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IZVLEČEK
Uvod
Amputacije prstov rok so najpogostejše amputacije zgornjih udov. Želeli smo preučiti vpliv
amputacij prstov na funkcijo roke ter vpliv oskrbe s silikonsko protezo na funkcijo roke, silo
prijemov in kakovost življenja.
Metode
V raziskavo smo vključili 69 preiskovancev z amputacijo enega ali več prstov ene roke.
Southamptonski test za ocenjevanje roke (angl. Southampton Hand Assessment Procedure –
SHAP) smo opravili pri 69 preiskovancih, v nadaljnjo raziskavo pa smo vključili 42 izmed
teh preiskovancev, pri katerih smo opravili tudi meritve sile prijemov in ocenili vpliv
silikonske proteze na funkcijo roke ter napako sledenja s sledilno napravo. Osebe smo ocenili
po Mednarodni klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). Za
oceno izvajanja dnevnih aktivnosti smo uporabili Vprašalnik o težavah pri aktivnostih po
amputaciji zgornjih udov OPUS - UEFS II (angl. Orthotics and Prosthetics User Survey Upper Extremity Functional Status II - OPUS – UEFS II). Kakovost življenja smo ocenili z
Lestvico Trinity o amputaciji in izkušnjah s protezo (angl. Trinity Amputation And Prosthesis
Experience Scales - TAPES).
Rezultati
Amputacije vplivajo na vse ravni funkcioniranja glede na Mednarodno klasifikacijo
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). Preiskovanci so imeli največ težav na
področju dejavnosti in sodelovanja.
Amputacije prstov poslabšajo funkcijo roke, posebno triprstni in pincetni prijem (p≤0,001)
ter zmanjšajo silo valjastega, lateralnega in pincetnega prijema (p<0,001). Vpliv na silo
prijema je odvisna od tipa amputacije, najmanjši je v primeru amputacije dela palca in
največji pri amputaciji kazalca in amputaciji sredinca, kazalca in mezinca.
7

Delno smo potrdili hipotezo št. 1. Amputacija prstov povzroči okvare, vendar pa s protezo iz
silikona okvar ne odpravimo oziroma se z uporabo proteze izboljša le sila lateralnega prijema
pri amputaciji palca, medtem ko se sila pincetnega prijema z uporabljeno protezo poslabša (s
40,4 N na 34,4 N).
Hipotezo št. 2 smo delno potrdili. Amputacija prstov povzroči omejitve v dejavnostih in
sodelovanju, medtem ko izboljšanja z uporabljeno protezo na področju dejavnosti in
sodelovanja nismo potrdili. Sicer so bili rezultati indeksov prijemov na testu SHAP boljši z
uporabo proteze (indeks za skupni prijem brez uporabe proteze je 87,3, z uporabo proteze pa
88,4), izjema je lateralni prijem (indeks prijema brez proteze 91,8, s protezo 91,1). Kroglasti
in podaljšani prijem sta bila edina prijema, ki sta bila statistično pomembno boljša z uporabo,
vendar je bila tudi v tem primeru razlika manjša od MRD. Podobno so tudi na vprašalniku
OPUS – UEFS II izvajanje aktivnosti s protezo ocenjevali bolje kot brez proteze, a razlike
niso bile statistično značilne.
Hipotezo št. 3, da amputacija poslabša kakovost življenja in da s protezo le-to izboljšamo,
smo potrdili. Na vseh petih podlestvicah prilagoditev vprašalnika TAPES so naši preiskovanci
dosegli dobre rezultate (od 2,8 do 4,2 točk). Najslabši so bili doseženi rezultati na podlestvici
prilagoditve na omejitve (2,8 točk).
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Key words: finger amputation; silicone prostheses; hand function; grip-force; quality of life;
ICF

ABSTRACT
Introduction
Finger amputations of hands are the most common upper limb amputations. We wanted to
explore the influence of finger amputation on hand function. Our aim was also to describe the
influence of silicone finger prostheses on hand function and grip strength and quality of life.
Methods
We included 69 patients with amputation of one or more fingers of one hand. We evaluated
function of both hands with SHAP (Southampton Hand Assessment Procedure) test for 69
patients, we included 42 patients in further evaluation, where we measured grip strength,
evaluated hand function of the injured hand with the prosthesis and tracking ability with a
grip-force tracking system. Evaluation of patients according to ICF (The International
Classification of Functioning, Disability and Health) was made. We assessed influence of
prosthesis on quality of life with Orthotics and Prosthetics User Survey - Upper Extremity
Functional Status II questionnaire - OPUS-UEFS II. Quality of life was assessed with Trinity
Amputation and Prosthesis Experience Scales questionnaire (TAPES).
Results
Finger amputation affects all levels of functioning according to International Classification of
Functioning, Disability And Health (ICF). Most difficulties were expressed in the activity
and participation categories.
Finger amputation worsens hand function, especially tripod and tip pinch grip (p≤0.001) and
reduces grip strength of power, lateral and pinch grip (p<0,001), whereby the extent of the
worsening depends on amputation type – it is the smallest after thumb amputation and the
largest after amputation of index finger and amputation of middle, index and little finger.
We partly confirmed hypothesis number 1. Finger amputation causes impairments but they
can’t be improved with silicone prosthesis. Only grip power of lateral pinch was improved in
9

thumb amputation, while power of pinch grip was diminished with the prosthesis (from 40.4
N to 34.4 N).
We partly confirmed hypothesis number 2. Finger amputation causes limitations in activity
and participation, but we didn´t confirm improvement of them with the use of prosthesis.
SHAP grip index scores were higher when using the prosthesis as compared to not using it
(overall grip index without prosthesis was 87.3 and with prosthesis 88.4) except for lateral
grip (grip index without prosthesis was 91.8 and with prosthesis 91.1). Solely spheric and
extended grip were statistically significantly better with use of prosthesis, although still didn’t
reach MRD. Similarly results of OPUS – UEFS II questionnaire indicate improved activity
execution with the use of prosthesis, though the differences were not statistically significant.
We confirmed hypothesis number 3 that amputation diminishes quality of life and we can
improve it with prosthesis use. Results in all five subscales of TAPES questionnaire were
good (from 2.8 to 4.2 points). The worst were results in adjustment to limitations subscale
(2.8 points).
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SEZNAM KRATIC
DASH: Disabilities of the Shoulder, Arm and Hand questionnaire (Funkcionalnost zgornjega
uda, ramena in roke)
DIP: distalni interfalanegalni
DR: dominantna roka
FIM: Functional Independence Measure (Lestvica funkcijske neodvisnosti)
ICC: Intraclass Correlation Coefficient (interklasni korelacijski koeficient)
IP: interfalengelani
KMP: karpometakarpalni
MKP: metarkapofalangelani
MRD: minimalna resnična razlika (minima real difference)
N: naključni signal
N: newton
NHP: Nottingham Health Profile (Nottinghamski vprašalnik o zdravju)
NR: nedominantna roka
NS: ni smiselno
OPUS-UEFS II: Orthotics and prosthetics user survey - upper extremity functional status II
(Vprašalnik o težavah pri aktivnostih po amputaciji zgornjih udov)
P: pravokotni signal
PIP: proksimalni interfalangealni
Poškod.: poškodovana
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Povpreč: povprečje
QuickDASH: Quick Disabilities of the Shoulder, Arm and Hand questionnaire (Hitri
vprašalnik o funkcionalnosti zgornjega uda, ramena in roke)
S: sinusni signal
SD: standardna deviacija
SHAP: Southampton Hand Assessment Procedure (Southamptonski test za ocenjevanje roke)
TAPES: Trinity amputation and prosthesis experience scales (Lestvica Trinity o amputaciji in
izkušnjah s protezo)
URI – Soča: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
ZR: zdrava roka
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1 UVOD
1.1

FUNKCIJA ROKE

1.1.1 ANATOMIJA
Roko sestavlja pet prstov: palec, kazalec, sredinec, prstanec in mezinec ter dlan, ki jo delimo
na palčevo in mezinčevo eminenco (kepo). Prste sestavlja 19 kosti od distalnih, srednjih in
proksimalnih falang do dlančnic. Tročleni prsti imajo metarkapofalangealni (MKP),
proksimalni interfalangealni (PIP), distalni interfalangealni sklep (DIP), palec pa ima
karpometakarpalni (KMP), MKP in interfalengealni (IP) sklep. V zapestju se stika osem
koščic, ki so razporejene v dve vrsti: kaveljnica (hamatum), grašek (pisiforme), glavatica
(kapitatum), trivogelnica (trikvetrum), lunica (lunatum), mala mnogovogelnica (trepezoid),
velika mnogovogelnica (trapezium) in čolnič (skafoideum) (1). Roko sestavlja 27 kosti in 28
mišic (2). Roko oživčujejo trije živci, mediani, ulnarni in radialni, ki imajo vsi svoje
motorične in senzorične veje. Mišice rok delimo na intrinzične, ki so samo v predelu roke, in
ekstrinzične, ki izvirajo na podlakti in se pripenjajo na kosti roke z dolgimi kitami (3).
Kosti, sklepi, mišice, motorične in senzorične živčne poti in njihove povezave s centralnim
živčnim sistemom omogočajo izvajanje številnih aktivnosti z rokami.
1.1.2 FUNKCIJE ROKE
Funkcijo roke razdelimo na motorično, zaznavno in izrazno.
Osnovna naloga rok je, da omogočajo prijeme, rokovanje z različnimi predmeti ter sprejemajo
senzorične informacije iz okolja (4, 5). Roke so pomembne pri izvajanju različnih dnevnih
aktivnosti, imajo pa tudi pomembno vlogo v komunikaciji.
Za opravljanje vseh teh funkcij in nalog so potrebni trije pogoji: sposobnost kontroliranja
gibanja vsakega prsta posebej, kompleksen somatosenzorični sistem, ki vodi gibe prstov in
zmožnost zaznavanja senzoričnih informacij iz okolja (6). Nadzor nad vsem tem ima več
področij možganske skorje: primarni motorični, primarni somatosenzorični korteks, parietalni
korteks, premotorični korteks in tudi suplementarna motorična skorja, cingularna motorična
skorja, mali možgani in bazalni gangliji (7).
13

1.1.3 MOTORIČNA FUNKCIJA IN PRIJEMI ROKE
Napier (8) je v letu 1956 opisal dva glavna načina prijemov, grobi in natančni prijem. Ta dva
prijema, ki sta anatomsko in fiziološko različna, predstavljata osnovo za vse aktivnosti z
rokami (9, 10). Natančni prijem uporabljamo, kadar potrebujemo natančne gibe, glavna
značilnost grobega prijema pa je uporaba večjih sil kot pri natančnem prijemu (9).
V literaturi se uporablja mnogo različnih imen za prijeme, terminologija ni poenotena. V
našem delu smo imena prijemov povzeli po avtorjih Southamptonskega testa za ocenjevanje
roke (angl. SHAP - Southampton Hand Assessment Procedure), ki opisujejo pincetni,
lateralni, triprstni, kroglasti, valjasti in podaljšani prijem (11). Prijemi so prikazani na Sliki 1.

Slika 1: Prijemi roke (12).

1.1.4 PRIJEMI ROKE
Med grobe prijeme prištevamo valjasti in kroglasti prijem, med natančne podaljšani in
pincetni prijem, lateralni je lahko grob ali natančen.
14

Pri valjastem prijemu predmet leži v dlani in ga objemajo primaknjeni (adducirani) prsti, služi
prijemanju valjastih predmetov, kot so pločevinka, kozarec, za rokovanje z orodji z valjastim
ročajem – kladivo, izvijač in tudi pri športu, kot je bejzbol – za držanje kija (13).
Pri kroglastem prijemu odmaknjeni prsti zadržujejo predmet v dlani. Prijem uporabljamo za
držanje okroglih premetov, kot sta žogica in računalniška miška ter pri odpiranju kozarcev in
vrat z okroglo kljuko (13).
Pri podaljšanem prijemu je palec v abdukciji in opoziciji z drugim, tretjim in četrtim prstom,
tročleni prsti pa so pokrčeni v MKP in iztegnjeni v PIP in DIP sklepih, uporabljamo ga na
primer pri nošnji pladnja, držanju sendviča (14).
Pri pincetnem prijemu se blazinica palca približa blazinici kazalca ali sredinca. Prijem je
najšibkejši med natančnimi in zahteva dobro motorično koordinacijo. S tem prijemom
pobiramo drobne predmete, držimo šivanko in drobno orodje (13).
Lateralni prijem je najmočnejši izmed natančnih prijemov, pri njem se približa palec
lateralnemu delu kazalca (13). Ta prijem uporabljamo za držanje ključa pri odklepanju vrat
(14).
Pri triprstnem prijemu se približajo blazinice palca, kazalca in sredinca, uporabljamo ga za
držanje svinčnika pri pisanju ali pobiranju manjših kroglastih predmetov (14).
Poznamo še kljukasti prijem, ki v test SHAP ni vključen. Pri tem prijemu uporabljamo
tročlene prste s pokrčenimi PIP in DIP sklepi prstov. Prijem služi prenašanju npr. kovčka ali
vedra z ročajem (13).
1.1.5 SILA PRIJEMOV
Za ustrezno izvajanje vseh prijemov je pomembna tudi primerna mišična moč. Pri prijemih
sodelujejo tako intrinzične kot tudi ekstrinzične mišice rok.
Glavno silo valjastemu prijemu dajejo ekstrinzične upogibalke prstov. Tako globoka kot tudi
povrhnja upogibalka prstov prispevata k sili valjastega prijema; bolj ko se stopnjuje sila
prijema, bolj se vključuje povrhnja upogibalka (4). Od intrinzičnih mišic rok največ
prispevajo interosalne mišice. Primikajo ali odmikajo prste, da omogočijo poravnavo
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proksimalnih falang k predmetu, ki ga stiskamo. K sili pripomorejo tudi s fleksijo v
metakarpalnih sklepih (4). Pri valjastem prijemu je palec v abdukciji in fleksiji, silo prijema
določata adduktor palca in dolga upogibalka palca (15, 16). Kratka upogibalka palca pa
zagotavlja stabilnost prijema (17). Pri natančnih prijemih se aktivirajo intrinzične mišice,
mišice palčeve kepe (abduktor in kratka palčeva upogibalka ter mišica oponens). Pri
pincetnem prijemu stisk blazinic prstov omogočajo ekstrinzične mišice ob pomoči mišic
palčeve kepe in interosalnih mišic (15).
Sila in spretnost roke pa sta odvisni tudi od dominantne oziroma nedominantne roke.
1.1.6 DOMINANCA ROKE
Dominanco običajno določa roka, s katero pišemo (18). V splošni populaciji je večina ljudi
desničnih, okoli 10 do 11 % populacije pa je levične (19, 20). Po okvari dominantne roke
lahko pride do prenosa dominance. Osebe, ki izgubijo spretnost dominante roke, se soočijo z
dvema težavama; navaditi se morajo opravljanja so-ročnih nalog z eno roko in roka, ki je
imela prej pomožno vlogo, mora sedaj prevzeti spretnost dominantne roke (21). Večina
dnevnih aktivnosti je soročnih, vendar je dominanta roka običajno spretnejša, nedominantna
roka pa pri delu sodeluje (22). Hujša je izguba spretnosti dominantne roke, kajti spretnost se
lahko nato prenese le na nedominantno roko (23). Ta premik dominance imenujemo s
poškodbo povzročen prenos dominance.
V naši raziskavi bomo za oceno funkcije roke uporabili test SHAP (11). V raziskavi,
opravljeni na slovenski populaciji, je bila ugotovljena 2,1-odstotna razlika v skupnem indeksu
prijemov med dominantno in nedominantno roko (24). Rezultat je skladen z britansko
raziskavo, v kateri so na testu SHAP ugotovili statistično pomembno razliko med dominantno
in nedominantno roko le pri hitrosti izvajanja naloge »lahki triprstni prijem«, razlike med
hitrostjo izvajanja vseh ostalih nalog z dominantno in nedominanto roko niso bile statistično
pomembne. Opisujejo pa, da tako levične kot desnične osebe hitreje izvajajo vse naloge z
dominantno roko (25).
Glede na raziskave so razlike v sili prijemov dominantne in nedominantne roke med 5 in 6 %
(26), do 10 % (27, 28).
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V raziskavi Incela s sodelavci (29) so ugotovili, da je sila dominantne roke za 8,2 % večja pri
desničarjih, medtem ko je le za 3,2 % večja pri levičarjih. Naše okolje je bolj prilagojeno
desničarjem (večina orodij in naprav, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju), zato so
tudi levičarji pogosto prisiljeni uporabljati desnico (26).
Za vse aktivnosti, ki jih opravljamo z rokami, je poleg motorične spretnosti pomembna tudi
občutljivost (30). Potrebujemo dobro senzorično povratno zanko, posebno pri rokovanju s
predmeti, tako da nam ti pri dviganju ne padajo iz roke ter da pri tem uporabimo ravno pravo
silo prijema (31).
1.1.7 ZAZNAVNA FUNKCIJA ROKE
Z rokami raziskujemo našo okolico. Iz okolice dobivamo informacije o velikosti, obliki,
temperaturi in površini predmetov preko več različnih receptorjev, ki posredujejo informacije
v možgane.
Ocenjujejo, da se v koži dlani ene roke nahaja približno 170 000 enot, ki zaznavajo dotik (32).
Receptorji za dotik (mehanoreceptorji) so Aa živčno nitje, medtem ko so tanka mielinizirana
in nemielirizrana živčna vlakna C receptorji za bolečino in temperaturo (33).
Mehanoreceptorje, ki posredujejo občutek za dotik v centralni živčni sistem, delimo na dve
skupini: počasne in hitre. Počasni pošiljajo informacije ves čas trajanja dotika, hitri pa le na
začetku in ob koncu dotika (34). Počasni nam posredujejo občutek za pritisk, teksturo in
obliko predmeta, hitri pa podajajo informacijo o premikanju na površini kože in signalizirajo,
da npr. predmet drsi iz roke, ko ga poskušamo dvigniti (35, 36). Vibracije zaznavamo preko
Merklovih diskov (5–15 Hz), Meissnerjevih telesc (20–50 Hz) in Paccinijevih telesc (60–400
Hz) (37). Pasovna širina zaznave vibracij sega od 0,4 Hz do 700 Hz (38).
Dotik delimo na aktivni dotik in pasivni dotik. Pri aktivnem dotiku ali t.i. haptičnem dotiku
(39) odkrivamo okolico z rokami in pošiljamo možganom motorične in senzorične
informacije, ki jih prejemajo receptorji v koži, sklepih in mišicah. Če so roke v mirovanju in
sprejemajo informacije brez aktivnega giba, govorimo o pasivnem dotiku, ko ima roka vlogo
zgolj senzoričnega organa (40).
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Iz receptorjev v koži aferentna vlakna posredujejo informacije v centralni živčni sistem.
Površina našega telesa je somatotopično organizirana v možganski skorji parietalnega režnja.
Ugotovili so, da zaradi funkcijske pomembnosti nekateri deli telesa zavzemajo nesorazmerno
večja področja skorje, podobno kot obraz, tudi roki (41, 42).
1.1.8 IZRAZNA FUNKCIJA ROKE
Roki sta pogosto prvi, s katerima vzpostavimo fizični kontakt z drugimi osebami. Rokovanje
je univerzalna metoda pozdravljanja. Roke uporabljamo pri sporazumevanju, med govorom
jih premikamo, to gestikuliranje je prisotno v vseh kulturah. Celo osebe s prirojeno izgubo
vida, ki niso nikoli videle kretenj drugih, med govorjenjem premikajo roke (43). Simbolične
geste (npr. mahanje v slovo) lahko spremljajo govor ali ga nadomeščajo (44). Za osebe z
izgubo sluha je znakovni jezik najpomembnejše sredstvo sporazumevanja, ki ga uporabljajo
za sporočanje najrazličnejših namenov in vsebin. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega
jezika opredeljuje slovenski znakovni jezik kot vizualno-znakovni sistem z določeno
postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko obraza (45).
Ne smemo podcenjevati videza rok in njihove pomembne estetske vloge ne glede na kulturo
in običaje. Podobno kot obraz sta roki vedno izpostavljeni pogledom iz okolice (46). Povsod
po svetu, predvsem ženske, z nakitom, barvanjem nohtov in v zadnjem času tudi s
pomlajevanjem kože na rokah z metodami estetske medicine in kirurgije poudarjajo lepoto
svojih rok (47, 48).
Glede na številne naloge, ki jih naši roki opravljata, tudi posledice okvar rok lahko vplivajo
na različna področja človekovega delovanja, sem sodijo tudi amputacije prstov.

1.2

AMPUTACIJA PRSTOV ROKE

Amputacija pomeni odstranitev dela telesa. Med vsemi amputacijami zgornjih udov so
amputacije prstov roke najpogostejše (49), večinoma so vzrok amputacij poškodbe.
Amputacije prstov zajemajo med 80 % in 90 % vseh amputacij zgornjih udov, ki se zgodijo
zaradi poškodb (50), možne pa so tudi prirojene malformacije in odsotnosti delov roke (51).
Poškodbe prstov, ki privedejo do amputacije, so različnih tipov: raztrganine, lokalne ali bolj
obsežne zmečkanine in avulzijske poškodbe (51). Chung navaja, da se največ poškodb zgodi
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na delovnem mestu, okoli 25 % amputacij pa v domačem okolju (52). Amputacije zaradi
poškodb so pogostejše pri mlajših moških (16 - 54 let) (53), incidenca tovrstnih amputacij
prstov je v starostni skupini od 25 do 65 let 1,9 na 100.000 oseb letno (54).
Glede na Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF)
(55) amputacije vplivajo na vse ravni funkcioniranja. Amputacija prstov pomeni okvaro
telesne zgradbe in funkcije, povzroči omejitve v dejavnostih in sodelovanju in zato vpliva na
kakovost življenja. Proteza pa je dejavnik okolja in z njo poskušamo vplivati na vse ravni
funkcioniranja, ki jih zajema MKF, in tudi na kakovost življenja. Pregledali smo, kar je v
literaturi do sedaj znanega o vplivih amputacije prstov na vse ravni človekovega
funkcioniranja.
1.2.1 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV NA TELESNE ZGRADBE IN FUNKCIJE
Na ohranjeno silo prijema po amputaciji prstov vpliva raven amputacije, število amputiranih
prstov (56, 57) in kateri prst je amputiran (56, 58).
Chow in Ng (56) sta za oceno sile prijema uporabila Jamarjev dinamometer. Ugotovila sta, da
je sila valjastega in pincetnega prijema pomembneje zmanjšana pri amputacijah na višjih
ravneh. Pincetni prijem pa se zmanjša po amputaciji kazalca (56).
V raziskavi Sagiva s sodelavci (57) so uporabili Jamarjev dinamometer za oceno sile prijema.
Sila valjastega prijema je pomembneje zmanjšana pri amputaciji več kot enega prsta v
primerjavi z bolniki z amputacijo enega prsta, medtem ko med tema dvema skupinama ni bilo
pomembne razlike v sili pincetnega prijema (57).
Murray s sodelavci (58) je v svojo raziskavo vključil le bolnike s transmetarkarpalno
amputacijo kazalca in uporabil Jamarjev dinamometer za oceno sile prijema, Prestonov
merilnik za oceno lateralnega prijema in tenziometer za meritev sile pri supinaciji. Ugotovili
so zmanjšano silo prijema po amputacijah kazalca.
Raziskave, usmerjene pretežno v meritve sil prijemov, ne upoštevajo zadovoljivo funkcijskih
potreb bolnika (59).
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1.2.2 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV NA DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE
Vplivi amputacije prstov na dejavnosti in sodelovanje so tesno prepleteni z vplivom na
telesne funkcije, saj na zmožnost opravljanja različnih prijemov z rokama (dejavnost)
neposredno vpliva sila prijema (telesna funkcija). Na dejavnosti in sodelovanje po amputaciji
prstov vpliva raven amputacije (60, 57), število amputiranih prstov (56, 61) in kateri prst je
amputiran (60, 61).
Na spretnost in silo roke vpliva raven amputacije oziroma dolžina amputacijskega krna (58,
62) in ohranjene strukture. Bolj proksimalno proti metakarpofalangealnemu sklepu je
amputacija, večja je izguba za funkcijo pomembnih struktur tkiv (kosti, tetiv, živcev, žil,
mehkih tkiv) (62). Vendar tudi izguba le dela končne falange enega prsta lahko vpliva na
funkcijo, predvsem se poslabša pincetni prijem. Pri amputaciji katerega koli prsta na ravni
srednje falange pa se zmanjša zlasti sposobnost lateralnega prijema (60). Lateralni in pincetni
prijem sta bolj ohranjena pri osebah po amputaciji samo distalne falange kot pri osebah po
bolj

proksimalni

amputaciji

(med

metakarpofalangealnim

sklepom

in

distalnim

interfalangealnim sklepom), saj je izguba tkiv pri slednjih večja (57).
Na povrnitev funkcije in izid rehabilitacije vpliva tudi število amputiranih prstov (56, 63).
Pri amputaciji kazalca ali mezinca pride do ulnarne deviacije ostalih prstov, kar lahko vpliva
na lateralni prijem. Palec je ključen za pincetni prijem in valjasti prijem (60). S palcem lahko
napravimo opozicijo z dlanjo; palec predstavlja 40 % funkcije nepoškodovane roke, če pa
pride do amputacije katerega od tročlenih prstov ali druge poškodbe roke, palec prevzame še
dodaten del funkcije in lahko doseže do 50 % funkcije roke (61, 64). Delna amputacija palca
tudi vpliva na izvedbo valjastega in pincetnega prijema (60).
Le v treh od omenjenih raziskav so uporabili objektivne teste za oceno funkcije roke (57, 56,
58), podatki iz drugih raziskav pa verjetno temeljijo na kliničnih izkušnjah. V raziskavi
Sagiva in sodelavcev (57) so uporabili Jebsenov test za oceno funkcije roke.
V raziskavi Lifcheza in sodelavcev (65) so preiskovanci odgovarjali tudi na vprašalnik
Funkcionalnost zgornjega uda, ramena in roke (angl. Disabilities of the Arm, Shoulder and
Hand - DASH), ki zajema nekatere dnevne aktivnosti (prostočasne aktivnosti, rekreacija, skrb
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za gospodinjstvo, kuhanje, pisanje ...). Primerjali so izvajanje teh aktivnosti z uporabo proteze
za amputacijo prstov in brez nje ter navajali izboljšanje z uporabo proteze.
1.2.3 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA
Od 80-tih let prejšnjega stoletja dalje se vse bolj uveljavlja koncept od zdravja odvisne
kakovosti življenja, ki zajema vse vidike kakovosti življenja, ki lahko vplivajo na zdravje –
telesno ali mentalno (66, 67). Na individualni ravni od zdravja odvisna kakovost življenja
zajema funkcijski status, vključenost v socialno mrežo in socialno-ekonomski status, na ravni
družbe tudi vire, predpise in prakso, ki lahko vplivajo na zdravje populacije in na njihov
funkcijski status (68). Ugotavljajo, da je samoocenjevanje lastnega zdravja pomembnejši
napovednik obolevnosti in umrljivosti od mnogih objektivnejših meril (69, 70).
Roki nimata samo vloge opravljanja strogo fizičnih nalog, temveč se z njima izražamo in
imata pomembno socialno vlogo. Roke so med najbolj izpostavljenimi deli telesa in okvara na
področju roke (četudi ne oteži same funkcije) lahko vpliva na psihično stanje osebe (60, 71).
Obsežnost poškodbe ni sorazmerna s psihičnimi težavami, ki jih povzroči (72, 73). Po
amputacijah udov je čustvena pretresenost pogosta. Po amputacijah v predelu zgornjih udov
zaradi poškodbe ali tumorske rašče lahko pričakujemo tudi psihične težave (74). Reference se
nanašajo na amputacije zgornjih udov, ne le amputacije prstov.
Osebe po amputaciji zgornjega uda v primerjavi z osebami po amputaciji spodnjega uda
funkcionirajo slabše na vseh ravneh življenja, ki so zajete v vprašalniku SF 36, razen pri
telesnih funkcijah. Te osebe so slabšega mentalnega zdravja, so manj vitalne in imajo več
težav v socialnem krogu, pri čemer ima verjetno največji vpliv bolečina. Le-ta se pogosteje
pojavlja po amputaciji zgornjega uda v primerjav z amputacijo spodnjega uda (75). V
omenjeno raziskavo (75) so bile vključene osebe po amputaciji zgornjega uda na različnih
ravneh, ne samo osebe po amputaciji prstov. Razlog za pogostejše pojavljanje bolečin pri
amputacijah zgornjega uda v primerjavi s spodnjim udom naj bi bila večja oživčenost struktur
zgornjih udov in centralna reorganizacija živčevja po amputaciji (76).
Za ocenjevanje izida rehabilitacije poskušamo uporabljati čim bolj objektivne metode.
Predstavljeni testi so med najpogosteje uporabljenimi za ocenjevanje rehabilitacije oseb po
okvari zgornjega uda.
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1.3

MERITVE FUNKCIONIRANJA OSEB PO OKVARI ROKE – MERITVE
FUNKCIJE IN SIL PRIJEMOV ROKE

1.3.1 MERITVE TELESNIH FUNKCIJ
1.3.1.1 MERJENJE SIL PRIJEMOV
JAMAR DINAMOMETER
Jamar dinamometer (Slika 2) je najbolj razširjen in predstavlja zlati standard za meritev sile
valjastega prijema (77, 78) ter ima znane normative za odrasle ženske in moške (79, 80).
Meritve na tem dinamometru so zanesljive (81, 82), medrazredni korelacijski koeficient je
0,99 (80). Dinamometer je hidravličen, meritve so podane v kilogramih ali v funtih (opomba:
sile sicer merimo v newtonih); najnižja meritev je 1 kilogram, kar lahko predstavlja težavo pri
zelo šibkih preiskovancih (83). Meritve lahko opravimo v petih različnih položajih ročajev,
večinoma se v raziskavah uporablja drugi položaj, kjer so meritve najbolj zanesljive in
ponovljive in po standardnem protokolu (77).

Slika 2: A: Jamar dinamometer; B: v standardnem drugem položaju za merjenje sile valjastega
prijema. (Vir: 84)

MARTIN VIGORIMETER
Martin vigorimeter (Slika 3) sestavlja gumijast mešiček, ki je povezan z manometrom,
vrednosti meritev so izražene v kPa (85, 86). Za razliko od Jamar dinamometra pri Martin
vigorimetru z izotoničnim pokrčenjem mišic stisnemo mešiček manometra (87). Ponovljivost
testa je visoka (88), medrazredni korelacijski koeficient pa je višji od 0,91 (ICC > 0,91) (89).
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Med meritvami, opravljenimi z vigorimetrom in Jamar dinamometrom, je zelo visoka
korelacija, vendar je pri meritvah z Jamarjevim dinamometrom antropometrija rok
pomembnejša (87).

Slika 3: Martin vigorimeter. (Vir: 90)

B&L MERILNA NAPRAVA ZA PINCETNI PRIJEM (B&L PINCH GAUGE. B&L
ENGINEERING, TUSTIN. CA)
Naprava (Slika 4) se uporablja za merjenje pincetnega, lateralnega in triprstnega prijema,
znani so normativi glede na leta in spol (80).
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Slika 4: A: B&L merilna naprava za pincetni prijem; B: meritev sile pincetnega prijema, C:
meritev sile lateralnega prijema; D: meritev sile triprstnega prijema. (Vir: 84)

1.3.1.2 MERJENJE GIBLJIVOSTI SKLEPOV
GONIOMETRIJA
Pri ocenjevanju gibljivosti sklepov merimo lahko tako aktivno kot tudi pasivno gibljivost.
Aktivno izmerimo, ko preiskovanec premakne sklep z uporabo svojih mišic, pri merjenju
pasivne gibljivosti pa premika sklep preiskovalec. Meritve gibljivosti sklepov roke so
zapletene zaradi velikega števila sklepov na majhni telesni površini, kratkih osi gibanja,
kompleksnih vzorcev gibanja in težavne stabilizacije ali kontrole sil, ki delujejo na sklepe
(91).
Večinoma uporabljamo ročni goniometer za merjenje gibljivosti sklepov, ki ga lahko
postavimo lateralno ali na dorzalno stran (92), priporočajo pa dorzalni položaj (93). Najbolj
variabilne so meritve pri fleksiji v DIP sklepu (9,8 stopinj) (94), Lewis pa opisuje največ
razlik pri fleksiji v MKP sklepu (8,1 stopinje) med različnimi preiskovalci (95).
Goniometrične meritve so sprejete kot zanesljivo in preverjeno merilno orodje (92), prednost
te metode je dostopnost in nizka cena.
Z razvojem tehnologije se pojavljajo nove metode za merjenje gibljivosti:
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-

Digitalna foto-goniometrija je metoda merjenja gibljivosti sklepov, ki s pomočjo
fotografij telesa po fotogrametričnih pravilih analizirajo asimetrije telesa z uporabo
računalniških programov. Metoda se je izkazala za zanesljivo (96, 97, 98).

-

Elektronski gonimeter (npr. Compangle), ki je manjši od standardnega goniometra,
omogoča merjenje gibljivosti z eno roko in poda rezultat v digitalni obliki z
natančnostjo 1° (99).

-

Gonimetrične rokavice, pri katerih s pomočjo senzorjev merimo kote v vsakem
sklepu. Uporaba rokavic je preverjena in rezultati so primerljivi s klasičnimi
gonimetričnimi metodami (100).

1.3.1.3 MERJENJE OBČUTLJIVOSTI
RAZLOČEVANJE DVEH TOČK DOTIKA
Razločevanje dvojnega dražljaja preiskujemo s posebnim diskom ali s šestilom, ki omogočata
hkratno dotikanje preiskovane kože na dveh mestih in približevanje teh dveh točk draženja.
Pomembna je najmanjša razdalja, ki jo preiskovanec še zaznava v dveh točkah (101). Test
uporabljajo za ocenjevanje bolnikov po šivanju živcev (102), presajanju kožnih režnjev in
replantaciji prstov (103). Test razločevanja dveh točk ima veliko kritikov zaradi variabilnosti
tako znotraj preiskovancev kot med preiskovalci in med različnimi raziskavami (104), zaradi
česar tudi raziskovalci dvomijo v veljavnost testa (105, 106).
OCENJEVANJE OBČUTLJIVOSTI Z MONOFILAMENTI
Opisano v poglavju Metode.
1.3.2 MERITVE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJA
Dejavnosti in sodelovanje ocenjujemo s testi in vprašalniki. Glede na način izvedbe so testi
opazovalni, vprašalnike pa izpolnjujejo ocenjevane osebe same. Teste in vprašalnike delimo
na splošne, ki so namenjeni širši populaciji, in na specifične, ki so namenjeni osebam z
amputacijo v predelu zgornjih udov. Za objektivno ocenjevanje izida rehabilitacije želimo
uporabljati teste in vprašalnike, ki so preverjeni za bolezensko stanje, ki ga preučujemo, torej
so čim bolj specifični. Od naštetih sta specifična Southamptonski test za ocenjevanje roke
(angl. Southampton Hand Assessment Procedure - SHAP) in pa Vprašalnik o težavah pri
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aktivnostih po amputaciji zgornjih udov (angl. Orthotics and Prosthetics User Survey - Upper
Extremity Functional Status II - OPUS-UEFS II).
1.3.2.1 TESTI
JEBSENOV TEST
Namen Jebsenovega testa je ocenjevanje funkcije roke pri izvajanju dnevih aktivnosti s
standardiziranimi nalogami. Test sestavlja 7 nalog, ki zajemajo širok spekter dejavnosti:
pisanje, obračanje kart, simulirano hranjenje, pobiranje drobnih predmetov in žetonov,
navijanje matice na vijak, pobiranje velikih lahkih predmetov in velikih težkih predmetov.
Merimo čas izvajanja podtestov, rezultate pa primerjamo z normativi (107). Test ima visoko
zanesljivost med ocenjevalci (ICC = 0,82 – 1,00) (108). Preverili in potrdili so zanesljivost in
veljavnost vprašalnika pri osebah po amputaciji zgornjega uda (109).
SOLLERMANOV TEST ZA FUNKCIJO ROKE
Sollermanov test sestavlja 20 enoročnih in soročnih aktivnosti s standardiziranimi prijemi, ki
posnemajo funkcijo roke v dnevnih aktivnostih (110). Ocenjuje se izvajanje posameznih
prijemov in čas, potreben za izvedbo naloge. Na testu lahko osebe dosežejo od 0 do 80 točk,
normativ za dominantno roko je 80 in za nedominantno od 77 do 80 točk (110). Test ni bil
preverjen pri osebah po amputaciji zgornjega uda.
SOUTHAMPTONSKI TEST ZA OCENJEVANJE ROKE (ANGL. SOUTHAMPTON HAND
ASSESSMENT PROCEDURE - SHAP)
Opisan v poglavju Metode.
1.3.2.2 VPRAŠALNIKI
VPRAŠALNIK FUNKCIONALNOST ZGORNJEGA UDA, RAMENA IN ROKE (ANGL.
DISABILITY OF ARM SHOULDER AND HAND - DASH)
Vprašalnik DASH je razvila Ameriška akademija ortopedskih kirurgov v sodelovanju z
drugimi organizacijami (111). Vprašalnik sestavlja 30 vprašanj o stopnji težav in omejitev pri
izvajanju fizičnih aktivnosti

zaradi težav z zgornjim udom (21 vprašanj), o stopnji

simptomov bolečine, o bolečini pri izvajanju aktivnosti, o mravljinčenju, okorelosti in
zmanjšani moči (5 vprašanj) ter o vplivu na socialne aktivnosti, o spanju, delu in samopodobi
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(4 vprašanja). Oceno testa DASH izračunamo po formuli ((seštevek n odgovorov) -1)/n x 25),
kjer n predstavlja število izpolnjenih odgovorov. Rezultati so v obsegu 0 do 100 točk, pri
čemer višje ocene pomenijo večjo stopnjo zmanjšane zmožnosti (111). Na voljo je tudi krajša
različica vprašalnika QuickDASH z 11 vprašanji (112). Oba vprašalnika sta prevedena v
slovenščino (113). Zanesljivost vprašalnika DASH je 0,96 (114), vprašalnika QuickDASH pa
0,90 (115), znani sta tudi veljavnosti, ki sta za oba vprašalnika enaki (Pearson r > 0,70) (112).
Vprašalnik DASH je med najbolj široko uporabljenimi za ocenjevanje funkcijskega stanja
zgornjega uda, ni pa še bil testiran na populaciji oseb po amputaciji zgornjega uda za
odzivnost na spremembe (116). Preverili so vprašalnik QuickDASH za uporabnike proteze za
zgornji ud (»DEKA Arm«) in potrdili njegovo zanesljivost in veljavnost (korelacija:
ICC=0,87) (117).
MICHIGANSKI VPRAŠALNIK O IZIDU REHABILITACIJE OSEB S TEŽAVAMI Z ROKAMI
(ANGL. MICHIGAN HAND QUESTIONNAIRE - MHQ)
Vprašalnik je sestavljen iz 37 vprašanj, ki zajemajo 6 podlestvic: dnevne aktivnosti, funkcija
roke, bolečine, videz, zadovoljstvo bolnika in skupna funkcija. Preiskovanci na vprašalniku
lahko dosežejo od 0 do 100 točk; višje vrednosti predstavljajo boljšo funkcijo, z izjemo
bolečine, kjer višje vrednosti pomenijo hujšo stopnjo bolečine (52). Vprašalnik ima
preverjeno ponovljivost, ki za posamezne podlestvice sega od 0,81 do 0,97. Pri preverjanju
notranje skladnosti pa so rezultati Cronbach alfa segali od 0,86 za podlestvico o bolečini do
0,97 za dnevne aktivnosti (52).
VPRAŠALNIK O TEŽAVAH PRI AKTIVNOSTIH PO AMPUTACIJI ZGORNJIH UDOV
OPUS - UEFS II (ANGL. ORTHOTICS AND PROSTHETICS USER SURVEY - UPPER
EXTREMITY FUNCTIONAL STATUS II – OPUS - UEFSII).
Opisan v poglavju Metode.
1.3.3 OCENJEVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Kratki vprašalnik o zdravju SF-36 (angl. Short form 36 health survey) je v splošni uporabi,
specifičen za osebo po amputaciji pa je Lestvica Trinity o amputaciji in izkušnjah s protezo
(angl. Trinity Amputation And Prosthesis Experience Scales - TAPES)
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KRATKI VPRAŠALNIK O ZDRAVJU SF-36 (SHORT FORM 36 HEALTH SURVEY)
SF-36 je mednarodno priznan vprašalnik, ki je v širši uporabi. Razvili so ga v ZDA in je
namenjen osebam, starejšim od 14 let, z akutnimi in kroničnimi zdravstvenimi težavami
(118). Vprašalnik sestavlja 8 podenot, ki zajemajo področja telesnih težav z zdravjem,
bolečino, percepcijo zdravja, vitalnost, socialne funkcije, omejitve pri opravljanju svojih vlog
zaradi čustvenih težav in mentalno zdravje, čustvene reakcije, fizično mobilnost, spanje,
socialno izolacijo in energetsko raven; skupaj je 36 vprašanj, možni odgovori so na 5- ali 6stopenjski lestvici. Vprašalnik je na voljo v več kot 50 jezikih (119). Vprašalnik je bil
preverjen za različna bolezenska stanja, kot so artritis, bolečina v križu, multipla skleroza,
osteoartritis, revmatoidni artritis, poškodbe hrbtenjače, možganska kap, nezgodna možganska
poškodba (120); za osebe po amputaciji zgornjega uda pa ni bilo posebej opravljenih študij. V
članku Wada in sodelavcev je omenjeno, da so samo 3 od 10 fizičnih funkcij v vprašalniku
SF-36 usmerjene v funkcijo zgornjega uda, zaradi česar je manj primeren za to populacijo
(121). Pri uporabi SF-36 pri osebah po amputaciji ugotavljajo učinek stropa (122).
VPRAŠALNIK O KAKOVOSTI ŽIVLJENJA WHOQOL-100 IN KRATEK VPRAŠALNIK O
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA WHOQOL-BREEF
Vprašalnik so razvili sodelavci Svetovne zdravstvene organizacije, sodelovali so predstavniki
več držav, da bi razvili vprašalnik, uporaben v različnih kulturnih okoljih. Vprašalnik
sestavlja 100 vprašanj, ki so razdeljena na 6 glavnih področij: fizična zmožnost, psihološka
razmerja, socialna razmerja, okolje, samostojnost in duhovnost (123). Razvili so še krajšo
verzijo vprašalnika - WHOQOL-BREF, ki vključuje le 4 področja: fizična zmožnost,
psihološka razmerja, socialna razmerja, okolje (124).
LESTVICA TRINITY O AMPUTACIJI IN IZKUŠNJAH S PROTEZO (ANGL. TRINITY
AMPUTATION AND PROSTHESIS EXPERIENCE SCALES - TAPES -)
Opisana v poglavju Metode.

1.4

REHABILITACIJA OSEB PO AMPUTACIJI PRSTOV

Z rehabilitacijo želimo povrniti zmožnosti izvajanja aktivnosti, ki jih je oseba izvajala pred
amputacijo, zato naj se začne že nemudoma po poškodbi. Osebi želimo omogočiti vrnitev na
delovno mesto, oziroma zagotoviti ponovno zaposlitev, ji omogočiti ukvarjanje s
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prostočasnimi in dnevnimi aktivnostmi, ki jih je oseba izvajala pred amputacijo, ter preprečiti
in prebroditi psihološke težave ob izgubi prsta ali prstov.
Možnosti rehabilitacije je več: oseba lahko prilagodi izvajanje aktivnosti s protezo ali brez
nje. Univerzalna proteza ne obstaja. Proteze, ki skušajo nadomeščati funkcijo roke, so
funkcionalno-mehanske (125) in električne (126) ali pa so namenjene posebej določeni
aktivnosti (t.i. »task-specific« proteze) (125). Proteze, namenjene za povrnitev videza
poškodovane roke - estetske proteze, so pasivne in večinoma narejene iz silikona. Pri nas je za
amputacije prstov trenutno na voljo le proteza iz silikona (127).
1.4.1 ZGODOVINA PROTEZ ZA ZGORNJE UDE
Arheologi so odkrili, da so že neolitski ljudje živeli z amputacijo uda (128). Stara zaveza in
egipčanski medicinski papirusi amputacij ne omenjajo, čeprav so na mumijah našli proteze
oziroma nadomestila za manjkajoči ud. Domnevajo, da so bile proteze za njih pomembnejše
zaradi zagotavljanja celosti telesa, saj so verjeli, da je ohranjeno telo potrebno za vstop v
posmrtno življenje. Našli so tudi mumijo s protezo za nožni palec, kjer so bili vidni znaki
obrabe na stopalu, kar kaže na to, da je bila proteza v rabi pri hoji (129).
LeBlanc (130) deli razvoj protetike na pet obdobij:
1. Zgodovinsko ali antično obdobje (484 pr.n.št. do 1800 n.št.)
Proteze tega obdobja so bile kovinske, večinoma pasivne. Uporabljali so jih za izboljšanje
videza in povrnitev funkcije. V to obdobje sodi tudi železna roka, ki so jo leta 1907 našli v
ruševinah gradu na Vranskem. Roka je bila izdelana v južni Nemčiji med letoma 1500 in
1650 (131, 132, 133).
2. Praktično ali funkcionalno obdobje (od leta 1800 do druge svetovne vojne)
Leta 1812 je Peter Balif razvil ročno protezo, pri kateri je bilo z gibi v ramenu in komolcu
mogoče upravljati roko.
3. Znanstveni čas ali čas prosvetljenstva (od druge svetovne vojne do konca 60. let
prejšnjega stoletja)
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Po drugi svetovni vojni je sledil hiter razvoj tehnike in materialov zaradi velikega števila oseb
po amputaciji. V to obdobje sodijo funkcionalne mehanske proteze.
4. Čas inženirjev (70. in 80. prejšnjega stoletja)
V tem obdobju so se mnogi inženirji začeli zanimati za raziskave in razvoj protez. Razvili so
proteze, ki delujejo na zunanji vir energije. V to obdobje sodi tudi mioelektrična proteza.
5. Čas ustrezne tehnologije
To je čas uporabe hibridnih protez, ki za pogon uporabljajo različne oblike energije in
najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki osebi ustreza v vseh pogledih (130)
1.4.2 SILIKONSKA PROTEZA ZA AMPUTACIJO PRSTOV ROKE
Silikonska proteza po amputaciji dela ali celega prsta roke je individualno oblikovana in
pobarvana. Protezo lahko izdelamo z uporabo orodja – kalupa ali pa z nanašanjem in
modeliranjem silikona neposredno na model krna (127). Pri izdelavi je treba upoštevati obliko
krna, obliko zdravih prstov na roki, na kateri je bil amputiran prst, in prstov zdrave roke,
dolžino krna, senzibilnost kože krna in (delovno) okolje, v katerem bo pacient protezo
uporabljal (134). Možni so štirje različni načini suspenzije proteze: z vakuumom, z uporabo
medicinskega lepila, z mehansko povezavo na sosednja dva prsta z dodanimi silikonskimi
obroči ali s kostnimi vsadki (implantati). Večina bolnikov, ki jih vodimo na URI – Soča,
uporablja vakuumsko suspenzijo, nekateri tudi medicinsko lepilo, če so krni prekratki ali če je
amputiran cel prst (127).
Proteza iz silikona za amputacijo prstov je bila v prvi vrsti namenjena izboljšavi videza
poškodovane roke. Glede na poročanja bolnikov in tudi sicer skromne podatke v literaturi
proteza pomaga tudi pri funkciji, pri dejavnostih in sodelovanju ter tako prispeva h kakovosti
življenja več kot le z estetskega vidika.
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Slika 5: Proteza za prst iz silikona.

Slika 6: Proteza za prst iz silikona z dodanimi silikonskimi obroči za suspenzijo
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Slika 7: Nameščena proteza iz silikona na kazalcu levice.

1.4.2.1

VPLIV OSKRBE S PROTEZO IZ SILIKONA NA TELESNE FUNKCIJE IN
ZGRADBE

Proteza iz silikona za amputacijo prstov nadomesti amputirani del prsta. Tako z njo vplivamo
na samo zgradbo in videz, vprašljiv pa je vpliv na funkcijo. Proteza nima gibljivih sklepov,
premikanje proteze je odvisno od ohranjene gibljivosti v proksimalnih sklepih krna oziroma v
zadnjem sklepu, ki ni pokrit s protezo. Bolj problematični so kratki krni, pri katerih moramo
za dobro suspenzijo proteze to namestiti preko sklepa, tako omejimo gibljivost v tem sklepu.
Dodatna ovira je tudi prožnost silikona, ki je lahko moteča, kadar osebe želijo prijeti z večjo
silo.
Na področju vpliva proteze iz silikona na telesne funkcije je bila do sedaj opravljena le ena
objektivnejša raziskava na desetih preiskovancih o vplivu oskrbe s protezo iz silikona na silo
prijema (ocena z Jamarjevim dinamometrom) (65). Rezultati kažejo na izboljšanje sile, vendar
je vzorec preiskovancev majhen. Vključenih je bilo 10 preiskovancev, ki so se med seboj
razlikovali po številu amputiranih prstov in ravneh amputacije.
Ker s protezo prekrijemo kožo, omejimo zaznavanje dotika, bolečine, toplote in drugih
dražljajev iz okolja, kar tudi vliva na funkcijo. V nadaljevanju je razložen koncept podaljšane
fiziološke propriocepcije, ki bi vendarle omogočil boljše sprejemanje informacij iz okolja pri
uporabi proteze.
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KONCEPT PODALJŠANE FIZIOLOŠKE PROPRIOCEPCIJE
Koncept podaljšane fiziološke propriocepcije je predstavil Simpson (135). Uporabnik lahko
prejema statične in dinamične informacije preko proprioceptorjev, ki jih naprava oziroma
pripomoček, ki ga oseba drži v roki ali ima nameščenega na roko, vzdražita in tako postaneta
umeten »podaljšek« uporabnika. Primer za to je uporaba palice pri slepem, ki informacije iz
okolja prejema preko proprioceptorjev roke, v kateri drži palico. Drugi primer je igralec tenisa
in njegova kontrola teniškega loparja. Položaj, hitrost, pospešek loparja v prostoru so
neposredno povezani z oprijemom loparja in gibom zgornjega uda. Ko se igralec nauči
povezovati proprioceptivne informacije z dinamiko loparja v prostoru, kontrola loparja
postane podzavestna. Ta princip so skušali uporabiti pri protezah za zgornje ude, tako da bi
sklep proteze povezali z ohranjenim sklepom; uporabnik proteze bi tako prenesel občutek iz
ohranjenega sklepa na sklep proteze (136). Simpson s sodelavci je uporabil princip podaljšane
fiziološke propriocepcije pri otrocih z obojestransko amelijo po talidomidu, ki so uporabljali
pnevmatične proteze (135, 137, 138). Izkoriščanje proprioceptivne povratne zanke ponuja
novo možnost pri kontroliranju proteze, kajti pri izkoriščanju vidne kontrole je zahtevano
nenehno, pozorno spremljanje gibanja proteze, kar sčasoma postane mentalno naporno (139).
Bouwsema je prva poročala o načinih vizualnega spremljanja gibanja proteze pri bolnikih z
mioelektrično protezo. Ugotovila je, da se vidna kontrola pri uporabnikih proteze pomembno
razlikuje od kontrolne skupine zdravih preiskovancev pri izvajanju testa SHAP (140). V
raziskavi Sobuha s sodelavci (141) pa so uporabili bolj vsakdanjo aktivnost (nalivanje iz
kartonaste embalaže) in so prav tako ugotovili, da imajo za razliko od zdravih preiskovancev
uporabniki mioelektrične proteze pri izvajanju naloge pogled večino časa usmerjen v protezo
ali pa na predmet, ki ga bodo prijeli. Raziskovalci domnevajo, da s spremenjeno vidno
kontrolo pri izvajanju nalog bolniki poskušajo nadomestiti odsotnost propriceptivne povratne
zanke, zato je ravno vedenje pri vidnem sledenju giba potencialno pomembno merilno orodje
za izid rehabilitacije (141).
1.4.2.2

VPLIV OSKRBE S PROTEZO IZ SILIKONA NA DEJAVNOSTI IN
SODELOVANJE

Pillet (60) v svoji knjigi navaja, da se s podaljšanjem prsta na prvotno dolžino izboljša
zmožnost prijemanja, predvsem pincetnega, saj blazinica palca tako doseže blazinico proteze.
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Pri amputacijah več prstov na ravni medialne falange s protezo nudimo oporo palcu za
omogočanje pincetnega prijema. S protezo za prstanec preprečimo ulnarno deviacijo kazalca
in sredinca ter omogočimo stabilnost prstom med lateralnim prijemom in tako preprečujemo,
da bi manjši predmeti padli iz roke. Kadar je amputacija na ravni interfalangealnega sklepa
palca ali distalno od metakarpo-falangealnega sklepa, proteza olajša prijemanje. S
podaljšanjem palca proteza nudi zadovoljivo opozicijo in olajša cilindrični prijem. Pri že
navedenih podatkih moramo upoštevati, da avtor ne navaja raziskav in metod (niti števila
bolnikov, ki bi o tem poročali), s katerimi so bili podatki pridobljeni in so osnova zanje
najverjetneje klinične izkušnje (60).
Ostali podatki v literaturi o vplivu protez na dejavnosti in sodelovanje temeljijo le na uporabi
vprašalnikov in subjektivni oceni preiskovancev (49, 142, 143, 144, 145). V navedenih
raziskavah so uporabili posebej za te raziskave izdelane vprašalnike, ki niso standardizirani.
Izjema je le že omenjeni prispevek Lifcheza in sodelavcev na desetih preiskovancih, pri
katerih so uporabili standardiziran vprašalnik DASH (angl. Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand) (65). Rezultati kažejo, da pri amputacijah večjega števila prstov proteza bolnikom
olajša izvajanje določenih aktivnosti, kot so česanje, umivanje, rekreacija (65).
1.4.2.3

VPLIV OSKRBE S PROTEZO IZ SILIKONA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

V dostopni literaturi najdemo prispevke, ki govorijo o izboljšani samopodobi (60, 72, 145) in
lažjem sprejemanju videza poškodovane roke po oskrbi z estetsko protezo iz silikona, vendar
samo ena od raziskav (144) temelji na vprašalniku, ki pa ni bil standardiziran. Število moških
in žensk s protezo je enako, čeprav so poškodbe pri moških pogostejše. Slednje kaže na večjo
motivacijo žensk za uporabo proteze zaradi videza poškodovane roke (142, 146).
Samopodoba in sprejemanje novega videza poškodovane roke vplivata na kakovost življenja,
vendar pa v literaturi ni objavljene raziskave o proučevanju kakovosti življenja pri osebah po
amputacijah prstov roke.
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2 NAMEN IN DELOVNE HIPOTEZE
Amputacija prstov vpliva na vse ravni funkcioniranja glede na Mednarodno klasifikacijo
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) (55); s protezo želimo te težave
zmanjšati. Z raziskavo smo želeli preveriti, kako uporaba proteze iz silikona
1. vpliva na telesne funkcije:
a. kako vpliva na silo prijemov roke,
b. kakšen je vpliv dominance roke,
c. kakšen je vpliv občutljivosti krna;
2. vpliva na dejavnosti in sodelovanje;
3. vpliva na kakovost življenja.
4. Opredeliti smo želeli zadovoljstvo preiskovancev s protezo.
Naše delovne hipoteze so bile:
HIPOTEZA 1: S protezo iz silikona zmanjšamo posledice okvare, ki jih povzroči amputacija
prstov.
HIPOTEZA 2: Amputacije prstov povzročijo omejitve v dejavnostih in sodelovanju. S
protezo iz silikona izboljšamo izvajanje aktivnosti na področju dejavnosti in sodelovanja.
HIPOTEZA 3: Amputacije prstov poslabšajo kakovost življenja. S protezo iz silikona
izboljšamo kakovost življenja.
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3 PREISKOVANCI IN METODE
3.1

PREISKOVANCI

V raziskavo smo z njihovim privoljenjem vključili 69 oseb po amputaciji prstov ene roke in z
zdravo ter nepoškodovano drugo roko. Osebe smo vključili iz ambulante za protetiko
zgornjega uda na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI
– Soča). Vključili smo tako osebe, ki so že prejele estetsko protezo iz silikona in so imele
pravico do predpisa nove, kot tudi osebe, primerne za protetično oskrbo, ki so na ambulantni
pregled prišle prvič. Raziskavo smo pričeli 1. 8. 2010 in zaključili 31. 12. 2012. Vključili smo
vse, ki so v tem obdobju izpolnjevali vključitvena merila in so bili pripravljeni sodelovati.
Raziskava je bila presečna, prospektivna.
Vključitvena merila:
•

amputacija dela prsta ali celega prsta ali več prstov ene roke;

•

krn, primeren za oskrbo z estetsko protezo iz silikona (koža, oblika krna);

•

amputacija prsta v višini do eksartikulacije v metakarpofalangealnem sklepu;

•

nepoškodovana in polno funkcionalna druga roka;

•

želja bolnika, da dobi protezo.

Izključitvena merila:
•

bolezni osrednjega ali perifernega živčevja, revmatološke bolezni in druga obolenja, ki

vplivajo na funkcijo roke;
•

nesposobnost sodelovanja;

•

niso želeli sodelovati.

Preiskovanci so pred začetkom podpisali informirano privoljenje.
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Raziskava je bila opravljena v skladu z načeli Helsinške deklaracije o biomedicinskih
raziskavah na človeku, z določili Konvencije Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in
dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (Oviedske konvencije)
in načeli slovenskega Kodeksa medicinske deontologije. 2. marca 2010 jo je odobrila
Komisija za medicinsko etiko URI – Soča, 25. maja 2011 pa še Etična komisija Republike
Slovenije.
3.1.1 ZNAČILNOSTI PREISKOVANCEV
V raziskavo smo vključili 69 preiskovancev. Od prvotno vključenih 69 preiskovancev smo pri
42 opravili vse meritve, izpolnili so tudi vse vprašalnike.
Vpliv amputacije prstov na funkcijo roke smo preverili s testom SHAP pri vseh 69 vključenih
preiskovancih. Med njimi je bilo 38 (55 %) moških in 31 (45 %) žensk. Stari so bili od 18 do
81 let

(povprečno 43 let, mediana 44 let). Večina preiskovancev je imela poklicno ali

osnovno šolo, izobrazbena struktura vseh 69 preiskovancev je predstavljena v Tabeli 1.
Od prvotno vključenih 69 preiskovancev smo pri 42 opravili vse meritve in so izpolnili vse
vprašalnike. Del preiskovancev ni prišel na ponovni pregled, pri nekaterih smo imeli težave z
delovanjem sledilne naprave in zato nismo mogli opraviti vseh meritev. Izmed
dvainštiridesetih, ki so raziskavo zaključili, je bilo 20 moških (48 %) in 22 žensk (52 %). Stari
so bili od 17 do 70 let (povprečno 42,2, mediana 44 let). Trinajst preiskovancev je imelo
zaključeno poklicno ali osnovno šolo, najmanj vključenih, 3 preiskovanci, so se še šolali
(Tabela 2).
Tabela 1: Izobrazba oz. status vseh vključenih preiskovancev.

Višja, visoka

Število
14

Delež (v %)
20

Srednja šola

17

25

Poklicna ali manj

23

33

Neznano

10

15

Dijak, študent

5

7

Skupaj

69

100

37

Tabela 2: Izobrazba oziroma status preiskovancev, ki so opravili vse meritve.

Število
preiskovancev

Delež
preiskovancev
(v %)

Višja, visoka

10

24

Srednja šola

10

24

Poklicna, osnovna šola

13

31

Neznano

6

14

Dijak, študent

3

7

Skupaj

42

100

Preiskovance smo pregledali od 0 do 30 let po amputaciji (povprečno 6 let, mediana 3 leta).
Izmed vseh preiskovancev jih je 71 % imelo amputacijo enega prsta, nihče pa ni imel
amputacije vseh petih prstov (Tabela 3).
Tabela 3: Amputacije glede na število amputiranih prstov.

Število
amputiranih prstov

Število
preiskovancev

Delež preiskovancev
(v %)

1

49

71

2

13

19

3

5

7

4

2

3

Skupaj

69

100
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Na vzorcu vseh vključenih preiskovancev je bilo skupno amputiranih 99 prstov na različnih
ravneh (Tabela 4).
Tabela 4: Razporeditev amputacij prstov glede na prst in raven amputacije.

Raven amputacije
Prst

*

MKP

Palec

1

Kazalec

2

Proksimalna PIP/IP**
falanga
6
4
5

Sredinec

Distalna
falanga
2

Skupaj
13

11

11

9

46

4

5

6

2

17

4

1

5

14

1

3

7

19

21

97****

3

1

Mezinec

2

1

16

18

3

DIP***

8

Prstanec
Skupaj

Medialna
falanga

20

*metakarpofalangealni sklep
**proksimalni interfalangealni sklep tročlenih prstov, interfalangealni sklep palca
***distalni interfalangealni sklep
**** število amputiranih prstov (ne število preiskovancev)

V vzorcu preiskovancev, ki so opravili vse predvidene meritve, je imelo največ preiskovancev
(28 oz. 67 %) amputacijo enega prsta, sledile so osebe z amputacijo dveh prstov (9 oz. 21 %),
s po tremi (4 oz. 10 %) in en preiskovanec z amputacijo 4 prstov (2 %). Kazalec je bil
najpogosteje amputirani prst. Preiskovanci so imeli skupno amputiranih 62 prstov, 37 prstov
je bilo amputiranih distalno od proksimalnega interfalangelanega sklepa tročlenih prstov
oziroma interfalangelanega sklepa palca (Tabela 5).
Tabela 5: Razporeditev amputacij po prstih in ravneh amputacije.

Prst/raven MKP *
Palec
Kazalec
Sredinec
Prstanec
Mezinec
Vsota

2

2

Proksimalna
falanga
3
1
1
5

PIP /
IP**
6
9
2
1
18

Medialna
falanga

DIP***

Distalna
falanga

2
2
2

9
7
3
2
21

5
2
2
1
10

6

Vsota
6
30
14
8
4
62****

*MKP: metakarpofalangealni sklep ** PIP/IP: proroksimalni interfalangelani sklep tročlenih prstov/
interfalangelani sklep palca *** DIP: distalni interfalangealni sklep **** število amputiranih prstov (ne število
preiskovancev)

39

Za potrebe nadaljnje analize smo preiskovance razdelili v 5 skupin glede na amputirani prst
oz. prste. V vzorcu vseh preiskovancev jih je 41 % imelo amputacijo kazalca, sledili so
preiskovanci z amputacijo palca z 12 % (Tabela 6).
Tabela 6: Razdelitev preiskovancev glede na amputirani(-e) prst(-e).

Število

Delež (v %)

Palec

8

12

Kazalec

28

41

Sredinec, kazalec, mezinec (eden ali več)

15

22

Palec in kazalec (in ostali)

5

7

Kazalec in ostali

13

19

Skupaj

69

100

Amputirani prst(i)

Na vzorcu preiskovancev, ki so opravili vse meritve, je bila prav tako najpogostejša
amputacija kazalca, in sicer v 45 % (Tabela 7).
Tabela 7: Razporeditev preiskovancev glede na amputirani(-e) prst(-e).

Amputirani prst(i)

Število

Delež (v %)

Palec

3

7

Kazalec

19

45

Sredinec, prstanec, mezinec (eden ali več)

9

22

Palec in kazalec (in ostali)

3

7

Kazalec in ostali

8

19

Skupaj

42

100

40

Od vseh v raziskavo vključenih preiskovancev jih je 40 imelo amputacijo na dominantni
strani, kar je v 39 primerih sovpadalo s številom amputacij na desnici (Tabela 8).
Tabela 8: Razporeditev amputacij glede na stran amputacije pri vseh preiskovancih.

Leva
Desna

Nedominantna
27

Dominantna
1

Skupaj
28 (41 %)

2

39

41 (59 %)

29 (42 %)

40 (5 %)

69

Skupaj

Na vzorcu, ki je opravil vse meritve, je bila razporeditev med desno in levo roko podobna kot
med dominantno in nedominantno roko (Tabela 9).
Tabela 9: Razporeditev glede na stran amputacij na vzorcu preiskovancev, ki je opravil vse
meritve.

Nedominanatna

Dominantna

Skupaj

Leva
17
0
17 (40 %)
2
23
25 (60 %)
Desna
19
(45
%)
23
(55
%)
42
Skupaj
Izmed 42 preiskovancev, ki so raziskavo zaključili, se jih je največ poškodovalo v prostem
času (64 %), ostali pa na delovnem mestu oziroma med prakso v šoli (36 %). Več kot
polovica preiskovancev je tudi po poškodbi opravljala enako delo v polnem delovnem času
kot pred poškodbo (Tabela 10).
Tabela 10: Zaposlitev po poškodbi.

Število

Delež (v %)

22

52,4

8

19,0

Še naprej šolar

7

16,7

Upokojenec

5

11,9

Skupaj

42

100

Opravljam enako delo kot pred amputacijo za polni
delovni čas
Opravljam drugo delo za polni delovni čas

Tabela 11 prikazuje vzroke poškodbe pri 42 preiskovancih, ki so raziskavo opravili v celoti. V
kategoriji »drugo« smo zajeli mehanizme poškodbe, ki jih je imel le po en preiskovanec: stroj
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za zavijanje bonbonov, stroj za mletje mesa, valj za barvanje, brizgalni stroj, stiskalnica
pločevine, stroj za varjenje vrečk, tiskalni stroj, rezalnik kovine, mesoreznica, poškodba pri
padcu, ko se je zataknil prstan ob polico, eksplozija pirotehničnega sredstva, pištola za krte.
Tabela 11: Vzrok poškodbe.

Število

Delež (v %)

Mizarsko orodje

8

19,0

Krožna žaga

7

16,7

Šport in rekreacija

3

7,1

Kosilnica

3

7,1

Vrtno ali kmečko orodje

3

7,1

Korito za rože

2

4,8

Poškodovan prst v avtu pri
prometni nesreči

2

4,8

Mesoreznica

2

4,8

Drugo

12

28,6

Devet preiskovancev so oskrbeli v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, od tega tri na
Kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline, štiri
preiskovance so oskrbeli v Splošni bolnišnici Celje, tri v Univerzitetnem kliničnem centru v
Mariboru, dva v Splošni bolnišnici Izola in po enega preiskovanca v Splošni bolnišnici v
Šempetru, Splošni bolnišnici Ptuj, Splošni bolnišnici Murska Soboto, Splošni bolnišnici
Jesenice in Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Za ostalih 19 preiskovancev v razpoložljivi
dokumentaciji nismo našli podatkov.

3.2

ČASOVNI POTEK RAZISKAVE

Deset preiskovancev, ki so protezo iz silikona že prejeli, so celotno testiranje (meritve sil s
sledilno napravo, test SHAP, odgovorili na vprašalnike OPUS-UEFS II, TAPES, vprašalnik o
zadovoljstvu s protezo; ocenili smo jih po MKF) opravili v enem dnevu.
Preiskovanci, ki so protezo prejeli prvič, pa so ob prvem pregledu v ambulanti opravili
testiranje s testom SHAP z zdravo in poškodovano roko. Dva meseca po prejetju in uporabi
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proteze smo test SHAP ponovili s protezo, preiskovanci so odgovorili na vse vprašalnike,
opravili smo oceno po MKF.

3.3

IZRAČUN VELIKOSTI VZORCA

Na podlagi že opravljene raziskave smo ocenili velikost vzorca glede na izračunane indekse
za skupni prijem pri testu SHAP (147). Za doseženo 80-odstotno zaupanje (pri 5 % alfa ravni)
za razlikovanje 2,5 točke razlike (to je razlika, ki preseže minimalno realno razliko (MRD))
(148) z uporabo parnega testa t pri določeni standardni deviaciji 5 je potreben vzorec 34
preiskovancev. S še osmimi preiskovanci (torej skupno dvainštiridesetimi) smo lažje izenačili
manjše zaupanje neparametričnega Wilcoxonovega testa, ki smo ga uporabili vzporedno s
testom t in da bi povečali posamezne podskupine glede na tip amputacij.

3.4

METODE

Glede na zastavljene hipoteze smo izbrali ustrezna ocenjevalna orodja (Tabela 12).
Tabela 12: Preverjanje hipotez.

Hipoteze
H 1: proteza
manjša
okvare
H 2: proteza
izboljša
dejavnosti in
sodelovanje
H 3: proteza
izboljša
kakovost
življenja
H: hipoteza

MKF

Meritev
sil
prijema

Občutlji
vost
krna

X

X

X

X

X

X

X
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SHAP

OPUS UEFS II

X

X

TAPES

Anketa
URI
Soča

X

X

3.4.1 OCENA PO MEDNARODNI KLASIFIKACIJI FUNKCIONIRANJA,
ZMANJŠANE ZMOŽNOSTI IN ZDRAVJA (MKF)
MKF je klasifikacija, katere namen je zagotoviti enoten in standarden jezik za opisovanje
zdravja in z zdravjem povezanih stanj, in obsega vse vidike človeškega zdravja in nekatere za
zdravje pomembne prvine blaginje (55). Za ocenjevanje smo uporabili MKF vprašalnik (ICF
Checklist), ki ga sestavlja 125 najpogostejših kategorij celotne MKF, ki se pojavljajo v
klinični praksi (The World Health Organization. ICF Checklist Version 2.1a) (149).
Vprašalnika so se poslužili v raziskavi o uporabi MKF klasifikacije v ambulanti za ortotiko in
protetiko (150). Vprašalnik je v Prilogi 1.
3.4.2 MERITVE TELESNIH FUNKCIJ
3.4.2.1 MERITVE SILE PRIJEMOV ROKE IN NAPAKE SLEDENJA
Meritev sil smo opravili s sledilno napravo, ki so jo razvili na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, v laboratoriju za robotiko. Sistem (Slika 8) je sestavljen iz dveh enot za
meritev sil, ki jih povežemo z računalnikom, kar omogoča vidno povratno informacijo na
zaslonu in beleženje podatkov (151, 152).
Z napravo lahko merimo sile do 100 N z 1,4-odstotno nelinearnostjo. Resolucija izmerjene
sile je okoli 0,003 N (153). Ta sistem se je izkazal za bolj natančnega od običajnih mehanskih
dinamometrov (154, 155).
Opravili smo meritve sil valjastega, lateralnega in pincentnega prijema z zdravo roko in s
poškodovano s protezo in brez nje, vrstni red smo računalniško randomizirali. Nadaljevali
smo z meritvami napake sledenja, ponovno v računalniško randomiziranem vrstnem redu.
Napako sledenja smo merili za valjasti prijem in za pincetni prijem le pri preiskovancih z
amputacijo kazalca (lahko tudi v kombinaciji z amputacijo drugih prstov).
Vse meritve smo opravili trikrat in upoštevali najboljši doseženi rezultat za nadaljnjo analizo.
Pri oceni napake sledenja smo za odvisno spremenljivko uporabili geometrijsko sredino
posameznih dosežkov s protezo in brez nje (saj med njima ni bilo statistično značilnih razlik).
Upoštevali smo razdelitev na 5 skupin glede na amputirani prst (opisano v Tabelah 6 in 7) za
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valjasti prijem, kjer smo meritev opravili pri vseh udeležencih. Meritve napake sledenja za
pincetni prijem smo opravili le pri udeležencih z amputacijo (tudi) kazalca, zato smo v
primeru pincetnega prijema skupine združili zaradi manjkajočih podatkov.
Preverili smo, kako dominanca roke vpliva na silo prijemov z uporabljeno protezo ob
upoštevanju, da je razlika med dominantno in nedominantno roko v sili prijemov 5 % (26).
Raziskali smo še, kako na silo vpliva raven amputacije. Preiskovance smo razdelili na dve
skupni, tiste z amputacijo proksimalno (do vključno PIP sklepa) in distalno (od PIP sklepa
dalje).

Slika 8: Sledilna naprava z enoto za merjenje sile valjastega prijema na levi strani in z enoto za
merjenje sile pincetnega in lateralnega prijema na desni strani slike. (Vir: 153)

3.4.2.2 OCENA OBČUTLJIVOSTI
Pri preiskovancih smo opravili oceno občutljivosti v predelu krna, uporabili smo 10 g
Semmes–Weinsteinov monofilament.
Velja dogovor, da o izgubi varovalne občutljivosti (t.i. protektivne senzibilitete) govorimo, ko
preiskovanci ne zaznajo 10 g monofilamenta (156).
Zaznavo občutka so preiskovanci opredelili kot: enako zaznavanje dotika kot na ustreznem
mestu na drugi roki (to opredelimo, kot da je prišlo do popolne reinervacije), ni zaznave
(anestezija), boleče (alodinija), premočno zaznavanje dotika (hiperestezija), slabše
(hipestezija) ali drugačno zaznavanje dotika (disestezija). Za nadaljnjo analizo smo skupine
združili v dve skupini, in sicer v skupino 1: preiskovanci, ki so dotik monofilamenta zaznavali
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normalno in skupino 2: preiskovanci z alodinijo, hiperestezijo in disestezijo, hipestezijo in
anestezijo (torej vse zaznave, ki so bili drugačne od normalnega zaznavanja).
Preverili smo, kako ohranjena občutljivost v predelu krna vpliva na čas uporabe proteze, na
prijeme roke pri testu SHAP in na izid vprašalnik OPUS - UEFS II.
3.4.2.3 OCENA BOLEČINE
Opisano v lestvici TAPES.
3.4.3 MERITVE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJA
3.4.3.1 SOUTHAMPTONSKI TEST ZA OCENJEVANJE ROKE (angl.
SOUTHAMPTON HAND ASSESSMENT PROCEDURE - SHAP)
Za oceno funkcije roke smo uporabili Southamptonski test za ocenjevanje roke (angl.
Southampton Hand Assessment Procedure – SHAP) (11, Slika 9). Test sestavlja 26 nalog.
Najprej ocenjujemo 6 osnovnih prijemov z uporabo različnih lažjih in težjih predmetov na
testirni deski, v drugem delu pa ocenjujemo 14 nalog, ki simulirajo opravljanje dnevnih
aktivnosti. Za izvajanje teh aktivnosti, kot so odpenjanje gumbov, rezanje, prelivanje tekočine
v kozarec, je potreben en osnovni prijem ali več. Vse naloge morajo izvesti z eno roko, druga
roka je lahko le opora ali stabilizator predmeta, s katerim rokujejo. Čas izvajanja posamezne
naloge testirana oseba meri sama. Pri izvajanju nalog je potrebno le malo gibov v roki,
prednostno se ocenjujejo sposobnosti prijemanja. Rezultat je prikazan kot Indeks
funkcionalnosti in zajema sposobnosti prijemanja in časovno komponento. S testom
ocenjujemo kroglasti, triprstni, valjasti, lateralni, pincetni in podaljšani prijem. Rezultati so
predstavljeni kot indeksi teh prijemov in skupni indeks prijemov (vsi na lestvici od 1 do 100)
(11). Test SHAP so razvili posebej za oceno funkcije roke po amputaciji zgornjega uda in za
oceno spretnosti uporabe proteze za zgornji ud. Test je veljaven (11) in ima visoko
zanesljivost preverjanja in ponovnega preverjanja testa (148).
Za kontrolne vrednosti smo uporabili izmerjene indekse prijemov za zdravo roko, pri čemer
smo predpostavljali, da je razlika v skupnem indeksu prijemov med dominantno in
nedominantno roko v populaciji 2,09 % (24).
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Meritve smo opravili z zdravo roko, s poškodovano roko brez proteze in z njo, vrstni red smo
računalniško randomizirali.

Slika 9: Southamptonski test za ocenjevanje roke – standardna oprema.

3.4.3.2 VPRAŠALNIK O TEŽAVAH PRI AKTIVNOSTIH PO AMPUTACIJI
ZGORNJIH UDOV OPUS - UEFS II (angl. ORTHOTICS AND PROSTHETICS
USER SURVEY - UPPER EXTREMITY FUNCTIONAL STATUS II – OPUS –
UEFS II)
OPUS-UEFS II vprašalnik od uporabnika zahteva samooceno 19 različnih dnevnih aktivnosti,
in sicer z ocenami 0 (naloge ne morem izvesti), 1 (nalogo izvedem težko), 2 (nalogo izvedem
z lahkoto), 3 (nalogo izvedem zelo lahko). Dodatno vprašanje je, ali nalogo izvede z uporabo
proteze ali brez nje (157, 158). Vprašalnik rutinsko uporabljamo na URI - Soča za oceno
bolnikov z okvarami zgornjih udov. Vprašalnik je veljaven (157). Uporabili smo verzijo 2.0 (s
štiristopenjsko lestvico), a s klasičnimi (tj. preprosto točkovanimi) dosežki (ne z lestvičnimi
vrednostmi, dobljenimi z Raschevo analizo).
Primerjali smo odgovore na vprašanja pri isti osebi pred in po uporabi silikonske proteze po
amputaciji enega ali več prstov. Ker so vsi bolniki nekatere dejavnosti opravljali brez proteze
in nekatere s protezo, pri čemer noben bolnik iste dejavnosti ni opravljal s protezo in brez nje,
je bilo primerjavo med dosežki na vprašalniku brez proteze in s protezo moč izvesti le tako,
da smo za vsakega bolnika izračunali povprečno oceno postavk o dejavnostih, ki jih izvaja
brez proteze, in povprečno oceno postavk o dejavnostih, ki jih izvaja s protezo. Tako
izračunani povprečji smo množili z 19, da smo dobili lažje predstavljiv dosežek, normiran na
izvirni razpon lestvice med 19 in 76. Vprašalnik je v Prilogi 2.
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3.4.4 OCENJEVANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
3.4.4.1 LESTVICA TRINITY O AMPUTACIJI IN IZKUŠNJAH S PROTEZO (angl.
TRINITY AMPUTATION AND PROSTHESIS EXPERIENCE SCALES TAPES)
Lestvico Trinity o amputacijah in izkušnjah s protezo (TAPES) so razvili na Irskem za osebe
po amputaciji zgornjega ali spodnjega uda (159). Vprašalnik izpolnjujejo preiskovanci sami,
nanaša pa se na kakovost življenja. Sestavlja ga 54 vprašanj, ki se nanašajo na področja
psihosocialne prilagoditve (splošna prilagojenost, socialna prilagojenost in prilagoditev na
omejitve), omejitev v aktivnostih (funkcionalne, socialne, športne) in na zadovoljstvo s
protezo (teža proteze, funkcionalnost in zadovoljstvo z videzom). Na vprašanja je možnih 5
odgovorov. Vprašalnik se nanaša tudi na bolečino, fantomsko bolečino in ostale zdravstvene
težave (159, 160). O uporabi vprašalnika TAPES pri osebah po amputaciji zgornjega uda
obstaja le ena študija, avtorji študije so tudi snovalci TAPES vprašalnika. Zanesljivost
vprašalnika za osebe po amputaciji spodnjega uda so potrdili Desmond in sodelavci (160).
Glede na raziskavo Wrightove (116) je vprašalnik med primernejšimi za oceno oseb po
amputacijah zgornjih udov. Uporabili smo slovenski prevod prvotne (tj. stare) verzije (od
oktobra leta 2011 je na voljo tudi popravljena verzija TAPES-R (159)). Zaradi primerljivosti
dosežkov med lestvicami, ki imajo različno število postavk, smo dosežke izrazili kot
povprečno oceno postavke.
Vprašalnik je v Prilogi 3.
3.4.4.2 ANKETA O UPORABI PROTEZ IZ SILIKONA
Anketa je bila uporabljena v raziskavi, opravljeni na URI – Soča, o delni amputaciji roke in
zaposlovanju (161). Vprašalnik je v Prilogi 4.
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3.4.5 STATISTIČNA ORODJA
3.4.5.1 STATISTIČNA ORODJA ZA PRIMERJAVO FUNKCIJE IN SILE PRIJEMOV
ZDRAVE IN POŠKODOVANE ROKE
Za primerjavo srednjih vrednosti indeksov prijemov, doseženih na testu SHAP, in za
primerjavo meritev sile prijema med zdravo in poškodovano roko smo uporabili parni test t.
Dodatno smo uporabili še trismerno analizo ANOVA, kjer je bila roka znotrajskupinski
dejavnik (poškodovana v primerjavi z zdravo), medskupinska dejavnika sta bila amputacija
glede na amputirani prst (-e) (Tabeli 6 in 7).
Trismerno mešano analizo ANOVA smo opravili vzporedno z dvosmerno medskupinsko
analizo ANOVA, kjer je bila odvisna spremenljivka razlika med poškodovano in zdravo roko.
Ustreznost modela smo preverili na podlagi upoštevanja faktorjev skupina amputacije (glej
Tabelo 8) in strani amputacije, uporabili smo prilagojen R2 za oceno deleža pojasnjene
variance ter Levenov test za preverjanje ustreznosti predpostavke o homogenosti varianc.
Dodatno smo opravili še univariatno analizo razlik dosežkov posameznih prijemov med
zdravo in poškodovano roko z upoštevanjem tipa amputacije, kajti niti dvosmerna analiza z
upoštevanjem dejavnikov roka in stran niti trosmerna analiza interakcij niso bile statistično
pomembne za katerega koli od indeksov prijemov.
Glede na rezultate trismerne mešane ANOVA in dvosmerne ANOVA analize samo izvedli še
ANOVA ali Welchev test – glede na homogenost variant in eksaktni neprametrični test
Joncheere-Terpstra, in sicer ob predpostavki, da bo razlika naraščala od amputacije palca proti
skupini, v kateri so združene amputacije kazalca in ostalih prstov. Razliko v rezultatih testa
SHAP med zdravo in poškodovano roko smo uporabili za odvisno spremenljivko in tip
amputacije kot dejavnik.
Enake metode smo uporabili tudi za oceno sil prijemov, pri čemer smo združili skupine z
amputacijo palca in kazalca ter kazalca z ostalimi prsti zaradi majhnega števila vključenih
bolnikov (skupine z amputacijo sredinca, prstanca in mezinca (en ali več prstov) ni bilo).
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3.4.5.2 STATISTIČNA ORODJA ZA PRIMERJAVO FUNKCIJE IN SIL PRIJEMOV
POŠKODOVANE ROKE BREZ UPORABE PROTEZE IN Z NJO
Za primerjavo dosežkov na testu SHAP in meritev sil prijemov poškodovane roke s protezo in
brez nje smo uporabili parni t-test in Wiloxonov test enakovrednih parov (natančna verzija).
Preverili smo tudi, ali se vpliv proteze na rezultate testa SHAP in meritve sil prijemov (razlika
med rezultati, doseženimi s protezo in brez nje) razlikuje med različnimi tipi amputacij.
Uporabili smo parametrične (enosmerna ANOVA) in neparametrične (Kruskal-Wallisov test)
teste.
Preverili smo tudi, kakšne so razlike med tipi amputacij pri napakah sledenja. Izvedli smo
dvosmerno analizo variance za ponovljene meritve ločeno, glede za vrsto prijema (valjasti,
pincetni), saj sta se glede na vrsto prijema razlikovala število bolnikov in struktura njihovih
amputacij. Znotrajsubjektna faktorja sta bila oblika signala (sinusni, pravokotni, naključni) in
roka (zdrava, poškodovana brez proteze, poškodovana s protezo). Dodatno smo preverili, ali
se napake sledenja razlikujejo glede na vrsto amputacije prstov. Glede na obliko porazdelitve
podatkov in rezultate analize variance smo za vsakega bolnika izračunali geometrično sredino
dosežkov z zdravo roko, s poškodovano roko brez proteze in s poškodovano roko s protezo. S
tako dobljenimi podatki smo testirali razliko v povprečni napaki sledenja glede na skupino
amputacije (Tabela 13).
3.4.5.3 STATISTIČNA ORODJA ZA PRIMERJAVO VPRAŠALNIKA OPUS - UEFS II
MED POŠKODOVANO ROKO Z UPORABO PROTEZE IN BREZ NJE
Uporabili smo verzijo vprašalnika OPUS - UFES II 2.0. Za primerjavo izvajanja dejavnosti z
uporabo proteze in brez nje smo uporabili parni test t in Wilcoxonov test predznačenih
rangov.
3.4.5.4 STATISTIČNA ORODJA ZA OCENJEVANJA IZIDA NA VPRAŠALNIKU
TAPES
Zaradi primerljivosti dosežkov med lestvicami, ki imajo različno število postavk, smo
dosežke izrazili kot povprečno oceno posameznih postavk na lestvicah vprašalnika.
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Vse statistične analize smo opravili s programsko opremo IBM SPSS Statistics 20 (IBM
Corp., Armonk, NY, USA, 2011). Za statistično značilno smo določili prag p=0,05.
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4 REZULTATI
4.1

REZULTATI MKF VPRAŠALNIKA

Amputacija prstov vpliva na vse ravni funkcioniranja glede na Mednarodno klasifikacijo
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (55): telesne funkcije, dejavnosti in
sodelovanje, proteza pa je dejavnik okolja, ki predstavlja olajševalec.
V vprašalniku MKF so bile med 31 kategorijami telesnih funkcij zastopane tri (povprečno 2,
mediana 2). Vsi preiskovanci so imeli težave z zmanjšano mišično močjo, ostali dve
kategoriji sta bili občutek bolečine in funkcije gibljivosti sklepov. Pri telesnih zgradbah je bila
prisotna samo ena kategorija - okvara zgornjega uda. Najbolj pogosto zastopane kategorije so
bile iz razdelka dejavnosti in sodelovanja, in sicer največ 22 (povprečno 10) (Tabela 13). Vsi
preiskovanci so imeli težave pri fini motoriki rok, na drugem mestu pa so bile težave pri
oblačenju (zapenjanje gumbov, zavezovanje vezalk), pri čemer le eden od preiskovancev ni
imel težav (Slika 10).
Od okoljskih dejavnikov so vsi navedli le olajševalce. Z izjemo enega preiskovanca so imeli
vsi podporo ožje družine, prijateljev, znancev in zdravstvenih strokovnjakov. Ovir ni
izpostavil nihče.
Tabela 13: Rezultati vprašalnika MKF.

Število
Okoljski
Okoljski
dejavniki - dejavniki –
olajševalci oteževalci

Kategorija
MKF

Telesne
funkcije

Telesne
zgradbe

Dejavnosti in
sodelovanje

Minimum

1

1

1

0

0

Maksimum

3

1

22

4

0

Povprečje

2,0

1,0

10,0

3,6

0,0

Mediana

2

1

9

4

0
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MKF - Dejavnosti in sodelovanje
fina motorika rok
oblačenje
rekreacija in prosti čas
plačana zaposlitev
kompleksni medosebni stiki
osnovni medosebni stiki
pospravljanje
odnosi z neznanci
pripravljanje obrokov
zagotavljanje dobrin in storitev
dvigovanje in prenašanje predmetov
opravljanje toalete
intimna razmerja
pomoč drugim
hranjenje
skrb za telesne dele
umivanje telesa
družinski odnosi
neuradni odnosi
uradni odnosi
pitje
skrb za lastno zdravje
šolsko izobraževanje
življenje v skupnosti
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Število odgovorov

Slika 10: Dejavnosti in sodelovanje – kategorije po številu zastopanosti.

4.2

VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA TELESNE FUNKCIJE

4.2.1 VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA SILE PRIJEMA
4.2.1.1

PRIMERJAVA SILE PRIJEMA ZDRAVE IN POŠKODOVANE ROKE

Lateralni, valjasti in pincetni prijem so statistično pomembno močnejši z zdravo roko v
primerjavi s poškodovano (Tabela 14).
Interakcija med roko in tipom amputacije (odvisnost slabšanja funkcije glede na tip
amputacije) ni dosegla statistične pomembnosti (Tabela 15).
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Rezultati univariatne analize razlik med rokama so prikazane v Tabeli 16.
Tabela 14: Rezultati meritev sil – primerjava med zdravo in poškodovano roko.

Zdrava roka
Povpr.

Prijem

Poškodovana roka

Mediana

(SD) [N] (razpon) [N]
Valjasti
Pincetni
Lateral
ni

Povpr.

Mediana

(SD) [N]

(razpon) [N]

148,0
(33,9)
60,0
(23,0)

160,8
(72,6-182,2)
52,8
(29,0-115,6)

120,0
(53,0)
40,0
(23,0)

122,1
(19,4-182,2)
40,5
(0,0-101,5)

84,0
(23,0)

80,8
(42,5-124,4)

69,0
(28,0)

65,2
(4,6-124,4)

Povprečni
95-odstotni interval
zaupanja za razliko

p
(test t za
en
vzorec)*

razlika

sp.
meja

zg.
meja

28,0

13,8

42,1

<0,001

20,1

13,2

27,0

<0,001

15,2

8,7

21,6

<0,001

Povpr.: povprečje; SD: standardna deviacija; N: newton

* za testiranje ničelne hipoteze, da se povprečje med rokama ne razlikuje, tj. da je povprečna
razlika 0
Tabela 15: Povzetek analize variance za silo prijema.

Trismerna mešana ANOVA za dosežke
p za učinek

Dvosmerna ANOVA za razlike med
rokama
Za model kot celoto

Vrednost p

Roka

Roka ×
stran

Roka ×
prsti

Roka ×
stran ×
prsti

Vrednost p

<0,001

0,110

0,672

0,732

0,406

0,007

0,449

Pincetni
prijem

<0,001

0,455

0,095

0,206

0,181

0,083

0,576

Lateralni
prijem

0,001

0,096

0,577

0,846

0,539

0,000

0,337

Sila prijema

Valjasti prijem
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Popravljeni za Levenov
test
r2

Tabela 16: Opisne statistike in povzetek univariatnih analiz razlike med rokama za silo prijema.

Povprečje (95-odstotni interval
zaupanja)
Amp palca

Sila prijema [N]

Amp kazalca Ostale amp*

20,9

23,1

42,0

(1,5;40,3)

(-3,1;49,3)

(0,0;83,9)

8,3

23,0

23,0

(-3,2;19,7)

(8,9;37,2)

(14,2;31,8)

12,2

15,0

7,2

(4,7;19,6)

(3,6;26,4)

(-11,7;26,2)

Valjasti prijem

Pincetni prijem
Lateralni prijem

Vrednost p
ANOVA

JonckheereTerpstra test

0,551

0,642

0,201

0,034

0,656

0,532

Amp: amputacije; N: newton; * Združili smo skupine preiskovancev z amputacijo sredinca, amputacijo
prstanca, mezinca (en ali več), amputacijo palca, kazalca (in ostalih) ter amputacijo kazalca in ostalih prstov
zaradi manjkajočih podatkov (pincetni prijem smo merili samo pri preiskovancih z amputacijo kazalca).

4.2.1.2

VPLIV UPORABE PROTEZE IZ SILIKONA NA SILO PRIJEMA

V Tabeli 17 so prikazane meritve sli prijemov z uporabo proteze in brez nje.
Sila pincetnega prijema se z uporabo proteze statistično značilno zmanjša glede na parni test t
in Wilcoxonov test (Tabela 18).
Tabela 17: Opisne statistike za rezultate meritev sil prijemov (v N).

Zdrava roka

Poškodovana roka

Poškodovana roka z
uporabo proteze

Prijem
Valjasti
Pincetni
Lateralni

Povprečje

Mediana

Povprečje

Mediana

Povprečje

Mediana

(SD) [N]

(razpon) [N]

(SD) [N]

(razpon) [N]

(SD) [N]

(razpon) [N]

148,0

160,8

120,0

122,1

121,8

124,3

(33,9)

(72,6-182,2)

(53,3)

(19,4-182,2)

(52,1)

(20,2-182,2)

60,5

52,8

40,4

40,5

34,4

33,1

(23,0)

(29,0-115,6)

(23,1)

(0,0-101,5)

(23,6)

(0,0-101,4)

83,8

80,8

68,6

65,2

65,6

66,9

(23,2)

(42,5-124,4)

(27,5)

(4,6-124,4)

(28,2)

(9,5-118,2)

SD: standardna deviacija
N: newton.
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0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

*<0,001

Valjasti

Pincetni

Lateralni

<0,001

<0,001

0,009

Zdrava v
primerjavi s
poškod. s
protezo

0,846

0,086

1,000

Poškod. v
primerjavi s
poškod. s
protezo

<0,001

<0,001

0,003

Skupni test

0,002

0,001

0,019

Zdrava v
primerjavi s
poškod.

<0,001

<0,001

0,057

Zdrava v
primerjavi s
poškod. s
protezo

Vrednosti p za Friedman-ov test

1,000

0,305

1,000

Poškod. v
primerjavi s
poškod. s
protezo

Poškod.: poškodovana
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0,029

0,786

Parni t test

0,024

0,806

Wilcoxonov
test

Primerjava poškodovane roke v
primerjavi s poškodovano s
protezo

*upoštevan popravek Greenhouse-Geisser, ker je Mauchlyjev test pokazal statistično značilno odstopanje od predpostavke o sferičnosti

Zdrava v
primerjavi s
poškod.

Skupni test

Prijem

Vrednosti p analize za ponovljene
meritve ANOVA

Tabela 18: Rezultati meritev sil prijemov.

Glede na amputirane prste (predpostavljenih 5 skupin iz Tabele 6) ni bilo pomembnih vplivov
na silo valjastega (ANOVA: p=0,574, Kruskal-Wallisov test: p=0,850) in pincetnega prijema
(ANOVA: p=0,199, Kruskal-Wallisov test: p=0,129), bil pa je značilen učinek na lateralni
prijem (ANOVA: p=0,031, Kruskal-Wallisov test: p=0,022). Sila lateralnega prijema se je z
uporabo proteze izboljšala le v primeru amputacije palca in poslabšala z uporabo proteze po
amputaciji kazalca skupaj z amputacijo vsaj še enega prsta. Z uporabo proteze se je tudi
poslabšala sila lateralnega prijema po amputaciji vsaj enega od prstov: sredinec, prstanec in
mezinec, vendar je skupina heterogena, zato ne dovoljuje zanesljivega sklepanja (Tabela 19).
Tabela 19: Opisna statistika razlik v sili lateralnega prijema z uporabo proteze in brez uporabe
proteze glede na amputirane prste.

Amputiran(i) prst(i)
Palec
Kazalec
Sredinec, kazalec, mezinec (en ali več)
Palec in kazalec (in še en prst)
Kazalec in ostali prsti

Povprečje

Mediana

(SD) [N]

(Razpon) [N]

6,6

9,8

(11,6)

(-19,6 - 19,1)

-0,2

0,7

(18,1)

(-41,7 - 34,7)

-15,8

-0.6

(31,9)

(-52,5 - 5,6)

-7,1

-6.5

(8,9)

(-16,7 - 5,9)

-25,3

-21,7

(18,8)

(-45,6 - 8,5)

SD: standardna deviacija

4.2.1.3

VPLIV RAVNI AMPUTACIJE NA SILO PRIJEMA

Preverili smo, kako raven amputacije vpliva na silo prijema. Preiskovance smo razdelili na
dve skupini; tiste, ki so imeli amputacijo na proksimalni ravni (do PIP sklepa) smo primerjali
s skupino z distalnimi (vključno s PIP sklepom in distalno) amputacijami, rezultati so v Tabeli
20.
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Tabela 20: Sile prijemov glede na raven amputacije.

Sila [N]

Dosežek s
protezo dosežek brez
proteze
Valjasti
prijem
Pincetni
prijem
Lateralni
prijem

Distalna raven (n=36)

Proksimalna raven
(n=6)

Vrednost p
(test t)

Vrednost p
(test Manna
in
Whitneya)

Povprečje

(SD)

Povprečje

(SD)

0,4

(38,4)

9,9

(63,4)

0,615

0,352

-7,5

(16,7)

3,1

(17,5)

0,161

0,243

-4,0

(16,6)

2,9

(25,3)

0,385

0,216

SD: standardna deviacija; N: newton

Multivariatni test razlike med skupinama za vse tri prijeme ni pokazal statistično značilne
razlike v sili prijemov med skupinama (Hotellingov test T2: p=0,540).
4.2.1.4

OCENA NAPAKE SLEDENJA S SLEDILNO NAPRAVO

Ker so bile napake sledenja s sledilno napravo pravzaprav v vseh pogojih izrazito desno
asimetrično porazdeljene, smo jih pred nadaljnjo analizo pretvorili s kvadratnim korenom.
Tako se je povprečni koeficient asimetričnosti (preko vseh pogojev) znižal z 1,45 na 0,18,
mediani z 1,44 na 0,75 in največji absolutni z 3,18 na 2,44, pretvorba pa je izboljšala tudi
homogenost varianc. Napake sledenja so se med seboj razlikovale le glede na tip signala, ni
pa bilo sistematičnih razlik v napakah sledenja med zdravo roko, poškodovano roko in
poškodovano roko z uporabljeno protezo. V poprečju je bila napaka sledenja najmanjša pri
naključnem signalu, sledil je sinusoidni, največja pa je bila pri pravokotnem signalu (Tabela
21, Tabela 22, Sliki 11 in 12). Dodati je potrebno, da so bili vsi statistični sklepi enaki tudi, če
smo analizirali nepretvorjene podatke.
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Tabela 21: Rezultati meritev napake sledenja.

Zdrava roka
Prijem
Valjasti

Pincetni

Povpreč.
(SD)
1,27
S
(0,61)
1,63
P
(0,34)
0,92
N
(0,71)
1,01
S
(0,62)
1,49
P
(0,58)
0,95
N
(0,93)

Mediana
(razpon)
1,13
(0,49- 3,26)
1,59
(1,22-2,87)
0,65
(0,26-3,61)
0,81
(0,00-2,35)
1,37
(0,00-2,88)
0,65
(0,00-4,54)

Poškodovana roka
Povpreč.
(SD)
1,19
(0,55)
1,64
(0,45)
0,95
(0,86)
1,21
(1,04)
1,47
(0,68)
0,96
(0,70)

Mediana
(razpon)
1,05
(0,37-2,52)
1,48
(1,16-3,00)
0,63
(0,28-4,71)
0,99
(0,00-5,34)
1,45
(0,00-2,91)
0,74
(0,00-2,88)

Poškodovana roka s
protezo
Povpreč.
Mediana
(SD)
(razpon)
1,20
1,09
(0,65)
(0,43-3,36)
1,60
1,45
(0,40)
(1,18- 2,76)
0,92
0,68
(0,75)
(0,26-4,32)
1,28
1,23
(0,74)
(0,00-3,06)
1,68
1,49
(1,10)
(0,00-6,58)
0,90
0,76
(0,51)
(0,00-2,43)

S: sinusni signal; P: pravokotni signal; N: naključni signal; Povreč.: povprečje; SD: standardna deviacij

Tabela 22: Povzetek analize variance.

Vrednost p za učinek

Vrednost p za naknadne primerjave med signali
po Bonferronijevem postopku
Sinusni v
Sinusni v
Pravokotni v
primerjavi s
primerjavi z
primerjavi z
pravokotnim
naključnim
naključnim

Prijem

Signal

Roka

Signal
× roka

Valjasti

<0,001

0,656

*0,776

<0,001

<0,001

<0,001

Pincetni

<0,001

0,281

0,231

<0,001

<0,001

<0,001

*upoštevan popravek Greenhouse-Geisser, ker je Mauchlyjev test pokazal statistično značilno odstopanje od
predpostavke o sferičnosti
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Prikaz podatkov napake sledenja s škatlastimi grafikoni

Slika 11: Škatlasti grafikon (angl. box plot) za rezultate napake sledenja za valjasti prijem
Škatlasti grafikon: debela srednja črta označuje mediano, škatla interkvartilni presledek, navpični črti razpon
brez osamelcev, krožci osamelce in zvezdice ekstremno odstopajoče vrednosti.
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Slika 12: Škatlasti grafikon (angl. box plot) za rezultate napake sledenja za pincetni prijem.
Škatlasti grafikon: debela srednja črta označuje mediano, škatla interkvartilni presledek, navpični črti razpon
brez osamelcev, krožci osamelce in zvezdice ekstremno odstopajoče vrednosti.

Statistično značilnih razlik med skupinami pri nobeni vrsti signala ni pokazalo niti
parametrično niti neparametrično testiranje (Tabela 23). Ti rezultati potrjujejo veljavnost
zgornje glavne analize z vidika upravičenosti skupne analize vseh bolnikov ne glede na vrsto
amputacije.
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Tabela 23: Rezultati napak sledenja glede amputacije prstov.

Prijem in skupine
bolnikov
Amputacija
palca, kazalca,
sredinca,
Valjasti
prstanca,
mezinca (vse
kombinacije)

Pincetni

Z amputiranim
kazalcem proti
ostalim

Signal

sinusni

Parametrično
testiranje
enosmerna
ANOVA

p

0,460

Neparametrično
testiranje
Test
Kruskala
in Wallisa

p

0,594

pravokotni

0,938

0,855

naključni

0,872

0,933

sinusni

test t za
neodvisna
vzorca

0,858

Test
Manna in
Whitneya

0,980

pravokotni

0,531

0,941

naključni

0,750

0,941

4.2.2 VPLIV DOMINANCE ROKE NA SILO PRIJEMA
Preverili smo, kako proteza vpliva na silo prijema, če upoštevamo predpostavko, da je sila
prijema na nedominantni strani pri zdravih osebah praviloma 5 % do 10 % manjša od sile na
dominantni strani. Pri izdelavi Tabel 24 in 28 smo pri razvrščanju preiskovancev v stolpce in
vrstice upoštevali, da je lahko poškodovana dominantna ali nedominantna roka. Učinki
proteze na silo valjastega prijema so prikazani v Tabelah 24 do 26, učinki na silo pincetnega
prijema pa v Tabelah od 27 do 29.
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SILA VALJASTEGA PRIJEMA
Tabela 24: Kombinacije izidov meritev sil valjastega prijema z upoštevanjem 5-10-odstotne
razlike v sili prijema med dominantno in nedominantno roko.

Sila prijema poškodovane glede na zdravo roko

Sila s protezo

Slabša (NR za >10
% manjša od DR)
Manjša

15

Nespremenjena

5

Večja

5

Skupaj

25

Enaka (NR 5-10 Boljša (NR <5 %
% manjša od
manjša od DR ali
DR)
bolje)
1

16

4

10

11

16

1

1

Skupaj

16

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka

Tabela 25: Učinek proteze na silo valjastega prijema glede na stran poškodbe.

Poškodovana
roka

Sila prijema valjastega prijema s protezo

Nedominatna
(Delež)
Dominantna
(Delež)

Manjša

Nespremenjena

Večja

7

5

7

(37 %)

(26 %)

(37 %)

9

5

9

(39 %)

(22 %)

(39 %)

Vpliv na silo valjastega prijema se ne razlikuje statistično pomembno glede na poškodbo na
dominantni oziroma nedominantni strani (razširjeni Fisherjev eksaktni test: p=1,000) (Tabela
25). Pri preiskovancih, ki se jim je sila valjastega prijema s protezo povečala, smo opravili
nadaljnjo analizo (n=16 preiskovancev), rezultati so v Tabeli 26.
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Tabela 26: Povečanja sile v primerjavi z zdravo roko glede na dominantno oz. nedominantno
stran poškodbe pri preiskovancih z izboljšano silo valjastega prijema s protezo.

Poškodovana
roka

Sila prijema poškodovane glede na zdravo roko
Slabša
Enaka
Boljša
(NR za >10 % manjša (NR 5-10 % manjša od (NR <5 % manjša od DR
od DR)
DR)
ali bolje)
Nedominatna
(Delež)
Dominantna
(Delež)

3

4

(43 %)

(57 %)

2

7

(22 %)

(78 %)

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka

Stopnja povrnitve sile valjastega prijema se pri preiskovancih, ki jim je proteza silo prijema
povečala, ni razlikovala statistično značilno glede na dominantno ali nedominantno stran
poškodbe (razširjeni Fisherjev eksaktni test: p=0,596).
SILA PINCETNEGA PRIJEMA
Sila pincetnega prijema se je s protezo zmanjšala 33 preiskovancem (79 %) (Tabela 27, 28).
Tabela 27: Kombinacije izidov meritev sile pincetnega prijema z upoštevanjem 5-10 % razlike v
sili prijemov med dominantno in nedominantno roko.

Sila s
protezo

Sila prijema poškodovane glede na zdravo roko

Manjša

Slabša (NR za
Enaka (NR 5-10
>10 % manjša od
% manjša od DR)
DR)
32
1

Nespremenjena

1

Večja

4

Skupaj

37

Boljša (NR<5 %
manjša od DR ali
bolje)

Skupaj
33
1

4
1

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka
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4

8

Poškodovana
roka

Tabela 28: Učinek proteze na silo pincetnega prijema glede na stran poškodbe.

Nedominatna

Manjša
16

Sila pincetnega prijema s protezo
Nespremenjena
1

Večja
2

(Delež)

(84 %)

(5 %)

(11 %)

Dominantna
(Delež)

17

6

(74 %)

(26 %)

Glede na to, da se pri 79 % sila prijema z uporabo proteze zmanjša, se sprememba sile
pincetnega prijema ne razlikuje statistično značilno glede na stran poškodbe (razširjeni
Fisherjev eksaktni test: p=0,330).
Ker se je sila pincetnega prijema s protezo povečala le osmim bolnikom (n=8), nismo
pričakovali, da bi lahko dokazali statistično značilno razliko med dominantno in
nedominantno roko na ravni tveganja 5 %. Kljub temu smo napravili podrobnejšo analizo pri
preiskovancih, ki se jim je sila pincetnega prijema z uporabo proteze povečala (Tabela 29).
Tabela 29: Povečanje sile v primerjavi z zdravo roko glede na dominantno oz. nedominantno
stran poškodbe pri preiskovancih z izboljšano silo pincetnega prijema s protezo.

Sila prijema poškodovane glede na zdravo roko

Poškodovana
roka

Slabša (NR za >10 %
manjša od DR)
Nedominatna

(Delež)

Boljša (NR <5 % manjša
od DR ali bolje)
2

(Delež)
Dominantna

Enaka (NR 5-10 %
manjša od DR)

(100 %)
4

2

(67 %)

(33 %)

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka

Stopnja povrnitve sile pincetnega prijema pri preiskovancih, ki jim je proteza silo prijema
povečala, se ni statistično značilno razlikovala glede na stran poškodbe (razširjeni Fisherjev
eksaktni test: p=0,429).
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4.2.3 VPLIV OBČUTLJIVOSTI V PREDELU KRNA NA UPORABO PROTEZE
Glede na občutljivost v predelu krna smo razdelili preiskovance na dve skupini (Tabela 30).
Tabela 30: Preiskovanci glede na zaznavanje v predelu krna.

Skupina 1
Alodinija
Hiperestezija
Disetezija
Hipoestezija
Anestezija
Enako kot na zdravi roki (popolna reinervacija)
Vsota

Skupina 2
5
4
12
4
1

16
16

26

4.2.4 BOLEČINA PRI PREISKOVANCIH
Zaznavanje bolečine in njihov vpliv na vsakodnevne aktivnosti so preiskovanci opisovali na
lestvici TAPES. Sedemindvajset (64 %) preiskovancev ni imelo bolečin v krnu, 15 (36 %) pa
je navajalo bolečine. Izmed teh jih je 9 (60 %) imelo bolečine vsakodnevno, 4 preiskovanci
(27 %) enkrat, po en preiskovancev pa dvakrat oziroma štirikrat v tednu. Epizode bolečine so
imele časovni razpon od ene minute do stalne prisotnosti bolečine (mediana 12 minut).
V 53 % so jih ocenili kot neprijetne, srednje močne v 40 %, za obupne jih je označil le en
preiskovanec. Vpliv bolečine na življenje je bil v 60 % majhen, v 20 % ga sploh ni bilo ali pa
je bil srednje izražen (13 %), le enega preiskovanca je bolečina zelo ovirala v vsakodnevnih
aktivnostih.
Sedem preiskovancev je opisalo tudi fantomsko bolečino, pri treh se je ta pojavljala enkrat
tedensko, trikrat tedensko pri dveh in pri po enem preiskovancu štirikrat tedensko oziroma
vsak dan. Razpon trajanja bolečine je bil od 1 minute do 120 minut. Bolečino so trije opisali
kot neprijetno, po dva pa kot srednjo ali obupno. Vpliv fantomske bolečine na življenje je bil
pri dveh preiskovancih majhen, pri dveh ga sploh ni bilo, srednje močan, precejšen, močan pa
je bil pri po enem preiskovancu.
Šest preiskovancev je imelo bolečine tudi v drugih delih telesa (rama, rame, kolena, hrbtenica,
vrat, križ, kolki, meča, rama, noga), vsi so imeli te bolečine vsak dan in so trajale od 1 ure do
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24 ur (mediana 5 ur). Dva preiskovanca sta bolečino opredelila kot neprijetno, dva kot
obupno, in po en preiskovanec za neprijetno oziroma srednje močno. Te težave so pri treh le
malo vplivale na vsakodnevno življenje, srednje pri dveh in zelo pri le enem preiskovancu.

4.3

VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE

Amputacije prstov povzročajo omejitve v dejavnostih in sodelovanju. Vplive amputacij na
funkcijo roke smo preverili pri vseh, torej 69 vključenih preiskovancih.
4.3.1 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV IN UPORABE PROTEZE NA FUNKCIJO
ROKE
4.3.1.1

PRIMERJAVA FUNKCIJE ZDRAVE IN POŠKODOVANE ROKE NA TESTU
SHAP

Povprečne vrednosti vseh indeksov prijemov na testu SHAP so bile statistično pomembno
višje za zdravo roko v primerjavi s poškodovano (Tabela 31, Slika 13).
Tabela 31: Primerjava rezultatov testa SHAP med zdravo in poškodovano roko.

Indeksi
prijemov
Skupni
Kroglasti
Triprstni
Valjasti
Lateralni
Pincetni
Podaljšani

Povprečna
Zdrava roka
Poškodovana roka
Razlika
Povprečje Mediana Povprečje Mediana
(zdrava –
(SD)
(razpon)
(SD)
(razpon) poškodovana)
92,3
94
86,8
90
5,6
(6,0)
(55-98)
(10,1)
(58-97)
92,0
92
90,3
91
1,7
(4,2)
(71-99)
(5,0)
(71-97)
90,8
93
85,0
89
5,8
(6,4)
(54-98)
(11,0)
(50-97)
87,4
89
84,1
86
3,4
(5,7)
(58-96)
(7,8)
(53-95)
94,0
95
91,7
93
2,2
(4,7)
(72-99)
(6.5)
(63-98)
93,5
95
86,8
92
6,7
(5,4)
(62-98)
(12.4)
(40-98)
95,3
96
92.8
95
2,5
(3,5)
(84-99)
(6.0)
(74-99)
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(95 %
interval
zaupanja
razlike)

Vrednost
p (test t)

(3,7-7,4)

<0,001

(0,9-2,6)

<0,001

(3,7-8,0)

<0,001

(1,7-5,1)

<0,001

(0,9-3,6)

0,001

(4,2-9,3)

<0,001

(1,4-3,6)

<0,001

Slika 13: Škatlasti grafikon (angl. box plot) razporeditve SHAP skupnega indeksa za zdravo in
poškodovano roko.
Škatlasti grafikon: debela srednja črta označuje mediano, škatla interkvartilni presledek, navpični črti razpon
brez osamelcev, krožci osamelce in zvezdice ekstremno odstopajoče vrednosti.
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V Tabeli 32 so predstavljeni rezultati analize variance.
Tabela 32: Povzetek trosmerne in dvosmerne analize variance za rezultate testa SHAP.

3-smerna mešana ANOVA* (p)

2-smerna ANOVA**

Indeksi
prijemov

Roka

Roka× Roka× Roka×
Stran Tip Amp. Stran×
Amp.
prsti

Skupni

<0,001

0,952

0,028

0,332

0,050

0,121

0,403

Kroglasti

<0,001

0,487

0,720

0,661

0,703

0,000

0,565

Triprstni

<0,001

0,312

0,045

0,636

0,077

0,101

0,213

Valjasti

<0,001

0,078

0,260

0,487

0,038

0,133

0,001

Lateralni

<0,001

0,667

0,350

0,185

0,111

0,084

<0,001

Pincetni

<0,001

0,128

0,018

0,292

0,016

0,169

<0,001

Podaljšani

<0,001

0,846

0,103

0,802

0,335

0,021

0,013

p

Prilagojen
p
(Levenov
R2
test)

Amp: amputacije
*

p-vrednosti za učinek strani (nima bistvenega pomena, vsi p > 0,10), glavni učinek glede na amputirani prst(e)

(brez pomena zaradi pomembne interakcije z roko) in interakcija med stranjo amputacije in glede na
amputirani(e) prst(e) (nima bistvenega pomena, vsi p > 0,10)
**

odvisna spremenljivka: razlika med zdravo in poškodovano roko; dejavniki: stran amputacije in amputirani

prst(i)

Opravili smo še univariatne analize, da bi preverili vpliv tipa amputacije na izid testa SHAP,
rezultati so v Tabeli 33. Za skupni indeks prijemov, triprstni, pincetni in podaljšani prijem
smo potrdili, da je razlika med zdravo in poškodovano roko najmanjša po amputaciji dela
palca in največja po amputaciji kazalca, sredinca, prstanca in/ali mezinca (označeno sivo v
Tabeli 33).

69

1,8
(-1,7;5,2)

1,0
(-0,2;2,2)
3,6
(1,1;6,2)
1,4
(-3,6;3,5)
0,8
(-2,4;2,1)
4,5
(1,6;7,5)
1,6
(4,1;3,2)

1,7
(-3,5;4,0)

3,3
(-3,5;7,2)

1,8
(-7,3;4,0)

1,4
(0,2;2,7)

2,6
(-0,9;6,1)

0,7
(-3,6;2,0)

Triprstni prijem

Valjasti prijem

Lateralni prijem

Pincetni prijem

Podaljsani prijem

Kroglasti prijem

4,1
(-3,9;9,2)

8,2
(5,9;15,6)

4,0
(-2,0;10,0)

6,8
(8,8;12,9)

8,7
(5,4;17,1)

7,7
(5,8;14,7)

4,0
(1,4;6,7)

2,7
(-3,2;5,6)

Skupni

Kazalec

Amputirani
prst(i)

Palec

Indeksi
prijemov

Sredinec,
prstanec,
mezinec
(eden ali več)
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4,0
(0,5;7,5)

10,1
(5,7;19,7)

3,5
(4,6;6,5)

5,1
(-1,1;11,3)

7,5
(4,9;14,1)

2,7
(7,7;4,8)

7,2
(1,8;12,6)

Palec in
kazalec (in
ostali)

5,8
(1,2;10,4)

20,0
(3,0;37,0)

6,6
(-11,5;24,7)

8,8
(-4,2;21,8)

16,6
(3,2;30,0)

3,0
(-2,0;8,0)

14,8
(7,0;22,6)

Kazalec in ostali

Povprečje (95-odstotni interval zaupanja)

0,068

0,010

0,137

0,077

0,017

0,571

0,014

ANOVA

0,008

0,001

0,154

0,073

0,012

0,172

0,001

Jonckheere–
Terpstra test

Vrednosti p

Tabela 33: Opisne statistike in povzetek univariatnih analiz razlike med rokama za skupni dosežek na testu SHAP in za posamezne prijeme.

4.3.1.2

VPLIV UPORABE PROTEZE IZ SILIKONA NA FUNKCIJO ROKE –
REZULTATI TESTA SHAP

Vpliv uporabe proteze na funkcijo roke smo testirali pri 42 preiskovancih. Z uporabo proteze
sta se statistično značilno izboljšala rezultata za kroglasti in podaljšani prijem (Tabeli 34 in
35).
Tabela 34: Opisne statistike za rezultate testa SHAP.

Zdrava roka

Poškodovana roka

Poškodovana roka s
protezo

Indeksi
prijemov
Skupni
Kroglasti
Triprstni
Valjasti
Lateralni
Pincetni
Podaljšani

Povprečje

Mediana

Povprečje

Mediana

Povprečje

Mediana

(SD*)

(razpon)

(SD*)

(razpon)

(SD*)

(razpon)

92,7

94

87,3

90

88,4

91

(3,9)

(55-98)

(9,7)

(58-97)

(8,9)

(60-98)

93,1

92

91,1

91

92,5

93

(2,4)

(71-99)

(4,4)

(71-97)

(3,9)

(85-99)

91,0

93

85,2

89

86,0

89

(4,6)

(54-98)

(10,8)

(50-97)

(10,7)

(44-97)

87,8

89

84,4

86

85,8

88

(4,4)

(58-96)

(7,8)

(53-95)

(7,5)

(55-93)

94,3

95

91,8

93

91,1

94

(4,4)

(72-99)

(7,1)

(63-98)

(7,8)

(65-98)

93,8

95

87,9

92

88,6

93

(3,9)

(62-98)

(10,7)

(40-98)

(10,9)

(53-98)

95,8

96

93,3

95

95,1

96

(2,7)

(84-99)

(6,0)

(74-99)

(4,3)

(80-99)

*SD: standardna deviacija
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p-vrednosti (Friedmanov test)

Primerjava samo
poškodovane roke v prim. s
poškodovano s protezo

0,001

<0,001

0,013

0,032

0,001

0,006

0,001

<0,001

0,020

0,011

<0,001

*0,006

Kroglasti

Triprstni

Valjasti

Lateralni

Pincetni

Podaljšani

0,597

0,004

0,018

0,376

0,008

0,841

0,001

0,112

1,000

1,000

0,727

1,000

0,043

1,000

0,138

<0,001

0,001

0,028

0,003

<0,001

<0,001

NS

0,001

0,076

0,032

0,004

0,004

<0,001

NS

0,012

0,002

1,000

0,076

1,000

0,007

NS = ni smiselno (p za Friedmanov test je > 0,05).
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*popravek Greenhouse-Geisser zaradi ugotovljenega statistično značilnega odstopanja od sferičnosti glede na Mauchlyjev test

<0,001

NS

1,000

0,789

0,329

1,000

0,007

1,000

0,037

0,719

0,571

0,242

0,561

0,014

0,404

0,037

0,336

0,417

0,102

0,540

0,003

0,306

Zdrava v
Zdrava v Poškodovana Skupni
Zdrava v
Zdrava v Poškodovana p-vrednost
p-vrednost
primerjavi s primerjavi s v primerjavi s
primerjavi s primerjavi s v primerjavi s (Parni test t) (Wilcoxonov
test
test)
poškodovano poškodovano poškodovano
poškodovano poškodovano poškodovano
s protezo
s protezo
s protezo
s protezo

<0,001

test

Skupni

Skupni

SHAP

p-vrednosti (ANOVA za ponovljene meritve)

Tabela 35: Povzetek statističnih testov za analizo podatkov testa SHAP.

4.3.1.3

IZID TESTA SHAP GLEDE NA AMPUTIRANI PRST

Kateri prst oz. prsti (kot predstavljeno v Tabeli 6) so amputirani, ni statistično značilno
vplivalo na izvedbo testa SHAP s protezo (Tabela 36).
Tabela 36: Primerjava rezultatov testa SHAP z uporabljeno protezo in brez proteze glede na
amputirani prst(-e).

Indeksi
prijemov

p (ANOVA)

p (KruskalWallis)

Skupni

0,458

0,568

Kroglasti

0,363

0,259

Triprstni

0,590

0,835

Valjasti

0,471

0,514

Lateralni

0,563

0,213

Pincetni

0,746

0,658

Podaljšani

0,979

0,845

4.3.1.4 VPLIV RAVNI AMPUTACIJE PRSTOV NA REZULTATE TESTA SHAP
Preverili smo, kako na izid testa SHAP z uporabljeno protezo vpliva raven amputacije.
Preiskovance smo razdelili glede na raven amputacije na proksimalno raven (do vključno
višine PIP sklepa) in distalno raven amputacije (distalno od PIP sklepa) (Tabela 37).
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Tabela 37: Rezultati razlik indeksov prijemov na testu SHAP glede na raven amputacije.

Distalna raven
Dosežek s protezo (n=36)
dosežek brez
proteze
Povprečje
(SD)
Skupni indeks
Kroglasti prijem
Triprstni prijem
Valjasti prijem
Lateralni prijem
Pincetni prijem
Podaljšani prijem

Proksimalna raven
(n=6)
Povprečje

(SD)

Vrednost p
(test
Vrednost p
(test t)
Manna in
Whitneya)

0,1

(7,8)

3,2

(9,4)

0,384

0,726

1,2

(3,6)

1,2

(4,0)

0,973

0,871

0,1

(8,5)

2,3

(13,8)

0,716

0,616

0,9

(7,2)

4,0

(12,1)

0,381

0,427

-1,4

(7,2)

2,8

(12,5)

0,245

0,693

-0,3

(8,6)

1,2

(22,6)

0,885

0,753

1,5

(5,4)

2,8

(7,5)

0,599

0,939

Multivariatni test razlike med skupino s proksimalnimi in distalnimi amputacijami, če smo
obravnavali skupaj vseh 6 posameznih prijemov (brez skupnega indeksa prijemov), ni pokazal
statistično pomembne razlike med skupinama (za Hotellingov test T2 je p=0,766).
4.3.2 VPLIV DOMINANCE ROKE NA IZID TESTA SHAP
Opazne so velike razlike med bolniki - proteza lahko skupni dosežek na SHAP izboljša ali
poslabša (Tabela 38, Tabela 39).
Tabela 38: Kombinacije izidov indeksov prijemov na testu SHAP za skupni indeks prijema.

Dosežek
s protezo

Slabša (NR 3
točke manj kot
DR ali slabše)
Nižji

13

Nespremenjen

5

Višji

13

Skupaj

31

Skupni indeks prijema
Enaka (NR 2
Boljša (NR 1
točki manj kot točka več kot
DR)
DR ali bolje)
1

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka
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Skupaj

1

15

3

8

2

4

19

3

8

Tabela 39: Učinek proteze glede na dominantno oziroma nedominantno stran poškodbe.

Poškodovana
roka

Skupni indeks SHAP s protezo
Nedominantna
(Delež)
Dominantna
(Delež)

Nižji

Nespremenjen

Višji

8

3

8

(42 %)

(16 %)

(42 %)

7

5

11

(30 %)

(22 %)

(48 %)

Glede na izračunani razširjeni Fisherjev eksaktni test (p=0,777) se sprememba skupnega
indeksa na testu SHAP ne razlikuje statistično značilno glede na stran poškodbe.
Za skupino preiskovancev, ki je dosegla izboljšanje skupnega indeksa prijemov na testu
SHAP z uporabljeno protezo, so rezultati glede na dominantno oz. nedominantno stran
poškodbe predstavljeni v Tabeli 40.

Poškodovan
a roka

Tabela 40: Primerjava glede na dominantno oz. nedominantno stran poškodbe pri
preiskovancih z izboljšanim skupnim indeksom testa SHAP z uporabljeno protezo.

Nedominantna

Funkcija poškodovane glede na zdravo roko
Slabša (NR 3 točke
Enaka (NR 2 točki
Boljša (NR 1 točka
manj kot DR ali
manj kot DR)
manj kot DR ali bolje)
slabše)
5
3

(Delež)
Dominantna

(62 %)
8

2

(38 %)
1

(Delež)

(73 %)

(18 %)

(9 %)

NR: nedominantna roka; DR: dominantna roka

Stopnja povrnitve funkcije se (z vidika skupnega indeksa prijemov na testu SHAP) pri
preiskovancih, ki jim proteza dosežek izboljša, ne razlikuje statistično značilno glede na to, ali
je poškodovana dominantna ali nedominantna roka (razširjeni Fisherjev eksaktni test:
p=0,311).
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4.3.3 VPLIV OBČUTLJIVOSTI KRNA NA IZID TESTA SHAP
Preverili smo, kako občutljivost krna vpliva na izid na testu SHAP z uporabljeno protezo
(Tabela 41).
Tabela 41: Vpliv občutljivosti krna na uporabo proteze.

Skupina 1
povprečje
(SD)
3,3
skupni indeks
(7,6)
2,0
kroglasti
(3,3)
prijem
2,1
triprstni
(9,4)
prijem
2,7
valjasti prijem
(7,8)
1,8
lateralni
(8,5)
prijem
3,2
pincetni
(11,4)
prijem
3,3
podaljšani
(6,3)
prijem

SHAP razlika (s prot. - brez)

Dosežek s protezo dosežek brez proteze

Skupina 2
povprečje
(SD)
-1,2
(7,9)
0,7
(3,8)
-0,6
(9,1)
0,5
(8,1)
-2,3
(7,6)
-2,0
(10,9)
0,7
(5,1)

p (test t)

p (test Manna in
Whitneya)

0,080

0,402

0,278

0,480

0,356

0,689

0,393

0,453

0,107

0,551

0,145

0,737

0,164

0,211

Skupina 1: zaznavanje enako kot na zdravi roki (popolna reinervacija)
Skupina 2: alodinija, hiperestezija, disestezija, hipoestezija, anestezija

Opravili smo tudi multivariatni test za razlike med skupinama 1 in 2 - Hotellingov test T2,
razlike niso bile statistično značilne (p=0,585).
4.3.4 REZULTATI VPRAŠALNIKA OPUS – UEFS II
Preiskovanci so določene aktivnosti izvajali s protezo, druge brez proteze, s sivo označene
aktivnost v Tabeli 42 je več kot polovica preiskovancev opravljala s protezo.
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Tabela 42: Izvajanje posameznih aktivnosti s protezo ali brez nje.

Aktivnost

Uporaba
proteze

Brez proteze

Umivate obraz

9

33

Nanesete zobno pasto na zobno krtačko

11

31

Se počešete ali skrtačite lase

21

18

Si oblečete in slečete majico

25

17

Si zapnete in odpnete gumbe na srajci

25

17

Zapnete zadrgo na jakni

27

15

Obujete nogavice

23

19

Zavežete vezalke

23

19

Uporabljate žlico in vilice

30

12

Nalijete iz pločevinke

32

10

Se čitljivo podpišete

29

12

Uporabljate škarje

22

18

Odprete vrata z okroglo kljuko

27

12

3

Nesete košaro s perilom

24

14

4

Odtipkate telefonsko številko

30

11

1

Zložite brisačo

28

14

Odprete pisemsko ovojnico

27

14

1

Mešate v skledi

23

15

4

Si nadenete in snamete protezo

Ne opravljam
tega opravila

3

1

42

Na vprašalniku OPUS-UEFS II se povprečni dosežki pri izvajanju posameznih dejavnosti
niso statistično značilno razlikovali glede na to, ali so preiskovanci uporabljali protezo ali ne
(Tabela 43).
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Tabela 43: Rezultati vprašalnika OPUS-UEFS II.

Izvajanje dejavnosti

S protezo

Brez proteze

Povprečje
(SD)

Mediana
(razpon)

31,3
(10,1)

28,2
(19-49)

Vrednost p
Parni test t
Wilcoxonov test
predznačenih
rangov

0,221
29,5
(9,9)

0,289

30,2
(19-57)

SD: standardna deviacija

Odsotnost sistematičnih razlik med izvajanjem dejavnosti z uporabo proteze in brez nje
ilustrira "špagetni grafikon" (grafikon z vzporednima osema) na Sliki 14, kjer padajoče daljice
predstavljajo boljše rezultate z uporabljeno protezo in naraščajoče daljice boljši rezultat brez
proteze kot s protezo).

Slika 14: Rezultati vprašalnika OPUS – UEFS II - primerjava izvajanja aktivnosti s protezo in
brez nje.

Preverili smo tudi, kako občutljivost v predelu krna vpliva na izid vprašalnika OPUS – UEFS
II. Na tem mestu smo preverili še, ali ohranjena občutljivost vpliva na čas uporabe proteze
(Tabela 44).
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Tabela 44: Vpliv občutljivosti krna na rezultat vprašalnika OPUS – UEFS II in na čas uporabe
proteze.

Dosežek s protezo dosežek brez proteze
UEFS razlika (s
protezo – brez
proteze)

Skupina 1
povprečje
(SD)
3,7

Skupina 2
povprečje
(SD)
0,6

(8,8)

(8,1)

9,2

7,4

(4,3)

(4,3)

Ure uporabe proteze

p (test t)

p (test Manna in
Whitneya)

0,302

0,192

0,197

0,227

Skupina 1: zaznavanje enako kot na zdravi roki (popolna reinervacija) Skupina 2: alodinija, hiperestezija,
disetezija, hipoestezija, anestezija

4.4

VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA KAKOVOST ŽIVLJENJA –
REZULTATI VPRAŠALNIKA TAPES

Rezultate vprašalnika TAPES prikazuje Tabela 45 in Slike od 15 do 19. Iz histogramov je
razvidno, kolikšen delež bolnikov je dal na posamezni lestvici v povprečju oceno 1, 2, 3, 4
oziroma 5. Na vseh petih podlestvicah vprašalnika, ki so predstavljene na spodnjih
histogramih, so ocene višje od polovice možnih točk. Najvišje ocenjujejo splošno prilagoditev
in zadovoljstvo s protezo.
Tabela 45: Opisne statistike za povprečno oceno postavke.

Povprečna ocena postavke
Povprečje

Mediana

Razpon

Splošna prilagoditev

4,1

4,3

1,0 - 5,0

Socialna prilagoditev

3,5

3,9

1,5 - 4,8

Prilagoditev na omejitve

2,8

2,8

1,8 - 4,0

Optimalna prilagoditev

3,9

4,0

2,0 - 5,0

Zadovoljstvo s protezo

4,2

4,1

2,6 - 5,0

Lestvica
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Slika 15: TAPES - Splošna prilagoditev.

Slika 16: TAPES - Socialna prilagoditev.
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Slika 17: TAPES - Prilagoditev na zmanjšane zmožnosti.

Slika 18: TAPES – Optimalna prilagoditev.
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Slika 19: TAPES – Zadovoljstvo s protezo.

Kako ovirane se preiskovanci počutijo pri posameznih aktivnostih, je predstavljeno v Tabeli
46.
Tabela 46: Oviranost zaradi proteze pri vsakodnevnih aktivnostih.

Aktivnost
Težje aktivnosti, dvigovanje
težjih bremen, naporni
športi
Šport in rekreacija
Ohranjanje prijateljstev
Obiskovanje prijateljev
Hobiji
Opravljanje dela na
delovnem mestu

0 = ne

1 = da, malo

2 = da, zelo

Število
odgovorov
(Delež v %)

Število
odgovorov
(Delež v %)

Število
odgovorov
(Delež v %)

14
(33)

21
(50)

7
(17)

25
(60)
38
(90)
37
(88)
27
(64)

14
(33)
2
(5)
3
(7)
10
(24)

3
(7)
2
(5)
2
(5)
5
(12)

23
(55)

13
(31)

6
(14)
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Povprečna
ocena

0,83
0,48
0,14
0,17
0,48
0,60

V drugem delu vprašalnika TAPES so preiskovanci poročali o povprečni dnevni uporabi
proteze, ki je bila 8,1 ure (mediana 9,0, razpon pa je segal od 0 do 16 ur).
Glede na občutljivost v predelu krna smo preverili, ali je od zaznavanja v predelu krna
odvisno, koliko ur dnevno preiskovanci uporabljajo protezo. Rezultati so predstavljeni v
poglavju 4.3.3. Vpliv občutljivosti v predelu krna na uporabo proteze.
Preiskovanci so v 45 % navajali zelo dobro in v enakem odstotku tudi dobro zdravje, 10 % pa
jih je menilo, da je njihova kakovost zdravja srednja. Svoje fizične spodobnosti so v 48 %
opredelili kot zelo dobre, v 38 % dobre, 12 % srednje, 1 preiskovanec (2 %) pa je menil, da so
zelo slabe.
Lestvica TAPES zajema tudi opis bolečine in njen vpliv na vsakodnevno življenje, kar smo
opisali že v poglavju 4.2.4. Bolečina pri preiskovancih.

4.5

REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU S PROTEZO

Za protezo iz silikona je 9 preiskovancev (21 %) izvedelo od kirurga, enako število
preiskovancev tudi od osebnega zdravnika in enako tudi iz medijev. Sedemnajst odstotkov
preiskovancev je za to možnost izvedelo od prijateljev in znancev, 12 % od osebja URI - Soča
in 7 % od terapevtov (delovni terapevt, fizioterapevt). Redno je protezo uporabljalo 26 (62 %)
preiskovancev, občasno 14 (33 %), dva pa sta uporabo opustila.
90 % preiskovancev protezo skoraj vedno uporablja pri obiskih znancev, trgovin, ustanov
oziroma prireditev, skoraj nikoli pa je 55 % ne uporablja pri umivanju (Tabela 47).
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Tabela 47: Uporaba proteze pri aktivnostih.

Aktivnost
Doma
V službi
Pri kuhanju
Pri
pospravljanju
Pri obiskih
znancev, trgovin
Na sprehodu
Pri umivanju

Skoraj nikoli
Število
odgovorov
(Delež v %)
10
(24)
16
(38)
21
(50)
19
(45)
2
(5)
8
(19)
23
(55)

Včasih
Število
odgovorov
(Delež v %)
15
(36)
4
(10)
13
(31)
13
(31)
2
(5)
8
(19)
11
(26)

Skoraj vedno
Število
odgovorov
(Delež v %)
17
(40)
22
(52)
8
(19)
10
(24)
38
(90)
26
(62)
8
(19)

Povprečna
Ocena
2,17
2,14
1,69
1,79
2,86
2,43
1,64

86 % preiskovancev je imelo protezo s suspenzijo na vakuum, po trije pa so uporabljali še
medicinsko lepilo oziroma so imeli protezo z dodatno pritrditvijo na sosednje prste zaradi
kratkih krnov (Tabela 48).
Tabela 48: Način pritrditve proteze.

Na vakuum
Z medicinskim lepilom
S pritrditvijo na sosednje prste

Število odgovorov
(Delež v %)
36
(86)
3
(7)
3
(7)

Enkrat je protezo dobilo 32 preiskovancev (76 %), štirje dvakrat, po dve osebi pa sta prejeli
protezo tretjič, četrtič oziroma petič. Vsi so menili, da so o obliki proteze in o njenem
barvnem ujemanju s kožo prejeli ustrezne informacije. Preiskovanci so lastnosti proteze
ocenjevali od 1 (najslabše) do 5 (najboljše), rezultati so prikazani v Tabeli 49.
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Tabela 49: Ocena proteze.

Lastnost

Povprečje

Mediana

Odziv okolice

4,48

5,0

Videz

4,29

4,0

Pritrditev

4,24

5,0

Noht

4,21

4,0

Trajnost barve

3,86

4,0

Trajnost nohtov

3,86

4,0

Trajnost materiala

3,76

4,0

Občutek

3,57

4,0

Uporabnost pri delu

3,48

4,0

Pri protezi je bila pri 63,4 % preiskovancev moteča izguba občutka, ostale pomanjkljivosti so
navedene v Tabeli 50.
Tabela 50: Pomanjkljivosti proteze.

Delež
Navedb (%)
Bolnikov (%)

Najbolj me moti

Število
navedb

Izguba občutka

26

44,1

63,4

Barva

8

13,6

19,5

Način pritrditve

7

11,9

17,1

Neobstojnost

6

10,2

14,6

Oblika

4

6,8

9,8

Videz v celoti

2

3,4

4,9

Drugo*

6

10,2

14,6

*negibljivost, občutek »mraza« v protezi, nefunkcionalnost
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5 RAZPRAVLJANJE
5.1

OCENA PREISKOVANCEV PO MKF

Glavni namen klasifikacije MKF je zagotoviti enoten jezik za opisovanje zdravja in z
zdravjem povezanih stanj. Predstavlja pa tudi možnost za ocenjevanje izida rehabilitacije
preko povezovanja z različnimi drugimi ocenjevalnimi orodji (55).
Funkcijskih posledic amputacije zgornjih udov in vpliva uporabe proteze do sedaj še niso
natančno opredelili, kar otežuje tako zmožnost prognostične opredelitve in predvidevanja
zaposlitvene problematike kot tudi vpliva na kakovost življenja. V izdelavi je MKF nabor kod
za osebe po amputacijah, ki se lahko uporabi kot seznam za ocenjevanje bolnikovih potreb, za
opredelitev ciljev rehabilitacije in za ocenjevanje napredka med obravnavo ter izida
rehabilitacije. Predstavlja tudi okvir in orodje za lažje sporazumevanje med različnimi profili
zdravstvenih delavcev tako znotraj ustanove kot tudi med različnimi ustanovami (162).
Sama amputacija povzroči pomembno spremembo na ravni telesnih funkcij in zgradb, kar je
povezano s samo fizično izgubo telesnega dela in morebitnimi sočasnimi poškodbami drugih
delov telesa, ki so lahko omejena na del telesa ali pa vključujejo še druga telesna področja. Z
uporabo proteze lahko, vsaj delno, nadomestimo izgubljeni del telesnih struktur (162). Pri
naših preiskovancih je bila zaradi vključitvenih in izključitvenih meril od telesnih zgradb
zastopana le ena kategorija (s730 – zgornji ud). Izključili smo vse osebe z drugimi okvarami,
ki bi lahko vplivale na funkcioniranje posameznika in na njegovo kakovost življenja.
Pri okvarah telesnih funkcij smo zabeležili največ tri kategorije (Tabela 13 in Slika 10): b280
- občutek bolečine in spremenjena zaznava občutkov; b710 - funkcija gibljivosti sklepov;
b730 - funkcije mišične moči: Slednja je bila zastopana pri vseh preiskovancih, medtem ko
smo omejitev v gibljivosti opazovali pri manj kot polovici (17 preiskovancev), bolečine pa pri
več kot polovici preiskovancev (26 preiskovancev). Vse tri okvare so posledica amputacije.
Doživljanje različnih tipov bolečine, tako v predelu krna kot tudi fantomskih bolečin, lahko
pomembno vpliva na funkcioniranje oseb po amputaciji (163, 164).
Omejitve v dejavnostih in sodelovanju imajo lahko zelo širok spekter, od težav pri skrbi zase
do težav pri dnevnih aktivnostih (162). V našem primeru smo opažali predvsem izstopanje
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kategorij: d440 - fina motorika dlani (prijemi), d540 - oblačenje, d850 - plačana zaposlitev ter
d920 - rekreacija in prosti čas. Glede na izpostavljene kategorije »fina motorika dlani« in
»oblačenje« smo pričakovali, da bodo te osebe imele težave na testu SHAP in da bo podoben
izid pokazal tudi vprašalnik OPUS – UEFS II.
Izpostavljene kategorije na ravni okvar telesnih funkcij in telesnih struktur vplivajo na
omejitve v dejavnostih in sodelovanju. Tako je pomembno izpostavljeno tudi vračanje na
delovno mesto oziroma vzdrževanje zaposlitve. Kako bo poškodba vplivala na zaposlitev, je
odvisno tudi od delovnega mesta in izobrazbe. Težave z zaposlovanjem so opisovali v
raziskavah z vključenimi osebami po amputacijah zgornjih in spodnjih udov (165, 166, 167).
Zaposlitev s polnim delovnim časom ima pomembne pozitivne učinke na zdravje tako pri
moških kot pri ženskah (168). Zaposlovanje oseb z zmanjšanimi zmožnostmi se je prav tako
izkazalo za koristno v smislu povečane samozavesti in zmanjšane socialne izolacije (169),
zaradi česar ne smemo podcenjevati pomembnosti zaposlitve pri osebah z amputacijo.
Manj od že omenjenih omejitev v dejavnostih in sodelovanju so bile izražene težave v
medosebnih stikih in odnosih. Težave na tem področju so predvidevali že pri snovanju jedrnih
nizov za osebe po amputaciji zgornjih udov, tako pri ohranjanju socialnih stikov, sodelovanju
v prostočasnih aktivnostih kot pri aktivnem življenju v skupnosti (162, 170).
Omejitve v dejavnostih in sodelovanju so vezane na okoljske dejavnike in osebne dejavnike,
kot so starost, spol, stopnja izobrazbe in zmožnost prilagajanja na nove življenjske okoliščine
(171). Med olajševalci so vsi preiskovanci navajali družino, prijatelje in zdravstvene
strokovnjake.

5.2

VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA TELESNE FUNKCIJE

Preverili smo hipotezo št. 1, da s protezo iz silikona zmanjšamo okvare, ki jih povzroči
amputacija prstov.
5.2.1 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV NA SILO PRIJEMOV
Preverili smo vpliv amputacije prstov na silo valjastega, pincetnega in lateralnega prijema.
Pričakovali smo slabšo silo vseh prijemov s poškodovano roko v primerjavi z zdravo roko.
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Sila vseh treh prijemov se je statistično značilno razlikovala med rokama; dosežki so bili
boljši z zdravo roko kot s poškodovano (Tabela 14).
V predhodnih raziskavah so opisali, da je sila pincetnega prijema (56) in povprečna sila
prijemov (58) pomembno zmanjšana po amputaciji kazalca. Murray (58) je v svojo raziskavo
vključil le bolnike s transmetarkapalno amputacijo kazalca. V našem primeru nismo opazili,
da bi amputacije različnih prstov različno vplivale na silo valjastega in lateralnega prijema
(Tabela 16). Nasprotno sta Chow in Ng (56), ki sta vključila 127 preiskovancev, poročala, da
amputacije palca (v predelu proksimalne falange) in sredinca (v predelu proksimalne in
srednje falange) zmanjšajo silo valjastega prijema, medtem ko amputacija palca, kazalca in
tudi mezinca zmanjša silo lateralnega prijema.
Stran (dominantna/nedominantna) amputacije ni imela pomembnega vpliva niti na silo
prijemov niti na funkcijo roke (Tabela 15). Tudi to (delno) nasprotuje dognanjem prej
omenjenih raziskovalcev (56), ki sta avtorja opisala slabšo silo valjastega prijema (ne pa tudi
lateralnega) na dominantni strani v primerjavi z nedominantno roko.
Zaradi heterogenosti vzorca in manjšega števila preiskovancev v posameznih podskupinah
nismo mogli zanesljivo analizirati vpliva ravni amputacije na funkcijo roke. Večina naših
preiskovancev je imela amputacijo distalno od DIP sklepa (od skupno amputiranih 62 prstov
je bilo 37 prstov amputiranih distalno od proksimalnega interfalangelanega sklepa tročlenih
prstov oziroma interfalangelanega sklepa palca). Pomembnejši vpliv na funkcijo roke pa se
pokaže pri amputacijah, ki so proksimalnejše od distalnega interfalangealnega sklepa, saj je
tako izguba struktur, pomembnih za funkcijo, večja (62). Kljub temu tudi Sagiv s sodelavci
(57) ni našel pomembnih odstopanj z Jebsenovim testom ali na rezultatih, doseženih na FIM
med preiskovanci z amputacijami na različnih ravneh; lateralni in pincetni prijem pa sta bila
slabša pri amputacijah proksimalno od distalnega interfalangelnega sklepa. V raziskavi
Chowa in Ng (56) sta bila sila valjastega in lateralnega prijema slabša pri proksimalnejših
amputacijah, pomanjkljivost tudi te raziskave pa je majhno število vključenih bolnikov v
posamezne podskupine. Z upoštevanjem le transmetakarpalnih amputacij kazalca je bila sila v
povprečju zmanjšana za 20 % (58), kar je relevantno le za dva od naših vključenih primerov,
ki sta imela tako amputacijo.
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Omenili smo že, da pri vsakodnevnih aktivnostih le redko uporabljamo maksimalno silo,
pomembnejše je nadzorovanje sile prijema pri podmaksimalnih vrednostih, ko delamo z
različnimi predmeti (172). V klinično orientiranih raziskavah za ocenjevanje sile prijemov
raje in bolj smiselno uporabljamo objekte, ki so v obliki in velikosti podobni predmetom iz
vsakodnevnega življenja (173), kar velja tudi za našo sledilno napravo. V predhodnih
raziskavah so raziskovalci (56, 58) za oceno sile prijemov uporabili dinamometre in rezultate
predstavili kot odstotke predvidenih normalnih vrednosti. V našem primeru smo za
primerjavo uporabili zdravo roko, kar je verjetno boljša strategija. Poleg tega nam je naša
naprava omogočila ocenjevanje napake sledenja (152, 174).
5.2.2 VPLIV PROTEZE IZ SILIKONA NA SILO PRIJEMOV
Preverjali smo hipotezo št. 1, da je na poškodovani roki s protezo iz silikona sila valjastega,
lateralnega in pincetnega prijema izboljšana.
Uporaba proteze ni statistično značilno vplivala na silo prijemov, zmanjšala pa se je sila
pincetnega prijema z uporabo proteze (p=0,086, ANOVA za ponovljene meritve, Tabela 18).
Ugotovili smo tudi, da je vpliv na lateralni prijem odvisen od tega, kateri prst je oz. kateri
prsti so amputirani (Tabela 19).
Sila lateralnega prijema se je z uporabo proteze izboljšala le v primeru amputacije dela palca
in poslabšala z uporabo proteze po amputaciji kazalca skupaj z amputacijo vsaj še enega prsta.
Z uporabo proteze se je tudi poslabšala sila lateralnega prijema po amputaciji vsaj enega
izmed naslednjih prstov: sredinec, prstanec in mezinec. Nasprotno od tega je Lifchez (65)
opisal izboljšanje sile prijemov z uporabo proteze za triprstni prijem v enem izmed petih
položajev pri meritvi sil z dinamometrom, ostali prijemi pa niso statistično značilno odstopali.
Preiskovancev je bilo malo (le deset) in so imeli različne amputacije.
Pri vplivu proteze na silo valjastega prijema ni bilo pomembnih razlik med dominantno in
nedominantno roko. Z upoštevanjem 5-odstotne razlike v sili prijemov dominantne in
nedominantne roke (29) je v naši raziskavi 16 preiskovancev (38 %) doseglo izboljšanje sile
valjastega prijema, pri 11 od njih se je sila prijema približala sili prijema zdrave roke (manj
kot 5 % manjša sila ali boljša), vendar ni bilo razlik glede na to, ali je bila poškodovana
dominantna ali nedominantna roka (Tabeli 25 in 26).
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Preverjali smo tudi, kako na silo prijemov s protezo vpliva raven amputacije (Tabela 20). Pri
proksimalnejših amputacijah je suspenzija proteze slabša. K temu nekaj prispeva sama
proteza, ki mora biti večja in je zato tudi težja. Drugi razlog je manj ohranjenih struktur, ki
ustvarjajo mišično silo. Izboljšanje sil prijema z uporabljeno protezo pri naših preiskovancih s
proksimalnimi amputacijami (do ravni PIP sklepa) ni bilo statistično značilno izboljšano.
Poudariti moramo, da je imelo le majhno število preiskovancev (n=6) proksimalno
amputacijo. Pri enem od preiskovancev s proksimalno amputacijo prstov se je sila z uporabo
proteze približala sili prijemov zdrave roke. Sila valjastega prijema se je pri enem poslabšala,
pri ostalih izboljšala z uporabo proteze, pri dveh preiskovancih se je sila pincetnega prijema z
uporabljeno protezo zmanjšala.
Ker meritve sil prijemov dajo informacijo le o kratkotrajnem delovanju mišic (175), smo za
boljšo oceno kontroliranja sile prijema pri submaksimalnih silah, ki so pri vsakodnevnih
aktivnostih (uporaba pribora za hranjenje, osebna higiena, pisanje …) bolj pomembne (172),
uporabili oceno napake sledenja. Nismo ugotovili razlik med dosežki s poškodovano roko in
poškodovano roko z uporabo proteze (Tabela 22, Sliki 11 in 12). Ravno tako ni bilo razlik
med dosežki glede na amputacije različnih prstov/-a (Tabela 23), kar je v nasprotju s
pričakovanim izboljšanjem pincetnega prijema pri amputaciji kazalca. Napaka sledenja se je
razlikovala le glede na tip signala in je bila najmanjša pri naključnem signalu, sledil je
sinusoidni, največja pa je bila pri pravokotnem signalu. Nasprotno od tega Kurillo (153)
opisuje, da so bolniki po kapi imeli največ subjektivnih težav pri sledenju sinusnemu signalu
in so se pri tem s treningom tudi najbolj izboljšali. S temi tremi tipi signalov ocenjujemo
motorično kontrolo pri različnih aktivnostih. S sinusnim signalom ocenjujemo periodično
motorično aktivnost; pri naključnem je pomembno ohranjanje konstantne sile, pri
pravokotnem pa balistično gibanje (176). Balistični gibi, ki so impulzivni, se pojavljajo
najpogosteje pri dnevnih aktivnostih, npr. pri mahanju, seganju za predmeti (177).
Po konceptu podaljšane propriocepcije bi pričakovali izboljšanje sile prijemov z uporabo
proteze, vendar je za polno izkoriščanje tega principa najverjetneje potrebna vaja in redna
uporaba proteze pri aktivnostih, bolniki pa protezo večinoma uporabljajo zaradi videza,
morda tudi zaradi naših navodil, naj proteze ne uporabljajo pri težjih opravilih. Druga možna
razlaga pa je, da zaradi proteze, ki pokrije del kože, kjer zaznavajo, odsotna povratna zanka
občutljivosti omejuje boljše generiranje mišične sile.
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5.2.3 VPLIV OBČUTLJIVOSTI V PREDELU KRNA NA UPORABO PROTEZE
Preverili smo, kako ohranjena občutljivost za dotik v predelu krna vpliva na funkcijo roke pri
testu SHAP in vprašalniku OPUS - UEFS II na silo prijemov ter na čas uporabe proteze preko
dneva. Za ocenjevanje občutljivosti smo uporabili Semmes–Weinsteinov monofilament, saj je
metoda preverjena in jo priporočajo za ocenjevanje občutljivosti po okvarah perifernih živcev
(178).
Pričakovali smo večje izboljšanje prijemov s protezo pri osebah, kjer je prišlo do popolne
reinervacije in so občutek za dotik zaznavali enako kot na nepoškodovani strani v primerjavi s
skupino s spremenjenim zaznavanjem.
Reinervacija po amputacijah prstov, kjer ob poškodbi kosti, mišic in žil pride tudi do
prekinitve živcev, poteka preko regeneracije aksona in kolateralnega brstenja iz
nepoškodovanih okolnih in poškodovanih aksonov (179, 180, 181). S staranjem se zmožnost
brstenja in regeneracije zmanjšuje (182, 183), pri otrocih pa opisujejo popolno obnovitev
občutljivosti kože po poškodbah digitalnih živcev (184). Stopnja sonzorične in sudomotorične
reinervacije živcev roke je najbolj odvisna od regeneracije poškodovanega živca (ne pa od
kolateralnega brstnja iz nepoškdovanih aksonov) in je odvisna od starosti bolnika, mehanizma
poškodbe, ravni poškodbe, rehabilitacije in sočasnih poškodb (185).
Na testu SHAP (Tabela 41) se je preiskovancem, pri katerih je prišlo do popolne reinervacije,
dosežek vseh prijemov z izjemo lateralnega s protezo v povprečju izboljšal za vsaj 2 točki
(kolikor znaša najmanjša dejanska razlika – MRD), kar pomeni, da so se ti prijemi (kroglasti,
valjasti, pincetni, triprstni, podaljšani) klinično pomembno izboljšali. Medtem so imeli
preiskovanci s spremenjeno občutljivostjo za dotik v predelu krna poslabšan triprstni, lateralni
in pincetni prijem, izboljšanje kroglastega, valjastega in podaljšanega prijema pa je bilo
manjše od MRD. Variabilnost učinka proteze na prijeme je bila med bolniki znotraj iste
skupine tolikšna, da razlike med obema skupinama preiskovancev niso bile statistično
značilne.
Enako velja za dosežek na vprašalniku OPUS – UEFS II (Tabela 44). Tudi povprečno število
ur uporabe proteze je pri bolnikih s popolno reinervacijo v povprečju višje kot pri bolnikih s
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spremenjeno občutljivostjo, a zaradi zelo velike variabilnosti med bolniki znotraj obeh skupin
razlike niso statistično značilne.
Pričakovali smo izboljšanje funkcije pri preiskovancih, ki so imeli popolno reinervacijo, za
katero sklepamo, da je potrebna za zmožnost boljšega izkoriščanja podaljšane fiziološke
propriocepcije (134), kar omogoča, da proteza postane nekakšen »podaljšek« telesa. Naši
preiskovanci so večinoma (n=32 preiskovancev) dobili protezo prvič in morda čas dveh
mesecev, ki smo ga določili, preden smo izvedli testiranje, ni dovolj, da bi se dobro navadili
na uporabo proteze.
Ne glede na to, kako zaznavanje vpliva na samo uporabo proteze, je pomembno, da pri
predpisu proteze pregledamo, kašen je občutek za dotik v predelu krna. V primeru alodinije
moramo preveriti, če ni morda prišlo do nastanka nevroma. Alodinija bi lahko tudi vplivala na
možnost uporabe proteze zaradi preveč bolečega pritiska le-te na krn, kar pa v našem primeru
pri štirih preiskovancih ni držalo. V praksi opažamo, da se z uporabo naprstnika v
predpripravi krna na protetično oskrbo preobčutljivost postopno zmanjša, podobno opisujeta
tudi dva bolnika v Pilleyevi (186) raziskavi, ki sta navajala, da proteza zaščiti občutljiva
mesta na krnu in da se med uporabo proteze sčasoma zmanjša tudi preobčutljivost krna.
Preiskovance, ki slabše zaznavajo dotike v predelu krna, pa moramo opozoriti na možnost
poškodovanja krna, ko proteze ne uporabljajo, zaradi nezaznavnega mehanskega ali
termičnega škodljivega dejavnika. Prejmejo tudi naprstnike, ki jih uporabljajo, preden
prejmejo protezo za oblikovanje krna, a jih lahko uporabljajo tudi kot zaščito pri fizičnih delih
in opravilih, pri katerih se proteza hitreje obrablja.
Ustrezna občutljivost in povratna zanka, ki zagotavljata aferentni priliv s kože, je predpogoj
za spretno roko. Za ravnanje s predmeti je zmožnost zaznavanja dotika osnovnega pomena
(187), pomembna pa je tudi funkcija znojnic (188). Ugotovili so, da je krn z neokrnjeno
občutljivostjo pogosto bolj funkcionalen kot uporaba proteze ravno zaradi odsotne
občutljivosti (189) To se je pokazalo tudi v naši raziskavi, saj so bolniki med bolj motečimi
dejavniki pri protezi izpostavili ravno odsotnost zaznavanja (Tabela 50).
Po amputaciji prsta pride do dokončnih retrogradnih sprememb digitalnega živca, kar se kaže
kot upad amplitude akcijskega potenciala (190). Histološko so vidne spremembe premera
aksona, ni pa bilo upada števila živčnih vlaken (191). Bjorkman s sodelavci (192) je opisal
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reorganizacijo centralnega živčevja pri zdravih preiskovancih, pri katerih so s selektivno
anestezijo kože na podlakti dosegli izboljšanje zaznavanja na nasprotni roki. Ob tem pride do
razširitve kortikalnih teritorijev z zdrave še na predel denervirane kortikalne reprezentacije.
Podrobneje so ohranjeno občutljivost za dotik v predelu krna po amputacijah zgornjih udov
preiskovali van Gilsova in sodelavci (193), poleg preiskave dotika z monofilamenti so
preverili še stereognozijo in kinestezijo na skupini 30 preiskovancev, ki so imeli amputacije v
zapestju, transradialno, eksartikulacijo v komolcu ali transhumeralno, niso pa vključili oseb
po amputacij prstov. Primerjali so tudi občutljivost na zdravi roki in niso ugotavljali posebnih
razlik, tako da niso mogli potrditi izsledkov prejšnje raziskave (192). Opažali so boljšo
občutljivost na dotik pri preiskovancih, ki proteze niso uporabljali, iz česar sklepajo, da osebe
z bolj ohranjeno občutljivostjo raje ostanejo brez proteze. Druga razlaga pa je, da se
senzibiliteta pri neuporabnikih proteze zaradi večje senzorične stimulacije kože po amputaciji
izboljša (193). Vsi vključeni preiskovanci v naši raziskavi so uporabljali protezo, verjetno bi
podobno lahko sklepali tudi pri amputacijah prstov.
5.2.4 BOLEČINA PRI PREISKOVANCIH
Lestvica TAPES obravnava tudi področje bolečine. Večina preiskovancev (27 oseb oziroma
64 %) v naši raziskavi je navajala bolečine v krnu in pri devetih (60 %) izmed teh
preiskovancev so se bolečine pojavljale vsakodnevno, niso pa zelo vplivale na življenje in
opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Le sedem preiskovancev je opisalo tudi fantomsko
bolečino, ki prav tako ni pomembno vplivala na življenje. Boleče nevrome po amputacijah
prstov sta opisala tudi Chow in Ng (56), vendar so bili ti pri njihovih bolnikih prisotni v
majhnem odstotku neposredno po odpustu iz bolnišnice po primarni oskrbi, eno leto po
poškodbi pa jih ni imel nihče; navajali pa so občutke omrtvičenosti v predelu krna (50 % eno
leto po poškodbi) in slabo prenašanje mraza. Slabo prenašanje mraza je pogosta pritožba po
poškodbah živcev za prste (63, 194), saj se pri amputaciji poškodujejo vsi živci, tudi tisti, ki
oživčujejo krvne žile in verjetno je to vzrok za netoleranco za mraz (63, 195). Slednje nismo
posebej preiskovali, vendar naši bolniki ob ambulantnih pregledih pogosto povedo, da jih v
predel krna bolj zebe, kar v obdobju dveh let po amputaciji upada (196). Bolečino v predelu
krna so z ocenami od 1 do 10 ocenjevali tudi preiskovanci v raziskavi Sagiva (57), v kateri so
primerjali proksimalne (od MKP do distalne falange) in distalne amputacije (v predelu
distalne falange). Ocene bolečine se med tema dvema skupinama niso razlikovale, opaznejša
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pa je bila razlika med skupinama z amputacijo enega prsta (bolečina 3,33 na lestvici od 1 do
10) in amputacijami več prstov (5,47 na lestvici do 1 do 10; p<0,05). Pomembno razliko so
opisali tudi med skupino, ki je poškodbo utrpela na delovnem mestu (bolečina 4,7 na lestvici
od 1 do 10) in skupino, ki se je poškodovala drugje (bolečina 2,2 na lestvici od 1 do 10;
p>0,01). V naši raziskavi je navajalo bolečino v krnu sedem (47 %) preiskovancev, ki so bili
poškodovani na delovnem mestu in osem (30 %) tistih, ki so bili poškodovani v domačem
okolju. Delež preiskovancev z bolečino se ni statistično značilno razlikoval glede na to, ali je
do poškodbe prišlo pri delu ali drugje (Fisherjev eksaktni test: p=0,325). Tudi povprečna
ocena bolečine (na lestvici od 0 do 5) se ni statistično značilno razlikovala glede na to, ali je
do poškodbe prišlo pri delu ali drugje (test t: p=0,271; test Manna in Whitneya: eksaktni
p=0,245).
Delno smo potrdili hipotezo št. 1, da amputacija prstov povzroči okvare telesnih funkcij (sila
prijema, občutljivost krna, bolečina), vendar pa s protezo iz silikona okvar ne odpravimo
oziroma se z uporabo proteze izboljša le sila lateralnega prijema pri amputaciji dela palca,
medtem ko se sila pincetnega prijema z uporabljeno protezo poslabša.

5.3

VPLIV AMPUTACIJE IN PROTEZE NA DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE

Preverjali smo hipotezo št. 2, da amputacija prstov povzroči omejitve v dejavnostih in
sodelovanju in da s protezo izboljšamo dejavnosti in sodelovanje.
5.3.1 VPLIV AMPUTACIJE PRSTOV NA FUNKCIJO ROKE
Opredelili smo vpliv amputacije prstov na izid testa SHAP. Pričakovali smo slabše indekse
vseh prijemov na poškodovani roki v primerjavi z zdravo roko.
Izračunane povprečne razlike indeksov prijemov na testu SHAP in opravljeni statistični testi
(tako univariatni kot ANOVA) potrjujejo, da imajo preiskovanci po amputaciji prstov boljšo
funkcijo in silo prijema na zdravi roki v primerjavi s poškodovano (Tabeli 31 in 32, Slika 13).
Podobno kot v drugih predhodnih raziskavah (57, 63) smo tudi mi ugotovili, da imajo
preiskovanci slabšo funkcijo roke, če imajo amputiranih več prstov v primerjavi z amputacijo
le enega prsta. Delež preiskovancev, ki je dosegel MRD za skupni indeks na testu SHAP, je
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naraščal od 47 % za delno amputacijo palca preko 75 % za amputacijo sredinca, prstanca in
mezinca in do 100 % pri amputaciji kazalca in ostalih prstov, razen palca. V raziskavi Sagiva
s sodelavci (52), ki so vključili 50 oseb z amputacijami prstov (59,5 % jih je imelo amputacijo
proksimalno od DIP sklepa, 60 % vključenih je imelo amputacijo enega prsta), niso
ugotavljali bistvenih razlik pri izvedbi Jebsenovega testa za oceno funkcije roke med
skupinama z amputacijo enega in skupino z amputacijami več prstov, so pa preiskovanci z
amputacijo enega prsta dosegli boljše rezultate na Lestvici funkcijske neodvisnosti (FIM).
V naši raziskavi najbolj jasno razliko in izgubo funkcije glede na tip amputacije opažamo pri
triprstnem, pincetnem in podaljšanem prijemu (Tabela 33). Vsi trije prijemi so bili najmanj
okrnjeni v primeru amputacije palca in najbolj v primeru amputacije kazalca v kombinaciji z
amputacijo sredinca, prstanca in/ali mezinca. Glede na to, da naj bi amputacija več prstov
funkcijo roke bolj poslabšala kot amputacija enega prsta (56), smo takšne rezultate
pričakovali, izjema je le triprstni prijem, za katerega smo predvidevali, da bo enako slab ali
slabši v primeru amputacije palca v kombinaciji z amputacijo kazalca kot v primeru
amputacije sredinca in/ali prstanca in/ali mezinca.
Rezultati naše raziskave sicer kažejo na to, da amputacija dela palca najmanj vpliva na
funkcijo roke, vendar je bilo število bolnikov z amputacijo posameznih prstov relativno
majhno. Podatki iz literature sicer navajajo, da funkcija palca predstavlja do 40 % (celo 50 %)
funkcije roke (61, 64). Tudi Pillet (60) je poročal o slabši zmožnosti opozicije in zmanjšani
sili tako pincetnega kot valjastega prijema v primeru amputacije dela palca. Razlog za
rezultate pri sili pincetnega prijema v naši raziskavi je najverjetneje posledica tega, da je
imela večina preiskovancev amputacijo distalno od metakarpofalangelanega sklepa. Podobno
tudi nismo potrdili trditev Pilleta (60) o vplivu amputacije prstanca in mezinca na lateralni
prijem.
5.3.2 VPLIV PROTEZE IZ SILIKONA NA FUNKCIJO ROKE
5.3.2.1

VPLIV PROTEZE IZ SILIKONA NA TEST SHAP

Preverili smo, ali se je s protezo iz silikona funkcija roke izboljšala – pričakovali smo višje
vrednosti indeksov vseh prijemov na testu SHAP.

95

V povprečju so bili rezultati večine indeksov prijemov na testu SHAP boljši z uporabo
proteze, izjema je bil lateralni prijem (Tabela 34). Kroglasti in podaljšani prijem sta bila edina
prijema, ki sta bila statistično pomembno boljša z uporabo proteze (p=0,014 parni test t za
kroglasti in p=0,037 za podaljšani prijem; Tabela 35), vendar je bila tudi v tem primeru
razlika manjša od najmanjše dejanske razlike, ki je bila izračunana le za skupni indeks
prijemov (148).
Indekse prijemov s protezo smo primerjali tudi med skupino, ki je imela amputacije
proksimalno (do PIP sklepa) in skupino, ki je imela amputacije distalno (od PIP sklepa naprej)
(Tabela 37). Opazno je bilo izboljšanje indeksov - večje od najmanjše dejanske razlike (večje
od 2 točk) za triprstni, valjasti, lateralni, podaljšani in tudi skupni indeks prijemov v skupini s
proksimalno amputacijo, vendar razlike niso dosegle statistične značilnosti med skupinama.
Očitna pa je bila tudi velika variabilnost med bolniki znotraj skupin, poudariti pa je treba
majhno število preiskovancev v skupini s proksimalnimi amputacijami (n=6).
Naši rezultati ne potrjujejo trditev Pilleta (60), da proteza izboljša lateralni prijem. Pillet (60)
poroča tudi o izboljšanju pincetnega prijema pri distalnejših amputacijah in izboljšanem
valjastem prijemu z uporabo proteze pri amputaciji palca (raven amputacije ni navedena). V
naši raziskavi s protezo nismo pomembno vplivali na ta dva prijema in tudi izboljšanja
pincetnega prijema pri distalnejših amputacijah nismo potrdili. Vsi naši preiskovanci so imeli
amputacije palca v IP sklepu. Nismo ugotovili, da bi amputacija različnih prstov različno
vplivala na izid testa SHAP z uporabo proteze (Tabela 36).
Preverili smo tudi, kako dominanca roke vpliva na funkcijo poškodovane roke z uporabo
proteze, pri čemer smo upoštevali razliko 2 točk (24) na testu SHAP med dominantno in
nedominantno stranjo v splošni populaciji. Skupni indeks prijemov je bil s protezo izboljšan
pri 19 preiskovancih za 3 točke (torej več od najmanjše dejanske razlike) (Tabela 38). Pri treh
preiskovancih s poškodbo na nedominantni in le pri enem na dominantni strani se je funkcija
poškodovane roke z uporabo proteze približala zdravi roki (manj kot 1 točko slabši skupni
indeks prijema kot na zdravi roki), vendar razlika med dominantno in nedominantno stranjo ni
bila statistično značilna (Tabela 40). Podobno tudi nismo zaznali vpliva občutljivosti v
predelu krna na izid testa SHAP z uporabo proteze (Tabela 41).
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Ostali raziskovalci (49, 73, 139, 143, 145, 186) so za ocenjevanja izida rehabilitacije po
amputaciji in vplivu proteze iz silikona uporabili vprašalnike in delno strukturirane intervjuje,
ki so podrobneje opisani v poglavju o vprašalniku OPUS - UEFS II.
5.3.2.2

VPLIV PROTEZE IZ SILIKONA NA IZID VPRAŠALNIKA OPUS - UEFS II

Preverjali smo hipotezo, da se rezultati vprašalnika OPUS – UEFS II z uporabo proteze
izboljšajo.
Za primerjavo funkcije roke brez uporabe proteze in z uporabo proteze so preiskovanci
izpolnili samoocenjevalni vprašalnik OPUS - UEFS II. Izvajanje aktivnosti so z uporabo
proteze ocenjevali višje, a se povprečni dosežki posameznih aktivnosti niso statistično
značilno razlikovali glede na to, ali so aktivnost izvedli z uporabo proteze ali brez nje (Tabela
43, Slika 14). Vse aktivnosti iz vprašalnika je več kot polovica preiskovancev pogosteje
izvajala s protezo, izjema sta le umivanje obraza (79 % preiskovancev brez uporabe proteze)
in nanašanje zobne paste na zobno krtačko (74 % preiskovancev brez uporabe proteze)
(Tabela 42). Pri obeh aktivnostih je prisoten stik z vodo, bolnike pa opozarjamo, naj protezo
čuvajo zaradi hitrega obrabljanja. Ta navodila vplivajo na odločitev, pri katerih aktivnostih
protezo uporabljajo pogosteje in pri katerih je sploh ne. Najpogosteje uporabljajo protezo pri
hranjenju in pitju (»uporaba žice in vilice«, »nalivanje iz pločevinke«), pri tipkanju
telefonskih številk, pisanju (»se podpišete«), redkeje pa pri obuvanju nogavice, zavezovanju
vezalk, česanju, uporabi škarij (vendar tudi v teh primerih več kot polovica preiskovancev
uporablja protezo).
Podobno so tudi ostali raziskovalci (49, 73, 139, 143, 145, 186) za ocenjevanje rehabilitacije
uporabili vprašalnike, sestavljene posebej za ta namen ali delno vodene intervjuje. V raziskavi
O´Farrella s sodelavci (145) je 23 od 50 preiskovancev poročalo o izboljšani funkciji roke z
uporabo proteze, izpostavili so držanje skodelice, pisanje in tipkanje (te aktivnosti v
vprašalnik OPUS – UEFS II niso vključene). Nekoliko manjši delež (12 od 33 preiskovancev)
je navajal izboljšanje prijemanja in dvigovanja predmetov v raziskavi Alison in
Mackinnonove (139). Podobno opisujeta tudi Pilley in Quinton (186), v tem primeru so 4 od
15 preiskovancev navajali izboljšanje funkcije. Enako število preiskovancev je opisalo tudi
izboljšano zmožnost prijemanja, od teh so imeli trije amputacijo dela kazalca (distalno od
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sredine proksimalne falange). Ta raziskava tudi potrjuje izboljšanje aktivnosti, kjer je
potrebno udarjanje s prsti (npr. tipkanje, igranje klavirja), kar so opisovali že v predhodnih
raziskavah (73). Podobno je tudi O´Farrell s sodelavci (145) opisal izboljšanje tipkanja, ne pa
tudi igranja klavirja. Glede na vprašalnik OPUS – UEFS II pa so preiskovanci v naši raziskavi
pri podobni aktivnosti (tipkanje številke na telefonu) to opravilo pogosteje opravili s protezo
kot brez nje.
Hipotezo št. 2 smo delno potrdili. Potrdili smo, da amputacija prstov povzroči omejitve v
dejavnostih in sodelovanju, nismo pa potrdili, da s protezo izboljšamo dejavnosti in
sodelovanje. Sicer so bili rezultati indeksov prijemov na testu SHAP statistično pomembno
boljši z uporabo proteze za kroglasti in podaljšani prijem, vendar je bila tudi v tem primeru
razlika manjša od MRD. Podobno tudi na vprašalniku OPUS – UEFS II izvajanje aktivnosti s
protezo ni bilo statistično pomembno boljše z uporabo proteze.

5.4

VPLIV PROTEZE IZ SILIKONA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Preverjali smo hipotezo št. 3, da s protezo iz silikona izboljšamo kakovost življenja,
amputacije prstov pa kakovost življenja poslabšajo.
Roka ima pomembno vlogo pri opravljanju vsakodnevnih opravil, ima pomembno vlogo pri
neverbalni komunikaciji, roke so v primerjavi s spodnjimi udi bolj opazne in izpostavljene,
tako da lahko amputacija v predelu zgornjih udov izraziteje negativno vpliva na samopodobo
in samozavest kot amputacija spodnjih udov (171). Psihološki in socialni dejavniki vplivajo
na celostno funkcioniranje, vendar so trenutno slabše obravnavani kot težave na telesni ravni
(197). Tako lahko večplastne posledice amputacije pomembno vplivajo na kakovost življenja,
saj pomenijo trojno grožnjo: izgubo zmožnosti za delo, izgubo sposobnosti zaznavanja in
porušeno telesno samopodobo (171).
Zmanjšane fizične zmožnosti in/ali psihološke posledice amputacije imajo tudi socialnoekonomske posledice (143). O vplivu na funkcijo roke z uporabo proteze smo že spregovorili;
v raziskavah navajajo, da se z uporabo proteze za amputacijo prstov izboljša samopodoba in
osebe po amputacije lažje sprejmejo videz poškodovane roke (49, 73, 143). Le ena izmed
naštetih raziskav (143) temelji na vprašalniku, vendar ta ni bil standardiziran.
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Brez proteze se osebe z amputacijo prsta lahko počutijo nesamozavestne, poročajo o skrivanju
poškodovane roke, za mnoge so moteči pogledi in komentarji iz okolice. Verjetno je nižja
samopodoba in zmanjšana samozavest eden od razlogov za dobro sprejemanje proteze,
poročajo o izboljšanju samozavesti in lažjem sprejemanju poškodbe (186). Enako so poročali
tudi preiskovanci v naši raziskavi ob ambulantnem pregledu, večina si je želela proteze zaradi
videza.
Za oceno kakovosti življenja smo uporabili vprašalnik TAPES, kot priporoča Wrightova
(116). Rezultati so predstavljeni na petih podlestvicah prilagoditev. Na vseh so naši
preiskovanci dosegli dobre rezultate: nad polovico možnih točk (Tabela 45, Slike 15 do 19).
Na podlestvici splošne prilagoditve (povprečje 4,1 točke od 5 točk) so povprečni rezultati
poleg zadovoljstva s protezo (4,2, točke od 5 točk) najvišji. Najslabši so bili doseženi rezultati
na podlestvici prilagoditve na omejitve (2,8 točk od 5 točk). Slabše sprejemanje spremenjene
funkcije posredno kaže tudi na to, da z uporabo proteze kljub temu, da so uporabniki
zadovoljni, na izboljšanje zmožnosti ne vplivamo zadovoljivo. Največ težav z uporabo
proteze navajajo ravno pri težjih aktivnostih, dvigovanju težjih bremen in napornejših športih,
sledijo delo na delovnem mestu in hobiji (Tabela 46). Pričakovali smo nekaj težav na
področju socialnega prilagajanja, vendar so tudi tu rezultati nad polovico možnih točk: Zaradi
proteze se v večini ne čutijo ovirane pri ohranjanju prijateljstev ali obiskovanju prijateljev
oziroma se ravno zaradi proteze, ki daje zadovoljiv videz, izboljša samopodoba in samozavest
ter se lažje vključujejo v širše socialno okolje. Bistvenih razlik med ženskimi in moškimi
preiskovanci pri tem nismo ugotavljali.
Znano je, da bolečina pomembno vpliva na kakovost življenja (198), kar pa se na našem
vzorcu ob nižjih stopnjah bolečine ni bistveno izrazilo niti na primeru bolečine v krnu niti
fantomske bolečine. Večina (64 %) bolečine v krnu ni opisovala, če je bila prisotna, je bila
krajši čas. Po jakosti je bila neprijetna in v večini primerov ni bistveno vplivala na življenje
(60 %). Fantomske bolečine je imelo sedem preiskovancev, tudi te so se pojavljale poredko,
bile so kratkotrajne, blage in niso pomembno vplivale na življenje. Raziskav o pogostosti
bolečin pri osebah po amputaciji prstov nismo našli.
Število moških in žensk, ki so prejeli protezo za amputacijo prstov, je v naši raziskavi
približno enako (podobno je bilo v predhodnih raziskavah), čeprav so poškodbe pri moških
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pogostejše (139, 145, 146). Pri amputacijah spodnjih udov opisujejo, da so moški po
amputaciji bolj obremenjeni z vzpostavitvijo funkcije, medtem ko je za ženske pomembnejša
podoba telesa (199). Deloma verjetno vpliva na to tudi, da so ženske pogosteje zaposlene v
poklicih, kjer so roke bolj izpostavljene okolici in redkeje opravljajo fizična dela.
Narang in Jape (200) navajata, da so uporabniki s protezami za zgornje ude manj zadovoljni v
funkcijskem in psihološkem smislu v primerjavi z uporabniki protez za spodnje ude.
Povezave med zadovoljstvom s protezo in njihovo uporabo so le srednje močne (201). Biddis
in Chau menita, da osebni in spremljajoči dejavniki pomembno vplivajo na sprejemanje
proteze (202), tako da nekateri raziskovalci celo menijo, da je sprejemanje proteze bolj
odvisno od psiholoških procesov kot od tehničnih značilnosti proteze (203). Vse navedene
raziskave so vključevale le osebe z amputacijo v zapestju ali višje.
V raziskavah o uporabi in zavračanju protez za zgornje ude se pogosto pojavlja koncept
»utelešenja« (angl. embodiment), torej proteza postane del telesa. Podoben koncept MerleauPonty (204) opisuje pri slepih osebah, ki uporabljajo palico. Slednja postane njihova proteza
za zbiranje informacij iz okolja. Tovrstno zlitje Leder (205) imenuje fenomenološka osmoza.
Sprejemanje proteze do te mere, da ta postane kot del telesa (angl. embodiment), vključuje
tako funkcijsko kot čustveno identifikacijo s protezo (206). Murray (207) izpostavlja v
povezavi z močnejšim »utelešenjem« proteze skupino bolnikov z močnejšo čustveno
povezavo s protezo in skupino, ki je protezo uporabljala kot orodje. Za prilagoditev na
protezo, da ta postane kot del telesa, je potrebna uporaba proteze in čas. Uporaba proteze
sprva ni intuitivna, občutek ni naraven, a v procesu prilagajanja to lahko postane. Murray
meni, da je lahko vzrok za opuščanje proteze prehitro opuščanje, še preden bi do prilagoditve
lahko prišlo.
Dejavnikov, ki vplivajo na zmožnost prilagajanja na amputacijo, je več: starost, spol,
izobrazba, raven amputacije in psihološki dejavniki, kot je slog soočanja (208, 209). Proces
prilagajanja na amputacijo je kompleksen, dinamičen in se med posamezniki razlikuje (210).
Nelagodje v socialnih stikih, zaznavanje stigme iz okolja in nižja samopodoba so neodvisni
napovedni dejavniki za depresijo pri bolniki po amputaciji (211).
Psihosocialno prilagajanje po amputaciji temelji na bio-psiho-socialnem modelu telesne
sheme (212). V raziskavi Saradjiana (213) so preiskovanci opisovali »zunanjo shemo telesa«,
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na podlagi katere so se počutili manjvredne in ogrožene za socialno izključevanje. Proteza je s
tega vidika pripomoček, ki osebam lajša socialne interakcije in omogoča »normalen« videz
ter jim daje več časa, preden je njihova drugačnost opažena in jih okolica ne ocenjuje
pristransko zaradi telesnih pomanjkljivosti. Baumeister in Leary’s (214) pri posameznikovih
prilagoditvenih zmožnostih poudarjata pomen pripadnosti in opore bližnjih.
Ham in Cotton govorita o protezi, ki vzpostavlja prejšnji telesni videz s tem, da je
sprejemljivega videza in tudi funkcijsko uporabna ter tako postane sestavni del
posameznikove telesne sheme (215). Rehabilitacijski proces mora biti prilagojen
posamezniku, ki mora biti čim bolj vključen v odločanje in vse postopke rehabilitacije, da bi
optimalno izkoristili potencial, ki ga ima proteza za posameznika. Saradjian (213) opisuje,
kako pomembno na sposobnost prilagajanja vpliva vključevanje v socialno okolje in tudi
trening socialnih veščin, ki jih potrebujemo pri spoznavanju novih ljudi (216). Zaradi
kognitivnih vplivov na psihosocialno in tudi funkcijsko prilagajanje se v tej luči nakazuje
pomen vedenjsko-kognitivne terapije za pomoč v rehabilitaciji oseb po amputaciji (213).
Amputacija je za osebo stres, ki lahko omaje sposobnost posameznika, da vzdržuje stabilno
čustveno stanja in lahko izzove različne maladaptivne reakcije ter slabo psihosocialno
prilagoditev. Do katere mere se bo to zgodilo, je lahko delno odvisno od strategij soočanja z
novimi izkušnjami, povezanimi z boleznijo in poškodbo (217). Raziskave na področju po
amputacijah spodnjih udov so konsistentne s splošno literaturo o strategijah soočanja.
Nagnjenost k reševanju problemov in prevzemanju kontrole nad zmanjšano zmožnostjo ter
prevzemanje aktivnih vlog in strategij so povezane s pozitivno psihosocialno prilagoditvijo
(218, 219). Nasprotno so čustveno osredotočene in pasivne strategije, izogibanje in
katastrofiziranje povezane s slabšim psihosocialnim izidom. V raziskavi Desmondove (208)
so potrdili podobno tudi pri osebah po amputaciji zgornjega uda. Psihosocialno funkcioniranje
je pomembno povezano z osebnimi strategijami soočanja; s slabim izidom je najmočneje
povezana strategija izogibanja, iz česar lahko sklepamo, da so osebe s tovrstno strategijo
nagnjene k večjim omejitvam v psihosocialnem funkcioniranju in tudi k omejitvam aktivnosti
(208).
Gallageherjevea in MacLachlan sta opravila raziskavo pri bolnikih po amputaciji spodnjega
uda, kjer sta preiskovance razdelila na tiste, ki so v amputaciji videli tudi nekaj dobrega in
tiste, ki tega niso zmogli. Za oceno kakovosti življenje sta uporabila vprašalnik TAPES in
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ugotovila, da so svoje zdravstveno stanje in tudi fizične zmožnosti bolje ocenjevali
posamezniki, ki so v amputaciji videli tudi nekaj dobrega (220). Primerjava omejitve v
vsakodnevnih aktivnostih pri bolnikih z nad- in podkolensko amputacijo je pokazala, da so
osebe, ki so v socialnih interakcijah bolj nesamozavestne, tudi funkcijsko bolj omejene ne
glede na raven amputacije (221).
Potrebno bi bilo boljše razumevanje psiholoških mehanizmov, ki se pojavljajo po amputaciji
in v povezavi z uporabo proteze, s čimer bi lahko vplivali na boljše sprejemanje proteze in
pospešili rehabilitacijo. Ovira pri poznavanju teh psiholoških mehanizmov je močno
subjektivna narava posameznikove predstave lastnega telesa (222) in individualni načini
soočanja s travmatskimi dogodki, ki vplivajo na prilagajanje po amputaciji (198).
Na podlagi kliničnih izkušenj ugotavljamo, da čeprav smo v raziskavi uporabili več merskih
instrumentov za oceno funkcije roke (ocena funkcije s testom SHAP, meritve sile prijemov,
napake sledenja, test OPUS-UEFS II za oceno izvajanja aktivnosti), s katerimi smo poskušali
objektivno oceniti vpliv proteze na celostno funkcioniranje osebe, ne smemo pozabiti na to,
da je še vedno najbolj pomembno upoštevati potrebe in želje posameznika. Z upoštevanjem
želja uporabnikov proteze pomembneje vplivamo na kakovost njihovega življenja. Nekaj
obravnavanih preiskovancev je bilo glasbenikov, ki smo jim izdelali posebej oblikovane
proteze za lažje igranje instrumentov. Tako je harmonikar opremljen s protezo, ki je v DIP
sklepu rahlo pokrčena, kar mu omogoča lažje in natančnejše tipkanje po diatonični harmoniki.
V drugem primeru pa smo prav tako harmonikarju dodali ojačitve s tankimi jeklenimi žicami,
da smo preprečili upogibanje proteze.
Hipotezo št. tri, da amputacija poslabša kakovost življenja in da s protezo le-to izboljšamo,
lahko potrdimo.

5.5

ZADOVOLJSTVO PREISKOVANCEV S PROTEZO

Zadovoljstvo preiskovancev s protezo smo preverili z anketo, ki je bila sestavljena posebej za
to populacijo bolnikov (161).
Preiskovanci, vključeni v našo raziskavo, so bili s to možnostjo rehabilitacije seznanjeni na
zelo različne načine. Obveščenost kirurgov in osebnih zdravnikov o rehabilitaciji po
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amputaciji prstov najverjetneje še ni optimalna. Menimo, da bi morali bolniki ustrezne
informacije prejeti že pri kirurgu, ki amputacijo opravi, ali vsaj ob kontrolnih pregledih pri
izbranem zdravniku.
V prid ugodnemu vplivu proteze na kakovost življenje govori dejstvo, da jo preiskovanci
redno uporabljajo in da tudi več let po amputaciji še vedno prihajajo zaradi predpisa novih
protez. Podobno opisuje tudi Pereira (143), da je prav tako večina preiskovancev (73 %)
proteze uporabljala vsakodnevno, 23 % priložnostno in večina izmed 30 bolnikov tudi po
dveh letih. V nasprotju pa ena tretjina bolnikov v raziskavi O´Farella s sodelavci (145) ni
uporabljala proteze, razlike med spoloma ni bilo (6 moških, 5 žensk), podobne rezultate sta
opisovala tudi Alison in McKinnon (139). Verjetno je oseb z amputacijo prstov še bistveno
več, a le redki pridejo do naše ambulante. Če bi upoštevali vse osebe z amputacijami, bi bili
odstotki verjetno tudi v našem primeru bistveno nižji.
Uporaba je pogostejša, kadar so bolniki bolj izpostavljeni širši okolici in prihajajo v stik z več
ljudmi in širšim socialnim okoljem, kot so obiski prijateljev (Tabela 47). Sklepamo lahko, da
je tako zaradi ugodnega videza in manjše izpostavljenosti pogledom in komentarjem okolice,
kot to opisuje tudi Pilley (186). Dobro sprejemanje proteze s strani okolice je bilo razvidno
tudi iz vprašalnika, v katerem je prav odziv okolice dosegel najvišje ocene (Tabela 49).
Razlog, da osebe protezo manj uporabljajo pri hišnih opravilih, je lahko ta, da proteza
pomembno ne izboljša funkcije ali pomeni celo oviro pri aktivnostih, pri katerih ima večji
pomen ohranjena občutljivost. Mogoče pa je tudi, da proteze zaradi hitrejše obrabe pri težjih
aktivnostih ne uporabljajo, na kar jih vedno tudi opozorimo. Predpis nove proteze je po
pravilih zavarovalnice mogoč le vsaka tri leta.
Raziskovalci so že v preteklosti poudarjali, da je za uspešen izid rehabilitacije pomembno
ustrezno informiranje o protezi, barvnem ujemanju, obliki (186); s prejetimi informacijami o
protezi so naši preiskovanci zadovoljni. Znano je, da so osebe s protezo bolj zadovoljne, če so
aktivno vključene v odločanje (223). Visoko je tudi zadovoljstvo z videzom in podobno kot v
Pillejevi raziskavi tudi z barvo proteze (186). Posamezniki so predlagali možnost predpisa
dveh protez, ene za zimski in ene za poletni čas, kajti od sonca zagorela koža se ne ujema več
z barvo proteze. Proteza je opaznejša tudi, ko so roke izpostavljene mrazu in ob tem koža
pobledi pri povečani aktivnosti, ko je koža bolj prekrvljena, barva proteze pa se ne spreminja.
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Preiskovanci so poudarili motečo izgubo občutka in manjšo uporabnost proteze pri delu
(Tabela 50). V ospredju je vpliv na videz, kar pripomore k lažjemu sprejemanju videza
poškodovane roke.
Vemo, da so amputacije prstov zelo pogoste, manjše število bolnikov pa pride v našo
ustanovo zaradi predpisa proteze, kar nakazuje na dejstvo, da se v funkcijskem smislu zaradi
amputacije ne čutijo močno ovirane in ne iščejo pomoči.
Glavna omejitev raziskave je vzorec različnih preiskovancev, med njimi je bila heterogenost
glede števila amputiranih prstov, kateri prst je bil amputiran in na kateri ravni je bila
amputacija. Vključili smo 69 preiskovancev, kar je več od do sedaj edine raziskave, v kateri
so uporabili podobno preverjene metode (65). Sledilna naprava za merjenje sile prijemov iz
tehničnih in organizacijskih vzrokov ni bila vsakodnevno dostopna, tudi sam čas trajanja
meritev je nekatere osebe odvrnil od nadaljnjega sodelovanja v raziskavi. Preiskovancev za
dokončanje vseh meritev nismo sistematično izbirali, vendar zaradi zunanjih dejavnikov, ki so
vplivali na dostopnost merilne naprave, lahko trdimo, da predstavljajo nepristransko
podskupino preiskovancev.
Čeprav je bilo število preiskovancev glede na amputirani prst majhno in je bila med njimi
raznolikost predvsem glede ravni amputacije, so statistične analize pokazale, da so naši
modeli ustrezni in potrjujejo pravilnost naših dognanj. Predhodne raziskave pa so bile morda
bolj podvržene napakam tipa M ali tipa S (224, 225). Iz istih metodoloških razlogov navkljub
veliki variabilnosti, ki bi lahko vplivala na rezultate, nismo vključili starosti preiskovancev in
časa od amputacije.
Možno omejitev v naši raziskavi predstavlja sledilna naprava, ki smo jo uporabili (152),
slednja namreč ni bila posebej preverjena za ocenjevanje pri osebah s poškodovano roko. Ker
obstaja verjetnost, da na rezultate lahko vpliva preiskovalna metoda ali različni protokoli
meritev, moramo naše rezultate z rezultati ostalih raziskav primerjati z določenem zadržkom.
V prihodnosti bi bilo smiselno opraviti ustrezno validacijsko raziskavo.
V naši raziskavi se nismo poglobili v psihološke značilnosti preiskovancev, iz dosedanje
literature pa lahko sklepamo, da strategije soočanja z amputacijo pomembno vplivajo ne le na
samopodobo in percepcijo sebe, temveč vplivajo tudi na funkcijsko stanje in predstavljajo
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potencialno omejitev pri uporabi proteze. V psiholoških vplivih na celostno funkcioniranje
morda leži tudi razlaga za nižje vrednosti na testu SHAP za vse indekse prijemov tudi na
zdravi roki glede na slovenske normative.
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6 SKLEPI
V raziskavi smo z uporabo preverjenih merskih instrumentov, ki človekovo funkcioniranje
ocenjujejo na različnih ravneh oziroma na različne načine, potrdili, da amputacija prstov
poslabša funkcijo roke in zmanjša silo prijemov roke. Amputacije prstov glede na MKF (55)
vplivajo na vse ravni človekovega funkcioniranja :
1. Telesne funkcije: Zmanjša se sila prijemov, pri nekaterih pride do

sprememb v

občutljivosti kože na krnu, pojavijo se bolečine. Z uporabo proteze tega ne moremo
izboljšati. Sila valjastega in lateralnega prijema se z uporabo proteze ne spremeni,
poslabša pa se sila pincetenga prijema. Uporaba proteze ne vpliva na izid meritev
napake sledenja. Pri vplivu proteze na silo valjastega prijema nismo izmerili
statistično značilnih razlik med dominantno in nedominantno roko.
Hipotezo 1 smo tako delno potrdili.
2. Dejavnosti in sodelovanje: Osebe po amputaciji imajo težave pri številnih opravilih,
uporaba proteze teh težav ne odpravi. Izidi testa SHAP in vprašalnika OPUS-UEFS II
so pokazali, da uporaba proteze iz silikona prijemov roke ne izboljša statistično
značilno oziroma spremembe ne dosežejo najmanjše dejanske razlike.
Na testu SHAP ni bilo statistično značilnih razlik pri primerjavi rezultatov med
preiskovanci z amputacijo na dominantni in nedominantni strani.
Na testu SHAP se je preiskovancem, pri katerih je prišlo do popolne reinervacije in so
imeli občutkek za dotik, primerljiv z ustreznim mestom na zdravi roki, dosežek za
kroglasti, valjasti, pincetni, triprstni in podaljšani prijem klinično pomembno izboljšal.
Preiskovanci s spremenjeno občutljivostjo za dotik v predelu krna so imeli poslabšan
triprstni, lateralni in pincetni prijem.
Hipotezo št. 2 smo tako delno potrdili.
3. Kakovost življenja: S protezo vplivamo na videz roke. Odgovori na vprašalniku TAPES
kažejo, da so osebe s protezo zadovoljne in jo redno uporabljajo. Hipotezo št. 3 smo
potrdili.
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Rezultati naše raziskave so pomembni tako za zdravnike, ki obravnavajo bolnike z
amputacijami prstov, kot tudi za bolnike. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo,
kakšne težave bo imel posameznik. Rezultati bodo v pomoč pri odločanju rehabilitacijskih
strokovnjakov in bolnikov, katero rehabilitacijsko metodo uporabiti, da bi zadovoljili
bolnikove potrebe, želje in pričakovanja.
Tako lahko predlagamo zasnovo klinične poti za bolnike po amputacijah prstov (Slika 20).
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Slika 20: Zasnova klinične poti po amputaciji prsta.
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7 PRISPEVEK K ZNANOSTI
Ugotovitve naše raziskave so dopolnile dosedanje znanje o funkciji silikonskih protez za
osebe po amputaciji prstov roke in njihovem vplivu na vse ravni posameznikovega
funkcioniranja, kot jih opredeljuje Mednarodna klasifikacija funkcioniranja. Preučevali smo
vpliv proteze iz silikona na prijeme roke. Z uporabo instrumentov s preverjenimi merskimi
lastnostmi smo osvetlili vpliv proteze na silo prijemov, na izvajanje nekaterih dnevnih
aktivnosti in na kakovost življenja. Prvi smo ocenili vpliv amputacije prstov na vse ravni
funkcioniranja, na bistveno (štirikrat) večjem vzorcu smo preveril vpliv proteze iz silikona na
funkcijo roke in funkcioniranje posameznika, preverili pomen občutljivosti krna pri uporabi
proteze in prvi ocenili kakovost življenja pri osebah po amputaciji prstov roke. Na podlagi
izsledkov smo predlagali osnovo klinične poti za obravnavo bolnikov po amputaciji prstov
roke.
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PRILOGA 1: MKF VPRAŠALNIK

VPRAŠALNIK MKF
Različica 2.1 a, KLINIČNA OBLIKA
za Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane
zmožnosti in zdravja
Vprašalnik zajema glavne kategorije Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja
(MKF), ki jo je razvila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Vprašalnik MKF je praktično orodje za
pridobivanje in beleženje podatkov o funkcioniranju in zmanjšani zmožnosti in/ali invalidnosti posarneznika.
Skupek teh podatkov je primeren tudi za evidentiranje (v klinični praksi, v socialni dejavnosti ... ). Vprašalnik naj
se uporablja skupaj z MKF ali MKF-skrajšano različico.
H I. Med izpolnjevanjem vprašalnika uporabi vse moine vire informacij, na primer:

(I) pisna dokumentacija (2) glavni udeleženec (3) drugi viri (4) opazovanje

A. PODATKI o UDELEŽENCU
A.l IME in PRIIMEK (neobvezno) Ime _____ _ Priimek ______________
A.2 SPOL (1) ( ) Ženski (2) ( ) Moški
A.3 DATUM ROJSTVA _ _1 __ 1 ____ (dan/mesecl/leto)
A.4 NASLOV (neobvezno)
A.S TRAJANJE FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ___ (let)
A.6 SEDANJl ZAKONSKI STAN: (Izberi le eno najprimernejšo)
(1) nikoli poročen/a

(2) poročen/a
(3) samski/a
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(4) ločen/a ( )
(5) vdovec/a ( )
(6) v skupnem gospodinjstvu ( )
A.7 SEDANJA ZAPOSLITEV (Izberi le eno najprimernejšo)
(1) plačana zaposlitev ( )
(2) samozaposlen ( )
(3) neplačano delo (prostovoljec, dobrodelna ustanova ... ) ( )
(4) študent ( )
(5) gospodinjenje ( )
(6) upokojen ( )
(7) nezaposlen (zdravstveni razlog)
(8) nezaposlen (drugi razlogi)
(9) drugo ( opredeli)

A.8 MEDICINSKA DIAGNOZA obstoječega zdravstvenega stanja,
če je možno, dodaj MKF kodo
1.
2.
3.
4.
5.
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la: OKVARE TELESNIH FUNKCIJ
Telesne funkcije so fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi
funkcijami).
Okvare so motnje v telesnih funkcijah ali zgradbah, ki se izražajo kot težja nepravilnost ali
izguba.
Prvi opisovalec: označuje obseg ali stopnjo okvare
0 NI okvare - oseba nima težav
1 MAJHNA okvara - prisotna manj kot 25 % časa. Oseba jo prenaša in v zadnjih 30-ih
dneh se redko pojavlja.
2 ZMERNA okvara - prisotna manj kot 50 % časa. Vpliva na vsakodnevno življenje osebe
in v zadnjih 30-ih dneh se večkrat pojavlja.
3 VELIKA okvara - prisotna več kot 50 % časa. Delno ovira vsakodnevno življenje osebe
in v zadnjih 30-ih dneh se pogosto pojavlja.
4 POPOLNA okvara - prisotna več kot 95 % časa. Popolnoma ovira vsakodnevno življenje
osebe in v zadnjih 30-ih dneh se pojavlja vsak dan.
8 Neopredeljeno - pomanjkljivi podatki za korektno opredelitev okvare.
9 Neuporabljivo - neustrezno kodirati (npr. koda b650 Menstruacijske funkcije ni
uporablna pri ženskah pred določeno starostjo ali po njej (pred menarho ali ob menopavzi)).

Preglednica telesnih funkcij

b1. DUŠEVNE FUNKCIJE
b110 Funkcije zavesti
b114 Funkcije orientacije (čas, prostor, oseba)
b117 Umske funkcije (vključena dementnost, manjrazvitost)
b130 Funkcije energije in zagona
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b134 Funkcije spanja
bl40 Funkcije pozornosti
b144 Funkcije spomina
b152 Funkcije čustev
b156 Funkcije dojemanja
b164 Višje spoznavne funkcije
b167 Duševne funkcije jezika

b2. FUNKCIJE ČUTIL IN BOLEČINA
b210 Funkcije vida
b230 Funkcije sluha
b235 Vestibularne funkcije (vključene funkcije telesnega
ravnotežja in gibanja ... )
b280 Občutek bolečine
b3. GLASOVNE IN GOVORNE FUNKCIJE
b310 Glasovne funkcije

b4. FUNKCIJE SRČNO-ŽILNEGA, KRVNEGA, IMUNSKEGA IN DIHALNEGA
SISTEMA
b410 Funkcije srca
b420 Funkcije krvnega tlaka
b430 Funkcije krvnega sistema, alergijske reakcije
b440 Dihalne funkcije

b5. FUNKCIJE PREBAVNEGA, METABOLIČNEGA IN
ENDOKRiNEGA SISTEMA
b515 Funkcije prebave
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b525 Funkcije odvajanja blata
b530 Funkcije vzdrževanje telesne teže
b555 Funkcije endokrinih žlez (hormonske spremembe)

b6. GENITO-URINARNE IN REPRODUKTIVNE FUNKCIJE
b620 Funkcije odvajanja urina
b640 Spolne funkcije

b7. FUNKCIJE ŽIVČEVJA, MIŠIČJA IN OKOSTJA TER Z GIBANJEM POVEZANE
FUNKCIJE
b710 Funkcije gibljivosti sklepov
b730 Funkcije mišične moči
b735 Funkcije mišičnega tonusa
b765 Funkcije nehotnih gibov

b8. FUNKCIJE KOE IN SORODNIH ZGRADB

lb: OKVARE TELESNIH ZGRADB
Telesne zgradbe so anatomski deli telesa, npr. organi, udi in njihovi sestavni deli.
Okvare so motnje v telesnih funkcijah ali zgradbah, ki se izražajo kot težja nepravilnost ali
izguba.

Preglednica telesnih zgradb
S1. ZGRADBE ŽIVČEVJA
s11 Možgani
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s120 Hrbtenjača in periferno živčevje

s2. OKO, UHO IN SORODNE ZGRADBE

s3. ZGRADBE, POVEZANE Z GLASOM IN GOVOROM

s4. ZGRADBE SRČNO-ŽILNEGA, IMUNSKEGA IN DIHALNEGA SISTEMA
s410 Srčno-žilni sistem
s430 Dihalni sistem

s5. ZGRADBE, POVEZANE S PREBAVNIM SISTEMOM, METABOLIZMOM IN

ENDOKRINIM SISTEMOM

s6. ZGRADBE, POVEZANE Z GENITOURINARNIM IN REPRODUKTIVNIM
SISTEMOM
s610 Sečila
s630 Reproduktivni sistem

s7. Z GIBANJEM POVEZANE ZGRADBE
s710 Področje glave in vratu
s720 Področje rame
s730 Zgornji ud (roka, dlan)
s740 Področje medenice
s750 Spodnji ud (noga, stopalo)

s8. KOŽA IN SORODNE ZGRADBE
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2: OMEJITVE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJA

Preglednica dejavnosti in sodelovanja
d1. UČENJE IN UPORABA ZNANJA
d110 Gledanje
d115 Poslušanje
d140 Učenje branja
d145 Učenje pisanja
d150 Učenje računanja
d175 Reševanje problemov

d2. SPLOŠNA OPRAVILA IN ZAHTEVE
d210 Opravljanje posameznih opravil
d220 Opravljanje več opravil

d3. SPORAZUMEVANJE
d310 Sporazumevanje – sprejemanje - govorjena
sporočila
d315 Sporazumevanje – sprejemanje - negovorjena
sporočila
d330 Govorjenje
d335 Negovorno sporočanje
d350 Pogovor
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d4. GIBANJE
d430 Dvigovanje in prenašanje predmetov
d440 Fina motorika dlani (prijemi)
d450 Hoja
d465 Premikanje z uporabo opreme
d470 Uporaba prevoznih sredstev (avto, vlak, letalo ... )
d475 Vožnja (kolesa, avtomobila ... )

d5. SKRB ZASE
d510 Umivanje telesa
d520 Skrb za telesne dele
d530 Opravljanje toalete
d540 Oblačenje
d550 Hranjenje
d560 Pitje
d570 Skrb za lastno zdravje

d6. ŽIVLJENJE DOMA
d620 Zagotavljanje dobrin in storitev (nakupovanje ... )
d630 Pripravljanje obrokov (kuhanje ... )
d640 Pospravljanje (pomivanje posode, likanje ... )
d660 Pomoč drugim

d7. MEDOSEBNI STIKi IN ODNOSI

d710 Osnovni medosebni stiki
d720 Kompleksni medosebni stiki
d 730 Odnosi z neznanci
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d740 Uradni odnosi --d750 Neuradni odnosi
d760 Družinski odnosi
d770 Intimna razmerja

d8. GLAVNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA
d810 Neformalno izobraževanje
d820 Šolsko izobraževanje
d830 Visokošolsko izobraževanje
d850 Plačana zaposlitev
d860 Osnovni ekonomski posli
d870 Ekonomska samozadostnost --·-

d9. ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI, DRUŽBI IN DRŽAVI
d910 Življenje v skupnosti
d920 Rekreacija in prosti čas
d930 Vera in duhovnost
d940 Človekove pravice
d950 Politično življenje in državljanstvo

3. OKOLJSKI DEJAVNIKI
Okoljski dejavniki so fizično in družbeno okolje, v katerem živijo posamezniki, ter njegova
stališča.

Opisovalci okolja: Oteževalec ali olajševalec
0 NI olajševalca oteževalca (ovire)
+ 1 MAJHEN olajševalec/oteževalec
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+ 2 ZMEREN olajševalec/oteževalec
+ 3 BISTVEN olajševalec/oteževalec
+ 4 POPOLN olajševalec/oteževalec

Preglednica okoljskih dejavnikov
e1. IZDELKI IN TEHNOLOGIJA
e110 Izdelki ali snovi za užitje (hrana, zdravila)
e115 Izdelki in tehnologija za vsakodnevno osebno rabo
e120 Izdelki in tehnologija za gibanje in transport v prostoru in na prostem
e125 Izdelki in tehnologija za sporazumevanje ----·---e155 Izdelki in tehnologija za načrtovanje in gradnjo javnih zgradb
e155 Izdelki in tehnologija za načrtovanje in gradnjo zasebnih zgradb

e2. NARAVNO OKOLJE IN SPREMEMBE OKOLJA, KI JIH POVZROČA ČLOVEK
e225 Podnebje
e240 Svetloba
e250 Zvok

e3. PODPORA IN ODNOSI
e31 0 Ožja družina
e320 Prijatelji
e325 Znanci, vrstniki, sodelavci, sosedje in člani družbene skupnosti
e330 Osebe na vplivnih položajih
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e340 Negovalci in osebni pomočniki
e355 Zdravstveni strokovnjaki
e360 Nezdravstveni strokovnjaki

e4. STALIŠČA
e410 Individualna stališča članov ožje družine
c420 Individualna stališča prijateljev
e440 Individualna stališča negovalcev in osebnih pomočnikov
e450 Individualna stališča zdravstvenih strokovnjakov
e455 Individualna stališča nezdravstvenih strokovnjakov
e460 Družbena stališča
e465 Družbene norme, običaji in ideologije

e5 SLUŽBE, SISTEMI IN POLITIKA
e525 Stanovanjske službe, sistemi in politika
e535 Komunikacijske službe, sistemi in politika
e540 Transportne službe, sistemi in politika
e555 Pravne službe, sistemi in politika
570 Službe, sistemi in politika socialne varnosti
e575 Službe, sistemi in politika splošne socialne pomoči
e580 Zdravstvene službe, sistemi in politika
e585 Službe, sistemi in politika na področjih izobraževanja in usposabljanja
e590 Službe, sistemi in politika na področjih dela in zaposlovanja
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK OPUS – UEFS II
Prosimo vas, da za vsako opravilo obkrožite številko, ki označuje, kako težko ga opravljate.
Če opravila ne delate, označite ne delam – ND. Označite, ali opravilo delate s protezo ali brez
nje.
Zelo
lahko

Lahko

Težko

Ne
morem

Ne
delam

1. Umivate obraz
2. Nanesete zobno pasto na zobno
krtačko
3. Se počešete ali skrtačite lase
4. Si oblečete in slečete majico
5. Si zapnete in odpnete gumbe
na srajci (spredaj)
6. Zapnete zadrgo na jakni
7. Obujete nogavice
8. Zavežete vezalke
9. Uporabljate žlico in vilice
10. Nalijete iz pločevinke
11. Se čitljivo podpišete
12. Uporabljate škarje
13. Odprete vrata z okroglo
kljuko
14. Nesete košaro s perilom
15. Odtipkate telefonsko številko
s tipkami
16. Zložite brisačo
17. Odprete pisemsko ovojnico

1
1

2
2

3
3

4
4

ND
ND

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

ND
ND
ND

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

1
1

2
2

3
3

4
4

ND
ND

1
1

2
2

3
3

4
4

ND
ND

18. Mešate v skledi
19. Si nadenete in snamete
protezo

1
1

2
2

3
3

4
4

ND
ND
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S
protezo

Brez
proteze

PRILOGA 3: LESTVICA TAPES
1. DEL

Spodaj so navedene trditve o protezi. Prosim, pozorno preberite vsako trditev in nato
napravite kljukico v kvadratek zraven vsake trditve, ki se sklada z vašim strinjanjem ali
nestrinjanjem s trditvijo.
1. Močno se ne strinjam.
2. Se ne strinjam.
3. Niti se ne strinjam niti se strinjam.
4. Strinjam se.
5. Močno se strinjam.

1. Navadil/a sem se na protezo.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

2. Sčasoma lažje sprejemam protezo.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

3. Mislim, da sem se ustrezno soočil/a z amputacijo.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

4. Čeprav imam protezo, živim polno življenje.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

5. Navadil/a sem se na nošnjo proteze.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

6. Vseeno mi je, če kdo gleda mojo protezo.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

7. Z lahkoto govorim o svoji protezi.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

8. Ne moti me, če me ljudi sprašujejo o moji protezi.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

9. Težko govorim o izgubi svojega/svojih prsta/ov. [ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

10. Proteza me ovira pri delu v službi.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

12. Zaradi proteze sem bolj odvisen/a od pomoči drugih,
kot bi si želel/a.
13. Zaradi proteze ne morem opravljati vsega dela.
144

14. Kljub amputaciji lahko počnem, kar si želim.

[ 1]

[ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

15. Amputacija omejuje količino dela, ki jo zmorem opraviti.[ 1] [ 2]

[ 3]

[ 4]

[ 5]

Naslednja vprašanja so v zvezi z vsakodnevnimi aktivnostmi. Ali Vas proteza pri tem ovira in
če, v kolikšni meri? Prosim, označite ustrezen kvadratek.
2 da

1 da

zelo

malo

0 ne

A. Težje aktivnosti, dvigovanje težjih bremen, naporni športi [ 2]

[ 1]

[ 0]

B. Šport in rekreacija

[ 2]

[ 1]

[ 0]

C. Ohranjanje prijateljstev

[ 2]

[ 1]

[ 0]

D. Obiskovanje prijateljev

[ 2]

[ 1]

[ 0]

E. Hobiji

[ 2]

[ 1]

[ 0]

F. Hoditi v službo

[ 2]

[ 1]

[ 0]

Prosim, označite kvadratek, ki predstavlja, kako zadovoljni ali nezadovoljni ste z naslednjimi
trditvami v zvezi z vašo protezo:
Zelo
nezadovoljen

(i) Barva
(ii) Oblika
(iv) Videz
(v) Teža
(vi) Uporabnost
(vii)
Zanesljivost
(viii)
Namestitev
(ix) Udobje
(x) Splošno

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

Nezadovoljen Niti
Zadovoljen
zadovoljen
niti
nezadovoljen
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]
[2]
[3]
[4]

Zelo
zadovoljen

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]
[1]

[2]
[2]

[3]
[3]

[4]
[4]

[5]
[5]
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zadovoljstvo
2. DEL
Prosim, označite ustrezno trditev in odgovorite na vprašanja.
1. Koliko časa povprečno dnevno uporabljate protezo? _______________ur
2. V splošnem, kakšno, menite, da je Vaš zdravje:
Zelo slabo [ 1 ]

Slabo [ 2 ]

Srednje [ 3 ] Dobro [ 4 ]

Zelo dobro [ 5 ]

3. V splošnem, kakšne, menite, da so Vaše fizične sposobnosti:
Zelo slabe [ 1 ]

Slabe [ 2 ]

Srednje [ 3 ] Dobre [ 4 ]

Zelo dobre [ 5 ]

4. Ali imate kdaj bolečine v preostanku prsta (krnu)?
Ne [ 0 ]

(Če ne, pojdite na vprašanje 5.)

Da [ 1 ]

(Če da, odgovorite na (b), (c), (d) in (e).

(b) Kolikokrat ste v zadnjem tednu imeli bolečino v krnu?____________________________________
(c) Koliko časa je povprečno trajala vsaka od epizod bolečine ________________________________
(d) Prosim, na spodnji lestvici navedite povprečno stopnjo bolečine v krnu v zadnjem tednu:
Nevzdržna

Obupna

Srednja

[5]

[4]

[3]

Neprijetna

Blaga

[2]

[1]

(e) V kolikšni meri je bolečina vplivala na Vaše življenje v zadnjem tednu (npr. delo, socialne,
družinske aktivnosti)?
Zelo

Precej

Srednje

Malo

[5]

[4]

[3]

[2]

Sploh ne
[1]

5. (a) Ali imate fantomske bolečine (bolečine v predelu prsta, ki je bil amputiran)?
Ne [ 0]

(Če ne, vprašanje 6.)

Da[ 1]

(Če da, odgovorite na (b), (c), (d), in (e).)

(b) Kolikokrat ste v zadnjem tednu imeli fantomsko bolečino?________________________________
(c) Koliko časa je povprečno vsaka od epizod bolečine trajala?________________________________
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(d) Prosim, na spodnji lestvici navedite povprečno stopnjo fantomske bolečine v zadnjem tednu:
Nevzdržna

Obupna

Srednja

[5]

[4]

[3]

Neprijetna

Blaga

[2]

[1]

(e) V kolikšni meri je bolečina vplivala na vaše življenje v zadnjem tednu (npr. delo, socialne,
družinske aktivnosti) ?
Zelo

Precej

Srednje

Malo

[5]

[4]

[3]

[2]

Sploh ne
[1]

6. (a) Ali imate še kakšne težave poleg bolečin v krnu ali fantomskih bolečin?
NE [ 0]
DA [ 1]

(Če da, odgovorite na (b), (c), (d), (e),(f) in (g).)

(b) Prosim, navedite te težave:
_____________________________________________________________
(c) Kolikokrat ste v zadnjem tednu imeli te zdravstvene težave?_______________________________
(d) Koliko časa v povprečju je
totrajalo?_____________________________________________________
(e) Prosim, navedite stopnjo bolečine, ki so jo te zdravstvene težave povzročile v zadnjem tednu,
izberite ustrezen kvadratek.
Nevzdržna

Obupna

Srednja

[5]

[4]

[3]

Neprijetna

Blaga

[2]

[1]

(f) V kolikšni meri so te težave vplivale na vaše življenje v zadnjem tednu (npr. delo, socialne,
družinske aktivnosti)?
Zelo

Precej

Srednje

Malo

[5]

[4]

[3]

[2]

(g) Ali občutite še kakšne druge bolečine?
Ne

[0]

Da

[1]

Če da, prosim, opišite:
___________________________________________________________________
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Sploh ne
[1]

7. Ali ste vprašalnik izpolnili sami ?
DA [ ]

NE [ ]

PRILOGA 4: ANKETA O UPORABI PROTEZ IZ SILIKONA
Prosimo vas, da izpolnite prazna polja in črte ali obkrožite številko pred ustreznim
odgovorom. V tabeli naredi X v ustreznem polju.
Ime in priimek:____________________________________
1. Koliko ste bili stari, ko ste si poškodovali roko?__________________
2. Vzrok poškodbe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

krožna žaga
tračna žaga
oblič
drugo mizarsko orodje
kosilnica
drugo vrtnarsko ali kmečko orodje
stroj za mletje mesa
drugo:________________

3. Poškodba:
1. na delovnem mestu
2. doma
4. Po poškodbi:
1. opravljam enako delo kot prej, polni delovni čas
2. opravljam enako delo kot prej, skrajšan delovni čas
3. opravljam drugo delo, polni delovni čas
4. opravljam drugo delo, skrajšan delovni čas
5. sem invalidsko upokojen zaradi te poškodbe
6. drugo__________
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5. Poškodovana stran:
a. dominantna
b. nedominantna

6. Število amputiranih prstov: 1 2 3 4 5
7. Narišite, kje imate odrezane prste:

8. Koliko časa po poškodbi ste dobili prvo protezo?___________let_______mesecev

8. Kdo vam je povedal za proteze iz silikona?
a. kirurg
b. osebni zdravnik
c. terapevt
d. psiholog
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e. prijatelji, znanci
f. osebje na URI Soča
g. izvedel sem na televiziji
h. drugo_________________________________

10. Ali ste najprej nosili naprstnike ali testno rokavico? 1. ne 2. da
11. Če da, koliko mesecev: ________________
12. kdaj ste dobili zadnjo protezo? ________ leta
13. Ali protezo še danes uporabljate? a) da, redno
b) da, občasno
c) ne
14. Kako pogosto protezo uporabljate pri naslednjih aktivnostih?
Skoraj nikoli

Včasih

Skoraj vedno

Doma
V službi
Pri kuhanju
Pri pospravljanju
Pri obiskih znancev,
trgovin, ustanov,
prireditev
Na sprehodu
Pri umivanju

15. Na kateri način pritrdite protezo? a) na vakuum
b) z medicinskim lepilom
c) s pritrditvijo na sosednje prste
d) drugače__________________
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16. Kolikokrat ste do sedaj že dobili protezo?
17. Ali mislite, da ste dobili dobre informacije o obliki proteze? a) da
b) ne
Pripombe_______________________
18. Ali mislite, da ste dobili dobre informacije o barvnem ujemanju proteze z barvo vaše
kože? a) da b) ne
Pripombe__________________________
19. Kako bi z ocenami od 1 (najslabše) do 5 (najboljše) ocenili protezo (obkrožite):
1

2

3

4

5

Noht

1

2

3

4

5

Pritrditev

1

2

3

4

5

Občutek

1

2

3

4

5

Uporabnost
pri delu

1

2

3

4

5

Odziv
okolice

1

2

3

4

5

Trajnost
barve

1

2

3

4

5

Trajnost
nohtov

1

2

3

4

5

Trajnost
materiala

1

2

3

4

5

Videz

Kaj vas pri protezi najbolj moti in si želite izboljšanja (obkrožite vse ustrezne odgovore):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

videz v celoti
barva
oblika
izguba občutka
način pritrditve
neobstojnost
drugo____________________________________
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