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INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

 

DISPLAZIJA KOLKA 
 

 

 
 

Razvojna displazija kolka je razvoja motnja kolka, ki je posledica nepravilnegarazvoja predvsem 
ponvice kolčnega sklepa. Razlogov je več, zlasti pomembna je genetska pogojenost ohlapnosti 
sklepa, kar pomeni družinsko nagnjenost k slabosti vezivnega tkiva. Ob rojstvu je kolčni skelp 
sestavljen iz mehkega hrustanca, ki ščasoma preraste v kost.  
 
Če glava stegnenice in ponvica medenice nista trdno povezani kot “kalup”, se ponvica ne bo 
razvila skladno z obliko glavice in bo postala preplitka. Odvisno od stopnje plitkosti se kaže tudi 
klinična slika, ki sega vse od asimptomatske acetabularne displazije, preko nestabilnosti sklepa 
do popolnega izpaha kolčnega sklepa. Kasneje v življenju lahko zaradi displazije pride do 
poškodbe mehkih struktur okoli ponvice, sčasoma pa preide do artroze sklepa. 
 
Klinična slika se sprva pokaže z bolečino in šepanjem v adolescenci ali v mladi odrasli dobi. 
Bolečina se večinoma okrepi z gibanjem in zmanjša s počitkom. Občasno lahko pacienti zaznajo 
znake zatikanja ali preskoka v kolku 
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KONZERVATIVNA TERAPIJA 
 

Prvi simptomi displazije kolka v odrasli dobi se kažejo z bolečinami in šepanjem. Ta proces lahko 

omilimo. 

 

 

AKTIVNOST: priporočamo športno vadbo za olajšanje bolečin in zaščito sklepa. Namesto teka 

svetujemo kolesarjenje, nordijsko hojo, plavanje, golf, tenis. Svetujemo izogibanje športom z veliko 

poskoki in agresivnim športom na trdih podlagah.  

 

TELESNA TEŽA: zmanjšanje telesne teže učinkovito zmanjša pritisk na sklepe in posledično 

zmanjša bolečino ter napredovanje bolezni.  

 

UPORABA PALICE: uporaba palice pri vsakodnevnih aktivnostih, kot je hoja po stopnicah, 

pomembno razbremeni pritisk na nogo.  

 

OKREPITEV MIŠIC: pri okrepitvi stegenskih mišic s pomočjo vaj in fizioterapije se zmanjša pritisk 

na sklep in posledično zmanjšajo bolečine.  

 

PRILAGODITEV AKTIVNOSTI: izogibanje daljšemu stopanju po trdi podlagi, dvigovanju težkih 

bremen, skakanju, globokemu počepanju in izogibanje nezaželenim športom razbremeni kolk, kar 

zmanjša pojavnost bolečine.  

 

FIZIOTERAPIJA: fizioterapevt vam lahko pomaga z zmanjšanjem bolečine, povečanjem gibljivosti, 

okrepitvijo mišic in povečanjem stabilnosti sklepa. Vaje podane s strani fizioterapevta je pomembno 

izvajati večkrat tedensko skozi daljše časovno obdobje ter tudi ob odsotnosti bolečin.  

 

ZDRAVILA: uporaba zdravil v obliki protivnetnih (nesteroidni antirevmatiki, koksibi...) in 

protibolečinskih tablet ali gelov zmanjša otekanje in bolečino sklepa.  

 

SKLEPNA BLOKADA: injekcija protivnetnega zdravila v sklep, ki občutno zmanjša oteklino in 

bolečino (možno ponoviti večkrat).  
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OPERATIVNA TERAPIJA 
 

V primeru vztrajanju težav kljub konzervativnemu zdravljenju se lahko odločimo za katero izmed 

oblik operativnega zdravljenja. 

 

 

 

PERIACETABULARNA OSTEOTOMIJA 
 

 

 

 Osteotomija pomeni 

prekinitev kosti in 

vzpostavitev bolj ugodne 

anatomije medenične 

ponvice, ki pokrije večji del 

glavice.  

 

Včasih se odločimo tudi za 

istočasno osteotomijo 

vratu stegnenice. 

 

Primerna za mlajše 

paciente, ki imajo 

popolnoma ohranjen 

hrustanec. 
 

 

 

 

 

VSTAVITEV ENDOPROTEZE 
 

 

 

 Dokončna oblika zdravljenja artroze kolka je 

vstavitev endoproteze. 

 

V primeru poslabšanja stanja oziroma 

stopnjevanja simptomov kljub vsem oblikam 

konzervativnega zdravljenja pacientu 

svetujemo zamenjavo naravnega sklepa z 

vstavitvijo endoproteze.  

 

Primerno za vse starosti pacientov, rezultati 

zdravljenja so odlični.  
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ARTROSKOPIJA KOLKA 
 

 

 

 Včasih nenormalna oblika 

ponvice privede do poškodbe 

vezivnega obroča v kolku  

labruma, ki je pritrjen na rob 

ponvice medenice.  

 

S pomočjo artroskopije lahko 

strganino popravimo, 

odstranimo morebitne proste 

delčke in vneto sklepno 

ovojnico. 

 

Artroskopija kolka ni dokončna 

in dolgoročna oblika zdravljenja 

displazije, saj ne oskrbi same 

kostne deformacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila smo pripravili, da bi vam posredovali čim več koristnih informacij in vam čim bolj 

pojasnili predlagani način zdravljenja. Za dodatna pojasnila in svetovanje pa smo vam na 

voljo v ortopedski ambulanti. 

 

Želimo vam čim bolj uspešno zdravljenje in okrevanje po operaciji! 


