
 
Kirurški sektor 
Oddelek za ortopedsko kirurgijo 

 

Oznaka: NV-070 Verzija: 3.0 Velja od: 05.01.2020 Stran 1 od 3 
 
Naziv: Informacije za paciente ARTROZA KOLENA 

 

INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

ARTROZA KOLENA 
 
 

 

Artroza kolena je bolezen, pri kateri 

je prisotno obrabljanje hrustanca v 

kolenskem sklepu. To lahko 

nastane zaradi poškodbe, vnetnih 

bolezni, prirojenih anomalij ali 

večinoma zaradi neznanega 

razloga. Obraba hrustanca se 

lahko pojavi kjerkoli v kolenu in ga 

ne moremo obnoviti. 

 

 

 

Bolezen spremljajo vnetje, 

bolečina, omejena gibljivost sklepa, 

oteklina in občutek nestabilnosti ali 

preskoka. Bolečina se večinoma 

začne ob večjih obremenitvah, nato 

se lahko pojavi tudi v mirovanju ali 

ponoči. 

 

 

 KOLENSKI SKLEP SESTAVLJAJO: 
 

KOSTI: stegnenica, golenica, pogačica 
 
VEZI: 2 križni vezi, 2 stranski vezi, kita stegenske 
mišice 
 
MENISKUSA: 2 vezivni ploščici med stegnenico 
in golenico, ki blažita pritiske 
 
HRUSTANEC: prisoten na sklepnih površinah; 
pomemben za gladko gibanje 
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PREPREČEVANJE OBRABE KOLENA 

 

Obrabe kolena ni možno vedno preprečiti, saj pogosto spada v proces staranja telesa. Vseeno 

pa lahko omilimo hitrost njenega poteka. 

 

ŠPORTNA 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 stegenske mišice s 

pomočjo vaj in fizioterapije se zmanjša pritisk na 

sklep in posledično zmanjšajo bolečine. 
 

 

KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE 

 
Zdravljenje obrabe kolena se osredotoča predvsem na blaženje vaših simptomov. 

V večini primerov bo posamezna rešitev ali kombinacija le-teh dovoljevala lagodno življenje. 

 

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

bremen, skakanju, globokemu počepanju in izogibanje nezaželenim športom razbremeni koleno, 

kar zmanjša pojavnost bolečine. 

HLAJENJE: z ledom ali hladilno kremo 3-5 minut po daljši aktivnosti zmanjša oteklino in bolečino 

v sklepu. 

FIZIOTERAPIJA: fizioterapevt vam lahko pomaga z zmanjšanjem bolečine, povečanjem 

gibljivosti, okrepitvijo mišic in povečanjem stabilnosti sklepa. Vaje, podane s strani fizioterapevta, 

je potrebno 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 v sklepu. 

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

bolečino (možno ponoviti večkrat). 

LUBRIKACIJA SKLEPA: injekcija hialuronske kisline ali plazme obogatene s trombociti v sklep 

lahko pomaga pri zmanjšanju trenja v samem sklepu, kot tudi pri zmanjšanju vnetja in bolečin.  

MATIČNE CELICE: vstavitev matičnih celic v sklep pripomore k zmanjšanju otekline in 

upočasnitvi procesa degeneracije hrustanca. Matične celice so lahko bodisi iz darovalca ali iz 

lastnega telesa. 
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OPERATIVNO ZDRAVLJENJE 

 

KOREKTIVNA OSTEOTOMIJA 
 

 

Poprava osi celotne okončine 

obremeni sklep enakomerno in 

zmanjša stopnjo obrabe.  

 

Primerno za mlajše, aktivne 

paciente z ukrivljenimi okončinami 

in zmerno obrabo kolena.  

 

Poprava je možna na enem delu 

(stegnenica ali golenica) in na obeh 

delih okončine. 

 

 

VSTAVITEV ENDOPROTEZE 
 

 

Zamenjava naravnega 

sklepa z umetnim. Primerno 

za napredovalo obliko 

bolezni, predvsem pri 

starejših pacientih.  

 

Zamenja se lahko posamezni 

del sklepa (“polovična”) ali 

celotni kolenski sklep 

(“totalna”). 

 

 

 

 

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. 


