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AKUT DERÉKFÁJÁS 
(szakszerűen, korszerűen) 



Diagnózis régen   (- és ma?) 

• Derékfájdalom – Röntgen – degenerativ jelek és 

                                                      fejlődési anomáliák 

 „Megtaláltuk a fájdalom okát!”   

NEM: alaki eltérés marad - a fájdalom múlik 

(Manapság : „MR – mutatja az okot!”  NEM!)  

IRÁNYELVEK kimondják : a képalkotás nem arra való, 
hogy kimutassuk a fájdalom okát! (Internet: cave!) 

MAI FELFOGÁS: A derékfájás= epizód, tünetcsoport,    
nem pedig állandósult betegség  

Mai beteg : „Porckorongsérvem van, itt az MR!” 

 

 

                                        



Diagnózis ma: kizáráson alapul 
Keresnünk kell  
1. Specifikus („bizonyítható”) okokat 
    daganat; gyulladás;  
    OP törés;  
     kisugárzó gyöki  fájdalom, isiász (discus-hernia) 
Ha ilyen nincs: 
3.„Idiopátiás” vagyis nem specifikus derékfájás 
      Lényege: tüneten alapuló eredményes terápia, 
       az ú.n. „pontos ok” kimondása nélkül 
  
Bálint Géza: Cave! Minden isiászban MR?      (1. és 3.?) 

 
 



Akut derékfájás -  alapelv 
 Kezelés és vizsgálat (MR) sémásan 

- 1. Specifikus derékfájás (daganat, gyulladás) 
      - vizsgálunk, nem kezelünk, definitív ellátásra küldjük, nem fürdőbe 
 
-2. Szemi-specifikus derékfájás (+ gyöki fájdalom) - isiász 
     -főleg kezelünk. Akkor vizsgálunk, ha műtét kell (MR) 
 
- 3. Nem-specifikus derékfájás, nincs kisugárzó fájdalom - lumbago 
       - csak kezelünk, nem vizsgálunk   
                                  nem adunk ál-magyarázatot (MR)   
HA NINCS JAVULÁS =  MINDEN ESETBEN DIAGNOSZTIKUS REVIZIÓ KELL 
      1. és 2. közös : jól megfogható oka van 
      2. és 3. közös : „pontos ok” nélkül is kezelhető 
 



„Specifikus” ok klinikai gyanújelei:  
piros zászlók 

• Életkor (50 felett, 20 alatt 

• Fájdalom nyugalomban, mozgásra enyhül 

• Poz. anamnézis (daganat, tbc stb.) 

• Reggeli gerincmerevség 30- 60 perc 

• Általános tünetek, fogyás, láz 

• Labor eltérések (We, CRP, fvs,AP, paraprot.) 

• Osteoporosis, törés kis erőbehatásra 

• Gyengült immunvédekezés (DM, steroid) 

• Progrediáló, kétoldali tünetek 



„SPECIFIKUS” DERÉKFÁJÁS 
ISMÉRVEI 

• Kóroki diagnózis lehetséges, szükséges 
• Hátterében komoly ok 
• Kisugárzó fájdalom lehet, ritkán nincs  
• Figyelmeztető jelek- piros zászlók- vannak 
• Fájdalom főleg éjjel, hajnalban 
• Reggeli gerincmerevség 30- 60 perc 
• Fájdalom mozgásra enyhül 
• Stagnáló- progrediáló lefolyás  
• Labor szükséges, MR is  
• Oki terápia szükséges (esetleg műtét is) 
                                               

 



SZEMI – SPECIFIKUS DERÉKFÁJÁS 

- Jellemzője a kisugárzó, gyöki fájdalom 
    Spontán és terápiára javulás 
   „Pontos ok” csak nem javuló esetben keresendő 
 
Kimutatható okok: discus- elváltozás; kisízületi artrózis; 
           szűk lumbalis csatorna; gyöki Tarlov- ciszta 
           HA GYÖKI FÁJDALMAT OKOZNAK 
 
- Pszeudo- radicularis fájdalmak  
- OP fractura kis erőbehatásra 



„NEM SPECIFIKUS” DERÉKFÁJÁS  
Nincs  kisugárzó, gyöki fájdalom 

• Okot nem ismerjük, csak tüneti diagnózis lehet 
        (régen: „mechanikus”, „mozgásszervi” stb.) 
• Figyelmeztető jel nincs (piros zászló) 
• Fájdalom nappal vagy „mindig” 
• Mozgás, munka, terhelés váltja ki 
• Pihenésre enyhül 
• Reggeli gerincmerevség 5-10 perc 
• Képalkotás nem szükséges, labor lehet 
• Konzervatív th: javulás, műtét nem kell 

 



BIO 

PSZICHO SZOCIÁLIS 

MA: DERÉKFÁJÁS BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS MODELLJE 
(Bio=szervi= anatómiai= morfológiai stb. ok) 



„SÁRGA ZÁSZLÓK” 
(Pszicho-szociális tényezők gyanújelei) 

Anamnesis: a panasz nem következetes, nem tárgyilagos 

Betegvizsgálat: a beteg túloz, színlel 

Derékfájással kapcsolatos rossz beállítódás, hiedelem 

(pl. az, hogy a derékfájás komoly betegség, károsodás) 

(beteg: csoda-kúra, passzív kezelés jelent megoldást) 

Fájdalommal kapcsolatos rossz beállítódás 

(a fájdalom kerülése, hajlam az inaktivitásra) 

Munkával kapcsolatos problémák 

Érzelmi, hangulati zavarok, depresszió 

 



(Krónikus) derékfájás 
(nem specifikus derékfájás) 

MR-BIO 

PSZICHO-SZOCIÁLIS 

Cauda szindróma 

BIO 

PSZICHO-SZOCIÁLIS 
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Bálint G, Szebenyi B: 
A derékfájás diagnosztikája és terápiája. 
(Módszertani levél) 
LAM, 1997, 7. ,242-254 



Diagnosztikánk kiindulópontja, háttere: 
lumbalis gerinc 

ép discusép discus

discus protrusiodiscus protrusio

discus herniadiscus hernia

tömeges herniatömeges hernia

ép gyökép gyök

gyöki irritatiogyöki irritatio

gyöki kompressziógyöki kompresszió

cauda kompressziócauda kompresszió

Lumbális szakaszLumbális szakasz

Discus degeneráció következményeiDiscus degeneráció következményei
Radicularis syndroma

oka: 97% discus hernia,
1-3% daganat, gyulladás

Radicularis syndroma
oka: 97% discus hernia,
1-3% daganat, gyulladás



A betegvizsgálat első lépése: 

A sürgősség megállapítása : van vagy nincs; 
 
Visceralis ok felismerése- (appendix; vesekő; stb) 
Cauda szindróma     (10 OOO-ből 1) 
Frissen kialakult paresis 
„Tűrhetetlen fájdalom” ( gyöki; OP fractura) 
 
Teendő: azonnali megfelelő elhelyezés: 
 ELŐRE    MEGSZERVEZETT KAPCSOLATOKON MÚLIK 



Cauda szindróma 
(vizelési zavar!) 

 
CaudaCauda--szindrómaszindróma (vizelési, székelési zavar)(vizelési, székelési zavar)

Veszélyeztetett betegek:Veszélyeztetett betegek:
50 év felett; trauma (50 év felett; trauma (comprcompr. . csigolyafractúracsigolyafractúra))
fájdalom nyugalomban, éjjel (fájdalom nyugalomban, éjjel (tutu; gyulladás); gyulladás)
előzményben daganatos betegsége l ő z m é n y b e n  d a g a n a t o s  b e t e g s é g

fogyás, lázfogyás, láz
laboratóriumi jelek (laboratóriumi jelek (WeWe; AP, ; AP, paraproteinparaprotein))
diabetesdiabetes mellitusmellitus; alkohol; drog; alkohol; drog
kortikoszteroidkortikoszteroid terápiaterápia
kétoldali fájdalomkétoldali fájdalom
terápia ellenére terápia ellenére progrediálprogrediál



Derékfájás: multidiszciplináris ügy 
Vizsgálata: multidiszciplináris 

• Mozgásszervi (gerinc, csipő stb.-) + neurológiai vizsgálat 
• Vizelési zavar + gyöki fájdalom + nyújtási jel,  
• + patella- Achilles-reflex + paresis 
 
Fő kérdések: 1. Van-e kisugárzó fájdalom? 
                            2. Az gyöki jellegű-e?  
     
 Beteg számára fő info: Van-e „idegbecsípődés”? 
         Ha nincs: nem specifikus lumbago áll fenn (MR nem kell)  
 
Derékfájás: főleg (háziorvos) és reumatológus kezébe való 
                     (Ők széles spektrummal foglalkoznak) 



Legfőbb: 3 gyöki fájdalom megállapítása 



Gyöki fájdalom jellegzetességei 

• Fájdalom éles csíkszerü, beteg kirajzolja 

• Gyakran ugyanott zsibbadás(spontán) 

• Köhögés, hasprés fokozza 

• Nyújtási manőverrel reprodukálható 

• Összefügg a gerinc mozgásával 

• Nyugalomban, bizonyos pózban enyhül 



Pseudo-radicularis fájdalom 
( reumatológusok terepe!) 

• Lokalizációjában hasonlít, de jellegében eltérő, 
csak utánozza a gyöki fájdalmat 

• Nem a discus, hanem egyéb folyamat okozza 
(sacroileitis; bursitis trochanterica; perif.        
alagút szindróma stb.) 

Ex iuvantibus terápia rámutat az okra 

(pl.bursa troch. infiltrálása) 

 



Gyöki irritációra utaló ún. nyújtási tünetek 
(szubjektív panasz reprodukálása)  



NYÚJTÁSI JEL, MŰFOGÁSSAL 
(szuperponálást is leleplező vizsgálat) 





Lumbago 
- vertebralis 
tünetcsoport 



Klinikai diagnózis elengedhetetlen, 
(mert a radiológiai értékeléshez is kell) 

• SÜRGŐSSÉG (indokolás) 

 

• Isiász (a gyök megjelölésével : L5, S1 vagy L4 

• Lumboischialgia  - atipusos gyöki vagy pseudo-radicularis is  

• lumbago – nem specifikus derékfájás (akut- krónikus) 

                        nincs kisugárzás, gyöki jel 

• ( Intermittáló spinalis claudicatio, inkább krónikus) 

 

• NEM DIAGNÓZIS!: discopathia; st. p. laminectomiam ; 

                                      st. p. fract. vert. , etc. 



Klinikai (irány)diagnózis birtokában 
a radiológus segítségét kérjük 

 

 

 

• Köszönöm a figyelmet! 



KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK 

- Rutin labor (A BETEG KORÁBBI LELETEI) 
- Röntgen:      - ha nincs piros zászló - 
            
 lumbago: gyógyítsuk, ált. nem kell Rtg. 
            
 lumboischialgia : 2-4 hét után, ha nem javul 
 
- CT, MR 
    



Spondylogén (nem vascularis) 
intermittáló claudicatio 

(canalis spinalis stenosis) 
(néha akut panaszként) 

Kerek Ovoid 

Szűk 

Lumbalis canalis  
spinalis 

anatómiai variációk 


