka GVT, nezmožnost obremenitve v 
prvih 3 tednih, bolniki ta čas držijo koleno v fleksiji, prav tako ni dela mišic. Potrebna je menjava 
imobilizacije oziroma izdelava novega mavca, ki se ponovno mora posušiti, znane so razne težave 
pod mavcem, težave pri higieni, zlasti je težko prenašati mavec poleti. Večja je poraba materiala pri 
prevezah, zlasti pri longetah. Po naših izkušnjah in izkušnjah naših pacientov je pri uporabi 
VACOped oponice manjša možnost tromboze, saj večinoma hodijo že po tednu uporabe brez bergel,
opornico lažje prenašajo, imajo boljše možnosti higiene in so na splošno bolj mobilni in aktivni med
samim zdravljenjem, kar je lahko tudi težavno, saj smo imeli primere, ko so z opornico vozili kolo, 
avto ali celo plezali po lestvi. 



PRINCIP ULTRAZVOČNEGA SPREMLJANJA IN PROTOKOL UKREPANJA 

Ultrazvok nam poleg hitre diagnostike obsega in lokacije rupture ter stanja tkiv v okolici (edem, 
hematomi, vnetje, tendinoza, tekočina ob tetivi...) omogoča tudi spremljanje celjenja mesta rupture, 
stopnjo razgradnje šivov, sam potek šivov in apozicijo krnov, kar nam govori o kvaliteti operativne 
oskrbe (pomembno pri perkutanih, slepih metodah). Dinamični ultrazvok nam ob dorzifleksiji 
stopala pomaga oceniti napredovanje celjenja oz. formacijo in kvaliteto brazgotine (ehogenost, 
homogenost). Če pri dorzifleksiji ni distrakcije krnov, brazgotina pa ima več hiperehogenih delov 
(ob opombi da so v tej fazi vse brazgotine nehomogene), je celjenje dobro. Spremljamo tako 
konzervativno kot operativno zdravljene rupture. 

Predoperativno oz. ob sami poškodbi določimo mesto in potek rupture, obseg rupture, kot 
plantifleksije, pri katerem se krna stikata, ter še eventuelno ostalo patologijo. Pri konzervativni 
terapiji nastavimo začetni kot VACOPED opornice za 5 stopinj plantifleksije več od izmerjenega pri
apoziciji krnov in tak kot zadržimo 10 dni, nato sledi UZ kontrola. Če ni večjih bolečin in UZ pri 
dorzifleksiji stopala za 10 stopinj od nastavljenega kota ne pokaže razmaka krnov, se kot 
plantifleksije zmanjša za 5 stopinj (1 razmak na opornici), Postopek ponavljamo na 5 do 6 dni. Pri 
razmikanju krnov pač ostanemo pri enakem kotu za 5 dni, nato postopek ponovimo. Podobno 
ukrepamo pri operativno zdravljenih rupturah, le da tu začnemo uporabljati opornico 5 do 7 dan po 
operaciji (da se ne bi zamazala vakuumska blazina s krvjo iz rane), prvo zmanjšanje kota pa je čez 5
dni in sicer na izmerjeni kot apozicije. Ko dosežemo nevtralni kot (menjava podplata na opornici), 
položaj zadržimo za teden dni nato pa poskusimo z dorzifleksijo 5 stopinj, če bolnik nima bolečin. 

Po zmanjšanju kota za 5 stopinj bolniki v večini primerov opisujejo blago bolečino in občutek 
zategovanja tetive, ki po enem dnevu izgine. V treh primerih smo morali z menjavo kota počakati 
za 5 dni (majhna distakcija krnov, ki pa jih ob kontrolnem UZ ni bilo več). Bolnikom že takoj ob 
začetku uporabe opornice dovolimo polno obremenitev oziroma do meje bolečine. Če bolnik nima 
narejenega UZ pred poškodbo (nima določenega apozicijskega kota), začnemo z nastavitvijo na 25 
stopinj plantifleksije. V nobenem primeru ne popravljamo kota za več kot 5 stopinj. 

Protokol ukrepanja 

KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE:
 

1. UZ in nastavitev začetnega kota opornice na apozicijski kot + 5º za 10 dni, dovoljeno 
obremenjevanje noge do meje bolečine. Po 10 dneh UZ.

2. na 5 dni zmanjšujemo kot za 5º, če ni razmika krnov tetive pri dorzifleksiji stopala za 10º od
nastavljenega kota. UZ vsaj na vsaki drugi menjavi kota. 

3. Ob UZ vidni distrakciji krnov zadržimo nastavljeni kot za 5 dni, nato UZ 
4. Zaključimo z vsaj petimi dnevi dorzifleksije za 5 do 10º, intermitentna uporaba VACOped 

opornice 
5. FTH in po možnosti UZ ob končanem zdravljenju 

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE (ne glede na tip operacije) z predhodnim UZ
 

1. 5 dni dorzalna longeta v plantifleksiji (zaradi prevez, morebitno umazanje opornice s krvjo)
2. nastavitev začetnega kota opornice na apozicijski kot + 5º za 5 dni, dovoljeno 

obremenjevanje noge do meje bolečine. Po 10 dneh UZ. 
3. nadaljujemo enako kot pri konzervativnem zdravljenju od točke 2 dalje 



OPERATIVNO ZDRAVLJENJE (ne glede na tip operacije) brez predhodnega UZ 

1. 5 dni dorzalna longeta v plantifleksiji (zaradi prevez, morebitno umazanje opornice s krvjo)
2. začetni kot 25º plantifleksije, izjemoma 20 z dovoljenjem operaterja, obremenitev do meje 

bolečine 
3. nadaljujemo enako kot pri konzervativnem zdravljenju od točke 2 dalje 

KLINIČNA OPAŽANJA IN ZAPLETI 

VACOped opornico smo v naši bolnišnici pričeli uporabljati leta 2013, sprva po navodilih 
proizvajalca (začetna nastavitev na 30 stopinj za 2 tedna, nato 2 tedna 15 stopinj, nato 0 stopinj), z 
sočasnim ultrazvočnim spremljanjem pa smo hitro ugotovili, da je dovolj že 5 stopinj večji kot od 
kota, kjer pride do stika krnov tetive (poimenovali smo ga apozicijski kot), ta pa je v večini 
primerov znašal 20 stopinj plantifleksije. Z manjšanjem kota po 5 stopinj smo razen pri že 
omenjenih treh primerih prišli v dobrih 3 tednih do nevtralnega kota, zadnji teden pa pri vseh 
pacientih poskusili z 5 stopinj, v 4 primerih pa 10 stopinj dorzifleksije. Vse paciente z VACOped 
opornico ter ostale lastne paciente z rupturo Ahilove tetive, ki se za opornico niso odločili, je z 
ultrazvokom spremljal avtor članka. 

               Popolne rupture  OP: perkutano   OP: odprto   konzervativno   Delne rupture  VACOped 

 2013                 12                     3 (0)               9 (2)                 0                      6 (1)                  3 
 2014                   7                     1 (1)               5 (1)                 1 (0)                5 (1)                  3 
 2015                 10                     2 (2)               6 (3)                 1 (0)                6 (2)                  7 
 2016                   7                     0                     6 (2)                 1 (1)                6 (0)                  3
 
skupaj               36                      6 (3)             26 (8)                 3 (1)              23 (4)                16 

Tabela 1: število popolnih in delnih ruptur po metodi zdravljenja (v oklepaju število pacientov, ki so
uporabljali vacoped opornico). Popolne rupture so rdeče označene. 

Noben naš pacient ob odstranitvi mavca ni zmogel dorzifleksije nad nevtralnim kotom, vsi so imeli 
tudi omejeno plantifleksijo in določeno stopnjo arofije goleničnih mišic, medtem pa smo v vseh 
primerih uporabe VACOped opornice takoj po odstranitvi ugotavljali praktično polno gibljivost v 
gležnju, opaznejšo atrofijo tricepsa goleni le v enem primeru, v nobenem primeru pa ni bilo tipne 
zadebelitve Ahilove tetive na mestu rupture ali otekline v paraahilarnih prostorih. Vsi tako 
zdravljeni pacienti so prenehali uporabljati bergle že po okoli 7 do 10 dneh uporabe opornice. 
Fizioterapevtska obravnava se je usmerila bolj v pridobitev moči v stopalu in gležnju, stopanju na 
prste in peto, odrivu in propriocepciji, saj pridobivanje gibljivosti ni bilo potrebno. S tega stališča 
lahko sicer rečemo, da se je čas zdravljenja skrajšal v primerjavi z bolniki, kjer je bila uporabljena 
klasična imobilizacija z mavcem, vendar pa zaradi različnih čakalnih dob na fizioterapijo v realnosti
tega ne moremo trditi. Omeniti je potrebno še, da kljub pacientu prijaznejšem načinu imobilizacije 
ter boljšem funkcionalnem statusu ob odvzemu opornice ter zgodnejši fizioterapiji, vsaj v naši 
skupini pacientov, na dolgi rok nismo opazili pomembnejših razlik v končnem funkcionalnem 
rezultatu zdravljenja. 

ZAPLETI pri zdravljenju z VACOped opornico: 
– 1x odrgnina kože (pacient prejel premajhno opornico)
– 1x poslabšanje že pred rupturo prisotnega tendinitisa peronealnih tetiv 
– 2x rdečina rane, v obeh primerih površinsko vnetje ob podkožnem šivu 
– 2x parestezije na stopalu po perkutani oskrbi (ni v direktni povezavi z opornico) 



RAZLIKE MED NAŠO METODO IN PRIPOROČILI PROIZVAJALCA 

Vsaj pri naši skupini pacientov se je izkazalo, da je za začetno nastavitev kota dovolj že kot, kjer se 
krna tetive priležeta z dodanimi 5º plantifleksije kot varnostni faktor. Poleg tega večina kirurgov 
nekoliko zategne oba krna s šivom. Pretirano zategovanje lahko naguba mesto rupture, kar poleg 
tenzije vodi do kasnejše zadebelitve tetive. Z UZ preiskavo pa smo ob začetnem kotu 30º 
plantifleksije po priporočilih proizvajalca prav tako opažali nagubanje tetive na mestu rupture, 
prekrivanje (t.i. overlap) predvsem pri konzervativno zdravljenih rupturah ter znake ohlapnosti 
tetive. Pri priporočeni menjavi s 30º na 15º ter nato na nevtralni kot so bolniki poročali o občutku 
zategovanja in zmerni do močnejši bolečini, medtem ko noben od naših bolnikov ni poročal o 
bolečini nad 3 po VAS lestvici po menjavi kota za 5 stopinj, v vmesnem času pa so bile bolečine še 
manjše. Ker opornica omogoča stopanje na nogo s fiksiranim gležnjem in je sama tetiva 
obvarovana, spodbujamo stopanje na nogo in obremenitev do meje bolečine (v večini naših 
primerov je bila to polna obremenitev) že takoj po namestitvi opornice in ne po dveh tednih, kot so 
to priporočila proizvajalca. Omeniti je potrebno še, da je možno voditi pacienta s spreminjanjem 
naklona za 5º enako uspešno tudi po slepi metodi brez vmesnega UZ spremljanja, če preiskave ne 
delamo sami ali pa nam ni vedno dostopna, priporočamo pa vsaj UZ pred začetkom zdravljenja in 
določitev apozicijskega kota. 

ZAKLJUČEK 

Čeprav najverjetneje na končni izid zdravljenja popolne rupture Ahilove tetive uporaba opornice ne 
vpliva, pa lahko z uporabo opornic z nastavljivimi koti zelo olajšamo življenje predvsem v času 
imobilizacije in zgodnje rehabilitacije, z sočasnim ultrazvočnim spremljanjem pa pomembno 
zmanjšamo bolečino, oteklino, nastanek zadebelitev na mestu rupture in občutek zategovanja ter 
atrofijo mišic goleni, hkrati pa nam ultrazvok omogoča še zgodnje odkrivanje morebitnih zapletov. 
Vsi naši bolniki, ki so uporabljali opornico, so bili z rezultatom po odstranitvi opornice zelo 
zadovoljni in visoko motivirani za nadaljevanje zdravljenja in rehabilitacijo, v nasprotju z velikim 
številom bolnikov, ki za tako vrsto imobilizacije niso bili preveč motivirani, predvsem zaradi visoke
cene izposoje ali nakupa opornice, kar bo potrebno v bodoče urediti in se približati bolj razvitim 
državam, ki so že zdavnaj preračunale stroške zdravljenja in trajanja bolniškega staleža. 
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