
Mindenem fáj!? 

 

Dr. Nusser Nóra 

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum 

Közhasznú Nonprofit Kft. (2022) 



Fájdalom 

Nociceptív fájdalom: szövetkárosodás (fizikai, 

mechanikai, kémiai) – szomatikus – viszcerális  akut 

Neurogén fájdalom: neurodegeneratív megbetegedések 

(övsömör, agyvérzés, gerincsérv) okozta neuropátiás fájdalmak 

(idegkárosodás)  égő, zsiborgó, állandó 

 Pszichogén fájdalom: testi ok nélkül, lelki ok miatt 
 

 

 Lefolyás/időtartam szerint: 

 Akut 

 Krónikus (> 3 hónap): centrális és peripheriás szenzitizációhoz „fájdalom 

személyiség”, sokszor depresszió kialakulásához vezet 

 



Egyéb csoportosítások 
 

Degeneratív: 
• terhelésre, indításkor, késői stádiumban állandóan RIM: 

rövid), pihenés enyhíti 
• DE: mindig van több-kevesebb gyulladás!  nyugalmi fájd. 

 

Gyulladásos: 
• Nyugalomban, reggel jelentkezik, mozgásra szűnik 

RIM>60 perc 

• Meleg fokozza, lüktető, feszítő 



Fájdalom 

 Fájdalom receptor  d- és C-típusú rost (vékony rost) 

 Gerincvelői „kapu-mechanizmus” (Melzack-Wall): 

 Vastag rostokon a GV-be érkező ingerek gátolhatják a 

fájdalom továbbítását  

  TENS ez alapján hat 

  Érintés is hathat így: masszázs, tapaszok, simogatás 

 

 Pain matrix: A fájdalomingerek többlépcsős feldolgozási folyamatban 

vesznek részt, és csak az agyban, az úgynevezett fájdalom-mátrixban dől el, 

hogy abból valóban fájdalom lesz-e, és milyen vegetatív kísérő tünetek, 

illetve érzetek, érzelmek (pl. félelem) jelennek meg.  

 Viselkedési válaszok: memória, félelem, összevetés, 

érzelmi, motoros válaszok 

 



Centrális szenzitizáció 
 Krónikus fájdalom  hátsószarvi gátló neuronok pusztulása 

 Na és Ca csatornák és cholecystokinin receptorok expressiója 

fokozódik  morfin (endorfinok) hatását antagonizálják 

 Fájdalom küszöb, fájdalom tolerancia csökken  egyre több 

felesleges fájdalom inger jut az agyig  agyi fájdalom-

processzálásban részt vevő struktúrák túlérzékenyek, majd 

atrophizálnak 

 Fájdalom  szorogás  csökkent fájdalomtolerancia 

 (MR, PET, funkcionális MR) 
 

 MOZGÁS (stressz) ENDORFINOK Endorfinok szabadulnak fel a 

hosszú órák alatt végzett folyamatos edzések alatt is. Ez a folyamat – jól megfigyelhetően – 

akkor történik, amikor a munkavégzés, vagy sportolás intenzitása a még kontroll alatt tartható 

és a magas intenzitású között van, és a fizikai megterhelést végző személy nehezen lélegzik. 

Ez a szint egyébként megfelel annak az időpillanatnak, amikortól az izmok elkezdik a tárolt 

glikogén "elégetését".  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munka_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sport
https://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glikog%C3%A9n


Krónikus fájdalom syndroma 

Kialakulás: 
 pszichés trauma, egy negatív élmény "hív be" egy régi 

fájdalomemléket: a pszichés trauma állandósul  a 

fájdalomemlék is rögzül (gyakran egy-egy testtájékra vetül) 

 Az esetek többségében azonban a krónikus fájdalom 

szindróma eredője egy sérülés vagy betegség. 

 Tipikus eset, hogy a fájdalom miatt az érintett nem tud nyugodtan aludni. 

Kis idő múlva a kialvatlanság rányomja bélyegét a nappalokra is, egyre 

nehezebb lesz koncentrálni, és megbirkózni az addig is jelenlévő 

fájdalommal. Sokaknál a munkavégzés is veszélybe kerül, ami újabb 

komoly stresszforrást jelent. Emiatt még több alvászavar jelentkezhet, 

megromolhatnak az emberi kapcsolatok, egyre kibírhatatlanabbnak tűnik 

a fájdalom, végső soron jelentősen romlik az életminőség. Az ördögi kör 

bezárult. 

 



Krónikus fájdalom syndroma 

7 tipikus tünet: 
 Közepes vagy annál súlyosabb, nem múló fájdalom, égő, 

nyilalló, bizsergő vagy tompa fájdalomérzet. (fej, ízület, hát, izom) 

 Szorító, merev érzés, szinte állandó diszkomfort érzet. 

 Tartós fáradtság, kimerültség. 

 Álmatlanság, alvászavarok. 

 Csökkent nappali aktivitás, csökkenő libidó, megnövekedett 

pihenési igény. 

 Hangulatváltozás, amely az ingerlékenységtől a szorongásig, 

depresszióig terjedhet. 

 Valamilyen téren (munkában, szociális kapcsolatokban, 

alkalmazkodásban) jelentkező képességcsökkenés. 

 



Fájdalom felmérése 

 VAS (vizual analog scale) skála: 
• Fájdalom erősségét objektivizálja 

0 (nincs fájd.)   (elviselhetetlen fájd.) 10 

    10 cm 

 

Neuropátiás fájdalom diagnózisában segít: 

 DN4 kérdőív (gyors) 

• Neuropátiás és nociceptív fájdalom elkülönítése 

• Nem alkalmas a fájdalom erősségének megítélésére! 

 PainDetect (részletesebb) 



Menopausa 
 Ösztrogén hiány hatásai: 

 Lassuló keringés  porc táplálás csökken  fokozott 

arthrosis 

 Porcbontás fokozódik (II-kollagén)  töredezett, rugalmatlan 

porc 

 Víz megkötés csökken  rugalmatlan szövetek 

 Gyulladás fokozódik  fokozott arthrosis 

 Fájdalom tolerancia csökken  fokozott fájdalom érzet 

 Csökkenő alapanyagcsere  hízás  fokozott terhelés 

 



Öregedés 
 Izom mennyiség, izom erő csökken 

 

 

 80 éves korra az izomsejtek száma fele a fiatalokénak.  

 20-21 éves korban a test tömegének 45 %-át képezi a vázizomzat 

 70 éves kor felett 27 %-ra változik.  

 az izomerő csökkenése nem érinti egyenletesen az összes 

izomcsoportot: pl a lábizomzat ereje gyorsabban csökken, mint a kéz 

szorítóereje.  járás bizonytalanság, egyensúly zavar  esések 

https://sportorvos.hu/veteran-sportolok/


Nem muszáj beletörődni 

 Az öregedés velejárója, elkerülni nem lehet. 

 Befolyásoló tényezők:  

 a genetikai és környezeti tényezők,  

 a táplálkozás, az elhízás,  

 az életmód és a stressz  
 

 A test leépülése tehát életmódváltással lassítható. 
 A mindennapos mozgás például elengedhetetlen 

 gyalogoljunk, kerékpározzunk  

 vagy ne használjunk liftet, egy-két megállót gyalogoljunk.  

 A táplálkozás szintén nagyon fontos:  

• csökkentett kalória bevitelre.  

• vitaminpótlás is, melyek közül legfontosabb a D-vitamin, illetve a kalcium és a 

magnézium.  

 Stressz csökkentés, időnkénti lelassulás, megállás. 

 



 



Derékfájdalom 



Anatómia 

 

 

 

 



 A populáció 85%-nak (60-80%) egyszer  volt/lesz 

derékfájdalma 

 

 14%-a tart több, mint két hétig 

 

 CSAK 4% (1,5%)-nak vannak ischiászos tünetei 

 70% rándulás, húzódás, görcs! 

 10% degeneratív discus, facet ízület 

 4% OP törés 

 3% canalis spinalis stenosis 

 < 1% SNSA 



Krónikus derékfájdalom 
 Kb 80%-ban 3 ok: 

 Discuson belüli szakadás (nincs hernia)  a discusból 

származik a fájdalom 

 Ülve és előrehajolva fokozódik a nyomás a discusban 

(discusra)  fokozódik a fájdalom 

 Fiatal korban 40% 

 Facet ízületi arthrosis 

 Állva (nyomás), forgáskor (mozgás) fokozódik a fájdalom 

 Fiataloknál 15%, idős korban (65 év felett) 35-40% (15-52%) 

 Izoláltan: 4% 

 Boncolás: 57% (20-29 év), 93% (40-49 év), 100% (>60 év) 

 SI ízület (10-15-20%) 

 

 

 



Ágyéki gerinccsatorna szűkület 

 A veleszületett (kongenitális) 

 ritka, a tünetek általában 30-40 év között jelentkeznek. 

 A másodlagos (szekunder)  

 gyakoribb, 60 éves vagy annál idősebb korosztályban nyilvánul 

meg. 

 Okok: A sárga szalag (ligamentum flavum) megvastagodása, a 

kis ízületek arthrosisa, hypertrophiája, osteophyta képződés, 

degeneratív spondylolisthesis 

 Tünetei 

 Derékfájdalom, alsó végtagi zsibbadás 

 neurogén spinális klaudikáció (klasszikus tünet) ! 

 60%-ban kétoldali a lábfájdalom 

 

 

 

 



Piriformis syndroma (PS) 

 (“The Fat wallet syndrome” or “deep buttock syndrome” ) 

 Patofiziológia: primer (15%), secunder: macro-, microtrauma, ischaemia 
 

 Okok: 

 Túlterhelés (rossz edzés): hosszú kihagyás után, túl gyors intenzitás 

növelés (futás, gyaloglás)  

 Hosszú ülés, vezetés, vastag pénztárca a farzsebben.  

 Feszes, spasztikus izmok a deréknál, csípőnél, fenéknél 

 A feszes, túl erős izom nyomja a n. ischiadicust 

 Tünetek: 

 Isiászos fájdalom a fenék mélyén, AV-ba sugárzik 

 Izomfájdalom (gyengeség): lokális, feszülő fájdalom 

 Bizsergés, zsibbadás is lehet 

 Ülés sokszor fokozza 

 Terápia: nyújtás 

 

 



Piriformis nyújtás 



Trigger pontok 

 Pubmed-ben „myofascial trigger point”: 1137 találat 

 Cochrane adatbázis: 422 találat 
 

 Myofasciális trigger pont: izomra specifikus pontok 

 1. tenderpont: nincs kisugárzó fájd. 

 2. látens trigger pont: tapintáskor kisugárzó fájd.  

 3. aktív trigger pont: tapintás nélkül is kisugárzó fájd. 

• fájdalmas és specifikus fájdalom mintázatot hoz létre nyugalomban és 

mozgásra is 

• mozgás beszűkülést okoz 

• mechanikus stimulálásra tapintható kis „ütéssel” reagál a trigger pont  

 Kialakulás okai: 

 Túlerőltetés, ismétlődő terhelés, sérülés, túlnyújtás (reflexes védekezés), 

hideghatás (légkondi), mozgáshiány, metabolikus elégtelen táplálkozás, 

dehidratáció. 

 

 

 

 
 



m. gluteus medius és minimus 
 Medence stabilizálás: abd. (med.) / flex-berot.(ant.) / ext-kirot. (dors.)  

 Abductio-berotáció 

 Panasz: derékfájdalom/kisugárzó, keresztcsont tájék; 
gyalogláskor fáj (fenék, csípő); azonos oldalon nem tud aludni 

 Ok: túl sok járás/futás, egy lábon állás, injekció, túl sok ülés 
(pénztárcán/keresztezett lábbal), SI ízületi dysfunctio 

 Ddg: isiász, bursitis troch., SI dysfunctio, L4,5, S1. 
radikulopathia, pirifromis sy. 

 Trendelenburg teszt (med.) 

 



Terápia 

 Nyugalomba helyezés, meleg kezelés 

 Gyógyszeres: 

 Fájdalom csillapítás, főleg NSAID 

 Izomlazítás (Mydeton, Sirdalud) 

 Lokális szteroid/Lidocain injekció (gyöki gyulladás esetén jó) 

 Infúziós kezelés: Neodolpasse infúzió (diclofenac, orphenadrine),  

       Ischiás infúzió (szteroid, metamizol, Mg) 
 

 Konzervatív terápia: Fizioterápia (ha már tud mozogni a beteg) 

 Gyógytorna: gerinc torna, törzs izom (core izom) erősítés, 

McKenzie torna, manuálterápia, lágyrész technikák 

 Elektroterápia: TENS, leszálló galván, UH, mágnes terápia 

 Balneoterápia, masszázs 

 



Életmódváltás 

 Fizikai aktivitás fokozása 

 Napi 8-10000 lépés (okos óra használata segít) 

 Törzsizom erősítés (has, hát, derék), FONTOS: helyes kiinduló helyzet! 

 Rendszeres nyújtás (pl. jóga) 

 Fascia technikák: Self Myofascial Release: saját izompólya 

felszabadítása. Az SMR hengerrel (más nevek: pilates henger, a 

foamroll, a TP Grid, nanohenger), de teniszlabdával is lehet. 

 

 

 



Helyes ülés 

 

 

 



Ülést segítők 



Helyes terhelés 



Fájdalom csillapítás:  
Adjuváns szerek 

 Antidepresszánsok 
• Triciklikus antidepresszánsok 

• Depresszióban használatosnál alacsonyabb dózisok. 

• Lassan áll be (3 hét)  

• Glaucomában ellenjavalt 

 Mellékhatások 

• szájszárazság, tachycardia, gyengeség, szédülés, vizelet retenció 

néhány hét után elmúlnak 

 Anticonvulzív szerek 
• Carbamazepin: fokozatos felépítés, a szokásosnál alacsonyabb dózisok 

(200-300mg/nap) 

• Gabapentin 

• Pregabalin 

 



Non invazív fájdalom csillapítás 

 Pszichológiai módszerek 
• Relaxáció 

• Hypnosis 

• Pszichoterápia  

• Tartósan fennálló fájdalom (1 éven túli) fixáltságának 

megszüntetése 

• Invazív módszerekhez előszelekció (SCS) 

 Fizikai módszerek 
• Elektroterápia 

• Masszázs 

• Akupunktura 

• Gyógytorna módszerek: aerob aktivitás, manuálterápia, 

triggerpont 



Összefoglalás 

 Fájdalom: bio-pszicho-szociális komponensek 
 

Menopausa, öregedés: természetes folyamatok 

Derékfájdalom:  

 Discus helyett minden más is fájhat 
 

 

Megoldás: aktív terápia + elfogadás 

 Életmódváltás: rendszeres testmozgás  

• Kardio mozgás + Izom erősítés + NYÚJTÁS = egyensúly 



 




