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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

 

BOLEČINA V KRIŽU ‒ LUMBALGIJA 
 

 

 
 

 

 z bolečino v križu se v življenju vsaj enkrat sooči skoraj vsak, 

 pogosto je posledica naših napak ‒ nepravilne drže, dvigovanja težkih bremen, telesne 

neaktivnosti, prekomerne telesne teže, 

 s pravilnim ravnanjem lahko bolečino v križu preprečimo ali jo vsaj hitreje ublažimo ‒ 

navadno že brez zdravniške pomoči, 

 bolečina v križu ima dobro prognozo, saj v večini primerov mine sama od sebe, 

 pri majhnem deležu pacientov se bolečina v križu pojavi zaradi bolezni notranjih organov ali 

je posledica resnih tumorskih in vnetnih sprememb, 

 zdravniško pomoč moramo poiskati TAKOJ, če bolečino v križu spremljajo: težave z 

odvajanjem blata in vode, omrtvičenost v presredku in predelu spolovil, mravljinčenje, 

zbadanje ali oslabela mišična moč v eni ali obeh nogah, nestabilnost v pokončnem položaju 

in težave pri premikanju nog, 

 zdravnika je priporočeno ob bolečini v križu obiskati tudi, če bolečina ne mine v 4‒6 tednih 

ali postaja celo močnejša, če je bolečina zelo huda in se ne zmanjša ob jemanju 

protibolečinskih zdravil, če vas bolečina zbuja iz spanja, če bolečino v križu spremljajo še 

drugi znaki kot so povišana telesna temperatura, hujšanje in splošno slabo počutje. 
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LEDVENA HRBTENICA 

 

Ledvena hrbtenica je sestavljena iz petih vretenc in medvretenčnih ploščic med njimi. 

Medvretenčne ploščice so ključne za normalno biomehaniko hrbtenice. Delujejo kot blažilci sil, ki 

delujejo na hrbtenico, in so odgovorne za prenašanje večine osne obremenitve. Največjim 

obremenitvam je hrbtenica izpostavljena pri dvigovanju bremen, teku in sedenju brez opore. Manj 

je obremenjena pri hoji, najmanj pri ležanju. Živčevje ledvene hrbtenice sestavljajo končni del 

hrbtenjače ter živčne korenine in živci, ki izstopajo iz hrbtenice skozi odprtine med sosednjimi 

vretenci. 

 

 

DEGENERATIVNI PROCESI NA LEDVENI HRBTENICI 

 

Degenerativni procesi se na ledveni hrbtenici pričnejo po puberteti, kar je prej kot na drugih 

organih. Na hitrost teh procesov vplivajo poleg starosti tudi genetska nagnjenost, kajenje in 

dolgoletne mehanske obremenitve. Posledica tege dejavnikov je dehidracija in znižanje 

medvretenčne ploščice. To vodi v njeno izbočenje ali iztisnjenje v hrbtenični kanal ‒ diskus hernija. 

V ledvenem delu hrbtenice lahko pride do pritiska na živčne korenine, ki oživčuje spodnje 

okončine, ali na korenine, ki oživčujejo mehur, mišice zapiralke in zunanje spolne organe. Pride 

lahko tudi do zdrsa vretenca – spondilolisteze in nestabilnosti. Postopno se poveča obremenitev 

malih sklepov med vretenci, kar povzroči njihovo obrabo ‒ spondiloartrozo. Zaradi kostnih 

izrastkov, ki rastejo v hrbtenični kanal, pride do zožitve le-tega ‒ spinalne stenoze. 

 

 

POGOSTOST BOLEČINE V KRIŽU 

 

Bolečina v križu se vsaj enkrat v življenju pojavi pri 70 do 80 odstotkov ljudi. Vsak trenutek občuti 

bolečino v križu 15 do 20 odstotkov ljudi. Bolečina v nogi je pridružena bolečini v križu pri četrtini 

pacientov. 

 

Bolečina v križu je večinoma občasna, zmerna in traja kratek čas. Le približno 5 odstotkov ljudi trpi 

za kronično bolečino, pri 1 odstotku pa je bolečina tako huda, da onemogoča normalne dnevne 

aktivnosti. Slaba polovica ljudi ima po prvi epizodi bolečinsko epizodo vsaj enkrat letno, je pa 

napoved za spontano prenehanje bolečine ob kateri koli ponovitvi bolečinske epizode dobra. V 

večini primerov do trajne bolečine ne pride. 

 

 

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA BOLEČINO V KRIŽU 

 

Dejavniki tveganja na delovnem mestu: ponavljajoče sklanjanje, rotacijske obremenitve ledvene 

hrbtenice, dvigovanje bremen, dalj časa trajajoča prisilna drža, sedenje. 

Ob že prisotni bolečini v križu prekomerna telesna teža predstavlja dodatni dejavnik tveganja, da 

bolečina postane trajna. 

 

K pojavu bolečine v križu dodatno prispevajo tudi psihosocialni dejavniki, kot so čustvena 

napetost, nezadovoljstvo z delovnim mestom, anksioznost in depresija. 

Možnost nastanka bolečine je večja tudi pri nosečnicah. 
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NASVETI ZA PREPREČEVANJE BOLEČINE V KRIŽU 

 

 

1. Vzdržujte za vašo telesno višino idealno telesno težo. 

2. Pazite na pravilno držo med stanjem in sedenjem. 

3. Med dolgotrajnejšim sedenjem večkrat spreminjajte položaj, vstanite in se sprehodite vsako 

uro. 

4. Psihični pritiski in stresi vaše telo pretirano napenjajo in vplivajo na slabo držo, zato 

poskrbite za razvedrilo in sprostitev. 

5. Pravilno dvigujte bremena ‒ z izravnano hrbtenico in pokrčenimi koleni. 

6. Pri delu pazite na pravilen položaj hrbtenice, izogibajte se prisilni drži. 

7. Nosite udobno, stabilno obutev. 

8. Poskrbite za ustrezno ležišče in vzglavnik. 

9. Redno izvajate vaje za raztegovanje in krepitev hrbtnih in trebušnih mišic. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


