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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

HERNIJA DISKA 
Večina ljudi bo občutila bolečine v križu in / ali vratu vsaj enkrat v  življenju. Zaradi bolečine 

postane opravljanje vsakodnevnih opravil muka. Pogost vir bolečin v križu ali vratu je hernija 

diska. 

Hernijo diska imenujemo tudi zdrs medvretenčne ploščice: Najpogosteje se pojavi v predelu 

križa, lahko pa tudi v manjših diskih v vratnem in hrbtnem delu hrbtenice. 

Čeprav hernija diska povzroča hude bolečine, se večina ljudi počuti veliko bolje že po nekaj 

mesecih konservativne terapije. 

 

KATERI DELI VAŠE HRBTENICE SO PRIZADETI? 

 

Z malo splošnega znanja o hrbtenici, boste lažje razumeli, kaj pomeni hernija diska.  

Vretenca. Vaša hrbtenica je sestavljena iz vretenc, ki so zložena drugo na drugega in povezana 

skupaj tako, da tvorijo kanal, ki ščiti vašo hrbtenjačo. 

Hrbtenjača in živci. To so "električni kabli", ki potekajo po hrbteničnem kanalu in prenašajo 

signale iz možganov v mišice in nazaj. 

Medvretenčne ploščice. Med vretenci se nahajajo prožne medvretenčne ploščice ‒ diski, ki 

delujejo kot vzmeti in blažijo obremenitve med gibanjem. Medvretenčne ploščice so nizke, 

okrogle oblike. Debele so povprečno malo več kot centimeter in sestavljene iz dveh delov: 

Vezivni ovoj. To je močen, prožen zunanji ovoj medvretenčne ploščice. 

Želatinasto jedro. To je sredica medvretenčne ploščice, ki je mehka in spominja na 

želatino. 
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KAKO PRIDE DO HERNIJE DISKA? 

 

V veliki večini primerov je hernija diska povezana z naravnim staranjem vaše hrbtenice. 

Pri otrocih in mladih odraslih medvretenčni diski vsebujejo še veliko vode. Z leti pa se začnejo 

diski izsuševati in postajajo šibkejši. 

Nastanek hernije. Do hernije pride zaradi močnega pritiska želatinastega jedra na zunanji 

vezivni ovoj. Če je zunanji ovoj poškodovan ali obrabljen, ga lahko želatinasto jedro na 

najšibkejšem mestu pretrga. Kadar se poškodovani disk pretrga v smeri proti hrbteničnemu 

kanalu, začne pritiskati na zelo občutljive živce v hrbtenjači in to vam povzroči bolečino.  

Simptomi. Bolečina zaradi hernije diska pogosto vključuje »išias«. To je ostra in zbadajoča 

bolečina od ritnice po celotni zadnji strani noge vse do prstov. Otrplost, mravljinčenje in šibkost 

v nogi so pogosti simptomi, ki spremljajo hernijo. Če se poškodovani disk nahaja v vratnem 

predelu, lahko ostro bolečino in otrplost občutite v vratu, rami in roki. 
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KAJ POVEČA TVEGANJE ZA NASTANEK HERNIJE? 

 

Če boste poznali dejavnike, ki povečujejo tveganje za nastanek hernije, se jim boste morda 

lahko izognili in si tako prihranili težave v prihodnosti. 

Starost. Hernija je najpogosteje povezana s postopno in počasno obrabo diska, ki je posledica 

staranja. Medvretenčne ploščice slabijo s starostjo, zato so ljudje v srednjih letih bolj nagnjeni k 

težavam. 

Nepravilna tehnika dvigovanja. Če dvigujete s hrbtom namesto z nogami, to poveča pritisk na 

hrbtenico in lahko povzroči hernijo diska. Obračanje hrbta med dvigovanjem še dodatno poveča 

tveganje za poškodbo. Dvigajte z nogami, ne s hrbtom, da si tako zaščitite hrbtenico. 

 

 

 

Telesna teža. Prekomerna telesna teža dodatno obremenjuje medvretenčne ploščice. Znižanje 

telesne teže za le nekaj kilogramov zmanjša obremenitev hrbtenice in tveganje za nastanek 

hernije. 

Ponavljajoče se aktivnosti. Številna službena opravila so fizično zahtevna. Nekatera 

vključujejo neprestano sklanjane, dvigovanje, obračanje in druge zahtevne gibe. Z uporabo 

pravilne tehnike dvigovanja in prilagoditvijo aktivnosti lahko zmanjšate pogostost pojava hernije. 

 

KAKO ZDRAVIMO HERNIJO MEDVRETENČNE PLOŠČICE? 

 

Večina ljudi si opomore brez operacije v roku dveh mesecev. Če v tem času ne pride do 

izboljšanja stanja, bo verjetno potrebna operacija. 

Zdravniško pomoč moramo poiskati TAKOJ, če bolečino v križu ali vratu spremljajo: 

 težave z odvajanjem blata in vode, 

 omrtvičenost v presredku in predelu spolovil, 

 oslabela mišična moč v nogah ali rokah, 

 težave z ravnotežjem. 
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Počitek. Svetujemo redne odmore in počitek med vsakodnevnimi aktivnostmi. Pomembno je, 

da se izogibate daljšemu sedenju in prisilni drži. Dobra telesna drža je pomembna pri 

preprečevanju ponovne herniacije. Terapevt vas lahko nauči pravilne stoje, sedenja, dvigovanja 

bremen in spreminjanja položajev.  

Zdravila. Analgetiki in antirevmatiki olajšajo bolečino. Kortikosteroidi olajšajo večino ostalih 

simptomov. V primeru mišičnih krčev v križu, nogah ali rokah pridejo v poštev tudi mišični 

relaksanti. 

Hlajenje in gretje. Svetujemo hlajenje ali pregrevanje bolečih predelov. Nekaterim ljudem ugaja 

eno, drugim drugo. 

Fizioterapija. Fizioterapija vključuje posebne vaje za razgibavanje, vaje za krepitev trebušnih 

in hrbtnih mišic, terapijo s trakcijo in protibolečinsko fizioterapijo. 

Epiduralne blokade. Pri tem posegu z iglo vbrizgamo zdravilo ob hrbtenjačo, kar zavre vnetje 

na mestu hernije. To je učinkovita metoda za zmanjšanje simptomov. Včasih je aplikacijo 

zdravila potrebno večkrat ponoviti. 

Mikrodiscektomija. To je najbolj pogosta operacija pri herniji diska v ledvenem predelu. 

Vključuje odstranitev dela medvretenčne ploščice, ki pritiska na živčne korenine. 

Cervikalna discektomija s fuzijo. To je operacija na vratni hrbtenici, pri kateri odstranimo 

celotno medvretenčno ploščico, da razrešimo pritisk na hrbtenjačo. Na mesto odstranjene 

ploščice se položi kostni nadomestek, ki poskrbi, da se sosednji vretenci zarasteta skupaj. 

 

 

 

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. 


