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INFORMACIJE ZA PACIENTE 
 

SPONDILOLISTEZA ALI »ZDRS« 

VRETENCA 
 

Spondilolisteza pomeni, da se eno izmed vretenc, ki sestavljajo hrbtenico, premakne naprej, 

tako da ni več v liniji z ostalimi vretenci. To se lahko zgodi kjerkoli v hrbtenici, vendar je daleč 

najpogosteje v ledvenem predelu. Nekateri ljudje zdrsa sploh ne občutijo, pri drugih pa 

povzroča bolečine v križu ki lahko sevajo v noge. 

 

VRSTE SPONDILOLISTEZE 

 

Glede na vzrok za nastanek delimo spondilolistezo na šest tipov, najpogostejša med njimi sta 

degenerativni in istmični. 
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Degenerativna spondilolisteza. S starostjo pride do nastanka degenerativnih sprememb na 

hrbtenici Medvretenčne ploščice izgubljajo vodo in se sesedajo. To vodi v artrozo malih 

sklepov hrbtenice in degenerativno spondilolistezo. 

Ko se artroza razvija, postajajo mali sklepi in 
vezi, ki držijo vretenca na mestu, vedno bolj 
šibki. Postopoma pride do zadebelitve vezi in 
formacije osteofitov ob malih sklepih.  
Sčasoma sklepi in vezi ne morejo več 
kljubovati normalnim silam, ki se prenašajo 
po hrbtenici, kar vodi v postopen zdrs 
vretenca naprej. Pri tem pride do zoženja 
spinalnega kanala in pritiska na hrbtenjačo ali 
živčne korenine. To imenujemo spinalna 
stenoza in je pogost pridružen problem pri 
pacientih z degenerativno spondilolistezo. 
  
Istmična spondilolisteza. Ta tip spondilolisteze nastane, kadar pride na delu vretenca, 

imenovanem pars interartikularis, do zloma zaradi »utrujenosti« kosti To imenujemo 

spondiloliza. Do nje ponavadi pride v adolescenci, ko hrbtenica še ni do konca razvita. Ker se 

na mestu zloma pojavi nestabilnost, lahko vretence zdrsne naprej. V večini primerov ta vrsta 

spondilolisteze  poteka asimptomatsko in jo odkrijemo naključno v odrasli dobi. 

Zaradi zloma pars interartikularisa se sprednji in zadnji del vretenca gibljeta ločeno. To 

pomeni, da pri istmični spondilolistezi ponavadi na pride da nastanka spinalne stenoze, ker 

zadnji del vretenca ostane v pravilnem položaju in ne pritisne na živčne korenine. 

 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI 

 

Spondilolistezo ima približno 4‒6 % ljudi in večina od njih za to sploh ne ve, ker nimajo 

nobenih simptomov in znakov. 

Simptomi degenerativne spondilolisteze. Pacienti ponavadi pridejo k zdravniku, ko je zaradi 

zdrsa in pridruženih degenerativnih sprememb prišlo do pritiska na živčne korenine. To se 

kaže z mehansko bolečino v križu, ki popusti v mirovanju. V noge se ponavadi širi pri hoji ali 

pri dolgotrajnem sedenju. Bolečini v nogah se lahko pridruži še zmanjšana moč mišic, 

mravljinčenje in zmanjšan občutek za dotik. 

Simptomi istmične spondilolisteze. Ker istmična spondilolisteza načeloma ne privede do 

ukleščenja živčnih korenin, se običajno kaže z mehansko bolečino v križu,  ki je povezena s 

športom in drugimi težjimi fizičnimi aktivnostmi. Le občasno se pojavi tudi bolečina v nogi. 



Oznaka: NV-058 Verzija: 1.0 Velja od: 22.05.2020 Stran 3 od 3 
 
Naziv: Informacije za paciente SPONDILOLISTEZA 

ZDRAVLJENJE 

 

Konservativno. S konservativnim zdravljenjem ne moremo popraviti samega zdrsa vretenca, 

lahko pa dosežemo umiritev simptomov, tako da operacija ni potrebna. Ponavadi svetujemo 

izogibanje sprožilnim momentom, prilagoditev fizičnih aktivnosti in redno izvajanje vaj za 

stabilizacijo hrbtenice. Za bolečine predpisujemo ustrezna protibolečinska zdravila in 

fizioterapijo, občasno pa temu dodamo še epiduralne aplikacije kortikosteroidov. 

Kirurško. Preden začnemo s kirurškim zdravljenjem, 
spondilolistezo ponavadi vedno najprej poskusimo vsaj 6 
mesecev zdraviti konservativno. Če se stanje v tem času ne 
izboljša, če se pojavi huda deformacija s poslabšanjem zdrsa z 
jasno nestabilnostjo segmenta ali če pride do napredujoče 
okvare živčnih korenin, je smiselno operativno zdravljenje. V 
nekaterih primerih pride v poštev poprava istmičnega defekta, 
sicer pa je zlati standard zatrditev okvarjenega segmenta. To 
pomeni, da se dve sosednji vretenci zrasteta v eno solidno 
kost. Če je spondilolistezi pridružena še spinalna stenoza, 
istočasno izvedemo tudi dekompresijo, da razrešimo pritisk na 
živčne korenine.  
 

 
 

 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom vsaj malo olajšali razumevanje vaše 

bolezni. Za dodatna pojasnila in svetovanje smo vam na voljo v ortopedski 

ambulanti. 


