Plantarfasciit/”Hälsporre”
Smärta under foten, vid hälbenets framkant, beror ofta på plantarfasciit. Vid
plantarfasciit kan man på röntgen ibland se en liten benutväxt på hälbenet, en sk
hälsporre. Förekomst av hälsporre korrelerar dock sällan med symptombilden. Man kan
således ha en besvärlig plantarfasciit både med eller utan hälsporre. Samtidigt har
nästan 50% av den friska befolkningen en hälsporre (1). Närmare 10% av befolkningen
kommer få plantarfasciit någon gång under livet (2).
Typiska symptom är smärta under foten vid uppstigning på morgon, och vid uppresande
efter en stunds sittande. Att böja tårna uppåt eller att stå på tårna förvärrar ibland
smärtan. Ofta kan smärtan stråla från hälen och framåt. Hälfettkudden kan vara svullen.
På fotens undersida, mellan hälbenet och tårna, löper en senplatta som kallas
plantarfascian. En inflammation i senplattan, ofta i anslutning till hälbenet, kallas
plantarfasciit. Med tiden försvinner dock inflammationen och en mer korrekt term för det
kroniska tillståndet är plantarfasciepati (2).
Eftersom man p g a smärtan ofrivilligt drar ner på fotbelastning blir de flesta bra inom ett
år – med eller utan behandling (2).
En ojämn belastning kan dock ge besvär från andra delar av rörelseapparaten, varför det
är klokt att behandla plantarfasciit så tidigt som möjligt. Obehandlat kan plantarfasciit
ibland leda till operation.
De flesta drabbade är mellan 40 och 60 år gammal. Idrottsaktiva brukar dock vara något
yngre. Nästan 1/3 av patienterna har besvär från bägge fötter.
Riskfaktorer för att drabbas av hälsporre/plantarfasciit anses vara;
-Långvarigt stående
-Långdistanslöpning (nybörjare alt stegrad träningsdos)
-Dans/aerobics, speciellt balettdans
-Gång på tårna, eller upprepade buksittningar
-Övervikt
-Höga eller låga fotvalv
-För kort vadmuskel, hälsena, eller hamstring (lårets baksida)
-Benlängdsskillnad
-Överpronation (utåtvridning av fotsulan under steget)
Riskfaktorer kan således indelas olika typer av överansträngning, och olika typer av
anatomiska avvikelser. Både överansträngning och anatomiska avvikelser leder till en
onormal utsträckning och belastning av plantarfascian, varvid småskador (mikrorupturer)
och inflammation uppstår. En viktig del i behandlingen är därför att eliminera
riskfaktorer.
Även dåliga skor, och vissa reumatologiska sjukdomar såsom Bechterews sjukdom

(pelvospondylit) och psoriasisartrit ökar risken för plantarfasciit.
Några andra tillstånd som kan ge liknande besvär som plantarfasciit är;
-Stressfraktur (små utmattningsfrakturer som kan vara svåra att se på röntgen)
-Tarsaltunnelsyndrom (inklämning av nervus tibials posterior)
-Hälkuddebesvär (fettatrofi hos äldre; hälkuddesyndrom hos yngre)
-Triggerpunkter i vadmuskeln (ger sk refererad smärta till fotsulan)
-Diskbråck i ryggen (med utstrålning till fotsulan)
En erfaren undersökare kan ofta konstatera plantarfasciit, och utesluta andra diagnoser,
utan röntgen eller ultraljudsundersökning (3).
Behandling är i första hand att minska smärtökande aktiviteter och att använda lämpliga
skor. En speciell typ av tejpning, specialgjorda fotbäddar och specifik stretching kan
ibland ha positiv effekt, speciellt i tillägg till annan behandling (2). Antiinflammatoriska
läkemedel (NSAID) kan provas i akutskedet, men saknar ofta god effekt.
Kortisoninjektion, med eller utan lokalbedövning, har ofta god men övergående effekt
(2,3). Kortison ökar risken för bl a fettkuddebesvär, speciellt vid upprepade injektioner.
Nyligen har en studie visat goda effekter vid laserbehandling av plantarfasciit (4). Laser
kan även användas för att behandla triggerpunkter (muskelknutor) i vadmuskulaturen
(5) som ofta föreligger vid plantarfasciit. En annan intressant behandlingsmetod är ESWT
(Extracorporeal Shock Wave Therapy). Behandlingen kan antingen bestå av tryckvågor
(radierande) eller stötvågor (fokuserad), där den senare metoden visat sig vara
effektivast (6). Studier visar att 50-82% av svårbehandlade fall av plantarfasciit
(plantarfasciepati) blir hjälpta av ESWT (7-9). ESWT är lika effektivt som operation (9),
men med mindre risk för biverkningar.
Vi kombinerar olika typer av behandling beroende på tillståndets svårighetsgrad, hur
längre det förelegat och utlösande orsak. Vanligtvis krävs 2-4 behandlingar beroende på
svårighetsgrad.
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