
krę go słu pa, jed nak czę ściej do cho dzi do prze rwa nia ciąg -
ło ści wię za dła (C, eks tru zja) i prze pu kli na mo że wtar gnąć
do ka na łu krę go we go, a nie kie dy ulec se kwe stra cji, two -
rząc prze pu kli nę wol ną lub mi gru ją cą (D). W in nych
wy pad kach ma te riał ją dro wy zo sta je za trzy ma ny pod wię -
za dłem po dłu żnym tyl nym (E) i ule ga za klesz cze niu po -
mię dzy za my ka ją cy mi wro ta prze pu kli ny włók na mi pier -
ście nia, co wy klu cza po wrót do sta nu nor mal ne go.
W koń cu, ma te riał prze pu kli no wy mo że ze śli zgnąć się pod
wię za dłem po dłu żnym w kie run ku do- lub od gło wo wym (F).
Ta od mia na na zy wa na jest mi gru ją cą prze pu kli ną pod wię -
za dło wą.
Ob ja wy bó lo we dol nej czę ści grzbie tu po ja wia ją się w mo -
men cie, gdy prze pu kli na za czy na na ci skać na po wierzch nię
wię za dła po dłu żne go tyl ne go i pod ra żnia za koń cze nia bó -
lo we.
Ucisk wy wie ra ny na ko rze nie ner wo we po wo du je z ko lei
ból ko rze nio wy, któ re mu za le żnie od lo ka li za cji nada wa ne
są róż ne na zwy. Dla przy kła du, w przy pad ku pod ra żnie nia
ner wu kul szo we go sto so wa ne by wa okre śle nie rwa kul szo -
wa. Przy jed no cze snym bó lu dol nej czę ści grzbie tu i rwie,
sto su je się ter min lum ba go z rwą kul szo wą.

Pod wpły wem si ły kom pre syj nej isto ta ją dra mia żdży ste go
mo że „wy cie kać” w ró żnych kie run kach.
Je śli włók na pier ście nia są cią gle wy star cza ją co wy trzy ma -
łe, zwięk szo ny na cisk mo że po wo do wać mi gra cję sub stan -
cji ją dro wej do wnę trza trzo nu krę gu przez ustę pu ją ce
po wierzch nie krą żko we. Stan ta ki na zy wa ny jest prze pu -
kli ną we wnątrz krę go wą (ryc. 91).
Nie daw ne ba da nia do wio dły, iż pier ścień włók ni sty wy ka zu -
je pierw sze ob ja wy de ge ne ra cji w po sta ci pęk nięć o ró żnej
dłu go ści już po 25 ro ku ży cia. Pod wpły wem osio we go ob cią -
że nia kom pre syj ne go ma te riał ją dro wy mo że za tem wsu -
wać się do wnę trza po wsta łych kon cen trycz nych lub, czę -
ściej, pro mie ni stych szcze lin (ryc. 92). Mi gra cja w kie run ku
przed nim po ja wia się naj rza dziej, na to miast prze pu kli na tyl -
na, a szcze gól nie tyl no -bocz na, to nie mal nor ma.
Dla te go też, po ści śnię ciu krą żka (ryc. 93) część sub stan -
cji ją dro wej prze su wa się ku przo do wi, lub, znacz nie czę ściej,
ku ty ło wi, gdzie mo że do trzeć do tyl nej kra wę dzi pier ście nia
włók ni ste go i wię za dła po dłu żne go tyl ne go (ryc. 94).
Po pęk nię ciu pier ście nia (A, pro tru zja) ma te riał prze pu kli -
ny, cią gle po łą czo ny z cen trum ją dra, mo że zo stać uwię zio -
ny pod wię za dłem po dłu żnym tyl nym (B, pro lap sja). Ist nie -
je pew na szan sa na wy co fa nie go za po mo cą tech nik trak cji
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wię za dła mi to reb ko wy mi oraz bocz ną kra wę dzią wię za dła
żół te go. Od te go pun ku uszko dzo ny przez ucisk ko rzeń sta -
je się źró dłem bó lu od czu wa ne go w od po wia da ją cym mu
re jo nie cia ła, a nie kie dy na wet wy wo łu je upo śle dze nie od -
ru chów (np. osła bie nie od ru chu ze ścię gna Achil le sa przy
uci sku na ko rzeń S1) oraz za bu rze nia ru cho we w po sta -
ci po ra że nia mię śni.
Ob raz kli nicz ny (ryc. 99) jest uza le żnio ny od po zio mu, na
któ rym wy stę pu je prze pu kli na, i od te go, któ ry z ko rze ni ner -
wo wych zo stał uci śnię ty:
• Prze pu kli na na po zio mie L4–L5 (1) i ucisk ko rze nia L5

da ją ból w tyl no -bocz nej czę ści uda i ko la na, na bocz -
nej po wierzch ni pod udzia, bocz nej czę ści pod bi cia sto -
py oraz grzbie to wej po wierzch ni sto py, aż do pa lu cha;

• Prze pu kli na na po zio mie L5–S1 (2) i ucisk ko rze nia S1
da ją ból na tyl nej po wierzch ni uda, ko la na i pod udzia
oraz na bocz nej kra wę dzi sto py, aż do pal ca ma łe go.

Za pre zen to wa ne go po wy żej uogól nie nia nie na le ży bez -
względ nie trak to wać ja ko pew nik, gdyż prze pu kli na na po zio -
mie L4–L5 mo że znaj do wać się nie co bli żej li nii środ ko wej
cia ła i uci skać jed no cze śnie ko rze nie L5 oraz S1, a cza sa -
mi na wet wy łącz nie S1. Pod czas chi rur gicz nej eks plo ra cji
prze strze ni L5–S1 po dej mo wa nej na pod sta wie do mnie ma ne -
go uci sku ko rze nia S1, moż na nie wy kryć żad nych ob ja wów
de ge ne ra cji, któ re są zlo ka li zo wa ne je den po ziom wy żej.
Prze krój czo ło wy (ryc. 99) uka zu je, iż rdzeń krę go wy
koń czy się na po zio mie L2, a po ni żej znaj du je się sto żek
rdze nio wy (CM). Jesz cze bar dziej od gło wo wo wo rek opo -
no wy obej mu je wiąz kę ko rze ni ner wo wych na zy wa ną ogo -
nem koń skim. Ko rze nie w pa rach wy cho dzą na ze wnątrz
krę go słu pa przez ko lej ne otwo ry mię dzy krę go we. Wo rek
opo no wy koń czy się na po zio mie S3 (D). Splot lę dźwio wy
(PL), utwo rzo ny przez ko rze nie L3–L5 da je po czą tek ner -
wo wi udo we mu (F). Splot krzy żo wy (PS), utwo rzo ny przez
pień lę dźwio wo -krzy żo wy, tj. ko rzeń L5 i ga łąź łą czą cą
z L4 (LS), oraz ko rze nie S1–S3, da je po czą tek ner wo wi kul -
szo we mu (I).

Ogól nie ak cep to wa nym po glą dem jest, iż prze pu kli na
krąż ka mię dzy krę go we go po stę pu je w trzech eta pach
(zob. ryc. 94), jed nak roz po czy na się tyl ko po wcze śniej szym
uszko dze niu krą żka w wy ni ku ku mu la cji mi kro ura zów oraz
po roz po czę ciu pro ce su de ge ne ra cji pier ście nia włók ni ste -
go.
Prze pu kli na krą żka po wsta je naj czę ściej w wy ni ku pod no -
sze nia cię żkich przed mio tów z moc nym zgię ciem tu ło wia.
• W fa zie pierw szej (ryc. 95) ruch zgię cia wy wo łu je spłasz -

cze nie przed niej czę ści krą żka i otwie ra prze strzeń mię dzy
trzo na mi krę gów w czę ści tyl nej. Ma te riał ją dro wy prze -
su wa się ku ty ło wi przez po wsta łe wcze śniej szcze li ny
w ob rę bie pier ście nia;

• W fa zie dru giej (ryc. 96), tuż po unie sie niu cię ża ru, si -
ła kom pre syj na zgnia ta ca ły krą żek, co rap tow nie wy -
py cha ma te riał ją dro wy na ze wnątrz, do punk tu, w któ -
rym ze tknie się on z wię za dłem po dłu żnym tyl nym;

• W fa zie trze ciej (ryc. 97), kie dy tu łów jest już nie mal
pro sty, wro ta prze pu kli ny zo sta ją za mknię te przez zbli -
ża ją ce się do sie bie i do ci ska ne po wierzch nie krą żko we
trzo nów, a prze miesz czo ny ma te riał ule ga za blo ko wa niu
pod wię za dłem po dłu żnym. W ta kiej sy tu acji po ja wia się
na gły, ostry ból w dol nej czę ści grzbie tu, bę dą cy pierw -
szym eta pem roz wo ju lum ba go z rwą kul szo wą.

Pierw szy, ostry ból mo że ulec zła go dze niu sa mo ist nie lub pod
wpły wem le cze nia, jed nak w wy ni ku po wta rza nia się po dob -
nych ura zów wiel kość prze pu kli ny wzra sta i na ru sza ona
prze strzeń ka na łu krę go we go. W tym miej scu prze miesz czo -
ny ma te riał ją dro wy wcho dzi w kon takt z któ rymś z ko rze -
ni ner wo wych, bar dzo czę sto z ko rze niem zwią za nym z ner -
wem kul szo wym (ryc. 98).
Prze pu kli na zwy kle za czy na się w tyl no -bocz nej czę ści
krąż ka, gdzie wię za dło po dłu żne tyl ne jest naj cień sze, i pro -
gre syw nie na ci ska na przy na le żne ner wo wi kul szo we mu
ko rze nie ner wo we do mo men tu, aż ze tkną się one z tyl ną
kra wę dzią otwo ru mię dzy krę go we go, tj. ze sta wa mi mię dzy -
wy rost ko wy mi wzmac nia ny mi to reb ką sta wo wą, przed ni mi
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