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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

 

CERVIKOBRAHIALGIJA 
 

Do cervikobrahialgije pride, kadar je živčna korenina v predelu vratne hrbtenice stisnjena ali 

razdražena na mestu, kjer se odcepi od hrbtenjače. To povzroči bolečino, ki se širi od vratu 

preko rame proti prstom na roki. Lahko povzroči tudi mišično šibkost in slabši občutek za dotik 

na koži, ki obsega celotno področje od vratu do prstov na rokah. 

Cervikobrahialgijo pogosto povzročijo spremembe v hrbtenici, ki so posledica staranja telesa, 

kot je na primer artritis. Pri mlajših ljudeh pa je najpogosteje posledica nenadne poškodbe, ki 

povzroči hernijo medvretenčne ploščice. 

V večini primerov lahko cervikobrahialgijo zdravimo z neinvazivnimi metodami, kot so 

protibolečinska zdravila in fizioterapija. 

 

 

ANATOMIJA 

 

Vašo hrbtenico sestavlja 24 kosti, ki se imenujejo vretenca. Ta so zložena drugo na drugega in 

povezana med seboj tako, da sestavljajo hrbtenični  kanal, ki ščiti hrbtenjačo. 

Cervikobrahialgija je posledica bolezenskih procesov v prvih sedmih vretencih, ki tvorijio 

vratno hrbtenico. Preostali deli hrbtenice so še: 

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

signale iz možganov v mišice in nazaj. Živčne korenine izstopajo iz hrbtenjače skozi odprtine 

(nevroforamne) med vretenci. 
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Medvretenčne ploščice. Med vretenci se 
nahajajo prožne medvretenčne ploščice ‒ 
diski, ki delujejo kot vzmeti ter blažijo 
obremenitve med gibanjem. 

Medvretenčne ploščice so ploščate valjaste 
oblike in so sestavljeni iz dveh komponent: 

 Annulus fibrosus. To je močna in prožna 
zunanja vezivna ovojnica. 

 Nucleus pulposus. To je mehko, 
želatinasto jedro diska. 

 

 

 

 

VZROKI 

 

Cervikobrahialgijo najpogosteje povzročijo degenerativne spremembe v hrbtenici, ki so 

posledica normalnega procesa staranja. Če se pojavi pri mlajših ljudeh, je navadno posledica 

zdrsa medvretenčne ploščice – hernije. 

Degenerativne spremembe. S staranjem se začnejo diski v hrbtenici tanjšati in izbočati. V 

njih se zmanjša količina vode, zaradi česar izgubijo svojo elastičnost.  

S tanjšanjem diskov se vretenca približujejo drugo drugemu. Telo se na seseden disk odzove 

tako, da spodbudi rast dodatne kostnine oz. kostnih izrastkov ob vretencih. Ti izrastki se 

imenujejo spondilofiti. Povzročajo povečano stabilnost in zmanjšano gibljivost hrbtenice, lahko 

pa nehote povzročijo tudi zožitev nevroforamnov – majhnih odprtin na obeh straneh hrbtenice, 

skozi katere izstopajo živčne korenine. Na tem mestu kostni izrastki dražijo in pritiskajo na 

živčne korenine, kar povzroča bolečino. 
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Degenerativne spremembe v diskih imenujemo spondiloza ali spodniloartroza. Te spremembe 

so normalne in se pojavljajo pri vseh ljudeh. Skoraj polovica vseh ljudi, ki so srednjih let ali 

starejši, ima obrabljene medvretenčne diske ali ukleščen živec, pa jim to ne povzroča nobenih 

težav. Ni še znano, zakaj se simptomi razvijejo samo pri nekaterih ljudeh, pri drugih pa ne. 

Hernija diska. Do hernije pride zaradi pritiska želatinastega jedra na zunanji vezivni ovoj. Če 

je zunanji ovoj poškodovan, ga lahko želatinasto jedro na najšibkejšem mestu pretrga. Kadar 

se poškodovani disk pretrga v smeri proti hrbteničnemu kanalu, lahko pritiska na zelo 

občutljive živčne korenine v hrbtenjači, kar povzroča bolečino. Do hernije diska pogosto pride 

pri poškodbah ali nenadnih sunkovitih gibih z glavo. 

 

 

Pri herniji diska želatinasto jedro pretrga 
zunanji vezivni ovoj in pritisne na živčno 
korenino. (Na sliki sta prikazana pogled 
od zgoraj in s strani). 

 

 

SIMPTOMI 

 

V večini primerov se bolečina pri cervikobrahialgiji začne v vratu in se širi vzdož roke po delih, 

ki jih oživčuje poškodovana živčna korenina. Navadno je bolečina pekoča ali ostra. Določeni 

gibi, raztegovanje, obremenjevanje vratu ali obračanje glave lahko dodatno ojačajo bolečino. 

Drugi simptomi so še: 

 mravljinčenje ali občutek zbadanja v prstih ali dlani, 

 šibkost mišic v rami, roki ali dlani, 

 izguba občutka za dotik in bolečino. 
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ZDRAVLJENJE 

 

Pomembno je vedeti, da se večina pacientov s cervikobrahialgijo sčasoma pozdravi brez 

zdravljenja. Pri nekaterih pacientih bolečina izgine relativno hitro, v nekaj dneh ali tednih, pri 

drugih pa lahko traja tudi dalj časa. 

Pogosto se zgodi, da se cervikobrahialgija, ki se je izboljšala sama od sebe, ponovi. Tudi pri 

ponovitvah se stanje navadno izboljša brez posebnega zdravljenja. 

Konservativno zdravljenje 

Začetno zdravljenje cervikobrahialgije je konservativno. Med metode konservativnega 

zdravljenja spadajo: 

Mehka vratna opornica. To je podložen obroč, ki si ga ovijemo okoli vratu in ga pritrdimo s 

trakovi. Zdravnik vam lahko svetuje, da nosite opornico in tako omogočite mišicam v vratu, da 

počivajo, hkrati pa zmanjšate premikanje vratu. To pomaga zmanjšati pritisk na živčne 

korenine. Opornico je priporočljivo nositi samo krajši čas, ker lahko njeno dolgotrajno nošenje 

oslabi mišice vratu. 

Fizioterapija. Določene gibalne vaje lahko olajšajo bolečino, ojačajo vratne mišice in povečajo 

gibljivost vratu. V nekaterih primerih lahko z raztezanjem nežno raztegnemo sklepe in mišice v 

vratu, ter zmanjšamo pritisk na živčne korenine. 

Zdravila. Zdravnik lahko za lajšanje simptomov predpiše zdravila. 

 Nesteroidna protivnetna zdravila. Zmanjšajo bolečino, ki jo povzroča stisnjena ali vneta 

živčna korenina. 

 Kortikosteroidi. Kratkoročno zdravljenje z kortikosteroidi lahko ublaži bolečino, ker 

zmanjšajo oteklino in vnetje okoli živčne korenine. 

 Opioidi. Ta zdravila so namenjena pacientom z močno bolečino, ki je ostale metode 

zdravljenja niso uspele oblažiti. Navadno se opioide predpisuje zgolj za kratek čas. 

 Mišični relaksanit. Uporabljajo se, kadar zdravnik oceni, da del bolečine izvira iz mišic. 

  



Oznaka: NV-054 Verzija: 1.0 Velja od: 22.05.2020 Stran 5 od 5 
 
Naziv: Informacije za paciente CERVIKOBRAHIALGIJA 

Operativno zdravljenje 

Če vam konservativno zdravljenje po določenem času ne uspe olajšati simptomov, vam lahko 

zdravnik priporoči operacijo. Obstaja več različnih kirurških posegov za zdravljenje 

cervikobrahialgije. Kateri poseg vam bo zdravnik priporočil, je odvisno od različnih dejavnikov,  

tudi od tega,  kakšne simptome imate in kje poteka bolezenski proces, ki vam povzroča 

težave. V večini primerov je potrebno odstraniti prizadeto medvretenčno ploščico in zatrditi 

sosednja vretenca. 

 

 

 

 

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. 

 


