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Fotbladets skador hos åldringar

Mikko Kirjavainen, Oliver Michelsson och Jan-Magnus Björkenheim

Fotbladets skador är i allmänhet undervärderade. Trots att skadorna inte är lika dramatiska som 
t.ex. höftfrakturerna, kan de obehandlade leda till funktionellt störande deformiteter eller läkas 
med en invalidiserande smärta. Fotbladets anatomi är komplicerad och många kliniker känner 
inte till dess biomekaniska betydelse. Det är viktigt att klinikern håller i minnet de potentiella 
skadornas möjliga konsekvenser och gör en grundlig klinisk undersökning. En tidigt ställd korrekt 
diagnos är den viktigaste faktorn för ett gott funktionellt behandlingsresultat.

Inledning
Fotbladets skador hos åldringar är inte lika 
dramatiska som t.ex. höftfrakturerna, men 
de kan obehandlade leda till funktionellt 
störande deformiteter eller läkas med en 
invalidiserande smärta. Av alla frakturer i 
foten är metatarsalfrakturerna de vanligaste. 
De förorsakas antingen av direkt trauma, t.ex. 
då ett tungt föremål faller på foten, eller vid 
distorsion av fotbladet, då man snavar eller 
faller.

Fotbladets luxationsfrakturer är däremot 
en relativt ovanlig skada som kan ge diag-
nostiska bekymmer. Om dessa frakturer inte 
diagnostiseras i tid eller om behandlingen 
är inadekvat, förorsakar skadan betydande 
funktionsstörningar och smärtsamma följd-
tillstånd. Oftast skadar patienten Choparts 
led som består av calcaneocuboidala leden 
och talonaviculara leden. Om skadan omfat-
tar tarsometatarsalleden talar man om en 
frakturluxation i Lisfrancs led. Namnet har 
skadan fått av två berömda franska kirurger, 
nämligen Francois Chopart (1743-1795) och 
Lisfranc, som verkade i Napoleons armé. 
Gemensamt för de båda kirurgerna är att de 
introducerade var sin klassisk amputations-
linje, men de beskrev inte frakturluxationen 
som bär deras respektive namn. I själva verket 
beskrevs skadorna först i början på 1900-talet. 
Diagnosen är alltid svår, och det är viktigt att 
man tänker på skadans möjlighet i samband 
med ett trauma mot fotbladet. Behandlingen 
av skadorna har på senare tid blivit betydligt 
aktivare och resultaten samtidigt gynnsam-
mare, även hos åldringar.

Anatomi
Choparts led förbinder fotbladets främre och 
bakre del. Den består dels av calcaneocuboi-
deala leden som är en sadelled och dels av 
talonaviculara leden som är en kulled. Talo-
navikulara leden kallas även för fotbladets 
acetabulum. Chopartleden stabiliseras och 
förstärks av många ledband. Det starkaste 
och konstant påvisbara är  ligamentet som 
löper plantart från calcaneus till naviculare. 
Ett annat distinkt ledband är det tudelade 
Choparts ligament som förenar calcaneus 
med cuboideum å ena sidan och naviculare 
å andra sidan (Figur 1).

Lisfrancs led eller tarsometarsalleden (TMT) 
är S-formad. Den består av tre kolumner, 
den mediala (MT I – cuneiforme medialis), 
intermediära (MT II – cuneiforme interme-
dius och MT II – cuneiforme lateralis) samt 
laterala (MT IV – cuboideum). Lisfrancs led 
stabiliseras dels av fotvalvets ben som bil-
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dar en romersk arkad, dels av det plantara 
ligamentet. Ledens starkaste ligament kallas 
analogt för Lisfrancs ligament och fi nns på 
plantara sidan mellan cuneiforme medialis 
och andra metatarsalbenets proximala del 
(MT II) (Figur 1).

Bägge lederna är alltid väl utvecklade. 
Choparts led är mera rörlig än Lisfrancs led. 
Lederna är viktiga för den normala gång-
rytmen.

Patofysiologi
Lederna kan skadas om man stukar vristen, 
och foten är låst med tyngden på fotens främre 
del. Då uppstår en rotation som kan trasa sön-
der dessa anatomiska strukturer. Åldringar är 
på grund av benskörhet extra utsatta för svåra 
frakturluxationer i framfoten. Typiskt sker en 
luxation av Choparts led i abduktions- eller 
adduktionsriktning. Fotbladet kan även kros-
sas i samband med fallskador, surfskador och 
trafi kolyckor. Moderna bilar är utrustade med 
sofi stikerade krockkuddar som väl skyddar 
thorax, men fotbladet är oskyddat, och en stor 
del av traumaenergin riktas mot just fotbladet. 

Ungefär 11 procent av fotbladets skador sker 
i samband med andra skelettskador i nedre 
extremitet (1).

Diagnos
Den klart viktigaste diagnostiska hjälpen är 
att komma ihåg skadan samt att göra en god 
anamnes och klinisk undersökning. Lokal pal-
pationsömhet, smärta vid rotation och stark 
svullnad är de vanligaste kliniska symtomen. 
Konventionell röntgen visar ofta endast en 
liten del av skadan, och så mycket som 25–39 
procent kan bli utan diagnos (2, 3). På Tölö 
sjukhus används tre olika projektioner: en 
frontal bild som visar talonaviculara leden 
vid Choparts led samt den mediala och den 
intermediära kolumnen vid Lisfrancs led. Den 
sneda sidoprojektionen tas i 40º vinkel och 
visar calcaneocuboideala leden i Choparts 
led samt den laterala kolumnen i Lisfrancs 
led. Därtill kommer en rak sidoprojektion 
som klart demonstrerar dorsala eller plantara 
dislokationer (Figur 2). Om det föreligger en 
diskrepans mellan röntgenfyndet och den kli-
niska bilden eller om traumamekanismen pe-

Figur 1.
Choparts led 
(bred pil) och 
Lisfrancs led 
(smal pil). 
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kar på en skada i Choparts led eller i Lisfrancs 
led, kompletteras undersökningen med en CT 
av fotbladet. Samtidigt har man möjlighet till 
en tre dimensionell rekonstruktionsbild av 
CT-undersökningen (2) (Figur 3).

Behandling
Behandlingen är vanligtvis kirurgisk: anato-
misk reduktion, stabil fi xering och tidig mobi-
lisering. Sängbundna patienter med låga krav 
på en god funktion av fotleden behandlas kon-
servativt med gips. Man skall alltid överväga 
konservativ behandling hos patienter med 
dålig blodcirkulation eller långt framskriden 
diabetes. Kirurgisk behandling kan i dessa fall 
vara ytterst ödesdiger för patienter med svåra 
komplikationer och även leda till amputation 
av fotbladet eller vaden. 

Chopart
Det är viktigt att anatomin återställs. Vid 
kompressionsfrakturer bör man alltid kor-
rigera längden och ledens stabilitet. Om 
luxationen är lätt att reponera och anatomin 

säkerställd, gipsas foten i sex veckor. Det kan 
vara svårt att rekonstruera ledytan i samband 
med intraartikulära frakturer. Bäst kan man 
göra det med hjälp av skruvar i kombination 
med Kirschnerstift. Gipsförband används åter 
i sex veckor. Under de första tre veckorna får 
patienten inte belasta foten. Röntgenkontroll 
görs efter två veckor. Hålfotsinlägg efter av-
lutad gipsbehandling underlättar patientens 
rehabilitering. Vid splittrade frakturer kan 
man stabilisera leden med hjälp av en yttre 
ram som även säkerställer den normala ana-
tomin (4, 5) (Figur 4).

Lisfranc
Om dislokationen mellan MT I och MT II är 
mindre än två mm behandlas skadan kon-
servativt med en gipsstövel i sex veckor. I 
allmänhet sker luxationen mellan den mediala 
och den intermediära kolumnen. Effektivast 
återställs anatomin med att cuneiforme me-
dialis skruvas fast i basen av MT II (fotbladets 
syndesmosskruv). Vid mera komplicerade 
frakturluxationer fästs alla tre kolumner med 
skruvar i sitt anatomiska läge. Postoperativt 
används ett väl format gipsförband åter i sex 

Figur 2.
Röntgen av Lisfranc-
skada. Observera 
dislokationen mellan 
MT I och MT II.
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Figur 3.
Röntgen av Lisfranc-skada, 3 D rekonstruktionsbild.

Figur 4.
Chopart led efter operation med kompressions-
skruv och Kirschnerstift. Den yttre ramen säker-
ställer fotbladets rätta längd.
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veckor. I allmänhet får patienten belasta foten 
efter tre veckor. Hålfotsinlägg underlättar 
rehabiliteringen (6) (Figur 5).

Frakturer i mellanfotsben
Av alla frakturer i foten är metatarsalfrak-
turerna de vanligaste. Oftast förekommer 
en fraktur i endast ett av metatarsalbenen. 
Vanligast är fraktur i femte metatarsalbenet 
(47 %). Samtida frakturer i fl era metatarsal-
ben förekommer i en femtedel av fallen. Lokal 
ömhet, ledningsömhet och svullnad uppträder 
inom det skadade området. Utan röntgenbild 
är det svårt att avgöra dislokationsgraden. 
Avulsionsfraktur av peroneus brevis-fästet på 
femte metatarsalbenets bas kallas även för en 
toffelfraktur och syftar på att skadan oftast 
sker hemma och är vanlig hos åldringar. 

Väsentligast under primärstadiet är åtgärdar 
som syftar till att minska svullnaden (höjdläge 
och aktiva rörelser) eftersom ödem lätt leder 
till adherenser och funktionsinskränkning. 
Frakturer med höggradig dislokation repone-
ras och stabiliseras med Kirschnerstift. Frak-
turer i första metatarsalbenet kräver större 
vaksamhet, eftersom kvarstående deformitet 
alltid ger besvär.

Sammandrag
Fotbladets anatomi är komplicerad. Den 
normala gångrytmen är sårbar i och med att 
tyngden temporärt vilar enbart på fotbladet. 
Diagnosen baserar sig på god anamnes och 
klinisk undersökning. Konventionell röntgen 
är ofta otillräckligt, varför den bör komplette-

ras med CT av foten. Det är inte enbart aktiva 
unga patienter som kan skada fotbladets leder. 
Åldringar som stukat sin vrist och har ett ömt 
och svullet fotblad får inte undervärderas. 
Tölö sjukhus har en aktiv linje när det gäl-
ler fotbladets skador. Obehandlade innebär 
skador på Chopartleden eller Lisfrancleden 
eller oreducerade frakturer i mellanfotsbenen 
smärtsamma deformiteter och begränsar en 
äldre persons oberoende (6).
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Figur 5.
Lisfranc led före och efter opera-
tion. Dislokationen är reponerad 
och stabiliserad med en kompres-
sionsskruv. Skruvens funktion mot-
svarar vristens syndesmosskruv.
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