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Felosztás

 Akut „lumbago” (derékfájás) és

 „Ischias szindróma” (lábba, comb hátsó, 
lábszár és lábfej külső részébe 
sugárzó derékfájás)



3  leggyakoribb betegség csoport 

Fejfájás 34 %

Egyéb 23 %

Mozgásszervi 
megbetegedés

47 %



Lumbagó, ischias tartozik ide

Mi válthatja ki?
• gerincsérv,
• meszesedés,
• csontritkulás
• gerincferdülés
• Bechterew kór,
• megerőltetés,stb
Gyakran a fájdalom 
lesugárzik az alsó 
végtagba.



Műtéti indikáció:

1. gyorsan kialakuló súlyos paresis, 
izomgyengeség (paresis*)

2. vizeletelakadás

3. konzervatív kezelésre nem csökkenő fájdalom

(Módszertani ajánlás LAM 1997:7:242-254)

*Minden alsóvégtagi izom 3 gyökből kap beidegzést: perifériás regeneráció



Eldöntendő



Kiszakadt porckorong sérv



Ct- kiszakadt porckorongsérv



A porckorongsérvek konzervatív th-val 
megkisebbednek, még az (ijesztően)
nagyok is….(prof. Komoly Sámuel esete)



Mi okozhat Qi ill Xue keringészavart?

Patogén faktorok

Qi csökkenés

Vese Qi, Jing 
csökkenés

Mi vált ki derékban valamint a  cs-k 
mentén fájdalmat?

Qi és Xue keringészavar

Kérdések:



Könyvek recept shémái:

Számuk rengeteg
Csak gondolat ébresztő szerepük lehet
Egyformán minden páciensnél nem használhatók!

Miért?
Két egyforma Qi és Xue keringésű páciens nincs!!



Eldöntendő kezelés előtt

 Akut, vagy krónikus fájdalomról van e szó (gyökér vagy 
tüneti kezelést fogunk e alkalmazni)

 Fájdalom lokalizációja

 Milyen jellegű a mozgáskorlátozottság

 Milyen alkatú a beteg

 Mi a betegség kiváltó oka

Bármilyen a kiváltó ok, függetlenül a nyugati orvoslásban
használt nevétől, a derékfájás valamelyik HKO-
szindrómába sorolható.



Eldöntendő

 Akut, vagy krónikus fájdalomról van e szó 
(gyökér vagy tüneti kezelést fogunk e 
alkalmazni)



Akut derékfájdalom

Nem tud lefeküdni:

Hh40 a fájdalmas oldalon

Új pont 67 „rándulási pont” (az alkar 
hátsó külső oldalán található,  Vab 11 és 
Hm 4-t összekötő vonalon Hh11-től 
számított első negyedében)

YangLao (Véb 6)

Kor 26

Kéz pont



Akut derékfájdalom pontjainak 
ábrázolása
Hh40, Új pont 67 „rándulási pont”, YangLao (véb 6), Kor26, Kéz pont 



Megállapítandó a fájdalom 
lokalizációja

 medialisan (érintett csatorna a TaiYangHh 
belső ága), 

 laterálisan (érintett csatorna a TaiYangHh 
külső ága)

 medenceövtáji (érintett csatorna ShaoYang 
Eh), és inguinalisan (Máj, Lép) kisugárzó



Medialis lumbalis területi fájdalom

 Érintett csatornák: 
Kor, Láb Tai Yang 
Hh. belső ága, lent 
fent párja a kézi Tai 
YangVéb

 Fájdalmas 
mozgáskorlátozott-
ság: lumb terület 
hajlítása-nyújtása



Medialis lumbalis területi fájdalom

Helyi pontok:

 Hh 23,24,25

 Kor 4, 3

 Hh 31,32

 új p. 58
(os coccyg. troch. m. 

közti táv felénél)

Távol pontok:

 Hh 60,

 Eh 30

 Hh 40

 Véb 3

 Hh 62

 A-shi

 Hua-Tuo p-ok





Laterális lumbalis területi fájdalom

 Érintett csatornák: Láb 
Tai-Yang Hh külső ág,  
lent fent párja a kézi 
Tai-Yang Véb)

 Fájdalmas 
mozgáskorlátozottság:
lumbalis terület 
hajlítás, nyújtás



Lateralis lumbalis területi fájdalom 
kezelése

Távol pontok:

 Véb 6, vagy Véb3,

 vagy Kéz 1.pont
(akut esetben kontralaterálisan,

több napos fájd. esetén homolat)

 Eh30, Hh62

 Véb 3

 Hh 62

Helyi pontok:

 Hh 23, 24, 25, 

 Kor 4, 3

 Hh 52 (Kor4 irányába)

 Cs.k pont 74
(3,4/5 cun LIV-től, ill Kor 
3-tól)

 A-shi

 Hua-Tuo p-ok



Medenceöv felett, inquinalisan 
kisugárzó derékfájdalom

 Érintett csatorna: 
medenceöv ShaoYang 
Eh, lent- fent párja a 
kézi Shao -Yang HM, 

 inquin. kisugárzó Máj 
és Lép)

 Fájdalmas a kar 
emelése előre, a 
hossztengely körüli 
forgás



Medenceöv felett inquinalisan 
kisugárzó derékfájdalom kezelése

Lokális pontok:

 Hh54, Hh36

 Eh30, Kor3

 A-shi pontok

 Paravertebralis 
Hua-Tuo pontok

Távoli pontok:

 Eh34, 

 Eh 30,

 Hm5, Eh 41

 L6, M3



Eldöntendő kezelés előtt

Akut, vagy krónikus fájdalomról van e szó 
(gyökér vagy tüneti kezelést fogunk e 
alkalmazni)

Fájdalom lokalizációja

Milyen jellegű a mozgáskorlátozottság

Milyen alkatú a beteg

Mi a betegség kiváltó oka

Bármilyen a kiváltó ok, függetlenül a 
nyugati orvoslásban használt nevétől, 

melyék HKO sy-ba sorolható?



Derékfájás és a HKO sy-k

1. Hideg és Nedvesség derékban

2. Nedvesség és Forróság okozta derékfájdalom

3. Vese Hiány modellek: Yang, vagy Yin Hiány

4. Derékban Xue pangás sérülés miatt



1. Hideg és Nedvesség derékban

 K.I. 35 éves erdész, nehéz fiz. munka után kiizzadt,

 kerékpárral hazafelé hideg eső érte, nagyon átfázott.

Jelentkezéskor panaszai:

 tűrhetetlen derékfájdalomról számolt be, mely lesugárzott 
az alsó végtagok hátsó külső oldalára,

 fokozott hideg érzékenységet, izommerevséget érzett 
lumbalisan

 a fájdalom hirtelen alakult ki hazamenetele utáni reggelre,

 a reggeli Nedves-Hideg idő fokozta a panaszait,

 a fájdalma melegre enyhült,

 fekvés panaszait fokozta,

 előrehajlás volt korlátolt, Hh23, 25 nyom.érzékeny



Nyelv és pulzus 

Nyelvtest: 
fehér, zsíros lepedék,
fogbenyomatok

Pulzus: mély, lassú



Elemzés

 A nehéz fizikai munka okozta izzadt testet Hideg-
Nedvesség érte.

 A pathogén Hideg és Nedvességre jellemző, hogy
blokkolja a csatornákban és kollaterálisokban a Qi és
Xue keringést, ami Hideg Nedvesség averziót,
deréktáji fájdalmat okozott. A fájdalom korlátolja a
derék mozgást.

 E fájdalom melegre, mozgásra enyhül, mivel javul a
Qi Xue cirkuláció.

 A nyelv lepedék (fehér,zsíros,fogbenyom.) és pulzus
(mély, lassult) Hideg-Nedvesség jelenlétre utal



Diagnosis:

Hideg-Nedvesség kiváltotta akut derékfájdalom,

Érintett a Hh.cs. belső ága,

Korlátolt az előrehajlás,

Shi alkatú betegnél. 



Akut esemény

Új pont 67 „rándulási 
pont” (az alkar hátsó 
külső oldalán található,  
Vab 11 és Hm 4-t 
összekötő vonalon 
Hh11-től számított első 
negyedében)



Hideg-Nedvesség syndroma kezelése

Hh23-feltölti a Vese 
Qi-t, e pont moxálása 
szétoszlatja a Hideget 
a deréktájt.



Hideg-Nedvesség syndroma kezelése

Hh40 - javítja a Qi 
keringést a Hh 
csatornában



Hideg-Nedvesség syndroma kezelése

Eh 34 - erősíti az inakat



Hideg-Nedvesség syndroma kezelése

Kor 3 - aktivizálja a

Qi-t a Kor.cs.-ban



Módszer:

levezetés, 
erős moxa



Kiegészítő pontok

 A-shi, Hh60, Cs.k 74 (L4-től 3 4/5 cun), Hh32, 
Hh25

 Hua-Tuo p-ok javítják a Qi és Xue cirkulációt, 
eloszlatják a Hideget,  Nedvességet



Tűszúrás laterális és mediális 
fájdalomnál



2. Nedvesség és Forróság okozta 
derékfájdalom
 K.L.45 éves feszítő érzetet érzett derékban 

zsibbadás, nagyon erős fájdalom  kíséretével. 
Panaszát nyomás fokozta. Tapintásra a derék 
területe melegnek tűnt, meleg panaszait 
fokozta. Vizelete kevés és sötét.

 Mk alsó végtagjában gyengeség, fáradtság 
érzetről számolt be.

 Ritka, az a tapasztalatom, hogy nyár végén 
fordul elő inkább hasonló panasz, amikor a 
Meleg és Nedvesség a legkifejezettebb.



Nyelv és pulzus 

Nyelv piros, sárga

zsíros lepedékkel

Pulzus:szapora,telt 



Elemzése a tüneteknek:

Az összegyülemlett nyálka és Forróság blokkolja a 
csatornákban a Qi keringést  Ez utóbbi fokozott 
érzékenységet és nagyon erős fájdalmat okoz az 
érintett területen. Fiz. gyakorlatok javítják a Qi 
cirkulációt, a fájdalom csökken. Ha a Forróság és 
Nedvesség a Hh. cs-t is érinti a vizelet sötét lesz.

A vörös nyelv a Forróság jelenlétére utal a 
szervezetben, a zsíros lepedék a Nedvességre.



Kezelés:

 Hh28-regulálja a Hh csatornát 
és húgyhólyagot

 Hh40-erösíti a derekat és a Hh 
csatornát átjárhatóvá teszi

 Eh 34-az inakat regulálja
 Hh58, 60, 54 a Hh csatornát 

befolyásolja
 Eh 30, 31 az Eh csatornát 

befolyásolja, eloszlatja a 
forróságot.

 Módszer: moxa tilos! 
levezetés



3. Derékban Xue pangás sérülés miatt

 K.I 25 éves nehéz súly emelés miatt hirtelen 
rendkívül intenzív fájdalmat érzett deréktájt 
középen. A fájdalmat konkrétan egy pontra
tudta lokalizálni. Nyomás éles fájdalmat 
váltott ki. Mozgása szinte lehetetlenné vált.

 Éjjel fokozódtak panaszai.



Nyelv, pulzus 

Nyelve sötét vörös, 

kis pontszerű 
bevérzésekkel.

Pulzus: mély, széles.



Tünetek elemzése

 A külső sérülés blokkolja a Qi keringést, s ezért 
egy állandó fájdalom lép fel. Ha fekszik  e 
lassulás kifejezettebb, ezért panaszai éjjel 
fokozódtak. Az izmok is sérülnek, a leállt vér 
összegyülemléstől izom spasmusok alakulhatnak 
ki, melyek nyomásra érzékenyek. Érintett 
csatorna a Kor.

 A nyelven és pulzuson észlelt elváltozások is 
Xue pangás eredményei

 Ha ezt az állapotot nem kezeljük, 
kronifikálodhatnak panaszai.



Kezelés

 Kor 26 pontot kezeltem, tűbeszúr. iránya: craniálisan, 
javítja a Kor cs.-ban a cirkulációt..

 Célszerű 3 élű tűvel vérlebocsátást végezni a Hh 40
pontban, ezzel aktivizáljuk a Xue cirkulációt.

 Véb 6 Xi pontja a Véb cs-nak, jó hatású e fájdalomnál

 Hh 23

 Hm 6, Hh 17 a Qi-t aktivizálja a csatornában

 Eh 34 az inak működését javítja, 

 Kor 3. Hh32 a Qit regulálja a károsodott csatornákban, s 
ezzel enyhíti a fájdalmat.

Módszer: levezetés. 



Vese Hiány modellek

Általános tünetek:

 Alattomos kezdet,

 Késleltetve fellépő fájdalom és 
érzékenység

 Kimerültség és gyengeség az ágyéktájon, 
térdekben

 A tüneteket stressz vagy fizikai megterhelés 
rontja, ágynyugalom enyhíti



4. Vese Yang Hiány

 T.T.60 éves beteg folyamatos tompa 
derékfájdalom miatt jelentkezett. Nem tudta 
pontosan konkretizálni a fájdalom 
megjelenésének idejét, a fájdalom a lábakba 
sugárzott a hátsó oldalsó területén. Térdeit 
gyengének jelezte. Végtagjai hidegek voltak, 
öltözete fázékonyságra utalt.

 Derék és lábak zsibbadásáról is tett említést. 
Masszírozás, meleg  kellemes. Továbbá 
fülzúgásról, szédülésről  is beszámolt.



Kikérdezés, megszemlélés, tapintás

 Hangulata mindig nyomott, fullad, izzadékony 
minimális fizikai terhelésre.

 Vizelete kevés, potenciája csökkent, gyakori a 
korai magömlés.

 Arca sápadt, végtagok hidegek.



Nyelv és pulzus 

Nyelv: sápadt, fehér

lepedék.

Pulzus: mély, vékony,

gyors.



Betegség ok és diagnózis

Jelen esetben valószínű kor előrehaladtával 
csökken a Vese Qi és  Yang hiány lép föl a 
Vesében.

Hasonló állapotot okozhat 

 hosszas stressz, 

 fokozott nemi aktivitás, 

 nem megfelelő étkezés, 

 született Qi Hiány.



Tünetek elemzése
 A csontozat , csontvelő függ a Vesétől, a „derék a 

Vesék otthona”, a Vesék tárolják a Jinget, ha a 
Vese Yang csökken a Veséknek aktivitása is 
csökken.

 A Vese Yang nem tudja melegíteni a szervezetet 
ezért a test fagyoskodik. Mivel a Vese gyengül, így 
a vizelet megtartás is nehéz, ezért van a gyakori 
vizelés , idő előtti magömlés. A fájdalmat 
magyarázhatja az a tény, hogy a szövetekbe kevés 
Qi jut.

 A Vese a belső útján keresztül kapcsolatos a 
torokkal, így ha a Vese Qi csökken,  krónikus torok 
fájdalom is jelentkezhet.



Kezelés

Vese Yang feltöltése

 Kor 4 és  a Cs.k 74(Kor3 tól 3 4/5 lateral) aktivizálja a 
Vese Yangot és Jing töltők

 Hh 40 javítja a Qi keringést a Hh csatornában

 Kor 3 aktivizálja a Qit a Kor cs-ban

 Hh 32 aktivizálja  a Qit a Hh cs.-ban

 Hh25 és 60,Hua-Tuo pontok javítják a Xue és Qi 
circulatiót

 Lép 6

Módszer: Töltés, Moxa



Vese Yin hiány

 H.I.40 éves folyamatos tompa derékfájdalom 
miatt jelentkezett

 Konkrétan a fájdalom kezdetét nem tudta 
meghatározni

 Tompa fájdalomról is beszámolt a lábak 
oldalsó hátsó oldalán

 Térd gyengeséget is említett

 Utóbbi időben sok psyches stresszor érte



Kikérdezésnél kiderült:

 Tenyér talp meleg, főleg este

 Zsibbadást érez derékon és lábakon

 A masszírozás és nyomás kellemes

 Hangulata nyomott

 Szédül, füle zúg

 Szomjúság száraz torok

 Torokban krónikus fájdalom

 Izzadékony éjjel, vizelete kevés,színe sötétbe hajló

 Alvászavar

 Potentia zavar utóbbi időben, korai magömlés



Nyelv pulzus diagnosztika

Nyelv: vörös, vékony fehér 
lepedék

Yin hiányra jellemző a sok 
repedés

Pulzus: vékony, gyors



Diagnosis

Vese Yin hiány, melyet a sok stressz okozhatott

a betegnél.

Vese Yin hiányt okozhat:

 Fokozott nemi aktivitás,

 Elégtelen táplálkozás

 Született Qi elégtelenség,

 Belső forróság

 Életkorral is csökkenhet a a Yin, mivel Qi is 
kevesebb



Tünetek elemzése

 A csontvelő, csontok a Vesétől függnek, a derék a 
Vesék otthona, a Vesék tárolják a Jinget, ha a Vese 
Jing csökken , csökken az aktivitás, produktivitás.

 Ha a Yin csökken, viszonylagos Yang többlet alakul ki 
, ezért az 5 hely meleg, éjjeli izzadás jelentkezik. 

 Mivel a Vese gyenge vizelet tartás sérül, korai 
magömlés jelentkezhet. 

 A fájdalom érzet oka a szövetek csökkent Qi 
ellátottsága miatt csontozat gyengülés. 

 A Vese cs.-na belső járata érinti a torkot, ezért  Vese 
Qi gyengeségekor kr. torok fájdalom is lehet. 



Kezelés

Kezelési elv: Vese Yin töltés

Bef 4(Jing ésYin töltő moxa nélkül), V3 (vese T) , V6 (vese Yin T, 
éjjeli torok szárazság esetén jó), V10 (vese Yin T)
L6- Vese , Máj Yint T,  a Shent nyugtatja

 Hh 23 feltölti a Vese Qi-t
 Hh 40 javítja a Qi keringést a Hh cs-ban
 Kor 3 aktiválja a Qi.t a Kor cs.-ban
 Hh 32 aktiválja a Qi keringést a Hh cs-ban
 Hh 25, Hh 60, Hua-tuo pontok javítják a Qi és Xue keringést
 Különleges cs.-na: V6-Tü7-Vese Yint táplál.
Módszer: feltöltés, moxa nem javalt.





Fülpontok



Megelőzés



Derékfájás torna



Derékfájás torna



Derékmasszázs



Megjegyzés 1

 A patogén faktorok (Hideg- Nedvesség, 
Forróság –Nedvesség. Stb.) Vese Qi 
gyengülés esetén okozhat gondot.

 Először a patogén faktorokat kell kiűzni, ha 
változik a kép (többlet megszűnt, hiány 
maradt), a kezelési stratégiát ennek 
függvényében kell változtatni, a levezetéstől a 
töltésig.



Megjegyzés 2

 Mikor keletkezhet gerinc sérv? A felsorolt sy-k 
bármelyékénél.

 Leggyakrabban a Vese Qi hiány van a 
háttérben (de lehet Jing azaz, vagy Yin, vagy 
Yang hiány is), ennek köszönhetően a 
kötőszövet gyengül, s így fizikai, psyches, 
egyéb külső megterhelés kiváltja a sérvet.



Megjegyzés 3

 Derékfájós beteget alkalmanként 
utókezelésre célszerű visszarendelni 

Vese Qi erősítés miatt!

Hh 23 T. a Vese Qi-t, azt erősíti

Kor 4 T.a Vese Yangot az Élet Kapu 
Tüzét

Hh52 T a Vese Yangot, erősíti az akaratot

V3 a Vesét T.

Bef 4, 6 moxa erősíti a Qi-t



Köszönöm figyelmüket!


