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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

STENOZA SPINALNEGA KANALA 
Pogost vzrok bolečin v križu in nogah je stenoza hrbteničnega (spinalnega) kanala ledvene 

hrbtenice. 

S staranjem je naša hrbtenica podvržena degenerativnim spremembam, ki povzročijo zoženje 

hrbteničnega kanala, kar imenujemo spinalna stenoza. 

Degenerativne spremembe hrbtenice se do petdesetega leta starosti pojavijo pri 95% ljudeh. 

Stenoza hrbtenice pa se najpogosteje pojavi pri ljudeh, ki so starejši od 60 let. Pritisk na 

živčne korenine je enako pogost pri moških in ženskah.  

Nekateri ljudje imajo prirojeno ožji hrbtenični kanal. Pri njih se spinalna stenoza razvije že v 

mladosti. To se imenuje kongenitalna spinalna stenoza. Pogosteje se pojavlja pri moških, 

ljudje pa prvič opazijo simptome v starosti od 30 do 50 let. 

 

ANATOMIJA 

 

Hrbtenica je sestavljena iz posameznih vretenc, ki so zložena drugo na drugega. Na 

sprednjem delu hrbtenice so vretenca med seboj ločena z medvretenčnimi ploščicami ‒ diski. 

Na zadnjem delu so med sosednjimi vretenci fasetni sklepi, ki omogočajo hrbtenici gibljivost in 

stabilnost. Vretenca in diski so povezana  z močnimi vezmi in mišicami. Vse strukture skupaj 

sestavljajo hrbtenični kanal, znotraj katerega potekajo hrbtenjača in živčne korenine. 

 

OPIS 

 

Do stenoze spinalnega kanala pride, ko se kanal zoži in začne pritiskati na živčne korenine. To 

lahko povzroči bolečino, otrplost ali šibkost v nogah.  

Prečni prerez zdravega 
vretenca (levo) in vretenca z 
zoženim hrbteničnim 
kanalom (desno). 
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VZROKI 

 

Najpogostejši vzrok spinalne stenoze je spondiloartritis. Artritis pomeni degeneracijo 

kateregakoli sklepa v telesu. 

V hrbtenici lahko do spondiloartritisa pride zaradi degenerativnih procesov v medvretenčnih 

ploščicah, povezanih s starostjo. Pri otrocih in mladih ljudeh medvretenčne ploščice vsebujejo 

visok delež vode, s staranjem pa začnejo to vodo izgubljati, kar je vzrok za sesedanje 

medvretenčnih ploščic. 

 

Ko smo mladi, imajo medvretenčni 
diski visoko vsebnost vode (levo). S 
staranjem se diski izsušijo, stanjšajo 
oziroma sesedejo (desno). To 
povzroči pritisk na fasetne sklepe in 
vodi v artritis. 

 

Ko se medvretenčne ploščice posedajo, se dogajata dve stvari. Teža se prenese na fasetne 

sklepe, tuneli, skozi katere izhajajo živčne korenine, pa se zožijo.  

Ker so fasetni sklepi izpostavljeni povečani obremenitvi, se začnejo degenerirati in razvije se 

artritis, podobno, kot se to zgodi v kolku ali kolenu. Hrustanec, ki prekriva in ščiti sklepe, se 

obrabi in lahko postopoma izgine. 

Na obrabo hrustanca se telo odzove tako, da sproži rast nove kostnine ob fasetnih sklepih, ki 

pomaga stabilizirati vretenca. To imenujemo osteofiti oz. spondilofiti. Sčasoma lahko ta nova 

kostnina zoži prostor, skozi katerega potekajo živčne korenine.  

Drug odgovor telesa na artritis v križu je, da se zadebelijo vezi okoli sklepov. Tudi to zmanjša 

prostor, ki je sicer namenjen hrbtenjači in živčnim koreninam. Ko se prostor dovolj zmanjša, da 

pride do pritiska na živčne strukture, se pojavijo težave. 

 

SIMPTOMI 

 

Bolečina v križu. Ljudje s spinalno stenozo lahko čutijo bolečino v križu, ni pa nujno. 

Pekoča bolečina v ritnici ali nogah ‒ »išias«. Pritisk na živčne korenine v hrbtenici lahko 

povzroči bolečino v predelih telesa ki jih prizadeta živčna korenina oživčuje. Navadno se 

začne v predelu ritnice in se širi navzdol po nogi. Ko se stanje poslabša, lahko bolečina sega 

vse do stopala. 

Zmanjšan občutek za dotik in mravljinčenje v ritnici ali nogah.  Z večanjem pritiska na 

živčne korenine se lahko pojavita mravljinčenje in slabša senzibiliteta, ki spremlja bolečino. 

Šibkost mišic v nogah. Ko pritisk na živec doseže kritično raven, začutimo šibkost v mišicah 

ene ali obeh nog. Nekateri pacienti imajo občutek »padajočega stopala«, to je občutek, da 

stopalo med hojo tleska ob tla. 
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Zmanjšanje simptomov pri nagibanju naprej ali med sedenjem. Študije ledvene hrbtenice 

so dokazale, da se med nagibanjem naprej poveča prostor skozi katerega potekajo živci. 

Veliko pacientov bo doživelo olajšanje med sklanjanjem naprej ali sedenjem, pokončna drža in 

hoja pa po navadi poslabšata težave. Nekateri pacienti lahko vozijo sobno kolo ali hodijo 

naslonjeni na nakupovalni voziček. Z napredovanjem bolezni se zmanjšuje razdalja, ki jo je 

pacient sposoben prehoditi. 

 

ZDRAVLJENJE 

 

Konservativno zdravljenje se osredotoča na blaženje bolečine in vračanje funkcionalnosti. 

Čeprav nekirurške metode zdravljenja ne izboljšajo samega stanja hrbteničnega kanala, veliko 

ljudi poroča, da so jim olajšale simptome. 

Metode nekirurškega zdravljenja so: 

 fizioterapija, 

 trakcija, 

 protivnetna zdravila, 

 steroidne injekcije, 

 akupunktura. 

 

KIRURŠKO ZDRAVLJENJE 

 

Z operacijo se po navadi zdravi paciente, ki jim spinalna stenoza zelo zmanjša kvaliteto 

življenja, konservativne metode zdravljenja pa ne zmanjšajo njihovih težav.  

Za operacijo spinalne stenoze obstajajo tri glavne metode: Laminektomija, spinalna fuzija in 

minimalno invazivna dekompresija. Vse tri metode imajo dobre rezultate pri obvladovanju 

bolečine. Priporočamo, da se o prednostih in slabostih teh metod posvetujete s svojim 

zdravnikom. 

Laminektomija. Pri tej metodi odstranimo dele kosti, kostne narastke in tkivo, ki pritiska na 

živčne strukture. To metodo včasih imenujemo tudi dekompresija. Laminektomija se izvaja kot 

odprta operacija, pri kateri se za dostop do hrbtenice napravi en sam večji rez. Po drugi, 

minimalno invazivni metodi pa se napravi več manjših zarez. Vaš zdravnik vam bo priporočil 

metodo, ki je za vas primernejša. 

Minimalno invazivna dekompresija. Tudi dekompresija se lahko izvede tudi z več manjšimi 

rezi. Na ta način se okoliško mehko tkivo manj poškoduje, kar omogoča hitrejše okrevanje. 

Pri tej metodi kirurgi uporabljajo mikroskope, da lahko z njimi vidijo območje operacije. Med 

samo operacijo lahko izvedejo tudi rentgensko slikanje. Pri tradicionalni metodi odprte 

operacije morajo kirurgi videti večji del pacientove anatomije, kar zahteva večji zarez.  

Slaba stran minimalno invazivne metode je, da kirurgi vidijo samo zelo majhno področje. Če 

se spinalna stenoza nahaja na večjem delu hrbtenice, potem je odprta metoda edini način za 

rešitev problema. 

Prednost minimalno invazivne metode je med drugim tudi krajši čas, ki ga je potrebno po 

operaciji preživeti v bolnišnici, obe metodi pa sta enako učinkoviti pri zdravljenju spinalne 

stenoze. Vaš zdravnik vam bo priporočil tisto, ki je za vas primernejša. 
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Spinalna fuzija. Če je artritis že tako napredoval, da je povzročil nestabilnost hrbtenice, je pri 

operaciji potrebno združiti dekompresijo in stabilizacijo. 

 

Za dostop do hrbtenice se mišice 
razmaknejo na stran, kar razkrije kost 
(levo).  Med operacijo se na stranski del 
vretenc namestijo vijaki in kostni 
presadki, ki učvrstijo nestabilni predel 
hrbtenice 

 
 

Rehabilitacija. Po operaciji boste, odvisno od vašega zdravja in vrste operacije, še nekaj dni  

ostali v bolnišnici. Zdravi pacienti, ki so imeli samo dekompresijo, bodo lahko začeli opravljati 

normalne aktivnosti v nekaj tednih. Fuzija navadno podaljša okrevanje v bolnišnici za dva ali tri 

dni. Poleg tega je pri njej potrebno počakati, da se kost zaraste, preden lahko začnemo z 

normalno aktivnostjo. 

Fizioterapevt vam bo pokazal vaje za krepitev in ohranjanje moči, vzdržljivosti ter prožnosti 

mišic, ki stabilizirajo hrbtenico. Del vaj bo namenjen krepitvi trebušnih mišic, ki pomagajo pri 

podpori hrbta. Vaje bo fizioterapevt prilagodil vam, upoštevajoč vaše zdravje in zdravstveno 

zgodovino. 

Operativni rezultati. Po opravljeni laminektomiji z ali brez fuzije, pri večini pacientov 

dosežemo dobre ali odlične rezultate. Pacienti poročajo, da pride do občutnega zmanjšanja 

bolečin v nogah in hrbtu. Večina pacientov lahko ponovno zaživi normalno življenje, ko mine 

obdobje okrevanja po operaciji. 

 

 

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. 


