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A Gerincfájdalomhoz Hozzájáruló Neurobiológiai Mechanizmusok 

 

A gerincfájdalomnak nem csupán egyetlen egy patofiziológiai mechanizmusa van. 

Az összes lentebb felsorolt mechanizmus rendelkezik valamennyi empirikus támasszal arra vonatkozóan, 
hogy szerepe van a gerincfájdalom élményének kialakításában, és mutatott valamiféle összefüggést a 
gerincfájdalom jellegzetességeivel, úgymint a fájdalom intenzitása, időtartama vagy a fájdalomhoz 

társuló rokkantság. Az esetek 85-95%-ában továbbra sem eldöntött kérdés, hogy pontosan mi okozza a 

gerincfájdalmat, melyet ilyenkor nem specifikusként klasszifikálunk. Valószínű, hogy ezek közül a 
mechanizmusok közül számos egymással kölcsönhatásban van vagy átfedő folyamatokat tükröznek, 
amelyek genetikai, epigenetikai, individuális és életmódbeli tényezőkkel kombinálódva végezetül 
krónikus gerincfájdalomhoz vezetnek. A pontos mechanizmusok és interakciók a legnagyobb 
valószínűség szerint különbözőek az egyes személyekben, ami azt jelenti, hogy az egyes betegek számára 
releváns mechanizmusok azonosítását és kezelését célzó folyamatos kutatási erőfeszítések 
elengedhetetlenek. Ez a tájékoztató kiadvány röviden összefoglal néhány olyan perifériás és 
többségében centrális neurobiológiai mechanizmust, amelyek hozzájárulhatnak a gerincfájdalom 

kialakulásához. A gerincfájdalom specifikus okait, pl.: törések, infekciók, autoimmun betegségek, 

ideggyöki kompressziók, stb. nem tárgyaljuk, mivel kórélettani hátterüket és a kezelésüket jobban 
értjük.  

A gerincfájdalomban szenvedő emberek eltéréseket mutatnak a perifériás idegrendszerükben.  

1. Gyulladást, szenzitizációt és a spinális képletek beidegzésének megváltozását figyelték meg 
gerincfájdalomban szenvedő emberekben és a gerincfájdalom állatmodelljeiben.  

Még porckorong-herniációt követő egyértelmű idegi kompresszió hiányában is (ami a gerincfájdalom egy 
specifikus oka némely esetben) olyan eltérések alakulhatnak ki a perifériás idegrendszerben, melyek 

hozzájárulhatnak a gerincfájdalom kialakulásához. Például, tanulmányok kimutatták a musculoskeletalis 
struktúrák gyulladását gerincfájdalomban szenvedő emberek szérumában és szövetmintáiban [6; 12; 

14]. Továbbá állatmodellek demonstrálták, hogy a csigolyák közti porckorong kompressziója és 

degenerációja összefüggést mutat a gyulladásos mediátorok emelkedésével, a porckorong 

megnövekedett érző beidegzésével és plasztikus változásokkal mind a perifériás, mind a spinális érző 
neuronokban [22; 23]. Ezek az eltérések arra utalnak, hogy a csigolyák közti porckorong degenerációja 
kapcsán kialakuló fájdalom hátterében biológiai mechanizmus áll.  

A gerincfájdalomban szenvedő emberek eltéréseket mutatnak a fájdalmas ingerre való 
érzékenységben. 

  

2. A fájdalmas ingerre, különösen a nyomásra való érzékenység fluktuálhat a derékfájdalommal, de 

nem úgy tűnik, hogy összefüggésben lenne a jövőbeni fájdalommal vagy rokkantsággal.  
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A fájdalmas nyomásingerre való érzékenységet extenzíven vizsgálták gerincfájdalomban élő emberek 
körében. Azt feltételezik, hogy lokális vizsgálat során észlelve a jelenség perifériás szenzitizációt tükröz, 
ugyanakkor centrális mechanizmusok generalizáltabb szenzitizációját jelezheti, amikor távoli pontokon 
vizsgálva is észleljük [3]. A legtöbb esetben a nyomási fájdalomküszöb csökkent gerincfájdalomban 
szenvedő emberek körében, fájdalommentes személyekhez viszonyítva [7], ami arra utal, hogy a 

gerincfájdalomban szenvedő emberek lokális hiperszenzitivitást tanúsítanak a nyomásra. Továbbá 
bizonyított, hogy kiváltképp a súlyos vagy kiterjedt gerincfájdalomban szenvedő betegek szintén 
kiterjedt nyomási hiperalgéziát mutatnak [7]. Számos tanulmány mutatta ki, hogy a hiperalgézia együtt 
fluktuál a fájdalom intenzitásával és visszatér a normálishoz a fájdalom megoldódásával (tekintet nélkül 
arra, hogy a fájdalom elmúlása kezelés hatására vagy természetes lefolyás kapcsán történt) [7; 19; 20; 

26; 31]. Arra is bizonyíték van, hogy ezeknek a küszöböknek nincs prognosztikai értéke [16; 18; 25]. 

Mindent egybevetve, ez arra utal, hogy a nyomásra való lokális és kiterjedt hiperszenzitivitás, vagy a 

palpációra való érzékenység mint klinikai korrelátum, jó eséllyel nem ad semmilyen betekintést a 

jövőbeni prognózisra vonatkozóan, de eszköz lehet arra, hogy megerősítsük és/vagy monitorizáljuk a 

fájdalom állapotában idővel bekövetkező változásokat.  

3. A derékfájdalomban szenvedő embereknél gyakran észlelhetők megnövekedett fájdalom 

facilitációs mutatók (pronociceptív mechanizmusok), de ezek a fennálló nocicepció 
következményei lehetnek. 

Számos kutatócsoport számszerűsítette a fájdalom időbeni szummációját gerincfájdalomban szenvedő 

betegekben, a fájdalom percepciójában vagy az ismételt fájdalmas stimulációt követő reflexes 
visszahúzásban való növekedés vizsgálatával. Ez a mutató gyakran megemelkedik derékfájdalomban és 
valamilyen fokú összefüggést mutat a fájdalom súlyosságával [7; 21]. Valójában, mivel ez egy viszonylag 

homogén észlelet, néhány tanulmány úgy vélte, hogy a facilitáció reflexmutatói diszkriminációs eszközök 
lehetnek derékfájdalomban szenvedő betegek esetében. Azonban frissebb bizonyítékok arra utalnak, 
hogy ez a megemelkedett facilitáció elmúlhat, amint a fájdalom alábbhagy, így lehetséges, hogy csupán 
az aktuálisan fennálló nocicepciót tükrözi vissza, egybecsengve az eredeti teoretikus magyarázatokkal 
[15].  

4. A gerincfájdalomban szenvedő embereknél alacsonyabb endogén gátló mutatók (antinociceptív 
mechanizmusok) észlelhetők. 

Számos pszichofizikai tanulmány használta a kondicionált fájdalommodulációt, egy olyan tesztet, ami 

megmutatja, hogy az egyes személyek milyen jól gátolják egy fájdalmas inger élményét egy másik 
tónusos fájdalmas stimulus jelenlétében, hogy összehasonlítsák az endogén leszálló inhibitoros funkciót 
gerincfájdalomban szenvedő és nem szenvedő emberek között. Ezek a tanulmányok meta-analizálva 

arra utaltak, hogy a gerincfájdalomban szenvedő emberek csökkent értékeket mutattak a kontrollokhoz 

képest, ami összefüggésben állt a derékfájdalom fennállásának időtartamával és súlyosságával [7; 21]. 

Funkcionális mágneses rezonancia képalkotással végzett (functional magnetic resonance imaging, fMRI) 

tanulmányok szintén csökkent konnektivitást találtak a prefrontális régiók és a periaqueductális 

szürkeállomány között [38], ami egy kritikus jelentőségű régió a leszálló fájdalommoduláló útvonalakra 
gyakorolt agykérgi hatások integrálásában. Ezt úgy interpretálták, mint annak a csökkent képességét, 
hogy az agykéreg kezdeményezze a leszálló fájdalomgátlást. Jelenleg nem egyértelmű, hogy a leszálló 
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inhibitoros kapacitás alulműködése súlyosbodik-e az idővel, ha a fájdalom fennáll, mint ahogyan azt 

megfigyelték idegsérülést követően emberekben és állatokban is [5; 9], vagy pedig 

predisponál/hozzájárul a fájdalom kialakulásához. Néhány kezdeti bizonyíték arra utal, hogy a csökkent 
endogén gátlás megelőzheti az idiopathiás nyakfájdalom kialakulását [30], de ezeknek az 

eredményeknek a replikációja és feldolgozása szükséges.  

5. Megnövekedett érzékenységet találtak a hideg stimulusokkal szemben nyakfájdalomban 

szenvedő embereknél, ami összefüggésben lehet a prognózissal, ugyanakkor ez a kapcsolat 

lehet, hogy pszichológiai tényezőknek köszönhető. 

Ostorcsapás-sérüléshez kötött betegségben (Whiplash-Associated Disorder) szenvedő emberekben 

hideggel szembeni hiperszenzitivitást találtak [33], amely tényezőt bevették a súlyosabb tünetek 
kialakulásának egy klinikai predikciós szabályába is [27]. Azonban ezek a kutatócsoportok megfigyeltek 

összefüggéseket a hideg okozta fájdalom küszöbei és egyes pszichológiai tényezők között is, mint 

például a fájdalomkatasztrofizálás vagy a stressz, amik független összefüggést is mutattak a kedvezőtlen 
prognózissal fájdalomban szenvedő embereknél.  

Gerincfájdalomban szenvedő embereknél eltérések találhatók az agykérgi szerkezet, az excitabilitás és 
a konnektivitás vonatkozásában.  

 

6. Csökkent szürkeállományi térfogatot figyeltek meg gerincfájdalomban szenvedő emberekben. 

Számos közlemény azonosított krónikus derékfájdalommal élő betegek esetében csökkent teljes agyi 
szürkeállományi térfogatot, ahol is a szürkeállomány-vesztés elsődlegesen a dorsolaterális prefrontális 

kérget és a thalamust érinti [2; 4]. Ezekben a tanulmányokban a szürkeállomány vesztése súlyosabb volt 

azoknál, akiknél a fájdalomnak voltak neuropathiás komponensei vagy a rokkantságuk foka kifejezettebb 

volt. Mivel az említett régiók részt vesznek a fájdalommal kapcsolatos információ feldolgozásában és 
modulációjában, és a szürkeállomány-vesztésben a variancia egy részét a fájdalom időtartama is 

magyarázta, azt feltételezték, hogy ez az eltérés a túlhasználat miatt alakult ki. Az ilyen elváltozásokat 
reverzibilisnek is találták [29]. Ezeknek az agykérgi szürkeállományt érintő eltéréseknek a pontos 

relevanciája és hatása még feltérképezésre vár.  

7. A gerincfájdalomban szenvedő emberekben a törzsizomzat agykérgi reprezentációja 

megváltozik.  

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a gerincfájdalomban szenvedő emberekben, a fájdalomban nem 

szenvedő személyekhez viszonyítva, a motoros cortex térképei „elmosódnak”  [8; 28], és ez a jelenség  
mutat némi összefüggést a gerincfájdalom intenzitásával is [28]. Ez azt jelenti, hogy amikor az izom 

aktivációját figyeljük a motoros agykéreg mágneses stimulációjára adott válaszként, kevésbé 
egyértelműen meghatározottak azok az egyes agyterületek, melyek az egyes izmokban válaszokat 
váltanak ki vagy motoros mintázatokat generálnak. Ez lehet, hogy ezeknek az egyéneknek a testtartási 
viselkedésével is összefügg [35], melyben a mozgás változatossága beszűkült, azért, hogy elkerüljék a 
fájdalom provokálódását. Egy jelenleg is zajló nagy klinikai tanulmány azt vizsgálja, hogy vajon ez az 
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„elmosódás”, több más tényező mellett, összefügg-e a fájdalom progressziójával [11], de ezeknek az 

eredményei még véglegesítésre várnak.  

8. A gerincfájdalomban szenvedő emberek megváltozott agykérgi homeosztatikus válaszokat 
mutathatnak. 

Amikor két egymást követő agyi stimulációs „löketet” alkalmazunk, abból a célból, hogy gátoljuk az 
agykérgi excitabilitást, a fájdalomban nem szenvedő egészségek egyének jellegzetesen mutatnak 

egyfajta homeosztatikus választ. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a stimuláció általában gátló 
jellegű, ez esetben egy excitatoros választ fogunk megfigyelni a stimuláció második lökete után, amelyet 

úgy interpretálunk, mint egyfajta homeosztatikus mechanizmust az excitabilitás fenntartására, 
biztonságos határokon belül. A derékfájdalomban szenvedő betegek esetében azonban kísérletes 
bizonyítékok azt sugallják, hogy ez a mechanizmus károsodhatott, mely hozzájárulhat a maladaptív 

plaszticitáshoz és fájdalom tartóssá válásához [34].  

9. Az egyes agyi régiók közötti konnektivitás lehetséges, hogy megváltozik a gerincfájdalomban 
szenvedő emberekben.  

Egyre növekvő számú vizsgálat tanúsítja, hogy specifikus agyi régiók közötti funkcionális konnektivitás 

derékfájdalomban szenvedő emberekben különbözik a fájdalommentes egyénekétől. Továbbá, ezek a 
konnektivitási mintázatok úgy tűnik, hogy változnak az akutból krónikus fájdalommá való átalakulás 
során, a szenzoros-diszkriminatív hálózatokról olyan hálózatokra, melyek sokkal inkább kötődnek az 
affektív feldolgozáshoz [36; 37; 39]. Ezeknek a változásoknak a hatását még teljességében meg kell 
érteni. 

10. Különböző szomatoszenzoros deficitek is jelen lehetnek a gerincfájdalomban szenvedő 

emberekben.  

Néhány tanulmány kimutatta, hogy a szenzoros diszkrimináció, pl.: két pont diszkrimináció és a 

graphaesthesia, károsodott lehet gerincfájdalomban szenvedő emberek esetében a fájdalomban nem 

szenvedő egyénekhez képest [1; 10; 13; 17], és mindezt a szomatoszenzoros kéreg strukturális 

elváltozásaihoz kapcsolták [13]. Továbbá, a testkép és a derék megjelenéséről és működéséről való 
percepciók szintén torzultak lehetnek derékfájdalomban szenvedő emberekben, és ezek a disztorziók 

bizonyos mértékű összefüggéseket mutatnak mind a taktilis érzékelés élességével mind a klinikai 

sajátságokkal [24; 32]. Ezek az eredmények olyan változásokat jeleznek a gerincfájdalomban szenvedő 
emberek szomatoszenzoros információfeldolgozásában, amelyek alkalmasak lehetnek az intervencióra 

szenzoros feedback vagy „átképzés” (retraining) technikákkal, ahol releváns. 

Amint itt bemutattuk, számos különböző neurobiológiai mechanizmus játszhat patofiziológiai 
szerepet a gerincfájdalom kialakításában vagy fenntartásában. Az egyes mechanizmusok pontos 

természete és szerepe a gerincfájdalomban szenvedő egyes emberek és alcsoportok szintjén még 
felderítésre vár.  
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