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INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

REKONSTRUKCIJA SPREDNJE 

KRIŽNE VEZI 
 

KAJ JE REKONSTRUKCIJA SPREDNJE KRIŽNE VEZI? 

 

 
 

Rekonstrukcija sprednje križne vezi je operacija, s katero nadomestimo strgano sprednjo križno vez, 

ki leži v sredini kolena, z novo vezjo – presadkom oz. transplantatom. 

 

Sprednja križna vez (lat. ligamentum cruciatum anterius, LCA) je ena izmed glavnih vezi, ki 

stabilizirajo koleno. Sprednja križna vez je ligament, ki preprečuje gibanje golenice v smeri naprej 

glede na stegnenico. Če imate strgano sprednjo križno vez, lahko to povzroča nestabilnost kolena 

med fizično aktivnostjo. Raziskave so pokazale, da poškodba križne vezi lahko vodi v ponavljajoča 

se izmikanja kolena, kar nato dodatno povzroči okvare na hrustancu, meniskusih in lahko vodi 

postopno v obrabo kolena.  

 

Operacija se običajno opravi s pomočjo artroskopije kolena. Artroskopija je operativni poseg, pri 

katerem v kolenski sklep uvedemo majhno kamero, ki je priključena na video monitor. Med operacijo 

pregledamo tudi druge kolenske strukture. Ob morebitni poškodbi drugih struktur (npr. meniskusa), 

lahko kirurg istočasno reši tudi ta problem. 
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Med operacijo kirurg odstrani ostanke strgane sprednje 

križne vezi, pod artroskopsko kontrolo napravi kostne 

kanale v golenici in stegnenici, skozi katere se nato 

uvede transplantat, ki nadomesti sprednjo križno vez.  

 

Transplantat se odvzame odprto, večina operacije pa 

se opravi artroskopsko (kolenski sklep se ne odpira). 

Transplantat se učvrsti na golenico in stegnenico na 

različne načine, dokler se le ta dokončno ne vraste v 

kost. Za odvzem transplantata in njegovo fiksacijo je 

običajno potrebno v predelu kolenskega sklepa 

napraviti še nekaj manjših rezov. 

 

Operacija poteka v splošni (med operacijo spite) ali 

regionalni anesteziji (anesteziolog vam z blokado v predel hrbtenice omrtviči spodnje ude). O vrsti 

anestezije, ki je za vas najbolj primerna, se boste pogovorili z zdravnikom anesteziologom. 

 

Operacija običajno traja 60 do 90 minut. 

 

IZBIRA TRANSPLANTATA 
Za rekonstrukcijo lahko uporabimo več različnih transplantatov. Običajno za rekonstrukcijo sprednje 

križne vezi transplantat odvzame iz predela vašega kolenskega sklepa (avtograft). Izjemoma, 

predvsem pri revizijskih operacijah, po strganju že rekonstruirane križne vezi, se uporabi 

transplantat, odvzet od mrliča (alograft). Rutinsko uporabljamo dva različna transplantata: patelarni 

ligament ali tetive mišic semitendinosus in gracilis. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti. 

 

Patelarni ligament – nahaja se na sprednji strani kolena in povezuje pogačico z golenico. Za 

rekonstrukcijo sprednje križne vezi odvzamemo srednjo tretjino ligamenta z drobnim koščkom kosti 

z golenice in pogačice. Ta metoda še vedno v svetu predstavlja tako imenovani »zlati standard«, z 

odličnimi in zelo predvidljivimi rezultati. Glavne slabosti so, da je za odvzem transplantata potrebno 

napraviti na sprednjem delu kolena nekoliko večji rez, kar je kozmetsko manj ugodno, tudi bolečin 

je zato v zgodnjem pooperativnem obdobju nekoliko več. Dodatna slabost je tudi v tem, da imajo 

nekateri bolniki po takšni operaciji dolgoročno težave s klečanjem in bolečino v sprednjem delu 

kolena. 

 

Tetivi semitendinosus in gracilis – ti dve tetivi se nahajata na notranji strani kolena. Prednosti 

uporabe teh tetiv je manjši rez, manjše bolečine. Slabosti so v tem, da se ti dve tetivi nekoliko 

počasneje vraščata v kost, zato je vrnitev v športno aktivnost dovoljena nekoliko kasneje. Po 

operaciji je lahko nekoliko zmanjšana tudi mišična moč krčenja kolena. Danes je to najpogosteje 

uporabljen transplantat. 
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JE REKONSTRUKCIJA SPREDNJE KRIŽNE VEZI NUJNA? 

 

Ne, zdravljenje je lahko uspešno tudi brez operacije. V tem primeru je potrebno s pomočjo 

fizioterapevta čim bolj okrepiti stegenske mišice, redno izvajati vaje. Običajno je potrebno tudi 

prilagoditi fizično aktivnost. Brez težav je možna hoja, tek, plavanje, kolesarjenje in lažji športi ter 

normalne življenjske aktivnosti. Najbolj problematične pa so športne aktivnosti kot so smučanje, 

nogomet, košarka, rokomet… Slabost neoperativnega zdravljenja je v tem, da se v več kot 50% 

ponavljajo poškodbe kolena pri intenzivnejših športih, kar lahko povzroči dodatne okvare v 

kolenskem sklepu. Če se želite intenzivno ukvarjati z omenjenimi športi, vam operativno terapijo 

svetujemo. V primeru neoperativnega zdravljenja je možna uporaba boljših kolenskih opornic, s 

katerimi je možna tudi bolj zahtevna športna aktivnost, so pa te opornice robustne in manj primerne 

za vsakodnevno rabo. Mlajši kot je pacient, bolj operacijo priporočamo, starostne omejitve pa 

seveda ni. 

 

 

PRIPRAVA NA OPERACIJO 

 

Pred operacijo uredite vse morebitne kronične bolezni (povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, itd.). 

Vsaj dva tedna pred posegom morate biti popolnoma zdravi, brez prehladnih obolenj.  

 

Teden dni pred operacijo morate pri osebnem zdravniku opraviti vse potrebne predoperativne 

preiskave; katere so potrebne, je odvisno od vaše starosti in morebitnih pridruženih bolezni.  

 

Če redno jemljete zdravila proti strjevanju krvi, jih morate po posvetu z osebnim zdravnikom 

pred operacijo dovolj zgodaj opustiti. 

 

Po pošti boste prejeli vabilo na operativni poseg, kjer bo zabeležena tudi ura sprejema na ortopedski 

oddelek. 

 

Za sprejem boste potrebovali veljavno napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja. S seboj 

prinesite naročene izvide, slikovno dokumentacijo v zvezi z vašo boleznijo ali poškodbo ter par 

bergel. Morate biti tešč! 

 

Tekom dneva boste operirani ter predvidoma naslednji dan ali 2. pooperativni dan odpuščeni v 

domačo oskrbo. Svetujemo nadaljevanje ambulantne fizioterapije pri nas na oddelku (ali v bljižini 

domačega kraja) 2 krat tedensko do kontrolnega pregleda v ortopedski ambulanti in predlaganega 

nadaljevanja rehabilitacije v zdravilišču. 
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MOŽNI ZAPLETI 
 

Ob dobri kirurški tehniki, dobri rehabilitaciji in natančnem upoštevanju navodil je rekonstrukcija 

sprednje križne vezi zelo uspešna operacija. Uspešnost operacije je med 90 do 95 %. 

 

Zapleti so redki in večinoma blagi. Možni so naslednji zapleti: 

 okužba rane, 

 okužba sklepa (septični artritis - najhujši možen zaplet, je pa izredno redek), 

 krvavitev v sklep, 

 otekanje sklepa in nabiranje tekočine v njem, 

 zlom inštrumentov v kolenskem sklepu, 

 okvare živcev (možna je okvara kožnega živca, kar ima za posledico oslabljen občutek za 

dotik na sprednji strani kolena), 

 trombembolični zapleti, 

 alergične reakcije, 

 vztrajajoče bolečine, 

 slaba gibljivost kolena, 

 rezidualna oslabelost mišic okoli kolena, 

 rezidualna nestabilnost kolena. 

 

 

PO OPERACIJI 
 

Vaše sodelovanje in motivacija pri fizikalni terapiji je ključni del uspešne rekonstrukcije sprednje 

križne vezi. Z vajami začnemo takoj po operaciji. Po operaciji se koleno hladi z ledom. Postopno je 

potrebno koleno razgibati, okrepiti mišično moč, predvsem pa čim prej doseči polno iztegnitev 

kolena. Pomembna je discipliniranost in resen pristop bolnika, ki je operiran, ter zelo natančno 

upoštevanje navodil ortopeda, fiziatra in fizioterapevta. Že na dan operacije ali prvi pooperativni dan 

pričnemo z mobilizacijo ob opori bergel in obremenjevanjem operirane noge do bolečine. Večina 

bolnikov uporablja bergle do tri tedne. Z novimi kirurškimi tehnikami in novimi tehnikami za fiksacijo 

transplantata je možna uporaba pospešenega rehabilitacijskega protokola. Kljub temu pa je 

rehabilitacija zaključena, ko je transplantat čvrsto vraščen v kost. Običajno je to po petih do sedmih 

mesecih (odvisno tudi od vrste transplantata). 

 

 

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! 

 


