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KOMPLEKSNA POŠKODBA KOLENSKEGA SKLEPA PRI ALPSKEM SMUČANJU
– ŠTUDIJA PRIMERA

Jan Marolt

POVZETEK:

Alpsko smučanje je najbolj priljubljen zimski šport v katerem uživa več sto milijonov
posameznikov. S priljubljenostjo in razvojem smučarske opreme narašča število poškodb. Cilj
diplomske naloge je bil s pomočjo literature poiskati glavne dejavnike tveganja in mehanizme
za nastanek poškodb kolenskega sklepa pri alpskem smučanju. V diplomskem delu je povzetih
več raziskav, ki so bile opravljene na temo poškodb pri alpskem smučanju. V nalogi je opisana
tudi lastna izkušnja s poškodbo kolenskega sklepa in komplikacijami, ki so bile posledice padca
na smučarski tekmi.
V uvodu je kratka predstavitev alpskega smučanja, sodobna smučarska tehnika in njen vpliv na
poškodbe. V nadaljevanju je opisana anatomska sestava kolenskega sklepa, mehanika in
mišični sistem.
V jedru so zajete številne raziskave različnih avtorjev. Navedli smo vzroke za nastanek
poškodbe, kjer so zajeti tudi notranji in zunanji dejavniki tveganja. Opisali smo kaj se dogaja
ob poškodbi ter kaj povzroča nastanek poškodbe. Predstavili smo diagnosticiranje poškodbe,
kjer so opisani nekateri testi za ugotavljanje poškodbe posamezne strukture kolenskega sklepa
in radiološke raziskave. Opisan je primer poškodbe in nadaljnje komplikacije skozi več
operativnih posegov. Podrobneje so opisane tudi vse poškodovane strukture in možni načini
zdravljenja.
Naloga se zaključuje s povzetkom ugotovitev raziskav, kritično evalvacijo načinov odpravljanja
poškodb kolenskega sklepa pri alpskem smučanju in mislijo o nadaljnjem ozaveščanju tako
rekreativnih kot profesionalnih alpskih smučarjev o upoštevanju nevarnosti v alpskem
smučanju, ustrezni predpripravi in upoštevanju rehabilitacijskega programa za uspešno vrnitev
na bele strmine.
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COMPLEX KNEE JOINT INJURY IN ALPINE SKIING – CASE STUDY

Jan Marolt

ABSTRACT:

Alpine skiing is the most popular winter sport practiced by hundreds of millions of people. The
popularity of the sport and the development of skiing equipment brought about an increase in
the number of injuries. The goal of this thesis is to use literature in order to identify the main
risk factors and mechanisms for knee joint injuries in alpine skiing. The thesis summarises
several studies that were conducted on the topic of alpine skiing injuries, and it also describes
the personal experience of suffering a knee joint injury and the complications that were the
result of a crash in an alpine skiing race.
The introduction features a short presentation of alpine skiing, the modern skiing technique and
its impact on injuries. It is followed by a description of the anatomical structure of the knee
joint, its mechanics and muscular system.
The main body of the thesis covers numerous research papers by various authors. The thesis
lists the causes for injuries, also taking into account internal and external risk factors. It
describes what happens when an injury occurs and what causes it. It presents injury diagnostics
describing certain tests for determining an injury of an individual knee joint structure as well
as radiological research. It presents an example of an injury with further complications through
several surgeries. It also gives a detailed account of all the damaged structures and the possible
treatment methods.
The thesis concludes with a summary of the research findings, a critical evaluation of the
methods of treating knee joint injuries in alpine skiing, and a consideration on creating
awareness among recreational and professional alpine skiers about the dangers of alpine skiing,
proper preliminary preparation and the importance of following a rehabilitation programme for
a successful return to the slopes.
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1 UVOD
Alpsko smučanje je zimski šport v katerem uživa več sto milijonov ljudi po celem svetu. V
današnjem času si želi biti vse več ljudi aktivnih tudi v zimskem času, zato zanimanje in
priljubljenost nad zimskimi športi iz leta v leto narašča. Izmed vseh zimskih športov je alpsko
smučanje najbolj razširjeno, tako v tekmovalnem kot tudi v rekreativnem smislu (Lešnik in
Žvan, 2013). Smučarsko populacijo predstavljajo ljudje različnih starosti in smučarskega
znanja, od začetnikov do tekmovalcev v alpskem smučanju. Sulheim, Holme, Rodven, Ekeland
in Bahr (2011) ugotavljajo, da kljub vse boljši varnostni opremi, tehnologiji in nenazadnje boljši
splošni kondicijski predpripravi posameznikov, se pogostost poškodb v zimskih športih vsako
leto stopnjuje in prav alpsko smučanje sodi med zelo tvegane športe za poškodbo.
Bere idr. (2011) menijo, da je napredku športa podvrženo tudi alpsko smučanje. Smuči z
izrazitejšim stranskim lokom niso nič novega, vendar moramo poudariti, da le-te poleg vseh
prednosti, prinašajo tudi pasti, ki se kaj hitro sprevržejo v bolečino in poškodbo. Kröll, Spörri,
Gilgien, Schwameder in Müller (2015) trdijo, da se je spremembam geometrijskih lastnosti
smuči morala prilagoditi tudi tehnika smučanja, s tem pa so se začele spreminjati tudi vrste
smučarskih poškodb. S povečano hitrostjo in posledično večjimi silami na smučarja samega sta
v največji meri izpostavljena kolenski sklep in hrbtenica. Tako so danes izmed vseh poškodb
pri tekmovalcih v alpskem smučanju še vedno na prvem mestu poškodbe kolenskega sklepa
(poškodbe meniskusov, vezi in hrustanca). Večina preiskovalcev se strinja, da je poškodba
medialne kolateralne vezi najpogostejša pri alpskem smučanju, vendar se v večini primerov
zdravo ne-operativno. Medtem ko so drugi mnenja, da med poškodovanimi vezmi kolenskega
sklepa prevladuje poškodba sprednje križne vezi (Deady in Salonen, 2010). Slednjo si
največkrat poškodujemo ob izgubi ravnotežja s pomikom težišča telesa nazaj proti repom smuči
in sočasnem odklonu telesa proti bregu. Ta predstavlja kar 46% vseh poškodb vezi (Hadžić in
Dervišević, 2005). Ker poškodba sprednje križne vezi pogosto vodi do nestabilnosti kolenskega
sklepa in razvoja sekundarnega osteoartritisa, spada med klinično najbolj pomembne poškodbe
kolena (Deady in Salonen, 2010).
Rehabilitacija je proces, pri katerem športnik skuša ponovno vzpostaviti organizem v stanje
pred poškodbo oziroma se temu stanju čimbolj približati. Glavni cilj pri rehabilitaciji športnih
poškodb je povrniti športnika na raven funkcioniranja pred poškodbo. Poznavanje vsebin in
nalog rehabilitacije po poškodbi kolenskega sklepa je bistvenega pomena za hitro, predvsem pa
uspešno vrnitev v trenažni in tekmovalni proces. Z delom operaterja zdravljenje še zdaleč ni
zaključeno, ampak se le-to šele začenja. Uspešnost zdravljenja je odvisna predvsem od
poškodovanca samega. Za uspešnost obravnave in izdelave rehabilitacijskega programa je
nujno potrebno dobro poznavanje anatomije, biomehanike kolenskega sklepa, mehanizem
poškodbe, načinov zdravljenja, ter bistvenih zakonitosti treninga, da lahko športniku
omogočimo varno vrnitev v tekmovalni proces (Mesesnel, 2005).
V diplomskem delu se bom opredelil na lastno poškodbo kolenskega sklepa in rehabilitacijski
proces po več operativnih posegih. Predstavil bom kompleksno poškodbo kolena, ki je
posledica padca na tekmovanju v alpskem smučanju (poškodba sprednje križne vezi in
medialnega meniskusa) in ponovno poškodbo (ponovna poškodba sprednje križne vezi,
lateralnega meniskusa, medialnega hrustanca) po končani rehabilitaciji oziroma v začetku
trenažnega procesa in ponovnega privajanja na smuči.

1.1 KOLENSKI SKLEP
1.1.1 ANATOMIJA
Kolenski sklep (articulatio genus) je največji sklep v telesu, v katerem artikulirajo stegnenica
(femur), golenica (tibia) in pogačica (patella). Sklepni površini stegnenice in golenice sta
neskladni (kondilarne sklepne ploskve), zato sta med njima dva polmesečata vezivno
hrustančna vložka imenovana meniskus (meniscus lateralis in meniscus medialis). Medialni
meniskus je manj gibljiv od lateralnega (Štiblar, Cvetko, Cör, Marš in Finderle, 2012).
Medialni meniskus ima obliko odprte črke C, spredaj je priraščen na sprednji rob golenice,
zadaj pa v bližini zadajšnjega goleničnega roba, na medialni strani pa se zrašča s tibialnim
kolateralnim ligamentom. Lateralni meniskus se spredaj narašča tik pred interkondilarno
eminenco, zadaj pa tik za njo (Kobe, Dekleva, Lenart, Širca in Velepič, 2010).
Pogačica je vložena v tkivo štiriglave iztezalke kolena (musculus quadriceps femoris); kita je
kot pogačnična vez (ligamentum patellae) pripeta na grčavino golenice (tuberositas tibiae).
Spredaj je med obema kondiloma stegnenice sklepna površina pogačice (facies articularis
patellae) pa kateri pri upogibanju kolena drsi pogačica (Kobe idr., 2010).

Slika 1. Kolenski sklep (Štiblar, idr., 2012).

Na Sliki 1 je prikazan kolenski sklep od spredaj (a) in pogled na golenico od zgoraj (b).
Sklepna ovojnica kolenskega sklepa je široka in dokaj ohlapna, zato jo z vseh strani krepijo
vezi (Štiblar idr., 2012). Vezivni sloj sklepne ovojnice nima lastnih niti, temveč jih dobi od
vezi, ki ojačujejo sklepno ovojnico. Spredaj ojačujejo sklepno ovojnico; ligamentum patellae
in retinakul patele, zadaj ligamentum popliteum obliqum in ligamentum popliteum arcuatum,
ter s strani ligamentum collaterale mediale in ligamentum collaterale laterale.

V samem kolenskem sklepu so naslednje vezi; ligamentum transversum genus (spaja sprednja
kraka obeh meniskov), ligamentum cruciatum anterius in ligamentum cruciatum posterius
(povezujeta stegnenico in golenico, postavljeni sta tako, da je v vsakem položaju kolena eden
od njiju napet, drugi pa sproščen oz. ohlapen) (Kobe idr., 2010).

1.2 MEHANIKA
Kolenski sklep sodi po mehaniki med kombinirane sklepe: tečajast in čepast – s prečno in
vzdolžno osjo (Štiblar idr., 2012). V njem lahko upogibamo (fleksija) in iztezamo (ekstenzija)
– amplituda med fleksijo in ekstenzijo znaša okoli 145˚; pri upognjenem kolenu, ko sta
obstranski vezi sproščeni pa je mogoča tudi rotacija (notranja rotacija je nekoliko obsežnejša
od zunanje) – amplituda med notranjo in zunanjo rotacijo znaša nekje 40˚ (Kobe idr., 2010).

1.3 MIŠIČNI SISTEM
Primarna naloga mišic kolenskega sklepa je krčenje, izteg ter notranja in zunanja rotacija
stegnenice na golenici.

Slika 2. Mišice kolenskega sklepa (Štiblar idr., 2012)

Slika 2 prikazuje mišice kolenskega sklepa: a) štiriglava stegenska mišica, krojaška mišica in
mišica gastroknemius; b) velika primikalka, dvoglava stegenska mišica, polopnasta in
polkitasta mišica; c) sloka mišica; d) podkolenska mišica in dvoglava mečna mišica.
Dvoglava stegenska mišica (musculus biceps femoris) je sestavljena iz dolge glave (caput
longum) in kratke glave (caput breve).
 Izvor: caput longum: grča sednice (tuber ischiadicum); caput breve: spodnja polovica
hrapave črte stegnenice (labium laterale lineae asperae);
 Narastišče: kita obeh glav se združi in pripne na glavo mečnice (caput fibulae);
 Funkcija: dolga glava izteza kolk, obe glavi upogibata koleno in ga obrača navzven

Polopnasta mišica (musculus semimembranosus) je sestavljena iz dveh medialnih in enega
lateralnega snopa; lateralni snop kot ligamentum popliteum obliquum krepi sklepno ovojnico
iz dorzalne strani kolenskega sklepa (Kobe idr., 2010).
 Izvor: sednična grča (tuber ischiadicum), z njega izvira s krepko kito;
 Narastišče: lateralni snop kot ligamentum popliteum obliquum krepi sklepno ovojnico
kolenskega sklepa; medialni sprednji snop tetive je izpod ligamentum collaterale
mediale ter je pripet na sprednjo stran medialnega kondila golenice; medialni zadajšnji
snop tetive je pripet na zadajšnjo površino medialnega goleničnega kondila
 Funkcija: izteza kolk, upogiba koleno
Polkitasta mišica (musculus semitendinosus) je dolga mišica na zadnji strani stegna.
 Izvor: sednična grča (tuber ischiadicum);
 Narastišče: skupaj s krojaško in sloko mišico tvorijo pes anserinus;
 Funkcija: izteza kolk, koleno upogiba in ga obrača navznoter
Dvoglava mečna mišica (musculus gastocnemius) je sestavljena iz lateralne glave (caput
laterale) in medialne glave (caput mediale).
 Izvor: caput laterale: lateralni epikondil, dorzalna površina stegnenice in sklepna
ovojnica kolenskega sklepa; caput mediale: medialni epikondil, dorzalna površina
stegnenice in sklepna ovojnica kolenskega sklepa;
 Narastišče: kiti obeh glav se spojita s kito velike mečne mišice (musculus soleus) v
skupno kito – petna (Ahilova) kita in pripneta na grčo petnice (tuber calcanei);
 Funkcija: upogib kolena pri večjih kotih upogiba (>90°), plantarni upogib gležnja
(primarna funkcija)
Podkolenska mišica (musculus popliteus)
 Izvor: lateralni kondil stegnenice in sklepna ovojnica;
 Narastišče: skupaj z Ahilovo kito se pripne na petnico (calcaneus);
 Funkcija: je sekundarna upogibalka koleno in rotira koleno navznoter; mišica prispeva
k postero-lateralni stabilnosti kolena (Maeseneer idr., 2001)
Krojaška mišica (musculus sartorius) je najdaljša mišica v človeškem telesu.
 Izvor: sprednji zgornji trn črevnice (spina iliaca anterior superior);
 Narastišče: poteka preko stegna navzdol in medialno, ter se kitasto pripne na medialni
kondil golenice;
 Funkcija: fleksor kolčnega in kolenskega sklepa, ter zaradi svojega poteka tudi zunanji
rotator kolčnega sklepa in notranji rotator kolenskega sklepa (Kobe idr., 2010). Prav
zaradi tega imena je poimenovana krojaška mišica, saj so krojači včasih prekrižali noge,
da so lahko šivali na notranji strani kolena. Ta gib, ki združuje vse prej navedene,
omogoča ravno krojaška mišica.
Sloka mišica (musculus gracilis)
 Izvor: sramnica (ramus inferior ossis pubis);
 Narastišče: grčavina stegnenice (tuberositas tibiae);
 Funkcija: primikalka kolka, šibka upogibalka kolena in ga rotira navznoter

Štiriglava stegenska mišica (musculus quadriceps femoris) je najmočnejša mišica v človeškem
telesu. Tvorijo jo 4 mišice (Štiblar idr., 2012).
 Izvor m. rectus: sprednji spodnji trn črevnice (spina iliaca anterios inferior) in zgornji
rob sklepne ponvice kolka (acetabulum),
 Izvor m. vastus lateralis: veliki obrtec (trochanter major) in na hrapavi črti (linea aspera)
stegnenice,
 Izvor m. vastus medialis: hrapava črta (linea aspera) stegnenice,
 Izvor m. vastus intermedius: sprednja površina stegnenice in distalna polovica linea
aspere;
 Narastišče: kite vseh štirih glav se nad pogačico združijo ter se skupno pripno na
grčavino golenice (tuberositas tibiae);
 Funkcija: edina iztegovalka kolena, prema stegenska mišica je tudi upogibalka kolka

1.4 CILJI IN ODPRTA VPRAŠANJA
Diplomska naloga je monografskega tipa, kar pomeni, da bomo uporabili deskriptivno metodo
dela. Za analizo primera študije bomo pregledali domačo in tujo literaturo. Glavno vprašanje
študije primera: kaj je bilo dobro opravljeno po poškodbi kolenskega sklepa in kje so bile
pomanjkljivosti, ki so mogoče vplivale na ponovno poškodbo.
Namen diplomske naloge je predstaviti študijo primera poškodbe kolenskega sklepa in
predstaviti ugotovitve različnih raziskav o poškodbi sprednje križne vezi, meniskusov in
hrustancev pri alpskem smučanju.
Cilj diplomske naloge je opisati vzroke zaradi katerih pride do poškodb kolenskega sklepa pri
alpskem smučanju, opredeliti glavne dejavnike tveganja za nastanek in opisati diagnosticiranje
poškodbe. Glavni cilj predstavitev primera poškodbe je opisati pomanjkljivosti in prostor za
izboljšave v času same rehabilitacije.

2 JEDRO
2.1 DIAGNOSTIČNI POSTOPKI ZA UGOTOVITEV POŠKODBE
KOLENSKEGA SKLEPA
2.1.1 ANAMNEZA
Izvedeti moramo ali so se težave pričele spontano ali po poškodbi. Ob poškodbi so pomembni
podatki o mehanizmu in položaju uda pri poškodbi. Ali se je koleno izpahnilo ali zataknilo,
zablokiralo oz. zaskočilo. Pridobiti je potrebno vse podatke o predhodnih poškodbah in
zdravljenjih.

2.1.2 KLINIČNI PREGLED
Pregleduje se vedno primerjalno – obe koleni. Oceni se hojo, os in položaj kolena, morebitno
oteklino in podplutbe. Pri otipavanju se oceni temperaturo kože, oteklino, tekočine v sklepu.
Potrebna je tudi ocena občutljivosti poškodovanega mesta in atrofije stegenskih mišic in
kontrakcije m. quadriceps pri iztegnjenem kolenu.
Ugotoviti je potrebno aktivno in pasivno gibljivost kolena – ter morebitne krepitacije in
bolečine ter istočasno moč, predvsem m. quadriceps.
Teste stabilnosti kolena se naredi, ko se sumi na poškodbo vezi. Pri tem kirurgi ločujejo med
individualno ohlapnostjo sklepa, ki jo najdemo tudi na zdravem spodnjem udu, kar pa je lahko
zavajajoče pri oceni poškodovanega kolena. V kolenskem sklepu se ugotavlja nestabilnost v
frontalni in sagitalni ravnini. Herman, Antolič in Pavlovčič (2006) navajajo, da je nestabilnost
v frontalni ravnini običajno posledica prizadetosti stranskih kolenskih vezi, pri okvari sprednje
križne vezi pa ugotavljamo anteromedialno nestabilnost. Pri okvari sprednje ali zadnje križne
vezi nastane nestabilnost v sagitalni ravnini. Za ugotavljanje nestabilnosti sklepa se uporabi
posebne teste. Okvaro oziroma prizadetost sprednje križne vezi se ugotavlja s tako imenovanim
Lachmanovim testom, sprednjim predalčnim testom in pivot shift testom.
Za ugotovitev poškodbe meniskusov je najpomembnejša anamneza. Pomemben je opis
nastanka poškodbe. Takojšnja blokada pri poškodbi dokazuje, da je meniskus pomičen in se je
vkleščil med kondil stegnenice in golenice. Pri nekaterih poškodbah meniskusa je pozitiven
McMurrayev test, ki se kaže kot preskok in močna bolečina v kolenu. Lahko pa so prisotne le
boleče krepitacije v predelu zunanje ali notranje sklepne špranje Zanesljivost kliničnega
pregleda je pri poškodbi meniskusa znatno manjša kot pri zanesljivosti pri ugotavljanju poškodb
vezi.

2.1.3 SLIKOVNE PREISKAVE
Rentgensko slikanje (RTG) kosti oziroma sklepa v dveh projekcijah je osnovna slikovna
preiskovalna metoda za oceno skeletnih bolezni in poškodb. Z njo se oceni anatomsko os,

kakovost kosti, prisotnost osteoporoze, skleroze, pregledamo korteks in medulo. Pri sklepu se
oceni tudi sklepno špranjo (debelina hrustanca), morebitne erozije, neravnost sklepnih površin,
periferno nastajanje nove kosti – osteofite in prisotnost prostih hrustančno – kostnih telesc.
Računalniško tomografija (CT) se uporabljamo pri diagnostiki poškodb skeleta. Herman idr.
(2006) menijo, da gre za nepogrešljivo preiskovalno metodo, kjer lahko določen predel telesa,
kosti pogledamo v prečnem pogledu.
Magnetna resonanca (MR) je v zadnjem času vse bolj uporabna diagnostična metoda, katera
omogoča dober pregled mehkih delov v različnih presekih. Pomembna kot del predoperativne
diagnostike za oceno določenih nerazjasnjenih stanj , ki jih ne uspemo opredeliti z drugimi
diagnostičnimi metodami. Danes je MRI preiskava kolena zlati standard za ugotavljanje
poškodb kolena.

2.1.4 ARTROSKOPIJA
Artroskopija je najbolj zanesljiva diagnostična metoda za vse poškodbe in bolečine v sklepu,
predvsem za poškodbe meniskusov in hrustanca. Najbolj pogosta uporaba pri diagnostiki in
sočasni terapiji intraartikularnih bolezni kolena, rame in gležnja. Prednost te metode je, da
večino poškodb zdravimo istočasno z artroskopsko operacijo, kar je za bolnika veliko bolj
ugodno kot odprto kirurško zdravljenje (Herman, idr., 2006).

2.2 DEJAVNIKI TVEGANJA
Alpsko smučanje je poznano kot visoko tvegan šport. Sile na alpskega smučarja so med samo
vožnjo oziroma v primeru padca zelo velike, kar zelo hitro privede do poškodb. Sulheim idr.
(2011) menijo, da so pri alpskem smučanju najbolj podvrženi poškodbam začetniki, otroci in
mladostniki, ter osebe v adolescenci. Prav tako ugotavljajo, da so pri otrocih in mlajših odraslih
v večini primerov prisotne poškodbe zgornjega dela telesa oziroma ramenskega sklepa, pri
starostnikih pa poškodbe spodnjega uda (zlomi stegnenice in poškodbe kolenskega sklepa).
Bere idr. (2013) navajajo, da je pogostost poškodb v predelu spodnjih okončin pri alpskem
smučanju trikrat večja v primerjavi s tistimi v predelu zgornjih okončin. Sklep, ki je daleč
najbolj izpostavljen, je nedvomno koleno, še posebej njegove vezi (Spörri, Kröll, Amesberger,
Blake in Müller, 2012).
Dejavnikov tveganja za poškodbo pri alpskem smučanju je veliko. Avtorji največkrat razdelijo
le-te na notranje in zunanje . Notranji dejavniki tveganja za poškodbo pri alpskem smučanju so
tisti, na katere lahko vplivamo in izvirajo iz športnika oziroma smučarja samega. Zunanji
dejavniki tveganja za poškodbo pa so tisti na katere smučar nima neposrednega vpliva in
izvirajo izven njegovega delovanja.

Slika 3. Model nastanka športne poškodbe (Hadžić in Dervišević, 2016).

Slika 3 prikazuje zaporedje dejavnikov, ki vodijo do poškodbe športnika. Prikazuje vpliv
notranjih dejavnikov tveganja na gensko predpripravo športnika in posredno vpliv zunanjih
dejavnikom tveganja na občutljivost športnika. Posledica vsega skupaj je nastanek poškodbe.

2.2.1 NOTRANJI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POŠKODBO PRI ALPSKEM
SMUČANJU
Športnik oziroma smučar
 Telesna temperatura
 Prilagodljivost na vremenske razmere (hitrost)
 Vedenje na smučišču
 Individualna odgovornost
 Splošna kondicijska pripravljenost
 Psihična stabilnost
 Utrujenost
 Genetika
 Smučarsko znanje
 Predhodno zdravstveno stanje
Strokovnjaki menijo, da je vrhunska telesna pripravljenost ena izmed najpomembnejših
dejavnikov za preprečevanje poškodb pri alpskem. Utrujenost in slabo splošno počutje
negativno vplivata na nastanek poškodb. Glavni problem iz fizičnega vidika za nastanek
poškodb v tekmovalnem alpskem smučanju je največkrat nepripravljenost na zahtevne pogoje
v svetovnem pokalu, ki je lahko precej problematična pri mlajših tekmovalcih.

Smučarska oprema
 Vezi in podložna plošča
 Smuči
 Smučarski čevlji
 Smučarska čelada
 Zaščitna oprema (hrbta, rok in nog)
 Smučarski dres
 Tekmovalni smučarski količki (zastavice in palice)
Avtorji ugotavljajo, da je smučarski čevelj, ki je v neposrednem prenosu s smučarsko plato in
vezmi preveč agresiven na smuči in smučarsko podlago, ter je posledično pretežko spraviti
smuči iz robnika. Menijo, da smučarske opreme ni moč nadzorovati kadar smučar izgubi
ravnotežje zaradi nepredvidljivih okoliščin. Dejavniki, ki vplivajo na samo delovanje na snežno
podlago in posledično predstavljajo tveganje za poškodbo so dolžina, širina in masa smuči,
torzijska togost smuči in stranski lok smuči.
Pri krajših smučeh z bolj izrazitim stranskim lokom in večjo frekvenco zavojev se na smučarja
prenašajo večje sile. Z zarezno tehniko so hitrosti smučarjev večje, posledično pa je večje tudi
tveganje za poškodbo. Z večjo hitrostjo izgubimo koncentracijo in reakcijski čas se skrajša.
Visoke hitrosti smučarja pomenijo veliko kinetično energijo, kar posledično pomeni večje
število poškodb v primeru hitre pretvorbe le-te. V tekmovalnem alpskem smučanju so v zadnjih
letih prav zato povečali stranski lok smuči, s tem pa prisilili tekmovalce v vrtenje smuči v
začetnem delu zavoja, zmanjšanje hitrosti in večji nadzor nad smučmi.

2.2.2 ZUNANJI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POŠKODBO PRI ALPSKEM
SMUČANJU
Smučarska proga
 Slaba vidljivost
 Vzdrževanje smučarske proge
 Priprava smučarske proge
 Prelomnice in spremembe terena
 Stopnja težavnosti
 Varnostni pripomočki (mreže, blazine) in iztek na koncu
 Hitrost in topografski vidiki
 Hitrost na splošno
Sneg





Zahtevne snežne razmere
Menjajoče se snežne razmere
Gladka in zaledenela snežna površina
Tehnike priprave snega

Vremenske razmere prav tako vplivajo na število poškodb spodnjega uda. Alpski smučar se
mora nenehno prilagajati na različne vremenske in snežne razmere. Od snežnih razmer je
odvisna različna priprava smuči. Na splošno velja, da so umetno zasnežene in trde smučarske
proge varnejše kot agresivne snežne površine, saj smučarska oprema oziroma smuči reagirajo
počasneje. Največ poškodb se pojavi ob zelo nizkih temperaturah (leden in agresiven sneg) in
ob temperaturah nad 0 stopinj Celzija (moker, težek sneg). Boljše pripravljene smučarske
površine so pomemben ključ do zmanjšanja števila poškodb pri alpskem smučanju.

2.3 MEHANIZMI POŠKODBE
Po zadnjih podatkih Mednarodne smučarske zveze (FIS) in Sistema za nadzor poškodb (ISS)
je tveganje za poškodbo v tekmovalnem alpskem smučanju visoko. Pri alpskem smučanju
opazimo različne mehanizme poškodbe sprednje križne vezi od običajnih vidnih mehanizmov
pri drugih telesnih aktivnostih. Razumevanje mehanizmov za nastanek poškodb je bistvenega
pomena za njihovo preprečevanje, a še vedno imajo omenjeno znanje v večini primerov zgolj
tekmovalci.

2.3.1 VALGUS – ZUNANJA ROTACIJA
Gre za običajen mehanizem kadar smučarju notranji rob zgornje smuči zagrabi ob snežno
površino ali količek, medtem pa se spodnja noga zunanje vrti . V nadaljevanju se spodnja noga
odmika in zunanje rotira v valgus položaj, ki se izvaja v kolenu. Vzvod ustvarjen po celotni
dolžini smuči se znatno povečuje, posledično pa sila na koleno. Opisani mehanizem vodi
običajno do poškodbe medialne kolateralne vezi (MCL), v 20% pa tudi do popolne rupture
sprednje križne vezi (ACL) (Kokmeyer, Wahoff in Mymern, 2012).

Slika 4. Padec smučarja, ki vodi do poškodbe MCL ob valgus - zunanji rotaciji desnega kolena (Bere, idr., 2013)

Na sliki 4 je prikazana poškodba MCL desnega kolena. (a) smučar je v uravnoteženem položaju
ob vstopu v levi zavoj; (b) smučarju nepričakovano zagrabi notranji rob zgodnje smuči ob
snežno površino – izguba ravnotežja; (c) smučar ne more nadzorovati smuči in zagotoviti
stabilizacije kolena (nastanek poškodbe); (d) padec po poškodbi MCL.

2.3.2 VALGUS – NOTRANJA ROTACIJA (»SLIP – CATCH«)
Smučar izgubi ravnotežje oziroma oporo na spodnji smučki in med zavojem zdrsne, medtem se
vsa teža prenese na notranjo smučko. Nato smučar iztegne zunanjo nogo, s katero poskuša
pridobiti ponoven stik s snežno podlago, kar pa prisili iztegnjeno koleno v upogib, notranjo
rotacijo in valgus položaj. Opisan mehanizem je najpogostejši pri smučarjih tekmovalcih (Bere
idr., 2011).

Slika 5. "Slip-catch" mehanizem, ki vodi do poškodbe ACL levega kolena (Bere idr., 2011)

Na sliki 5 je prikazana situacija, ki vodi do ACL poškodbe levega kolena; (a) izguba ravnotežja
nazaj in na notranjo smučko; (b) izguba opore na zunanji smučki, smučar poizkuša ponovno
pridobiti oporo; (c) ponoven stik notranjega roba zunanje smuči vodi v valgus položaj in
notranjo rotacijo levega kolena (čas poškodbe); (d) padec smučarja po poškodbi.

2.3.3 IZGUBA RAVNOTEŽJA V SMERI NAZAJ – SPREDNJI PREDAL (BIAD)
Najpogosteje pride do tega mehanizma pri pristankih skokov, zato je značilen predvsem za hitre
discipline in najbolj pogost pri smučarjih tekmovalcih. Nastane ob izgubi ravnotežja v smeri
nazaj nad repe smuči. Najprej se snežne površine dotaknejo repi smuči, težišče telesa ostaja
zadaj. Nato smuči pobegnejo naprej, obremenitve se prenašajo na smuči, vezi in tog smučarski
čevelj, kjer pride do mehanizma, ki je enak »odpiranju predala«. Golen, ki je pritrjena v

smučarski čevelj beži naprej, stegnenica pa zaradi težišča nazaj zaostaja. Posledično se zgodi
ruptura sprednje križne vezi. Po mnenju avtorjev pride do omenjenega mehanizma poškodbe
tudi zaradi močnega krčenja mišice m. quadriceps (Kokmeyer idr., 2012).

Slika 6. Pogost mehanizem ACL pri pristankih (Bere idr., 2011).

Na sliki 6 je prikazana pogosta napaka pri pristankih po skoku, ki vodi do poškodbe ACL; (a)
smučar je izven ravnotežnega položaja v smeri nazaj; (b) prvi stik s podlago smučar ustvari z
repi smuči; (c) teža smučarja je večinoma na desni nogi ob rahli fleksiji kolena (čas poškodbe
– pobeg smuči naprej); (d) padec smučarja v smeri nazaj, v desno.

2.3.4

»FANTOMSKO STOPALO« (UPOGIB – NOTRANJA ROTACIJA)

Neuravnotežen smučar je z boki nižje od kolen oziroma »sedi« s težiščem na repih smuči.
Zgornja roka smučarja zaostaja zadaj, zgornji del telesa pa je obrnjen vzdolž smučišča. Notranji
rob smuči ob stiku s snežno površino povzroči notranjo rotacijo goleni med upogibom kolena.
Zadnji del smuči ustvari navor, ki je vzrok za poškodbo sprednje križne vezi (Bere idr., 2011).
Kokmeyer idr. (2012) navajajo, da je opisani mehanizem najbolj pogost za poškodbo kolena
pri alpskem smučanju pri smučarjih rekreativcih .

Slika 7. Fantomsko stopalo ali dinamični snežni plug (Bere idr., 2011).

Na sliki 7 je prikazan mehanizem poškodbe imenovan »fantomsko stopalo«; (a) izguba stika
notranje smuči s podlago; (b) teža smučarja nazaj, navznoter vodi do odmaknjene desne smuči
izven središča mase telesa in prehod notranje (leve) smučke iz zunanjega na notranji rob; (c)
valgus in notranja rotacija levega kolena (čas poškodbe); (d) ponovni prehod notranje smuči na
zunanji robnik in sčasoma uravnotežen položaj.

2.4 PREDSTAVITEV PRIMERA

Slika 8. Časovnica poškodb in operativnih posegov

Časovnica prikazuje nastanek poškodb in zdravljenje le – teh, katere so opisani v nadaljevanju.

V začetku februarja 2015 sem si na nočni smučarski tekmi na smučišču STC Stari Vrh
poškodoval levo koleno. Poškodba se je zgodila okrog 20h ure zvečer pri zunanji temperaturi
približno -15˚C. Kljub nizkim temperaturam in zaledeneli snežni površini se je organizator
odločil za hitro postavitev in velike razdalje med vratci. Poškodba kolena je nastala ob zdrsu
po zaledeneli snežni površini in izgubi ravnotežja nazaj. Ob poizkusu reševanja iz neugodne
situacije je prišlo do tako imenovanega, že zgoraj opisanega mehanizma valgus – notranja
rotacija (»slip – catch«). Iz samega kraja nesreče so me odpeljali reševalci v reševalnem
snežnem vozilu. Nato je sledil pregled v urgentni ambulanti v UKC Ljubljana.
Dežurni zdravnik v UKC Ljubljana je ugotovil, da je levo koleno prazno, nekoliko otečeno,
ligamentarni aparat čvrst, Lachman in sprednji predalčni test sta negativna. Boleč pritisk na
MCL, ki pa se klinično ne odpira bistveno. Nekoliko boleč tudi pritisk na notranji meniskus.
Gibljivost je 0/100 stopinj. Iztegnjeno nogo pacient lahko dvigne od podlage. NC izpadov ni.
RTG: brez prepričljivih znakov sveže poškodbe skeleta. Dežurni zdravnik je predlagal hojo z
berglami, RICE (kratica angleškega izvora, ki pomeni Rest - počitek, Ice - led, Compression kompresija oz. stisk in Elevation - dvig), vaje za jačanje stegenskih mišic in razgibavanje sklepa
v razbremenilnem položaju.
Po 9 dnevnem upoštevanju priporočil zdravnika je sledil ponovni pregled v UKC Ljubljana in
zaradi manj otečenega kolena boljši in natančnejši klinični pregled kolena. Baltoma levega
kolena je bil negativen. Ekstenzija in fleksija sta ohranjeni. Lachmann levo je pozitiven. MCL
je klinično čvrst. Boleč je pritisk na njegovo proksimalno narastišče, boleč je tudi pritisk na
medialno sklepno špranjo. Artrometer desno -2+2, levo -2+12. Sum na poškodbo medialne
kolateralne vezi (vendar ne popolna ruptura) in poškodbo sprednje križne vezi.
Konec februarja 2015 sem opravil MR preiskavo levega kolena, iz katere je bilo razvidno, da
je posteriorni rog medialnega meniskusa heterogene strukture, diskontinuiranega roba (to
govori o poškodbi istega). Sprednja križna vez je zabrisane strukture, spremenjene intenzitete
signala. Zadnji križni ligament je nepoškodovan, primerne širine, normalne strukture in
intenzitete signala. Kolateralna ligamenta sta intaktna. V sklepni kapsuli je vsebina tekočinske
intenzitete signala. Zaključek in diagnoza iz te preiskave so bili kissing edem kostnine, ruptura
ACL, ruptura MM, izliv.
V tem času sem upošteval priporočila in nasvete zdravnikov in izvajal fizioterapijo na
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča. Glavna cilja sta bila
razgibati kolenski sklep, ter ohraniti mišičje na levi spodnji okončini, saj mi je le tako uspelo
izpeljati smučarsko sezono do konca.
Sledila je odločitev in dogovor o operativnem posegu v Splošni bolnici Izola, kateri je bil
izveden zaradi nekaterih obveznosti na fakulteti v začetku junija 2015. V spinalni anesteziji je
bila opravljena artroskopska rekonstrukcija sprednje križne vezi in artroskopska
meniskektomija. Pri rekonstrukciji ACL s tehniko dvojnega snopa je kirurg nadomestil
pretrgano ACL s kitnim presadkom mišice semitendinosus - gracilis iste noge (leve), odvzeto
iz zadnje stegenske lože.
Po operativnem posegu sem štiri tedne uporabljal bergle za delno razbremenitev operirane
noge. Doma sem izvajal izometrične vaje z lahkimi utežmi, elastičnimi vadbenimi trakovi,

žogami, elektrostimulacijo za mišico kvadriceps, vožnjo na sobnem kolesu in vaje za
stabilizacijo trupa.
Dva meseca po operativnem posegu sem odšel na stacionarno zdraviliško zdravljenje v Terme
Čatež, kjer sem začel z uporabo trenažerjev v fitnesu in dodatnim jačanjem mišičja operirane
spodnje okončine. Počasi sem začel z lahkotnimi teki in vožnjo na cestnem kolesu ter nadaljeval
s pridobivanjem mišične mase in ohranjanjem mišičja operirane noge. Po dobrih petih mesecih
sem opravil izokinetično in TMG testiranje, katera sta bila v skladu s pričakovanji brez
posebnosti in potrdila uspešen zaključek rehabilitacije.
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Slika 9. Izokinetična meritev v sredini meseca novembra 2015 (pet mesecev in pol po operativnem posegu).

Pri izokinetičnem testiranju smo opravili test s koncentrično kontrakcijo s tremi maksimalnimi
ponovitvami pri kotni hitrosti 60˚/s v omejenem obsegu 60˚ (zadnjih 30˚ ekstenzije nismo
testirali). Maksimalni navor pri iztegu kolena z levo nogo je znašal 291Nm, pri iztegu kolena z
desno pa 304Nm. Razlika je bila 4%. Maksimalni navor pri fleksiji kolena z levo nogo znaša
194Nm, pri fleksiji kolena z desno nogo pa 197Nm. Razlika je bila 2%. Samo razmerje mišic
iztegovalk in upogibalk kolena na levi nogi pa 67%, na desni nogi znaša 65%. Omenjeni
razmerji sta bili v mejah normale, saj naj bi fleksorji kolena pri tej kotni hitrosti dosegali med
60 in 70% moči kvadricepsa (Dervišević in Hadžić, 2009). Aktivacija iztegovalk in upogibalk
je bila dobra, prav tako medmišična koordinacija.
Po končanem rehabilitacijskem procesu po rekonstrukciji sprednje križne vezi in medialnega
meniskusa, ki sta bila artroskopsko operirana junija 2015 sem začel s prilagajanjem na smuči v
zadnji polovici decembra 2015 – torej dobrih šest mesecev po rekonstrukciji sprednje križne
vezi in medialnega meniskusa. V smučarski sezoni 2015/2016 sem opravil približno 50 dni na
snegu, brez večjih težav. Redno sem opravljal tudi treninge na suhem z namenom ohranjanja
moči spodnjih okončin ter vaje za stabilizacijo in propriocepcijo. Med opravljanjem treninga v

telovadnici – šprinti, pospeševanja, mi je konec februarja 2016 nekoliko klecnilo levo
(operirano) koleno in močno zateklo.
Potreben je bil počitek, hlajenje, pasivno razgibavanje kolenskega sklepa in v začetku marca
2016 pregled pri operaterju. Iz levega kolena so punktirali večjo količino (več kot 100ml) precej
gostega serohemaragičnega izliva (izliv s primesmi krvi).
Nekaj dni za tem je bila opravljena MR preiskava levega kolena, ki je pokazala pričakovano
spremenjeno intenziteto signala na mestu tunelov rekonstruirane ACL. Dodatno ojačena
intenziteta signala subhondralne spongioze medialnega femoralnega kondila. 13mm velik
hondralni defekt sredi medialnega kondila, sekvester hrustanca plava ventralno pred kondilom.
Lateralni meniskus je v celoti stanjšan, v predelu posteriornega roga dvojnih kontur. Medialni
meniskus je stanjšan po rekonstrukciji. Vsadek ACL je zadebeljen, hiperintenzivno spremenjen
ter diskontinuiran v predelu ostija proksimalnega tunela. Zadebeljen in hiperintenzivno
spremenjen MCL ob proksimalnem nasadišču. Zaključek: Ruptura vsadka ACL. Hondralni
defekt medialnega kondila. Stanje po rekonstrukciji MM. Stanje po starejši poškodbi MCL.
Ruptura lateralnega meniskusa z dislokacijo. Hemoragični sklepni izliv.
Potreben je bil ponovni operativni poseg, za katerega smo se odločili zaradi kompleksnosti
opraviti pri drugem operaterju – ortopedu v SB Valdoltra. Po predstavitvi primera in zapletih
smo se dogovorili za najbolj optimalen način zdravljenja v več operativnih posegih.
Začetek aprila 2016 je bila v splošni anesteziji opravljena artroskopija levega kolena.
Odstranjena je bila ruptura lateralnega meniskusa po tipu »bucket handle«, prav tako so bili
odstranjeni nestabilni deli hrustanca medialnega kondila femurja in narejene mikrofrakture.
Med samo artroskopijo je bilo ugotovljeno, da je femoralni tunel prejšnje rekonstruirane
sprednje križne vezi postavljen izrazito anteriorno, kateri ne bo oviral pri ponovni
rekonstrukciji. Ob pristopu na proksimalni del tibije se ugotovi izrazito povečan kanal
transplantata sprednje križne vezi. Tibialni kanal se očisti in opravi spongioplastika s
kortikospongioznimi presadki iz leve criste iliace.
Po operativnem posegu sem moral zaradi polnjenja tibialnega kanala in mikrofraktur v
hrustanec medialnega kondila femurja ob delni razbremenitvi leve noge šest tednov hoditi z
berglami. Izvajal sem vaje po navodilih prejetih ob odhodu iz bolnice, hladil koleno in izvajal
elektrostimulacijo za mišico kvadriceps.
Po uspešno zaceljenem tibialnem tunelu (kar traja minimalno 4 mesece) je bila v novembru
2016 predvidena ponovna rekonstrukcija ACL in ALL (anterolateralni ligament) na levem
kolenu, vendar je bila ob artroskopiji ugotovljena subtotalna menisektomija. Zato se ortoped po
artroskopiji levega kolena in ugotovitvi odsotnosti medialnega meniskusa, obrabi hrustanca v
medialnem kompartmentu, strgani ACL in avulziji posteriornega roga lateralnega meniskusa,
ni odločil za ponovno rekonstrukcijo ACL in ALL. Opravil je zašitje lateralnega meniskusa z
dvema Mattress šivoma preko transtibialnega kanala in fiksacije z intraferenčnim vijakom, da
bi s tem preprečil ponovno rupturo le – tega.
Ortoped je indiciral valgizacijsko osteotomijo leve tibije ob hkratni rekonstrukciji tako ACL
kot ALL v mesecu februarju 2017.

Sledila je hoja z berglami, tri tedne omejitev fleksije kolena do 60˚, naslednje tri tedne do 90˚,
delna razbremenitev, izometrične vaje za stegenske mišice in hlajenje. Po šestih tednih sem
opustil hojo z berglami in vožnja sobnega kolesa z namenom pridobivanja gibljivosti in vaje z
lahkimi utežmi in elastikami za pridobivanje na mišični moči.
Začetek februarja 2017 sem bil sprejet v Ortopedsko bolnišnico Valdoltra kjer smo opravili
valgizacijsko osteotomijo leve tibije in osteotomijo levega tipa za 5˚, fiksacijo s kotno stabilno
new clip plošči in kotno stabilnimi vijaki. Opravljena je bila tudi ponovna rekonstrukcija ACL
s presadkom tetiv mišic semitendinosus - gracilis odvzetih iz desnega stegna. Zaradi dolžine
operacije, nekaj več kot tri ure in zatekanja ter krvavitev iz kolena se ortoped ni odločil tudi za
rekonstrukcijo ALL katera je bila predvidena.
Ponovno je bila potrebna hoja z berglami šest tednov ob popolni razbremenitvi, nato dva tedna
ob delni razbremenitvi, izvajanje vaj po navodilih fizioterapevtov, hlajenje, elektrostimulacija
mišice kvadriceps. Zaradi posega na veliki kosti (tibia) sem moral 35 dni jemati proti
trombotična zdravila.
Po dveh mesecih in opustitvi bergel sem začel z vajami z lahkimi utežmi, trdimi elastikami in
vožnjo sobnega kolesa.
V začetku maja 2017 sem odšel na stacionarno zdraviliško zdravljenje v Terme Čatež, kjer sem
nadaljeval z vajami z lahkimi utežmi, vožnjo na sobnem kolesu in pričel z vajami na trenažerjih
v fitnesu. Po odhodu iz zdravilišča sem nadaljeval z izvajanjem vaj v fitnesu, vožnjo na cestnem
kolesu in lahkotnimi teki (ob prisotnosti bolečin sem z le – temi prekinil). V mesecu novembru
2017 sem opravil še izokinetično in TMG testiranje, katera sta bila zelo podobna tistim po
končanem rehabilitacijskem procesu po prvi rupturi ACL in ni bilo vidnih odstopanj v
primerjavi z neoperirano – desno nogo.
Konec leta 2017 – dobrih deset mesecev po zadnjem operativnem posegu, kjer je bila opravljena
valgizacijsko osteotomija leve tibije in ponovna rekonstrukcija ACL, sem odšel prvič na sneg
in pričel s ponovnim privajanjem na sneg.
Z ortopedom sva se dogovorila, da pustimo ploščo z vijaki na levi tibiji vseeno dlje od
predvidenega (eno leto), zaradi ukvarjanja s športom, kjer prihaja do velikih sil na kolenski
sklep in spodnjo okončino na sploh.
V mesecu aprilu 2019 je bila odstranjena plošča z vijaki, s tem pa tudi zaključeno večletno
zdravljenje po dvojni poškodbi kolenskega sklepa.

2.4.1 SPREDNJA KRIŽNA VEZ
2.4.1.1 ANATOMIJA SPREDNJE KRIŽNE VEZI
Anatomija sprednje križne vezi (ACL) je zelo pomembna če se poizkuša rekonstruirati po
raztrganju. Markatos, Kaseta, Lallos, Korres in Efstathopoulos (2012) menijo, da bi morala
anatomska študija obravnavati celotne biomehanske lastnosti, kinematiko, položaj in

anatomsko korelacijo in njene funkcionalne lastnosti. Korelacija anatomije in rekonstrukcije
ACL z rehabilitacijskimi protokoli in metodami bi morala po operativnem posegu zagotavljati
popoln obseg gibanja in stabilnost kolenskega sklepa, kar pa je še vedno eden najpogostejših
zapletov. Omejena gibljivost v smeri iztegnitve ekstenzije kolena povzroči šepanje, mišično
atrofijo m. quadriceps in bolečine v sprednjem delu kolena (Millett, b.d.). ACL zadržuje golen
v smeri naprej in preprečuje rotacijo le-te, ter varus/valgus položaj spodnjih okončin. Poteka od
lateralnega kondila stegnenice do interkondilarne eminence na golenici.

Slika 10. Sprednja križna vez (Ambrožič, 2019).

Slika 10 prikazuje sestavo sprednje križne vezi. Sestavljata jo 2 snopa: anteromedialni snop
kateri meri v dolžino 22-41 mm ter širine 8.1-11.7 mm in posterolateralni snop kateri meri v
dolžino v povprečju 17.8mm ter širine 6.6 – 8.3 mm. Pri iztegnjenem kolenu sta snopa
postavljena vzporedno, medtem ko se pri krčenju kolena križata. Med krčenjem kolena je
anteromedialni snop napet, posterolateralni sproščen, med iztegnitvijo kolena pa se njuna
napetost menja. Povprečna dolžina ACL znaša 38mm, njena širina pa 11mm. Velikokrat se
poškoduje skupaj z medialnim kolateralnim ligamentom in medialnim meniskusom, kar
imenujemo »nesrečni trojček« (Ambrožič, 2019).

2.4.1.2 POŠKODBA IN ZDRAVLJENJE SPREDNJE KRIŽNE VEZI
Glavni razlogi za pretrganje sprednje križne vezi so torzija in rotacija stegnenice navznoter,
slabo sorazmerje mišic spodnje okončine in utrujenost športnika (Ambrožič, 2019).
Poškodovano vez je potrebno vedno nadomestiti s transplantatom. Imamo več možnosti
odvzemnih mest: srednja tretjina patelarnega ligamenta, zadnja loža stegna (m. gracilis in m.
semitendinosus), tetiva m. quadriceps ali tako imenovani »alografti« (transplantati darovalcev).
Presadek ligamenta patele je ocenjen kot zlati standardni presadek za rekonstrukcijo ACL. Med
glavne prednosti uvrščamo visoko natezno trdnost in togost, hitro zdravljenje vmesnega stika
med kostmi in revaskulizacija, kar omogoča bolniku pospešen rehabilitacijski program in
zmanjšanje tveganja za pooperativne zaplete. Slabosti dela patelarnega ligamenta pa so bolečine

v sprednjem delu kolena, težave pri klečanju, šibkost m. quadriceps, ruptura patelarne tetive,
disfunkcija popolne ekstenzije in patelarni zlomi (Ambrožič, 2019).
Presadek tetive m. semitendinosus/gracilis je postal v zadnjem času, v času razvoja kirurških
tehnik vse bolj uporabljen presadek. Prednosti tega presadka vključujejo zmanjšano tveganje
za pooperacijske zaplete, obseg gibanja pa se v skoraj vseh primerih popolnoma vrne. Glavna
slabost tetive m. semitendinosus/gracilis je fiksacija transplantata v kostne tunele., posledično
je potreben daljši čas rehabilitacije in počasnejša vrnitev v športne aktivnosti, ter povečan čas
zdravljenja mehkega tkiva in kostnine (Paris, idr., 2018).

Slika 11. Pretrgana sprednja križna vez (Ambrožič, 2019).

Slika 11 shematično prikazuje postavitev sprednje križne vezi v kolenskem sklepu in pretrganje
le-te. ACL se nikoli ne zaraste in zdravi brez operativnega posega (Paris, Wilcox in Millett,
2018). Pri čistih ligamentarnih poškodbah šiv vezi ni uspešen. Glavni cilj rekonstrukcije ACL
je obnoviti anatomijo - ponovno pridobiti funkcijo sklepa (Ambrožič, 2019).
Študije poročajo o visoki pojavnosti (52-56%) degeneracij kolenskega sklepa 12 do 13 let po
rekonstrukciji ACL. Markatos, idr. (2012) ocenjujejo, da si 8-10% pacientov ponovno
poškoduje sprednjo križno vez. Prav tako menijo, da rekonstrukcija ACL preprečuje pojavnost
nadaljnjih poškodb meniskusov, hrustancev in na sploh degenerativnih sprememb v kolenu v
primerjavi z ne-operativnim zdravljenjem. Kljub temu lahko približno tretjina vseh pacientov
pričakuje dober rezultat brez operativnega posega. Ortopedi in zdravniki odsvetujejo operativni
poseg tistim osebam, ki so športno neaktivne in jim pretrgana sprednja križna vez ne povzroča
težav. Herman, idr. (2006) navajajo, da kar 60 do 70% oseb s poškodbo ACL uspe kompenzirati
pretrgano vez z okrepitvijo stegenskega mišičja.
Paris, Wilcox in Millett (2018) menijo, da je nepravilna postavitev femoralnega predora eden
najbolj pogostih vzrokov za neuspešno rekonstrukcijo ACL in ponovno pretrganje. Pogosto so
presadki postavljeni preveč spredaj (anteriorno) na stegnenici, kar se kaže kot vertikalna
postavitev presadka. Študije dokazujejo, da preveč spredaj postavljen presadek na stegnenici
povzroča prekomerno napetost med krčenjem, kar povzroči ponovno pretrganje presadka.

2.4.2 MENISKUS
2.4.2.1 ANATOMIJA MENISKUSA
Posebnost zgradbe kolenskega sklepa je izredno majhna stična površina med stegnenico in
golenico. Kondila stegnenice sta kot krogli, ki se pomikata po sklepni površini golenice.
Medialni kondil stegnenice v sklepu je nekoliko konkaven, kar pomeni da se premika kondil
stegnenice po površini golenice kot krogla na krožniku, medtem, ko je lateralni kondil golenice
nekoliko konveksen, tako da zunanji kondil stegnenice potuje po golenici kot krogla po
vzboklini. Stik med obema kostema učvrstita in povečata meniskusa (Herman, idr. 2006).

Slika 12. Medialni in lateralni meniskus (Ambrožič, 2019).

Slika 12 prikazuje meniskusa v kolenskem sklepu. To sta trikotni ploščici. Osnova trikotnika,
širine približno pol do en centimeter, je na zunanji strani pritrjena na globoki sloj sklepne
ovojnice. Proti središču sklepa se meniskus vse bolj tanjša do debeline lističa. Tako medialni,
kot zunanji meniskus imata obliko črke C. Medialni je nekoliko bolj odprt, lateralni je bolj zaprt
(Herman, idr., 2006).
Naloga meniskusov je, da učvrstita in povečata obremenjeni površini med stegnenico in
golenico ter posledično izboljšata porazdelitev sklepne – sinovialne tekočine, izboljšata
navlaženje sklepnih površin in prehrano hialinega hrustanca. Omogočata popolno premikanje
golenice in stegnenice. Prav tako sta pomembna stabilizatorja sklepa. Z posteriorne strani na
zadnjem rogu sta debelejša in pritrjena na globoko ležečo sklepno ovojnico, kar preprečuje
pomik golenice anteriorno. Delujeta sinergistično s sprednjim križnim ligamentom, kar pomeni,
da po poškodbi ACL nastane kmalu tudi poškodba meniskusa. Po odstranitvi meniskusov
prihaja do večje nestabilnosti in hitro razvijajoče se artroze sklepa. Njuna osnovna naloga je
blaženje med golenico in stegnenico pri vseh večjih obremenitvah.

2.4.2.1.1 POŠKODBE IN ZDRAVLJENJE MENISKUSOV
Poškodbe meniskusov so pogost pojav v kolenu, zlasti v rotacijskih gibih. Meniskus se lahko
odtrga od narastišča na sklepni kapsuli ali kjerkoli v samem telesu, tako da je vrst raztrganin
zelo veliko. Pet do šest krat pogosteje je poškodovan medialni kot lateralni meniskus. Razlog

za večkratno poškodbo medialnega meniskusa je manjša pomičnost le-tega. Forsirana rotacija
v kolenu hitro poškoduje meniskus – to se zgodi pri preobremenjenem, delno upognjenem
kolenu. Pogosto se pretrgan meniskus hkrati luksira v sredino sklepa med kondil stegnenice in
golenice, kar povzroči takojšnjo blokado sklepa oziroma nesposobnost iztegnitve. Opisano
blokado moramo ločiti od skrčenega položaja kolena zaradi bolečine, ki se pojavi vedno nekaj
ur ali naslednji dan po poškodbi. Zaradi bolečine v kolenskem sklepu ni možen temeljit klinični
pregled kolena. Idealna rešitev pri prvem vkleščenju meniskusa pri mlajši osebi je takojšnja
artroskopija. V večini primerov lahko meniskus reponiramo na svoje mesto in zašijemo.

Slika 13. Različni načini poškodovanja meniskusov (Ambrožič, 2019).

Slika 13 shematično prikazuje možne načine poškodbe meniskusa. Na sliki je prikazano prečno,
vzdolžno raztrganje, raztrganje v obliki »papagajevega kljuna«, »flap« poškodbe meniskusov
in zelo pogosto »bucket handle« raztrganje ali po slovensko »raztrganje v obliki ponvice«.
Meniskus lahko vedno zašijemo, ko je le-ta pretrgan vzdolžno blizu narastišča na sklepno
ovojnico. Na tem predelu je meniskus dobro prehranjen s krvnimi žilami. Danes poznamo
različne tehnike šiva (all inside, inside out, outside in ali kombinacija naštetih). Šiv meniskusa
ni uspešen pri raztrganinah v predelu, kjer se meniskus prehranjuje zgolj z difuzijo – raztrganine
v centralnejšem delu meniskusa, večinoma prečne ali horizontalne raztrganine. Prav tako ni
mogoče zašiti večkratne raztrganine (tako centralne kot periferne). Rehabilitacija zašitega
meniskusa traja več mesecev. Popolno obremenitev pri nevarnejših športnih (nogomet, košarka,
alpsko smučanje) dovolimo po šestih mesecih (Ambrožič, 2019).
Nenapisano pravilo pravi, da odstranimo z artroskopsko metodo le pretrgani del meniskusa
(resekcija meniskusa), tako da preostali del, ki še ni poškodovan, opravlja še nadalje svojo
funkcijo. Po artroskopskih parcialnih resekcijah poškodovanega meniskusa je rehabilitacija
kratka, največ teden ali dva do naporne športne aktivnosti (Herman, idr., 2006).

2.4.3 SKLEPNI HRUSTANEC
2.4.3.1 ANATOMIJA SKLEPNEGA HRUSTANCA
Sklepni hrustanec je v različnih sklepih različno debel. Pri bolj obremenjenih sklepih (kolena,
kolk) je debelina hrustanca od 2 do 5 mm. Osnovna naloga sklepnega hrustanca je, da omogoča
čim manj še trenje sklepnih površin med gibanjem ter da ublaži mehanske sile, ki se prenašajo
iz enega dela sklepa na drugega.
Osnovni gradbeni element hialinega hrustanca so hondrociti ali hrustančne celice, ki jih obdaja
hrustančna medceličnina in matriks. Hondrocitov je malo, pri odraslem človeku približno 1 %
celotnega volumna hrustanca. Vsako hrustančno celico obdaja hrustančna medceličnina.
Hrustančno medceličnino sestavljajo kolagen, proteoglikanski agregati, nekolagenski proteini
in voda. Na prečnem prerezu sklepnega hrustanca so štiri plasti, ki se razlikuje po obliki celic
in njihovi metabolni aktivnosti (Herman, idr., 2006).
Značilno za sklepni hrustanec je, da nima krvnega obtoka in tudi ne limfnih žil ter ni oživčen.
Prehrana poteka z difuzijo sinovialne tekočine, v globljih plasteh pa najverjetneje prek
subhondralne kosti. Kljub temu, da so hondrociti anaerobne celice, imajo zelo podobno
metabolno aktivnost kot celice v prekrvljenih tkivih. Kot celota pa je hrustanec tkivo z nizko
metabolno aktivnostjo. Glede na to, da večina prehrane hrustanca poteka prek difuzije, je za
funkcioniranje hondrocitov pomembno stalno gibanje sklepa. Če sklep imobiliziramo,
povzročimo atrofijo hrustanca in postopno destrukcijo z izginevanjem hondrocitov in kolagena,
ki se trga, hrustanec postaja tanjši in manj gladek na površini (Tuan, Chen in Klatt, 2013).

2.4.3.2 POŠKODBE IN ZDRAVLJENJE SKLEPNIH HRUSTANCEV
Poškodbe hialinega hrustanca se celijo zelo slabo. Hrustanec je avaskularen, hondrociti pa se
pri odraslem človeku niso sposobni razmnoževati (Herman, idr., 2006).
Mikrofrakture hrustancev so ena od možnosti, ki se uporabljajo pri zdravljenju poškodovanih
območij hrustanca. Potencialni pacient za izvedbo mikrafraktur je tisti, kjer je poškodovano
območje manjše od 2 cm v premeru, je okolica sklepnega hrustanca zdrava in nimajo
razširjenega artritisa. Mikrofrakture izvedemo, da bi spodbudili regeneracijo hrustanca, le – te
pa izvajamo najpogosteje v kolenskem sklepu.

Slika 14. Shematični prikaz mikrofraktur sklepnega hrustanca (Ambrožič, 2019).

Na sliki 14 je prikazano, kako z artroskopijo kolenskega sklepa najprej očistimo in odstranimo
kakršnekoli proste delce oziroma ne gladke predele sklepnega hrustanca. Nato v hrustanec
navrtamo majhne luknjice. Površinska plast (subhondralna plast) je trda in nima dobrega
pretoka krvi, zato z navrtanjem te trdne kosti, mikrofrakture omogočajo globlji in bolj žilni
kostni dostop do površine sklepa. S pomočjo mikrafraktur omogočimo bogatejšo oskrbo s krvjo
površinskega sloja in s tem spodbudimo regeneracijo hrustanca.
Mikrofrakture so odličen postopek, ki zagotavljajo lajšanje bolečin v kolenskem sklepu pri
pacientih z majhnimi hondralnimi defekti v sklepnem hrustancu. Rezultati mikrofraktur v
sklepni hrustanec so bili večkrat raziskani. Na splošno se ljudje po mikrofrakturah hrustanca v
kratkoročni prihodnosti lahko normalno ukvarjajo s telesno aktivnostjo. Problem mikrofraktur
je, da ne spodbuja rasti normalnega sklepnega hrustanca (hialini hrustanec), temveč ustvarja
fibrozni hrustanec, kateri nima enake trdnosti in prožnosti kot hialini hrustanec. Zato obstaja
velika možnost ponovnega nastanka hondralnega defekta v sklepnem hrustancu in
napredovanje artritisa (Safran in Seiber, 2010).

2.4.4 KOSTI
Herman, idr. (2006) pravijo, da je za gibanje telesa v gravitacijskem polju potreben čvrst oporni
aparat – skelet ter, da je ravno skelet ogrodje za mehka tkiva in organe. Skelet omogoča, da
kljub nenehnemu delovanju gravitacije tkiva in organi ohranjajo obliko in položaj. Poleg
zaščitne naloge organom, skelet služi kot prijemališče mišicah, ki ga s krčenjem premikajo, kar
nam omogoča gibanje. Celoten gibalni sistem (kosti s sklepi, vezmi in mišičjem) postane
funkcionalen šele v povezavi z osrednjim živčevjem.

2.4.4.1 ANATOMIJA DOLGIH KOSTI
Dolge kosti imajo praviloma v srednjem delu deblo (diaphysis) in na vsakem koncu po en
okrajek (epiphysis). Med okrajkoma in deblom je ploščica rastnega hrustanca, rastni ali epifizni
hrustanec (cartilago epiphysialis). Rastni hrustanec po končani rasti zakosteni v metafizo (linea
epiphysialis) (Kobe, idr., 2010).

2.4.4.2 KOSTNA TRANSPLANTACIJA ALI SPONGIOPLASTIKA
S povečanjem števila pretrganih sprednjih križnih vezi je posledično naraslo tudi število
neuspešnih rekonstrukcij. Po ponovnem pretrganju ACL se proces zdravljenja in rehabilitacije
v večini primerov podaljša zaradi prevelikih tunelov prejšnje rekonstruirane vezi.
Potrebna je natančna ocena o položaju in velikosti tunelov tibije in femurja. Z RTG slikanjem
v antero-posteriorni in lateralni projekciji pridobimo položaj tunelov ACL. V primeru, da
ortoped posumi kakršen koli problem glede premera tunela ali možnosti vmešavanja v položaj

tunelov za novo rekonstruirano vez, se odloči za pridobitev CT posnetkov, ki zagotavljajo
natančno meritev.
Spongioplastika pomeni vstavitev spongiozne kosti, ki je pred tem odvzeta iz običajno drugega
dela telesa. Kost najpogosteje vzamemo iz medenice. V nekaterih primerih uporabljamo tudi
alografte ali homografte, to pa so deli humane kosti iz banke oziroma drugega darovalca. Za
tako imenovano spongioplastiko oziroma dvostopenjsko zdravljenje ponovno pretrgane
sprednje križne vezi se odločimo v primeru kadar primarni tuneli ACL motijo ali se prekrivajo
s tuneli ob ponovni rekonstrukciji in so večji od 12mm (Chachla, idr., 2016).
Ob ponovni artroskopiji kolena je potreben podroben kolenski pregled in potrditev
predvidenega. V prvi fazi je potrebna odstranitev presadka in ostankov mehkih tkiv prejšnje –
neuspešne rekonstruirane sprednje križne vezi iz prvotno izvrtanih tunelov. Značilno je, da so
tibialni tuneli večji in bolj nepravilno oblikovani kot femoralni, zato se v nekaterih primerih
ortoped odloči le za polnjenje tibialnega tunela, ko predvidi, da femoralni tunel ne bo motil
novega. Sledi dodaten rez, po navadi na predelu medenice, kjer s črevnice (criste iliace)
odvzamemo kostni presadek.

Slika 15. Ponjenje tibijalnega tunela (Chachla, idr.,2016).

Slika 15 prikazuje, kako s pomočjo kanile vstavimo odvzet kortikospongiozni presadek v
prvotni tunel tibije, kjer moramo biti pozorni, da se le-ta porazdeli po celotnem tunelu.
Začetni rehabilitacijski poudarek je osredotočen na obnavljanje tibiofemoralnega in
patelofemoralnega pasivnega gibanja in obnavljanja aktivacije celic (mesto odvzema kostnega
presadka). Potrebno je izogibanje večjim pritiskom in silam na tibio, femur in kolenski sklep,
da bi ohranili meniskuse in sklepni hrustanec. Po 4 do 6 mesecih se v večini vstavljeni kostni
presadki zacelijo s čimer je kolenski sklep pripravljen na ponovno rekonstrukcijo sprednje
križne vezi. Ravno omenjeni čas je čas podaljšanja rehabilitacije zdravljenja med prvotnim
pretrganjem ACL in vsakim naslednjim (Chachla, idr., 2016).

2.4.4.3 OSTEOTOMIJA
Osteotomija je postopek kjer presekamo oziroma prerežemo kost z namenom, da bi vzpostavili
boljšo in ugodnejšo os dolge kosti. Tako lahko odpravimo patološko angulacijo, zakrivljenost
ali rotacijo dolge kosti, skrajšamo oziroma podaljšamo kost ali zmanjšamo bolečino v primeru
artroze. Pri odraslih osebah uporabljamo za fiksacijo notranjo učvrstitev s ploščami, vijaki,
žicami in intramedularnimi žeblji, v nekaterih primer pa uporabimo tudi učvrstitev z zunanjim
fiksatorjem (Herman, idr., 2006).
Visoka tibijalna osteotomija (HTO) je že več kot 50 let v uporabi za zdravljenje varus
gonartroze pri mlajših in aktivnih bolnikih. Prvotno je HTO veljala za kontraindikacijo ob
rupturi ACL, kasneje pa se izkazala kot pomemben korak pri izboljšanju in nestabilnosti
kolenskega sklepa v sagitalni ravnini. Varus položaj poveča tveganje za napredovanje
osteoartritisa medialnega predela kolenskega sklepa (Herman in Giffin, 2016).

Slika 16. RTG slika 3 mesece po opravljeni HTO (osebni arhiv).

Slika 16 prikazuje stanje 3 mesece po opravljeni HTO leve tibije. Na levi (anteriorna projekcija)
in desni sliki (lateralna projekcija) je vidna notranja fiksacija, plošča in vijaki ob 5˚ naklonu v
smeri abdukcije levega kolena in poravnava osi spodnje okončine v fazi celjenja.
HTO uporabljamo kot način zdravljenja za poravnavo mehanske osi v kolenskem sklepu ter
posledično zmanjšanje kontaktnih pritiskov na medialnem predelu in prenos sil na zdrav predel
kolena. Varus položaj kolenskega sklepa ustvarja stalno addukcijo v kolenskem sklepu in
povzroča povečanje bremena na medialnem predelu in napetost stranskih struktur . Nadaljnje
odstopanje varus položaja kolena povečuje napetost ACL in slabi druge mehko tkivne strukture.
Odsotnost ACL ima nadaljnji negativni učinek na biomehansko okolje. Posledice ob odsotnosti
ACL se kažejo v spremenjeni biomehaniki hoje, zmanjšani fleksiji kolena in povečani zunanji
addukciji. Pretrgana ali poškodovana ACL občutno spreminja kinematiko kolena in prispeva k
pospeševanju degenerativnim spremembam (osteoartritis), zlasti na medialni predel kolenskega
sklepa – poškodba meniskusa in sklepnega hrustanca.

HTO se lahko izvede v povezavi z rekonstrukcijo vezi, v nekaterih primerih pa se ortoped odloči
za postopno, večstopenjsko zdravljenje v večkratnih posegih. HTO je prednostna alternativa
artroplastiki kolena zlasti pri mladih, aktivnih bolnikih z degenerativnimi spremembami, ki
želijo tudi v nadaljnje biti športno aktivni ali opravljati fizično zahtevna dela. Za bolnike, ki
preživijo večino svojega časa v sedečem položaju, je lahko bolj primeren način zdravljenja z
delno artroplastiko kolena, seveda odvisno od stopnje artritisa, deformacije in bolečin v kolenu.
Čas celjenja kosti po opravljeni HTO je odvisen od posameznika do posameznika različno,
glede na starost, stanje deformacije, kakovost kostnine,... Predviden čas, primeren za
odstranitev plošče in vijakov znaša minimalno eno leto, pri nekaterih bolnikih pa se odločimo
za trajno fiksacijo (Herman in Giffin, 2016).

3 SKLEP
Alpsko smučanje spada med visoko tvegane športe za nastanek poškodbe. Kolenski sklep je pri
alpskem smučanju ena najpogosteje poškodovanih struktur človeškega telesa, s katero se sreča
veliko športnikov. Ker je alpsko smučanje vse bolj priljubljen zimski šport tudi med rekreativci,
se število poškodb iz leta v leto povečuje. Kljub vse boljši ozaveščenosti prebivalstva po celem
svetu o zdravem načinu življenja, lahko še vedno velik del poškodb rekreativcev pripišemo
slabi kondicijski predpripravi v jesenskem času ter znanju smučanja in obvladovanju snežnih
razmer, ki jih posameznik velikokrat preceni. Z neobvladovanjem svojih smuči in ne
upoštevanjem 10 FIS pravil, ki veljajo po vseh smučiščih pa vsak posameznik ne ogroža le
sebe, temveč tudi vse ostale smučarje na smučišču.
Najpogosteje poškodovane strukture kolenskega sklepa pri alpskem smučanju so ligamenti,
meniskusi in hrustanci. Ponovna poškodba sprednje križne vezi ali poškodba drugega kolena
po že operiranem enem kolenu, ni nič neobičajnega tako med rekreativnimi kot profesionalnimi
smučarji.
V diplomski nalogi smo se osredotočili predvsem na dejavnike tveganja in mehanizme, ki
povzročijo poškodbo kolenskega sklepa pri alpskem smučanju in na nekatere lastne izkušnje
ter pazljivosti, kako se jih izogniti.
Ob pregledu literature smo ugotovili, da prihaja do štirih značilnih mehanizmov, ki vodijo do
poškodbe kolenskega sklepa pri alpskem smučanju. Mehanizem imenovan »fantomsko
stopalo« se najpogosteje zgodi pri smučarjih rekreativcih, medtem ko je pri smučarjih
tekmovalcih najpogosteje vzrok poškodbe »slip - catch« mehanizem.
Za uspešno vrnitev v trenažni proces je vsekakor v začetni fazi pomembna uspešnost
operativnega posega. Po pregledu literature smo ugotovili, da je kljub vse boljšem
izobraževanju operaterjev in novostim operativnih tehnik, še vedno veliko napak. Najpogostejši
vzrok za neuspešen rehabilitacijski proces oziroma ponovno poškodbo sprednje križne vezi s
strani operaterja, je preveč spredaj postavljen femoralni tunel nove križne vezi. Posledično v
času rehabilitacijskega procesa novo postavljena sprednja križna vez ves čas ruši ravnovesje
ostalih struktur v kolenskem sklepu.
Veliko posameznikov, predvsem rekreativnih smučarjev , se ne zaveda, da se po končanem delu
operaterja, rehabilitacijski proces šele začenja. Pri alpskem smučanju je veliko dejavnikov
tveganja za nastanek poškodbe. Smučarska oprema, položaj na smučeh, ekstremne sile na
smučarja, momenti in navori na kolenski sklep so tisti, ki lahko privedejo do ponovne poškodbe.
Omenjeni dejavniki ustvarjajo zapleten sklop rehabilitacije in izziv tako za poškodovanca, kot
terapevta. Pomembno je, da se s procesom rehabilitacije ne prehiteva in upošteva protokol
predpisan tudi s strani operaterja. Predvsem v tekmovalnem alpskem smučanju vidimo hitro
vrnitev tekmovalcev na sneg po poškodbah sprednje križne vezi in meniskusov. Nekatera
strokovna literatura navaja, da je po šestih mesecih ali celo manj lahko uspešno zaključena
rehabilitacija profesionalnega športnika po rekonstrukciji sprednje križne vezi. Menimo, da
večina profesionalnih športnikov res uspe v omenjenem času napredovati do te stopnje, da
imajo živčno - mišično kontrolo za preprečevanje položajev kolena, ki ogrožajo sprednjo križno

vez, kot so valgus položaj kolena, notranja in zunanja rotacija stegnenice, ustrezna stabilnost in
moč stegenske muskulature, vendar z anatomskega vidika se zdravljenje in proces celjenja
sprednje križne vezi še zdaleč ni zaključil.
Literatura in mediji vse več opisujejo biološka zdravila, kot so trombocitna plazma in
zdravljenje z matičnimi celicami. Za enkrat neposrednih dokazov o uspešnosti še ni, se pa
strinjamo, da vsekakor lahko pomagajo oziroma pospešijo proces celjenja poškodovanih
struktur.
Menimo, da bi morali v prihodnje še bolj ozaveščati rekreativne smučarje o nevarnostih
alpskega smučanja, ustrezni predpripravi v jesenskem času na smučarsko sezono, upoštevanju
FIS pravil na smučišču ter prilagoditvi smučanja smučarskemu znanju in snežnim razmeram.
Medtem, ko bi bilo potrebno smučarje tekmovalce bolje izobraževati o resnosti poškodb in času
rehabilitacije, ki je potreben, saj je to edini način za uspešno vrnitev in doseganje vrhunskih
rezultatov po poškodbi.
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5 PRILOGA
5.1 SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV
ACL sprednja križna vez
AM

anteriorni medialni snop sprednje križne vezi

CT

računalniška tomografija

HTO visoka tibijalna osteotomija
LM

lateralni meniskus

MM

medialni meniskus

MCL medialni kolateralni ligament
MR

magnetna resonanca

PL

posteriorni lateralni snop sprednje križne vezi

RICE Rest (počitek), Ice (led), Compression (kompresija oz. stisk) in Elevation (dvig)
RTG rentgensko slikanje

