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INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

 

UTESNITVENI SINDROM KOLKA 
 

 

 
 

 

Utesnitveni sindrom kolka je bolezensko stanje, za katerega je značilni bolečina in 
omejena gibljivost v kolku. Nastane kot posledica ponavljajočega se zadevanja 
sprednjega ali zunanjega zgornjega dela stegnenice ob priležni rob kolčne ponvice 
zaradi nepravilnih anatomskih odnosov med vratom in glavico stegnenice ter 
acetabulom. 
 
Bolniki z utesnitvenim sindromom kolka tožijo zaradi bolečine v dimljah, ki se sprva 
pojavi po daljši športni aktivnosti s ponavljajočimi se gibi v smer večjega upogiba v 
kolčnem sklepu, na primer med tekom, predvsem navkreber, veslanjem, 
kolesarjenjem, igranjem tenisa ali nogometa. Bolečina je topega značaja (zaradi 
poškodbe hrustanca) ali zbadajoča (zaradi poškodbe vezivnega obročka v kolku) in 
lahko seva po sprednji strani stegna vse do kolena. Kasneje se lahko pojavi tudi med 
hojo navkreber ali po stopnicah navzgor, med obuvanjem čevljev in nogavic ter po 
dolgotrajnem sedenju. 
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KONZERVATIVNA TERAPIJA 
 

Pri utesnitvenem sindromu kolka sta bolečina in omejena gibljivost posledici strukturnih 

nepravilnosti, zato konzervativno zdravljenje praviloma le začasno omili simptome.  

 

 

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.  

 

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. 
 

 

ARTROSKOPIJA KOLKA 
 

 

 

 Glavni namen kirurškega 
zdravljenja utesnitvenega 
sindroma kolka je odstraniti 
strukturne ovire, ki preprečujejo gib 
kolčnega sklepa v smer fleksije in 
notranje rotacije, odstraniti ali 
ponovno pričvrstiti poškodovan, 
lahko degeneriran labrum ter 
preprečiti nadaljnje luščenje 
hrustančne površine in posledično 
obrabo sklepnega hrustanca. 
 

 

 

 

VSTAVITEV ENDOPROTEZE 
 

 

 

 Dokončna oblika zdravljenja 
utesnitvenega sindroma kolka je 
vstavitev endoproteze.  
 
V primeru poslabšanja stanja 
oziroma stopnjevanja simptomov, 
kljub vsem oblikam 
konzervativnega ali 
artroskopskega zdravljenja 
pacientu svetujemo zamenjavo 
naravnega sklepa z vstavitvijo 
endoproteze.  
 
Primerno za vse starosti pacientov, 
rezultati zdravljenja so odlični.  

 

 

 

 

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! 

 


