
 
Kirurški sektor 
Oddelek za ortopedsko kirurgijo 
Telefon: 07-39-16-417 
 

Oznaka: NV-052 Verzija: 1.0 Velja od: 22.05.2020 Stran 1 od 2 
 
Naziv: Informacije za paciente ARTROZA KOMOLCA 

INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

ARTROZA KOMOLCA 
Artroza komolca pomeni obrabo komolčnega sklepa, pri kateri pride do poškodbe hrustanca. To se 

lahko zgodi po večji poškodbi, kot je na primer izpah ali zlom komolca, vendar se običajno hrustanec 

obrabi zaradi starosti in normalne uporabe komolca. Artroza najpogosteje prizadene nosilne sklepe 

(kolk in koleno), komolec pa je redkeje prizadet, ker je zaradi sklepnih površin, ki se dobro ujemajo, 

in močnih vezi tudi pri večjih obremenitvah zelo stabilen. 

 

VZROKI 

 

Nekateri bolniki z artrozo komolca so imeli  v preteklosti poškodbe komolca, na primer izpah ali 

zlom, ki je zajemal sklepno površino. Tveganje za artrozo je večje, če je tak bolnik za sanacijo 

poškodbe potreboval operativni poseg ali rekonstrukcijo sklepa, pri kateri je prišlo do izgube 

sklepnega hrustanca oziroma površine sklepa ni bilo možno v celoti povrniti v stanje pred poškodbo. 

Vzrok za artrozo je lahko tudi poškodba vezi, zaradi katere se sile, ki delujejo na komolec, 

spremenijo, to pa vodi v hitrejšo obrabo sklepa.  

Pri nekaterih bolnikih pa se artroza pojavi, čeprav komolec prej ni bil poškodovan. V takih primerih 

je izguba ali poškodba hrustanca posledica preobremenjevanja komolca pri delu ali športu.  

Artrozo komolca preprečujemo tako, da se izogibamo poškodbam, kadar do njih vseeno pride, pa 

jih takoj pričnemo zdraviti. Če se pri delu ali športu ne moremo izogniti hudim obremenitvam, je 

pomembno, da vzdržujemo moč mišic okoli komolca in pazimo, da se na večje obremenitve ustrezno 

pripravimo in gibe pravilno izvedemo. 

 

SIMPTOMI 

 

Najpogostejša simptoma artroze komolca sta bolečina in omejena gibljivost komolca, vendar ni 

nujno, da sta oba prisotna istočasno. Bolniki običajno govorijo o škripanju ali blokadi komolca. Do 

škripanja (krepitacij) pride, ker površina sklepa zaradi poškodbe ali obrabe hrustanca ni tako gladka, 

kot bi morala biti. Omejno gibljivost pa povzroči nastanek kostnih odrastkov (osteofitov) ob sklepu, 

kar je poskus telesa, da bi ponovno vzpostavilo stabilnost sklepa. 

Ko bolezen napreduje, se zadebeli komolčni sklep. Pojavi se lahko tudi otrplost in mravljinčenje v 

prstih roke. Otrplost in mravljinčenje sta posledica pritiska zadebeljenih struktur na živce, ki potekajo 

preko komolca proti prstom. Če je obseg gibanja komolca omejen, pa pride do flektorne kontrakture. 

To pomeni, da bolnik komolca ne more več iztegniti, kar prav tako poveča pritisk na živce. 
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DIAGNOSTIČNI POSTOPEK 

 

Diagnozo običajno postavimo na podlagi simptomov in znakov ter rentgenskih slik, na katerih so 

vidne artritične spremembe. Računalniška tomografija (CT) in magnetna resonanca (MRI) navadno 

nista potrebni.  

Artroza komolca brez predhodne poškodbe, je pogostejša pri moških kot ženskah. Običajno se 

pojavi v starosti nad 50 let,  lahko pa tudi že prej. 

 

ZDRAVLJENJE 

 

Artrozo lahko zdravimo konservativno ali kirurško, odvisno od stopnje bolezni, predhodne 

anamneze, želje bolnika, splošnega zdravstvenega stanja in opravljenih preiskav. 

Konservativno zdravljenje. Blage oblike bolezni se zdravijo konservativno, kar vključuje uporabo 

peroralnih zdravil za zmanjšanje bolečine, fizikalno terapijo in izogibanje aktivnostim, ki pospešujejo 

napredovanje artroze. Uporabljamo lahko tudi sklepne blokade, torej kortikosteroide, ki imajo izrazit 

protivnetni učinek in delujejo protibolečinsko. Aplicirajo se lokalno v sam sklep. Blokade delujejo pri 

večini bolnikov, ne pa pri vseh. Čeprav so učinki kortikosteroidov ponavadi začasni, lahko olajšajo 

čakanje na operacijo.  

Kirurško zdravljenje. Če konservativno zdravljenje ni uspešno, pride v poštev operacija. Najmanj 

invazivna je artroskopija komolca, ki začasno umiri simptome in izboljša obseg gibanja. Pri 

artroskopiji odstranimo morebitne proste delce kosti in hrustanca ter vnete sklepne ovojnice. Prav 

tako lahko deloma zgladimo neravne površine in odstranimo osteofite (kostne izrastke). Pri tej 

operaciji napravimo več majhnih rezov, zato hospitalizacija ni potrebna in je okrevanje relativno 

hitro. Če je artroza komolca zelo napredovala in je obraba hrustanca izrazita, je edina rešitev 

vstavitev umetnega sklepa ‒ endoproteze.  

 

 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom vsaj malo olajšali razumevanje vaše bolezni. Za 
dodatna pojasnila in svetovanje pa smo vam na voljo v ortopedski ambulanti. 

 


