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МОЖЕ ЛИ ЛУМБАЛНА ДИСКУС ХЕРНИЈА БИТИ ПОВРЕДА НА 

РАДУ? 
Моника Папић1 Саша Лукић2 

Резиме: Обољења интервертебралних дискуса лумбалног сегмента кичме, најчешће су последица 

биохемијских и патоанатомских промена, а настају удруженим дејством генетских, старосних фактора 

али и фактора из радне средине. Лумбална дискус хернија је једна од манифестација обољења 

интервертебралних дискуса. Дизање и ношење терета, флексија и увртање трупа повезује се са већом 

инциденцом лумбалне дискус херније и може бити предмет захтева за признавањем повреде на раду 

и/или болести у вези са радом. Циљ рада је приказ повезаности између патоанатомских промена 

интервертебралног дискуса и утицаја штетности са радног места на основу прегледа научне литературе. 

Лумбална дискус хернија и даље може бити призната као повреда на раду у случају да су испуњени 

одређени услови.  

Кључне речи: дегенерација интервертебралног дискуса, лумбална дискус хернија, повреда на раду, 

радна активност 

CAN LUMBAR DISC HERNIATION BE AN INJURY AT WORK? 

Abstract: Diseases of the intervertebral discs of the lumbar spine are most often the result of biochemical and 

pathoanatomical changes, and are caused by the combined effect of genetic, age and environmental factors. 

Lumbar disc herniation is one of the manifestations of intervertebral disc disease. Lifting, carrying, flexing and 

twisting the trunk are associated with a higher incidence of lumbar disc herniation and may be the subject of a 

claim for recognition as occupational injury and / or occupational disease. The aim of this paper is reviewing 

scientific literature and find out corelataion between pathoanatomical changes of the intervertebral disc and the 

impact of harmfulness at workplace. 

Lumbar disc herniation stil can be recognized as an occupational injury in the event that certain conditions are 

met. 

Keywords: intervertebral disc degeneration, lumbar disc herniation, occupational injury, work activity 

1. УВОД  

Обољења интервертебралних дискуса лумбалног сегмента кичме, најчешће су 

последица биохемијских и патоанатомских промена а настају удруженим дејством 

генетских, старосних фактора али и фактора из радне и животне средине. Дегенерација 

интервертебралног дискуса и лумбална дискус хернија као једна од манифестација 

обољења дискуса, имају велику учесталост током живота сваког човека. Због тога је 

овај здравствени проблем често и предмет судскомедицинске процене од стране лекара. 

Обољења дискуса представљају основу притужби болесника, због немогућности 

испуњавања захтева радног места, остварења зараде али и притужби да су ова обољења 

управо узрокована послом или повредом на радном месту [1]. 

Претходно присутна дегенерација интервертебралног дискуса, флуктуирајућа 

природа клиничке слике и мањак објективних, патоанатомских корелата бола, 

контрадикторност научних доказа о повезаности између посла и обољења дискуса, 

компликују задатак лекара-вештака у процени да ли је дискус хернија последица 

повреде на раду или је последица дегенеративних промена дискуса чији узрок  може 

претежно бити у вези са радом.  
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2. ЦИЉ 

Приказати повезаност између патоанатомских промена интервертебралног дискуса 

и утицаја штетности/опасности са радног места. Разјаснити контрадикторна тумачења 

лумбалне дискус херније у судскомедицинском процесу.  

3. ЕТИОЛОГИЈА ЛУМБАЛНЕ ДИСКУС ХЕРНИЈЕ 

Основна истраживања, пре свега студије Kolo (1987), Anderson (1991), Pope (1992), 

и Vadell (2004) показала су да су спољни фактори део сложене узрочности обољења 

интервертебралног дискуса и играју улогу у њиховој етиологији и патогенези, нарочито 

у погледу последице, као што је лумбална дискус хернија, која подразумева локално 

измештање садржаја интервертебралног дискуса изван границе интервертебралног 

простора [2]. 

Највише пажње је посвећено утицају изложености животне и радне средине као 

фактора ризика дегенеративној болести дискуса, међутим студије које су истраживале 

наследне аспекте су драматично промениле ове концепте. Група аутора истиче да 

фактори из животне и радне средине могу објаснити само мали део дегенерације 

дискуса и закључују да генетски фактори носе важну улогу у дискалној патологији. 

Сегмент кичменог стуба од Th12 до L4 показује 61% варијабилности у односу на 

генетске факторе, 7% чине фактори условљени физичким оптерећењем а 9% условљено 

је годинама живота. Међутим сегмент од L4-S1 показује свега 34% варијабилности због 

генетских фактора, 2% због физичких оптерећења и 7% се сматра да је условљено 

годинама живота [3]. 

Интрадискални притисак зависи од оптерећења тежином, али и од положаја трупа. 

Притисак у диску и његово оптерећење су најмањи при хоризонталном лежању на 

леђима, а највећи приликом седења и савијању према напред, нарочито ако се при томе 

у рукама држи неки терет. Приликом флексије трупа (предње, задње, латералне) 

оптерећење појединих делова дискуса је неједнако. Приликом ротације трупа значајно 

оптерећење трпи фиброзни прстен, односно еластична влакна у њему. 

Експериментално је доказано да додатна, нефизиолошка напрезања кичме на пример 

дизање тешких терета изазива десикацију дискуса, те на тај начин долази до смањења 

њихове висине и волумена.  

Повезаност професионалних фактора са дегенеративним болестима 

интервертебралних дискуса потврђена је у епидемиолошким студијама. Истраживања 

су доказала повезаност између ручног дизања терета и нефизиолошког положаја тела и 

дијагностикованих обољења дискуса [4]. Неке чак указују и на дозно зависни однос 

између дегенеративних промена и  физичког оптерећења [5]. Инересантно је истаћи да 

се различито тумачи утицај великог физичког оптерећења у литератури медицине рада 

и литератури спортске медицине. У студији која је спроведена код дизача тегова  који 

су 26 година дизали терет у у поређењу са групом стрелаца ваздушном пушком, могла 

је да објасни свега 10% варијабилност дегенерације дискуса [2]. 

Дизање и ношење терета, флексија и увртање трупа повезује се са већом 

инциденцом лумбалне дискус херније [6]. Раније рађена студија која је проучавала 

утицај различитих занимања у циљу предвиђања појаве лумбалне дискус херније, 

показала је да је ризик од хоспитализације због лумбалне дискус херније највиши међу 

радницима у индустрији и међу професионалним возачима [7,8]. Друга студија је 

показала да постоји значајна повезаност између екстремне флексије трупом и 
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хернијације диска као и повезаност кумулативног ефекта ношења терета и хернијације 

диска  [6]. 

Потребно је истаћи да студије које су проучавале дегенеративне болести диска на 

нивоу који је подлегао хернијацији показала су да дискус у којем дође до хернијације 

није обавезно дегенеративно измењен [9]. Модик и сарадници су испитивали степен 

дегенерације дискуса који је подлегао хернијацији и доказала су да је у 60% случајева 

дискус дегенеративно измењен а у 8% случајева дегенерација не претходи хернијацији 

[10,11eскладу са  овом студијом су и резултати истраживања Папић М. и сарадника, у 

групи дискектомираних болесника уочена је већа фреквенција хернијације 

интервертебралног дискуса код дискуса са дегенеративним промена већег степена али 

се хернијација не дешава искључиво на нивоу са најизраженијим дегенеративним 

променама. Резултати ових истраживања су сугерисали на значај интерактивног 

утицаја категорије физичког рада и дужине радног стажа као и интеракцију категорије 

физичког рада и пола, на дегенерацију лумбалних дискуса [12,13]. 

4. ДИСКУСИЈА 

Код нагло насталих болова у леђима и нози, постоји природна тенденција да се 

узрок бола повезује са неким спољним догађајем као што су преоптерeћење, 

нефизиолошки положај тела или траума. У процени узрока ових нагло насталих тегоба, 

од стране судскомедицинских вештака, владају различита мишљења. Једна група 

вештака наводи да су дискуси заправо толико снажни, да је већа вероватноћа да траума 

сломи пршљен, него да због преоптерећења настане руптура дискуса. Сматрају да је 

лумбална дискус хернија обољење дискуса и последица је природног процеса старења 

односно дегенеративних промена. Други проценитељи пак целокупан инвалидитет 

пацијента приписују повреди, насталој у једном или више наврата током радне 

активности, те званично признају да је лумбална дискус хернија директно њен резултат 

[1]. 

Због разноврсности тумачења проблема из ове области и тиме узрокованих 

контрадикторних процена, наилази се и на објективну чињеницу да са изузетком мале 

деце, сви људи имају неки степене дегенеративних промена дискуса. Због тога подаци о 

претходном одсуству оштећења интервертебралног дискуса, најчешће потраживани од 

стране провајдера осигурања као доказ пуног телесног интегритета, губе своју 

релевантност, јер се не може претпоставити да је одрасли пацијент имао потпуно 

здраве дискусе пре трауматског догађаја [1]. 

Ако интервертебрални дискус бива оштећен због трауматичног догађаја, 

судскомедицински вештак мора да одлучи да ли ће ставити већи нагласак на већ 

постојеће промене интервертебралног дискуса у смислу дегенерације дискуса већег 

степена које су у вези са радом или ће да тражи новонастале промене 

интерверетбралног дискуса узроковане траумом. Нажалост имиџинг технике су само 

мала помоћ у судскомедицинској процени обољења дискуса. Процену вештака 

компликује и немогућност да се промене виде у обичним радиограмима и CT 

скенирањем, а МRI добијен у време несреће може да указује и на већ присутне 

промене, настале пре несреће, које раније нису изазивале симптоме. Познато је да су 

20% свих протрузија и пролапса асимптоматске [14]. Налаз имиџинг метода врло често 

показује значaјане промене. Међутим клинички налаз је од примарног значaјана за 

процену предходно присутних дегенеративних промена. Протрузије, пролапси, 

остеохондроза или спондилоза могу бити повезане са мало израженим тегобама док с 

друге стране изражене тегобе болесника нису повезане са израженим дегенеративном 
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променама. Због тога је проценитељу од великог значаја да се у процени претходно 

притсутних дегенератвинх промена упозна са ранијим тегобама болесника која су 

захтевала лечење [1]. Значајан је податак о понављаним боловима у слабинкој кичми са 

ирадијацијом у ногу који су захтевали хоспитални третман. Потребно је такође 

сагледати динамику и клинички ток. Тегобе узроковане повредом настају одмах. Тегобе 

узроковане потенцијално трауматским догађајем имају тренд смањивања до потпуне 

резолуције. Ако се тегобе понове, последица су дегенеративних промена. Уколико 

тегобе немају тренд смањивања у периоду након потенцијално траумтског догађаја 

него их радник описује као константне од момента повређивања највероватније су 

узроковане примарно дегенеративном променама, док је удео трауматског догађаја 

минималан. Изузетак би чинила ситуација када трауматски догађај макар и у малом 

степену доведе до хернијације диска која узрокује неуролошки дефицит који захтева 

оперативно лечење. 

Истовремено са проценом претрауматске изражености дегенеративних промена 

неопоходна је и процена механизма и интезитета повређивања. Генерално се сматра да 

уколико су тегобе узроковане обављањем редовних радних активности у смислу 

подизања и ношења терета, односно уколико је физичко оптерећење планирана, вољна 

активност не може се сматрати траматским догађајем. Овакви догађаји који су свесно 

иницирани од стране радника могли би бити и део свакодевних активности невезаних 

за посао.  За разлику од овога изненадна промена и повећање физичког оптерећења који 

није инициран од стране радника и доводи до рефлексне мишићне активности или 

узрокује неуобичајен покрет, може се сматрати повредом. Овакав догађај може довести 

до неуобичајеног повећања интрадискалног притиска, удруженог са савијањем или 

торзијом трупа и изазвати додатно оштећење интервертебралног дискуса [1]. 

Став националних лекарских комисија Републичког завода за здравствено 

осигурање је да се дискус хернија не може признати као повреда на раду, не може 

настати акутно, јер јој претходи хронична еволуција поремећаја. Овакав став 

непризнавања дискус херније као повреде на раду, има за последице да осигураници 

немају право  на тзв. пуно  боловање, могући трајни функционални поремећаји који 

проистекну од предметне повреде не сматрају се трајним последицама повреде на раду 

и осигураници немају право потраживања накнаде за претрпљену материјалну и/или 

нематеријалну штету. 

Национални законски  прописи и подзаконска акта међутим не дефинишу јасно под 

којим условима је дискус хернија болест у вези са радом нити у којим случајевима би 

се дискус хернија могла признати као повреда на раду. 

Због тога, када хернијација дискуса настане акцидентално, у току рада, остваривање 

парва да буде призната као повреда на раду, могућа је искључиво путем судско 

медицинског вештачења [15]. 

Удружење судскомедицинских вештака у медицини рада дала је препоруке и 

услове који морају бити испуњени у случају признавања дикус херније као директне 

последице повреде на раду, засноване на доказима епидемиолошких истраживања и 

стручнх радова из области медицине рада [15]. 

Делатност повређене особе  у време повређивања, механизам настанка предметне 

повреде (маса терета, ергономски услови, карактеристике терета, карактеристике радне 

околине), утврђиванје да ли је радно место процењено као радно место са повећаним 

ризиком (тешко  физичко оптерећење), да ли је у тренутку повређивања запослени имао 

важећи лекарски извештај о извршеном претходном или периодичном прегледу, да ли 
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је извршена обука запосленог за рад на пословима на којима се повредио, су само неке 

од предиспонирајућих фактора у спору [15]. 

Вештачење нематеријалне штете врши се након  годину дана  од повређивања, када  

се,  након  спроведеног лечења и рехабилитације, утврде  евентуалне трајне последице 

повреде на раду [15]. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Лумбална дискус хернија може бити правно призната као последица повреде на 

раду у случају да су испуњени одређени услови. У процени ефекта трауматског 

догађаја на хернијацију дискуса морамо имати индивидални приступ и посебну пажњу 

обатити на претходно постојећи степен дегнерације дискуса, механизам повређивања 

као и клиничку слику и ток након повређивања. Признавање лумбалне дискус херније 

као повреде на раду предмет је судскомедицинског вештачења. 

6. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Kraemer J. Intervertebral Disk Diseases Causes, Diagnosis, Treatment, and Prophylaxis. 

New York: Thieme Medical Publishers; 2009.  

[2] Bawa M, Boden SD. The Epidemiology and Economics of Intervertebral Disc Disease. 

In: Wachinger M, Lauryssen C. The Lumbar Intervertebral Disc. New York: Thieme 

Medical Publishers; 2010. p. 3-9.  

[3] Battie MC, Videman T, Parent E. Lumbar disc degeneration: epidemiology and genetic 

influences. Spine 2004; 29(23): 2679–90. 

[4] Beals R, Hickman N. Industrial injuries of the back and extremities: comprehensive     

evaluation and management. J Bone Joint Surg. 1972; 15A: 1593-611.  

[5] Seidler A, Bergmann A, Jäger M, Ellegast R, Ditchen D, Elsner G, et al.Cumulative 

occupational lumbar load and lumbar disc disease – results of a German multi-center 

case-control study. BMC Musculoskeletal Disorders 2009; 10:48. (doi:10.1186/1471-

2474-10-48). 

[6] Hung Yu-Ju, Shih TT-F, Chen BB, Hwang YH, MaLP,HuangWC, et al.  The Dose- 

Response Relationship Between Cumulative Lifting Load and Lumbar Disk Degeneration 

Based on Magnetic Resonance Imaging Findings.Phys Ther 2014; 94: 1582-93.  

[7] Postacehini F,Cinotti G.Etiopathogenesis.In: Postacehini F.Lumbar Disc Herniation. 

Wien: Springer-Verlag;1999: 151-64. 

[8]  Heliövaara M. Occupation and risk of herniated lumbar intervertebral disc or sciatica 

leading to hospitalization. J Chronic Dis 1987; 40(3):259-64. 

[9] Lama P, Le Maitre CL, Dolan P, Tariton JF, Harding IJ, Adams MA. Do intervertebral 

disc degenerate before they herniated, or after? Bone Joint J 2013; 95-B(8):1127-33. 

[10] Vardhan H, Agrawal N, Raychaudhari C, Vinod D, Mehta R, Patel VV, et al. A cross-

sectional prevalence studi of disc degeneration in a rural population and its relationwith 

age, body mass index and back pain. IJM 2015; 36: 1-13. 

[11] Modic MT, Steinberg PM, Ross JS, Masaryk TJ,Carter RJ. Imaging of degenerative disk 

disease. Radiology 1988; 168: 177–86. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021968187901627


15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

35 

 

[12] Papić M, Papić V, Kresoja M, Munteanu V, Mikov I, Cigić T. Relation between grades of 

intervertebral disc degeneration and occupational activities of patients with lumbar disc 

herniation. Vojnosanit Pregl 2016; 

[13] Папић М. Прогностички фактори за повратак на посао код болесника оперисаних 

због лумбалне дискус херније.Докторска дисертација. Универзитет у Новом Саду, 

Медицински факултет; 2016.  

[14] Jacob M, Akoko L, Kazema R. Lumbar disc degenerative disease: Magnetic resonance 

imaging findings in patients with low back pain in Dar Es Salaam. East Cent Afr J Surg. 

2015; 1:122-31.  

[15] Говедарица В. Проблематика и препоруке за судскомедицинско вештачење 

лумбалне дикус херније као повреде на раду, У: Судскомедицинско вештечење у 

медицини рада. Једанаести симпозијум са међународним учешћем. Зборник радова, 

Свет рада. 2/2011;158-64.  

 


