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Akut deréktáji fájdalmak ( 4 hétnél rövidebb idejű panaszok) 

 gyöki tünetek (gyakoribb panasz az érzészavar, 

izom gyengeség, reflex      kiesés, fokozott 

fájdalmak ) 

  okok: protrusio, hernia – stenosis – gyöki 

kompresszió  

 

Krónikus deréktáji fájdalmak    

   okok: szerteágazóak , nehezen azonosíthatóak     



     

 a rendkívül pontos, részletes anatómiai leképezés  

 segítség a terápia megválasztásában          

  számos járulékos patológia   

  panasszal összefüggő (?) 

  tüneteket nem magyarázó 

 további teszteket, vizsgálatokat eredményezhet 

 A fájdalom eredete: individuális megítélés ( tünetek, szakma ) 

 Patológiás elváltozások:        

   panaszos   

   panaszmentes   

Panaszmentes betegek CT 35% kóros eredmény,  (Wiesel) 

             MR 20% hernia 1 stenosis (60 év alatt) ,  

             57% kóros-    37% hernia-            (60 év fölött) 

 



 Akut deréktáji fájdalom és gyöki tünetek         MR eredmények  246 beteg 

         150 LBP                          96 radikuláris tünetek 

 Kezdeti MR után:    6 hét konzervatív terápia 

 Kezelés megtervezése az MR elött 

 LBP:          hernia 30%      protrúzió 27%       norm. 43% 

 Gyök:         44%                    21%                35% 

 3 leletező 79%-ban értett egyet a degeneratív porckorong megítélésében 

 2 értett egyet 20%- ban 

 1 %-ban nem értettek egyet 

 Nem volt összefüggés a herniációk száma és kiterjedése- valamint a panaszok 

között 

 72 % discus hernia – 33% regrediált, vagy eltünt, 6 hét kezelés után és 2/3  6 

hónap után 

 



 A  CT/ MR vizsgálatnak nincs szerepe a konzervatív terápia 
megtervezésében 

 Klinikai vizsgálat + RTG         

  kivétel : gyulladás / tumor 

 

 Indokolt a vizsgálat ischias esetén:  valós gyöki szimptóma 
meglétekor 

         klinikai vizsgálattal igazolt gyöki irritácio esetén 

         4-6 hetes eredménytelen konzervatív kezelés után  

 

 M. Modic Radiology 2005, 237:597-604. 
 



Krónikus deréktáji fájdalmak 

 

 Diagnosztikus dilemma   RTG, CT/ MR, nukleáris medicina 

 RTG: fejlődési variációk, scoliósis, spondylolysis, átmeneti 

csigolyák, degeneratív elváltozások 

 CT: discus hernia, canalis spinalis stenosis, sacrum- 

sacroiliacalis terület , kisizületek, általában a 

csontelváltozások, instabilitás 

 MR: discus- zárólemezek elváltozásai, környező lágyrészek 

eltérései (szalagok), gyulladásos kórképek, sacrum- 

sacroiliacalis betegségek 

 SPECT- PET :sacroileitis, insufficientia törés, gyulladás 



Fájdalom forrás kimutatása, igazolása            

 15% panaszos,   

 70 év fölött  44% 

 Diagnosztikus spinalis injekció: 

       több szintet érintő panaszok 

       eltérés a panaszok helye és a képi eredmények között 

       nincs képi elváltozás 

       műtéti beavatkozás elött, ha ez kívánatos 

 Terápiás spinális injekció indikációi:  

 konzervatív kezelés kiegészítése 

 műtét nem jön szóba 

 postoperatív fájdalom ( késedelmes javulás) 

 terápia kényszerű leállítása            

 Kis ízület- sacroiliacalis ízület  - discográfia 

 Szelektív gyöki inj.- discográfia- kis ízület – sacroiliacalis ízület 

     



Kisízületi injekció (Lidocain + K.A.) 



Discographia (Lidocain +K.A.) 

Porckorongszakadás 



Átmeneti csigolyák okozta fájdalmak 

 

 Bertolotti szindróma 

Castellvi klasszifikáció : I-IV. osteoarthritis 

 ízület a pr. transversus és a sacrum között ( II.) 

  fúzió+ ízület a sacrummal ( IV. ) 

 

 Mechanikus stressz, csont szcintigráfia 

 

L.Nardo Radiology 2012, 265 n2. 497-503 





Spondylolysis, instabilitás 

 SPECT/CT 

 átmeneti csigolya 

 zárólemez elváltozás  

processus spinosus 

SI ízület 

 kis ízületi elváltozások, hipertrófia 

 spondylolysis 



Baastrup. Bursitis SPECT/CT 



Instabilitás  

Visszatérő akut deréktáji fájdalmak, mely mechanikai stressz következménye 

 

 Funkcionális rtg felvételek – szegényes összefüggés 

 CT: 

 kisízületi aszimmetria, subluxatió, recessus stenósis 

 3mm translatio, 10’ rotáció   fokozott elmozdulás, oldal ir. Elmozdulás 

 Kis ízület, porckorong, szalagok, izmok 

 

 Degenerativ istabilitás  

 degeneratív spodylolystesis  

  discus – osteophyták – lig.flavum, l.long.post. – discus bedomb., recessusok szűkülete 

,szalagok lazulása 

 Kis ízületi arthrósis – hipermobilitás 

 Neurogén claudicatio – kétoldali gyöki fájdalom-érzés és motoros zavar  



Degeneratív spondylolisthesis 



 Gyulladásos elváltozások         MR 

      Pyogén spondylitis      csigolya test   T1↓       T2↑  

                                        zárólemez 

                                        porckorong 

                                        környezet                              KA. Halmozás 

     TBC spondylitis        paraspinális terület  abnormális jeladás 

                                    sima  vékony tályog fal 

                                    subligamentosus terjedés- több szint 

     Brucellosis  -  aspergillus fertőzés  (porckorong T2 alacsony jel!) 

 Atípusos jelek:          egy csigolya érintett , vagy + egy porrckorong  

                                 csak 2 csigolya test     good disc – bad news 



Pyogen spondylitis. Epiduralis tályog 



Spinális infekció/degeneratív- nem fertőzött gyulladások 

 Modic 1. degeneráció 

 akut Schmorl hernia     gyűrűszerü magas T2 ,       

porckorong ép 

  neuropathiás gerinc : vákum f.,kis ízület, alacsony T2   

 Insufficientia törés     

 sacrum- H jel csont szcintigráfia, CT, MR 



Modic I. típusú degeneráció 



Akut Schmorl-hernia 



 Sacrum     - sacroileitis             Spondyloarthropathia    ASAS 

 

 Korai fázis     anti- TNF terápia, jó reakció          MR biomarkerként 

      3 hónap –deréktáji fájdalom, 45 év alatt: 

  akut gyulladás- csontvelő edéma vagy osteitis 

 HLA- B27 , klinikai jellegzetességek  

 CT:  I.A  rés 4mm    I.B  rés 2mm    II.A   egyenetlen kontúr   II.B  eróziók 

           III.A  sclerósis    III.B                IV.A  híd képz.        IV.B ankylósis teljes 

     MR:       gyulladás jelei, zsíros infiltráció          KA: synovitis / effúsió 

             gradiens-echo szekvenciák: csontvelő edema, capsulitis, synovitis, 

enthestis 

          SUBCHONDRALIS VAGY PERIARTICULARIS  CSONTVEŐ EDEMA 

        23% nem specifikus derékfájdalomnál , 7% -ban egészséges kontroll 

csoportban 



SPA. Oedema. Synovitis T2 , T1 FatSat post.contr. 



Monitorozás 

 

  a gyulladás kvantifikálása 

 Diffúzió súlyozás , dinamikus KA. 

   Diffúziós koefficiens - ADC  a perfúziós kapilláris hatást /extracelluláris 

víz diffúziót köti össze: magas ADC érték a gyulladás fokával arányos 

 Gaspersic:  jó összefüggés ADC csökkenés/ klinikai- labor paraméterek 

között 

 Skeletal Radiol 2008:37(2) 123-131. 

 Dinamikus KA  ROI időaktivitás görbe  (porc vagy periarticuláris 

terület) 

 Microerek,és az intersticiális tér   halmozási faktor meghatározható 

                                                    halmozási grádiens    



SPA Kezelés előtt és után ADC 



 Discus degeneráció komplex biokémiai és gyulladásos folyamat (citokinek 
interleukin I, metabolitok változása metalloproteinazok,  növekedési faktor) 

 T2 relaxaciós idő, T1p idő konstans, diffúzio, spektroszkópia, izotópok: 
követhető biokémiai és gyulladásos  elváltozások, neurotrofikus faktor 

 Minimális invazív terápia- a folyamat befolyásolása 

 Pfirrmann  

 I, II normális( gyermek- felnőtt)     

 III.változott jel   

 IV. magasság 

 V.   IV.+ jelváltozás 

 T2 relaxatios idő  – korrelál a víz tartalommal, proteoglycan szinttel, 
kollagénnel   

   Pfirrmann III. 20-50% alacsonyabb T2 relaxatio,  Hernia ↓ 

 T1p idő konstans, GAG tartalom , makromolekulák és víz mozgási interakciói 

 Biokémiai változások a porcban            alacsony a fájdalmas discusban  

 magas szenzitivitás/ specificitás     alacsony proteoglikán és víz tart. 

 Diffúzió KA adás  discus/ csigolya  nukleus nem/discus igen-lokálisan 



MR spektroszkópia 

 

 Laktát, alanin, lipid   halmozódás     fájdalmas PK 

specimen 

 Alacsony proteoglikán, GAG/ kollagén, GAG/ laktát, 

laktát/kollagén magas 

 

PET       

 gyulladt PK-        fokozott FDG felvétel 

 betegek szelektálása / szint meghatározása 



MR Spektroszkópia 

Normál és patológiás porckorong 



T1p és T2 súlyozású képek 

Az V. porckorongban csak a T1p kóros 



 Újabb terápiás lehetőségek / új képalkotás 

PK-ba juttatott : növekedési faktor, gyulladás 

gátló, proteináz gátló,  

  intracellularis regulátor anyagok, genek vagy 

sejtek beültetése 

 



                       Képalkotás szükségessége  

 csak ha megváltoztathatja a beteg kezelését, sorsát 

 Műtéti beavatkozás előtt, az anatómiai / patológiai 

elváltozások tisztázására 

 Fájdalom eredetének igazolása- terápia 

megválasztása 

 Korai diagnózis – gyulladásos elváltozások (sacrum) 

 DD:      gyulladás/ tu 

 

 Klinikus és Radiológus sokkal szorosabb együtt 

működése 


