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Kétszer ad, aki gyorsan ad! Semmit sem ad, aki 
késlekedik! 
Várólista termeli a krónikus derékfájásban 
szenvedőket és rokkantakat! 
 
Megoldás: Prioritások. Az akut derékfájásban 
szenvedő primér ellátása háziorvosi feladat! 



Central Disc Protrusion causes Compression of the Cauda Equina 

Disc Protrusion 

Cauda Equina 



Akut, specifikus derékfájásban szevedők ellátása. 
Betegfelvilágosítás! 
 
 Canda szindróma   sürgős MR és műtét 
 porckorongsérv vagy primér    
 tumor okozta   
   
 metasztázis okozta  gyógyszer 
     műtét 
     sugár 
 
 SpA okozta   szteroid lökés 
     biológiai kezelés  
     műtét 
 



Porckorongsérv okozta akut paresis 
 
ha erős fájdalom kíséri   műtét 
ha nincs fájdalom    konzervatív kezelés 
 

Osteoporosisos csigolyakompresszió fájdalomcsillapítás 
     fűző 
     vertebro- vagy kyphoplasztika 
 



Primér vagy metasztikus tumor   műtét 
      onkológiai kezelés 
 
bakteriális spondylitis, spondylodiscitás  2 hétig iv majd 
      per os antibiotikum 
 



Akut, aspecifikus derékfájásban szenvecők ellátása 
Betegfelvilágosítás! 
 



Kifejezett radicopathiával 2-4 nap fekvés, 
 utána mobilizálás 
 szteroid+Lidocain inj. 
 a megfelelő gyökre, sacralis 
 epidurális inj. 
 per os szteroid lökés, 
 TNF a gátlás!! 
 isiász infúzió 
 Neodolpasse infúzió 
 isiász borogatás, 
 fájdalomcsillapítás, 
 ha nem javul 2-3 hét alatt 
 MR, műtét 
 





Akut derékfájás pszeudoradicularis 
ishialgiával  szteroid + Lidocain paravertebrálisan 
 
leggyakrabban kisízületi 
szindróma okozza  + m piriformisba 
    gyulladáscsökkentés 
    mobilizáció, manipuláció 
 

Femoralgia, látszólag szabad 
gerinc mozgással radiculopathiának megfelelő kezelés 
Hyperextenzio L3-as radicularis fájdalmat vált ki 





Nagyfokú antalgiás tartás 
radicularis tünet nélkül radiculopathiának megfelelő 
    kezelés 
 
Jól el tudja húzni derekát a gyöktől 



Kétoldali paravertebrális izomspazmus kivizsgálás 
gyanús specifikus derékfájásra, Ritex, relaxáció 
de lehet izomeredetű NSAID 
 analgetikum 
 



500 mozgásszervi panaszos katona közül Good  32%-ban a 
m. quadratus lumborumban állapította meg a fájdalom okát. 

 
 

  Good MG, Lancet, 1942, 2, 597-598. 

 





M. quadratus lumborum szindróma 
okozta panaszok: 
 

– „Mély” fájdalom ülés, állás során. 
– Előre- és oldalhajlás korlátozott, fájdalmas. 
– Lépcsőnjárás fájdalmat okoz. 
– Fekvésben fordulás, ülésből felállás fáj. 
– Trochanter táji fájdalom; köhögés, tüsszentés a 

fájdalmat fokozhatja. 



M. quadratus lumborum szindróma tünetei: 
  

– Ellenoldalra convex scoliosis. 
– A lumbalis lordosis kiegyenesedik. 
– Az előre- és hátrahajlás, valamint az egészséges 

oldalra, esetleg mindkét oldalra hajlás korlátozott. 
– Az izom ereje gyengül. (Egészséges oldalon fekve 

az alsóvégtagokat rögzítve, a beteg nem tudja 
vállát elemelni a vizsgálópadról 20-30o –ra 
abdukált csípővel). 



Kiváltó okok: 
  

– Akut trauma, túlterhelés 
– Hideg, huzat 
– Krónikus túlterhelés (statikai ok) 
  
– Másodlagos: mozgásszervi 
      ok 
   viscerális  

 



Akut myofasciális fájdalom szindróma triggerpont 
 megszúrása,  
leggyakrabban túlterhelés okozza fizioterápiás 
 kezelése 
triggerpontok: myogetosis, enthesopathia 
interspinosus szalag, Copeman hernia 
 



A triggerpontban: 
– kontrahálódott sarcolemma, 
– pH magasabb, 
– P - anyag,  bradykinin, szerotonin, norepinephrin, 

TNF-α, IL-1β tartalom magasabb, 
– EMG-vel  az elektromos aktivitása erősebb 

 
Tünetek: 

– sajgó, mély fájdalom, 
– izommerevség, 
– kisugárzó fájdalom, 
– szorongás, stressz, hideg, tartási rendellenesség kiváltja, 
– izomgyengeség, 
– fáradtság, 
– alvászavar 













A gerincbetegség igen sokszor reaktív, vagy védekező 
izomspasmust okoz, s később már ez tartja fenn a 

panaszokat és tüneteket. 



A fájdalom olyan, mint az ellenség! 
Mozogj állandóan és az ellenség nem fog rajtad! 
A fájdalom sem! Ha sokáig ülsz, nem tudsz majd 
felállni! 
 

G. Patton tábornok 


