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Uvod 
 

Namen raziskave je bil ovrednotiti uspešnosti zdravljenja degenerativnih sprememb in poškodb 
kolenskega sklepnega hrustanca z različnimi metodami. 

Degenerativne spremembe mišično skeletnega sistema so pomemben vzrok bolečin in en 
najpogostejših razlogov absentizma. Kolenski sklep je biomehansko zelo obremenjen sklep in zato se 
na njem pogosto pojavljajo degenerativne spremembe. Degenerativne spremembe se začnejo z 
obrabo sklepnega hrustanca, ki jo spremlja skleroza subhondralne kosti. Bolezen imenujemo artroza 
ali ostoartritis in je pred leti veljala za napredujočo bolezen, ki je ne moremo zdraviti.   

Hrustančno tkivo je neožiljeno in neoživčeno, zato se po poškodbah in obrabah slabo obnavlja. Vloga 
hrustančnega tkiva je, da omogoča drstenje sklepnih površin ob minimalnem trenju ter da amortizira 
pritiske na sklepno površino. Ko se hrustanec obrabi, se pritiski razporejajo na kost pod hrustancem, 
kar povzroča bolečine. 

Regenerativno zdravljenje je pristop, s katerim želimo obnoviti poškodovano ali obrabljeno tkivo oz. 
organ in mu s tem vrniti oz. vzpostaviti njegovo normalno delovanje. Tako skušamo spodbuditi obnovo 
sklepnega hrustanca. V zadnjih dveh desetletjih so kirurgi in raziskovalci razvili številne regenerativne 
pristope zdravljenja sklepnega hrustanca, zlasti z upora bo matičnih celic ter tkivno-inženirskih 
produktov na osnovi teh celic. Za spodbujanje regeneracije tkiva pa uporabljajo tudi številne druge 
metode:od transplantacije hrustančnega tkiva, zdravljenja z rastnimi faktorji, uporabe različnih 
vsadkov, ki spodbujajo preraščanje s celicami ...  

Matične celice so tiste celice, ki so sposobne razmnoževanja in diferenciacije v specifične celice nekega 
tkiva in so zato sposobne obnove tkiva. Matične celice najdemo pri odraslem človeku predvsem v 
kostnem mozgu in maščobnem tkivu.  

Podatki o uspešnosti uporabe različnih virov matičnih celic in različnih drugih regenerativnih metod so 
različni. 

Različne regenerativne metode za zdravljenje sklepnega hrustanca, ki temeljijo na uporabi različnih 
produktov ali različnih virov celic, kažejo dobre rezultate pri zdravljenju posameznih pacientov. 

Podjetje Artros d.o.o. uporablja različne pristope za regenerativno zdravljenja kolenskega sklepa: 

• VNOS HIALURONSKE KISLINE: je najbolj razširjena od sodobnih oblik zdravljenja sklepne 
obrabe. Hialuronska kislina je namreč ena izmed pomembnejših naravnih sestavin hrustančne 
medceličnine in je torej naravna sestavina hrustanca.  
Z vbrizgavanjem v sklep tako skušamo vplivati na njeno pomanjkanje v hrustancu, kar je ena 
prvih značilnosti obrabe hrustanca. Hialuronska kislina je namreč zelo viskozna bistra tekočina, 
ki vnešena v sklep izboljša gladkost in mehanične lastnosti obrabljenega hrustanca, s tem pa je 
napredovanje obrabe upočasnjeno. 

 

• METODA ORTHOKIN®: dobre rezultate pri zdravljenju hrustanca dosegamo tudi z metodo 
Otrhokin®, ki jo uporabljamo predvsem za zmanjšanje obrabe hrustanca. Gre za zdravljenje z 
lastno krvno plazmo. Zdravnik pacientu odvzame kri, iz katere v posebnem postopku izločimo 
trombocitno plazmo in aktiviramo trombocite, da začne sproščati protein IL-1RA. Ta varuje 
pred propadanjem hrustanca, deluje protibolečinsko in blaži vnetja v sklepu. Tako pripravljeno 



plazmo globoko zamrznemo, ob vsakokratnem obisku pacienta jo odmrznemo in vbrizgamo v 
oboleli sklep pacienta. 

 

• Zdravljenje z matičnimi celicami  
Najsodobnejši način zdravljenja hrustanca je zagotovo zdravljenje z matičnimi celicami. Te so 
predhodnice vseh telesnih celic in imajo na začetku našega življenja možnost preobrazbe v 
katerokoli celico. Kasneje se ta njihova zmožnost zmanjša, vseeno pa imamo matične celice 
tudi odrasli. Največ jih je v kostnem mozgu in dokazano je, da so se sposobne preobraziti vsaj 
v hrustančne, kostne in maščobne celice. Zato so izjemno primerne tudi za zdravljenje 
hrustanca.  
Zdravljenje z matičnimi celicami se začne tako, da pacientu iz golenice ali dela medenice 
odvzamemo približno 30 do 50 mililitrov kostnega mozga. Iz njega nato v posebnem postopku 
pripravimo koncentrat pacientovih lastnih matičnih celic, ki ga injiciramo v poškodovan sklep. 
Prvi rezultati zdravljenja z matičnimi celicami, ki jih opažamo, so zelo dobri, za dolgoročne 
rezultate pa bo treba počakati, da bo v zdravljenje vključenih dovolj pacientov. Zagotovo pa ta, 
najnovejša metoda zdravljenja pacientom z obrabo hrustanca daje veliko upanja za izboljšanje 
stanja. 

 

Številne raziskovalne objave poročajo o uspešnosti vseh navedenih regenerativnih pristopov za 
zdravljenje različnih kliničnih indikacij kot npr. hondropatije ali osteoartritisa v kolenskem sklepu, 
avaskularne osteonekroze v glavi femurja, .... 

Prvi regenerativni pristopi z uporabo celic so temeljili na uporabi avtolognih hondrocitov, ta metoda 
se je uveljavila tudi v Sloveniji (Drobnič in sod., 2014). Regenerativni pristopi so bili sprva indicirani pri 
pacientih do 40 leta, novejše objave pa kažejo, da starost ni kontraindikacija za regenerativno 
zdravljenje hrustanca in da je artroskopska vsaditev hondrocitov uspešna metoda tudi pri starejših 
pacientih (Filardo in sod., 2017) . 

Kasneje se je uveljavila uporaba mezenhimskih matičnih celic iz različnih virov (kostnega mozga, 
maščobnega tkiva). Njihova aplikacija je zlasti učinkovita pri zdravljenju zgodnjega osteoartritisa 
omogočila pa je razvoj enostopenskega postopka zdravljenja.  Aplikacija celic večinoma poteka z 
injiciranjem. Pomembnejših neželenih učinkov ob njihovi aplikaciji študije ne beležijo (Filardo in sod., 
2016). 

Hkrati so se razvijali tudi pristopi za spodbujanje regeneracije hrustanca s pripravki brez celic, med 
biomateriali se je uveljavila zlasti hialuronska kislina, kasneje pa še s trombociti bogata plazma (PRP). 
Filardo in sod.  (2012) poročajo o podobnem učinku Hialuronske kisline in PRP pri zdravljenju 
hondropatije ali osteoartritisa v kolenskem sklepu. Vendar pa so ugotovili, da PRP signifikantno 
zmanjša bolečinsko reakcijo po injiciranju v primerjavi s hialuronsko kislino. PRP je tudi učinkovitejša 
pri bolnikih z nižjo stopnjo degeneracije hrustanca. 

Serum z dodatkom  rekombinantnega antagonista receptorja za  interlevkin 1 (komercialni produkt 
Orthokin) se je tudi izkazal kot zelo uspešen pri osteoartritisu (Baltzer in sod. 2013). 

Najnovejša raziskava Andriola in sod. (2018) je na podlagi metaanalize 48 objavljenih raziskav 
zdravljenja avaskularnih osteonekroz v glavi femurja pokazala, da različni regenerativni pristopi 



(implantacija mezenhimskih matičnih celic na področje osteonekroze, infiltracija mezenhimskih 
matičnih celic v arterijo, implantacija bioaktivnih molekul ali s tombociti bogate plazme) dajo dobre 
rezultate z nad 80% uspešnostjo po 10 letih tudi pri tej klinični indikaciji. 

 

V podjetju Artros d.o.o. spremljajo paciente predoperativno tudi pooperativno evalvirajo uspešnost 
zdravljenja s kliničnimi pregledi, z različnimi ocenjevalnimi lestvicami ter z magnetno resonanco z 
biokemijskim slikanjem, s pomočjo katerega lahko natančno ocenijo spremembe na hrustancu. V 
podjetju Artros Reha d.o.o. izvajajo fizioterapijo za spodbujanje rehabilitacije in spremljajo uspešnost 
zdravljenja z različnimi metodami. 

Cilj projekta je evalvacija uspešnosti različnih pristopov regenerativnega zdravljenja kolenskega sklepa 
in priprava zloženke s predstavitvijo uspešnih regenerativnih pristopov. 

1 Metoda 
 

Raziskava je bila zasnovana kot retrospektivna študija. Za izvedbo raziskave je bolo pridobljeno 
soglasje KME (sklep št. 0120-286/2018-4).  

Zajetih je bilo 888 primerov, ki so bili v zadnjih 5 letih obravnavane zaradi degenerativnih sprememb 
in poškodb kolenskega sklepnega hrustanca.  Pri vseh obravnavanih bolnikih so bili pred in po 
zdravljenje beleženi  naslednji parametri bolečina, oteklina, temperatura sklepa in gibljivost 
ugotovljena z goniometrom, ki bodo omogočali retrospektivno analizo rezultatov zdravljenja in 
ovrednotenje stanja bolnikov z lestvico VAS in IKDC.  

Merila za vključitev, izključitev:  

a) Vključitveni kriteriji 
• Starosti med 20 in 80 let 
• Bolečina v kolenskem sklepu 
• Degenerativne sprememba na hrustanca 1-3 stopnja 
• Poškodba hrustanca 1-3 stopnja 

 

b) Izključitveni kriteriji 
• Spremembe na hrustancu 4 stopnje (sega do kosti, osteohondralna lezije) 
• Aplikacija drugih preparatov v istem sklepu zadnjih 12 mesecev pred zdravljenje ali  v času 

evalvacije 
• Operativni poseg v istem sklepu, ki je izveden v času evaluacije 
• Sistemske bolezni vezivnega tkiva  

 

Primerjali bomo skupine bolnikov zdravljenih z različnimi metodami, druga primerjalna skupina 
bolnikov ni predvidena. 

Bolniki so bili pooperativno spremljani v obdobju 3 mesece in eno leto pozdravljenju. Beležili so 
podatke o funkcionalnosti sklepa, bolečini, ter opravili MR slikanje. Zbrani podatki omogočajo 
ovrednotenje uspešnosti zdravljenja. Prav tako spremljamo podatke o vključenosti bolnikov v 
fizioterapevtsko rehabilitacijo. 



S statistično obdelavo anonimiziranih zbranih podatkov smo ugotavljali povezavo med uporabljeno 
metodo zdravljenja in kliničnimi parametri funkcionalnosti kolenskega sklepa. 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom MS excel. 

Zbrani podatki o poteku zdravljenja pacientov z degenerativnimi spremembami ali poškodbami 
kolenskega sklepnega hrustanca omogočajo retrospektivno študijo in so neprecenljiv vir podatkov za 
nadaljnje optimalno načrtovanje terapije takih pacientov. Osebni podatki preiskovancev so dosegljivi 
le vodji raziskave in odgovornemu zdravniku ter odgovornemu raziskovalcu. Vsi vključeni v projekt so 
se pogodbeno zavezali k varovanju osebnih podatkov.  

 

2 Rezultati 
 

Rezultate predstavljamo po ključnih tematskih sklopih, ki predstavljajo razlike med posameznimi 
metodami. 

 

2.1 Starost pacientov po metodah 
 

Raziskava je pokazala, da je povprečna starost vseh analiziranih pacentov med 52 in 56 let z razmeloma 
veliko standardno deviacijo, kar pomeni, da so bili v raziskavo vključeni različno stari pacienti. 

Tabela 1: Starost pacientov po metodah 

Metode x̄ SD 
ORTHOKIN 52,58 14,12 
HIALORONSKA-ENA APLIKACIJA 55,69 16,61 
HIALORONSKA-VEČ APLIKACIJ 54,24 15,95 
MATIČNE CELICE 53,98 10,83 

 

Kot kaže graf 1, so bili v povprečju najmlajši pacienti vključeni v terapijo z uporabo orthokina, 
obogatenega avtolognega seruma, najstarejši pa z uporabo hialoronske ekratne aplikacije. Standardna 
deviacija je najmanjša pri terapiji z matičnimi celicami, kar pomeni, da je bila starost pacientov pri tej 
terapiji najbolj omejena.  

 



 

 
2.2 Trajanje težav pacientov pred prvo aplikacijo po metodah 
 

Tabela 2 prikazuje trajanje težav pacientov pred prvo aplikacijo po metodah, izraženo v mesecih. 
Razlike med metodami še bolj jasno prikazuje graf 2: pacienti so imeli najdlje težave pred prvo 
aplikacijo pri uporabi terapije z matičnimi celicami, najmanj pa pri hialoronski terapiji z več aplikacijami. 

Tabela 2: Trajanje težav pacientov pred prvo aplikacijo po metodah (v mesecih) 

Metode x̄ SD 
ORTHOKIN 22,81 45,49 
HIALORONSKA-ENA APLIKACIJA 15,19 22,38 
HIALORONSKA-VEČ APLIKACIJ 13,67 16,208 
MATIČNE CELICE 74,83 102,70 

 

Analiza standardne deviacije kaže, da je bila razpršenost po mesecih največja pri uporabi terapije z 
matičnimi celicami in najmanjša pri uporabi hialoronski terapiji z več aplikacijami.  

Tudi graf 2 kaže velike razlike v metodah glede trajanja težav pacientov pred prvo aplikacijo. 
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2.3 Stopnja prizadetosti hrustanca po metodah 
 

Tabela 3 kaže stopnjo prizadetosti hrustanca. Pacienti so imeli pri uporabi hialoronske terapije z eno 
aplikacijo najmanjšo stopnjo prizadetosti hrustanca, pri matičnih celicah pa največjo. Rezultati 
standardne deviacije kažejo, da so stopnje prizadetosti najbolj razpršene pri uporabi terapije z 
orthokinom, najmanj pa pri uporabi hialoronski terapiji z več aplikacijami. 

Tabela 3: Stopnja prizadetosti hrustanca po metodah  

Metode x̄ SD 
ORTHOKIN 2,17 1,10 
HIALORONSKA-ENA APLIKACIJA 2,12 0,91 
HIALORONSKA-VEČ APLIKACIJ 2,33 0,80 
MATIČNE CELICE 2,89 0,99 

 

Graf 3 še bolj nazorno kaže, da so razlike med metodami v stopnjah prizadetosti hrustancah 
razmeroma majhne. 

 

 

 

2.4 Oteklina po metodah  
 
Tabela 4 kaže, kako se oteklina razlikuje glede na uporabo metod. Oteklina je najmanjša pri uporabi 
terapije z orthokinom in največja pri uporabi hialoronske terapije z več aplikacij. Standardna deviacija 
je podobna. Pred začetkom zdravljenja je najmanjša oteklina pri pacientih, ki so bili zdravljeni z 
aplikacijo matičnih celic. 
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 Tabela 4: Oteklina po metodah  

Metode x̄ SD 
ORTHOKIN 0,21 0,54 
HIALORONSKA-ENA APLIKACIJA 0,27 0,62 
HIALORONSKA-VEČ APLIKACIJ 0,34 0,70 
MATIČNE CELICE 0,06 0,30 

 

 

 

 
 
2.5 Krepitacija po metodah  
 
Tabela 5 kaže na krepitacijo glede na uporabo metod. Najmanj škrtanja je pri uporabi hialoronske 
terapije z eno aplikacijo in največ pri pri tistih pacientih, kjer se je kirurg odločil za uporabo terapije z 
matičnimi celicami, kjer je tudi razpršenost največja. 

Tabela 5: Krepitacija po metodah  

Metode x̄ SD 
ORTHOKIN 0,62 0,99 
HIALORONSKA-ENA APLIKACIJA 0,32 0,69 
HIALORONSKA-VEČ APLIKACIJ 0,38 0,81 
MATIČNE CELICE 1,05 1,16 
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2.6 Povprečno izboljšanje funkcionalnega stanja kolenskega sklepa po 3 mesecih 
 

Tabela 6 kaže povprečja izboljšanja po treh mesecih glede na uporabo metod. V povprečju se kaže 
največje izboljšanje pri fleksiji z uporabo vseh metod, še posebej pa pri uporabi hialoronske terapije z 
eno in več aplikacij. 

Tabela 6: Povprečno izboljšanje po 3 mesecih po metodah 

Metode Bolečina 
pri 
aktivnosti 

Temperatura Oteklina Izliv 
sklepne 
tekočine 

Krepitacija Ekstenzija Fleksija Bolečina 
pri 
pregledu 

ORTHOKIN 1,31 0,03 0,16 0,06 0,18 0,55 1,12 1,26 
HIALORONSKA-
ENA APLIKACIJA 0,56 0,06 0,14 0,02 -0,04 1,05 5,35 0,68 
HIALORONSKA-
VEČ APLIKACIJ 0,77 0,07 0,08 0,03 -0,01 1,01 5,98 0,72 
MATIČNE CELICE 1,53 -0,01 0,04 0,00 0,74 0,73 1,85 1,15 

 

Največje izboljšanje v smislu  zmanjšanja bolečine pri aktivnostih se kaže pri pacientih, ki so bili 
zdravljeni z matičnimi celicami. Kot kaže graf 6, se je v povprečju večina opazovanih parametrov pi vseh 
metodah izboljšali. Pri pacientih z uporabo terapije hialoronske terapije z eno in več aplikacij je 
beleženo več krepitacije. Prav tako se je v povprečju zvišala temperatura pacientov pri uporabi 
matičnih celic.   

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

ORTHOKIN HA_ena HA_več MATIČNE CELICE

Graf 5: Krepitacija po metodah̄



 

 

2.7 Povprečno izboljšanje funkcionalnega stanja kolenskega sklepa po enem letu glede na 
stanje pred zdravljenjem po metodah 
 
Tabela 7 kaže v povprečju izboljšanja po enem letu glede na stanje pred zdravljenjem pri uporabi 
različnih metod. V povprečju se je bolečina pri aktivnosti tudi pri enem letu najbolj izboljšala pri 
pacientih, pri katerih je bila uporabljena aplikacija matičnih celic.  Bolečina pri pregledu je bila 
najmanjša pri pacientih, pri katerih je bila uporabljena aplikacija Orthokina in matičnih celic. 

Tabela 7: Povprečja izboljšanja po enem letu glede na stanje pred zdravljenjem po metodah 

Metode Bolečina pri 
aktivnosti 

Temperatura Oteklina Izliv 
sklepne 
tekočine 

Krepitacija Ekstenzija Fleksija Bolečina pri 
pregledu 

ORTHOKIN 1,00 0,03 0,11 0,06 0,13 0,43 0,71 0,90 
HIALORONSKA-
ENA 
APLIKACIJA 0,67 0,06 0,23 -0,01 -0,38 0,85 -0,70 0,56 
HIALORONSKA-
VEČ APLIKACIJ 0,55 0,07 0,14 0,00 -0,18 0,89 0,38 0,54 
MATIČNE 
CELICE 1,30 0,00 0,03 0,02 0,77 0,42 0,96 0,73 

 

Kot potrjuje graf 7, je največ razlik pri zdravljenju fleksije. V povprečju je največ izboljšanja pri pacientih, 
ki so se zdravili z matičnimi celicami in orthokinom, najmanj pa pri uporabi hialoronske terapije z eno 
aplikacijo. 
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2.8 Povprečno izboljšanje funkcionalnega stanja kolenskega sklepa glede na stanje pred 
zdravljenjem po metodah  
 

Tabela 8 prikazuje povprečja izboljšanja po enem letu glede na stanje pred zdravljenjem po metodah. 
Graf 8 potrjuje, da se je v povprečju stanje poslabšalo oziroma ostalo nespremenjeno. Pri fleksiji se je 
v povprečju znatno poslabšalo stanje pacientov pri uporabi hialoronske terapije z eno in več aplikacij.  

Tabela 8: Povprečja izboljšanja po enem letu glede na stanje pred zdravljenjem po metodah  

Metode Bolečina pri 
aktivnosti 

Temperatura Oteklina Izliv 
sklepne 
tekočine 

Krepitacija Ekstenzija Fleksija Bolečina pri 
pregledu 

ORTHOKIN -0,31 0,00 -0,05 0,00 -0,05 -0,12 -0,41 -0,36 
HIALORONSKA-
ENA 
APLIKACIJA 0,11 0,00 0,09 -0,03 -0,34 -0,21 -6,05 -0,12 
HIALORONSKA-
VEČ APLIKACIJ -0,22 0,00 0,06 -0,03 -0,17 -0,12 -5,41 -0,17 
MATIČNE 
CELICE -0,23 0,01 -0,01 0,02 0,03 -0,31 -0,89 -0,43 

 

Tabela 8 kaže, da je stabilnost učinkovitosti zdravljenja pri vseh metodah relativno velika, kar pomeni, 
da po enem letu ni prišlo do bistvenega poslabšanja glede na stanje po treh mesecih. V povprečju je 
bila bolečina večja pri aktivnosti z uporabo vseh metod razen pri uporabi hialoronske terapije z eno 

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Bolečina pri aktivnosti

Temperatura

Oteklina

Izliv sklepne tekočine

Krepitacija

Ekstenzija

Fleksija

Bolečina pri pregledu

Graf 7: Povprečja izboljšanja po enem letu glede na stanje pred 
zdravljenjem po metodah

MATIČNE CELICE HA_več HA_ena ORTHOKIN



aplikacijo. Stanje temperature je ostalo bolj ali manj nespremenjeno. V povprečju se je bolečina pri 
pregledu povečala, še najmanj pri uporabi hialoronske terapije z eno aplikacij, največ pa pri terapiji z 
matičnimi celicami.  Najmanjše dolgoročno funkcionalnosti sklepa (zlasti v smislu omejenosti fleksije 
sklepa) torej lahko pričakujemo pri uporabi hialuronske kisline.  

 

 

3 Sklep 
 

V okviru projekta so bili zbrani podatki o zdravljenju bolnikov s poškodbo ali degeneracijo kolenskega 
sklepnega hrustanca z različnimi metodami. Po demografskih karakteristikah se bolniki v posameznih 
skupinah ne razlikujejo bistveno. Glede na trajanje težav pred zdravljenjem izstopa skupina bolnikov, 
zdravljena z matičnimi celicami. Pri teh je tudi največje zmanjšanje bolečine pri gibanju po zdravljenju. 
Pred bolj poglobljeno statistično analizo bo potrebna še revizija nekaterih podatkov, na kar so opozorili 
študentje ob zaključku projekta.  

Nadalje bomo v študiji zbrane podatke analizirali še glede na klinične indikacije in demografske podatke 
bolnikov ter tako preverili in opredelili uspešnost teh metod pri posameznih skupinah bolnikov. S 
poglobljeno statistično obdelavo zbranih podatkov bomo ugotavljali povezavo med tipom poškodbe 
ali okvare, klinično uspešnostjo zdravljenja (ocenjevalne lestvice ...), bolečino, vrsto in velikosti lezije, 
odčitano na posnetkih MR, rehabilitacijo po zdravljenju, ter demografskimi karakteristikami 
preiskovancev. 
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